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يســعى هــذا التقريــر إلــى رصــد أهــم األحــداث والمواقــف للــدول الفاعلــة فــي 
الشــأن الســوري علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي مــن خــال رصــد 
أهــم التصريحــات الرســمية واللقــاءات واالتفاقيــات ذات الصلــة، مــع تقديــم رؤيــة 
تحليليــة تســاعد القــارئ فــي تركيــب صــورة ذهنيــة مترابطــة حــول تطــورات 

ــدول. ــة أدوار ال ــة الســورية وماهي القضي

أوال: أبرز التصريحات حول سوريا

الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي يدعــوان فــي بيــان مشــترك المجتمــع الدولــي 

إلــى تحميــل نظــام األســد المســؤولية عــن "جرائمــه الوحشــية" والعمــل معــًا للدفــع 

باتجــاه حــل سياســي وفــق القــرارات األمميــة. وطالــب البيــان مجلــس األمــن بضمــان 

وصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى ســوريا عبــر الطــرق الممكنــة بمــا فــي ذلــك 

مــن خــال العمليــات عبــر الحــدود وعبــر خطــوط النــزاع. وبعــد قمــة بايــدن – بوتيــن؛ 

مســؤول أميركــي كبيــر يقــول: الواليــات المتحــدة لــم تحصــل علــى التــزام مــن روســيا 

بشــأن عمليــات مســاعدات األمــم المتحــدة عبــر الحــدود فــي ســوريا.

ومنظمــة األمــم المتحــدة تدعــو جميــع األطــراف الدولية إلــى عدم التســامح مطلقًا 

مــع "جرائــم العنــف الجنســي" فــي ســوريا. وأضافــت: النســاء والفتيــات فــي ســوريا 

ال يزلــن يتعرضــن للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بمــا فــي ذلــك االغتصــاب 

واالعتــداء الجنســي الســيما للمعتقــات. "اإلفــات الســائد" مــن العقــاب يــؤدي إلــى 

مزيــد مــن االنتهــاكات بحــق المــرأة الســورية كمــا أن ذلــك يعــزز مــن حــدوث تداعيــات 

علــى شــكل "جرائــم الشــرف".

وجــاء عــن الكرمليــن: "بوتيــن" وأردوغــان" يؤكــدان فــي اتصــال هاتفــي علــى أهميــة 

األنشــطة المشــتركة للجيشــين الروســي والتركــي الهادفــة إلــى منــع التوتــرات فــي 

إدلب.
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وتناقلــت وســائل اإلعــام عــن الخارجيــة األمريكيــة قولهــا: نطلــب مــن البلــدان التــي 

تفكــر فــي تطبيــع عاقاتهــا مــع نظــام األســد أن تأخــذ بعيــن االعتبــار جرائمــه. 

ــات التــي تخالــف قانــون قيصــر  ــات علــى الحكومــات والكيان وســوف نفــرض عقوب

المتعلــق بســوريا. أمــا مندوبــة واشــنطن األمميــة لينــدا تومــاس غرينفيلــد فقالــت: 

ال طريــق لتحقيــق الســام واالســتقرار فــي ســوريا ســوى عبــر إنهــاء الحــرب وتنفيــذ 

قــرار مجلــس األمــن رقــم "2254".

ــر أن الميليشــيات  والســفير اإلســرائيلي لــدى موســكو "ألكســندر بــن تســفي" يعتب

ــة  ــة محاذي ــد إلســرائيل مــن دول ــل "أخطــر تهدي ــة المنتشــرة فــي ســوريا تمث اإليراني

لحدودهــا". وأضــاف بــن تســفي: إســرائيل تحــاول عــدم التدخــل فــي الصــراع الســوري 

و"جيشــنا يتدخــل فقــط عندمــا يتأكــد مــن وجــود جماعــات إيرانيــة تخطــط إمــا لشــن 

هجمــات ضــد إســرائيل أو إنشــاء بعــض الجماعــات المحليــة".

وعقــب مؤتمــر رومــا الخــاص بســوريا؛ وزيــر الخارجيــة األمريكــي يقــول: واشــنطن 

ســتقدم 400 مليــون دوالر إضافيــة كمســاعدات إنســانية لألزمــة الســورية. أولويتنــا 

ــة  ــا بمواصل ــة بســوريا والعــراق ونؤكــد التزامن مواجهــة مــا بقــي مــن تنظيــم الدول

ــو  ــوريا ه ــي س ــية ف ــوية السياس ــد للتس ــبيل الوحي ــاف: الس ــف. وأض ــداف التحال أه

التصالــح والســام والبــدء فــي البنــاء. هنــاك حاجــة للســعي إلــى ســام دائــم ووقــف 

إطــاق النــار وإيصــال المســاعدات بشــكل آمــن فــي ســوريا. كمــا صــدر عــن المجتمعيــن 

بيانــا مشــتركا جــاء فيــه:

الدعوة لوقف إطاق النار وإدخال المساعدات دون عوائق.    

التأكيد على التوصل إلى حل سياسي دائم استنادا إلى القرار 2254.    

القرار 2254 هو السبيل الوحيد لحل الصراع وضمان أمن الشعب وتطلعاته.    
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وفــي خبــر ذي صلــة: الواليــات المتحــدة تحــذر روســيا بأنهــا تخاطــر بتقويــض اآلمــال 
ــس األمــن إلغــاق  ــن إذا اســتخدمت حــق النقــض بمجل ــن البلدي بتحســن العاقــات بي

ــر بــاب الهــوى الــذي يســتخدم إليصــال المســاعدات إلــى إدلــب فــي ســوريا. معب

أخيرا، بعد لقاء وزيري خارجية روسيا وتركيا جاء عنهما ما يلي:

تشــاووش أوغلــو: ســنواصل العمــل مــع روســيا الســتمرار الهــدوء فــي الميــدان مــن     
أجــل العمليــة السياســية فــي ســوريا.

الفــروف: نــدرك حاجــة المدنييــن شــمال ســوريا الســتمرار دخــول المســاعدات عبــر     
ــا. تركي

تشاووش أوغلو: نؤكد على ضرورة وقف إطاق النار سواء في سوريا أو ليبيا.    

الفــروف: مشــروع القــرار األممــي القاضــي بفتــح ممــر ثــان لنقــل المســاعدات     
الحقائــق. يتجاهــل  لســورية 

الفــروف: تــم االتفــاق علــى تأســيس منطقــة خاليــة مــن الوجــود العســكري فــي     
إدلــب.

تشــاووش أوغلــو: عــودة الســوريين إلــى بلدهــم بحاجــة إلــى دعــم مــن المجتمــع     
الدولــي.
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ثانيا: الحراك السياسي

منــدوب نظــام األســد لــدى األمــم المتحــدة “بســام الصبــاغ” يطالــب برفــع العقوبــات     
المفروضــة علــى النظــام وداعميــه.

مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص إلــى ســوريا غيــر بيدرســن أعلــن عــن نيتــه زيــارة     
موســكو قريبــا.

ــه ال يوجــد      ــى أن ــه عل ــًا مشــتركًا تؤكــد في 125 منظمــة وشــبكة ســورية تصــدر بيان
ــر الحــدود لســوريا. ــة المســاعدات عب ــل عــن آلي بدي

المنظمــات تدعــو الــدول األعضــاء فــي مجلــس األمــن الدولــي إلــى تجديــد التزامهــا     
بحيــاد المســاعدات اإلنســانية وتجديــد القــرار الخــاص بالعمليــات اإلنســانية عبــر الحــدود.

مســاعد وزيــر الخارجيــة اإليرانــي “علــي أصغــر حاجــي” يبحــث مــع رئيــس النظــام بشــار     
األســد جــدول أعمــال اجتمــاع أســتانا حــول ســوريا المقــرر عقــده الشــهر المقبــل. 

صفحــة “رئاســة الجمهوريــة” التابعــة للنظــام: المســؤول اإليرانــي أكــد حــرص بــاده     
علــى لعــب دور فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار فــي ســوريا.

ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:
تقريــر للبنتاغــون يرصــد أنشــطة لميليشــيات مواليــة إليــران تعمــل علــى بنــاء عاقــات     

مــع القبائــل المحليــة فــي شــرق ســوريا إلضعــاف الوجــود األميركــي.

قصــف إســرائيلي يســتهدف اليــوم موقعــًا فــي القنيطــرة فــي جنــوب ســوريا يتردد     
عليــه قياديــون فــي ميليشــيا حــزب اهلل اللبنانية.

ــام      ــي للنظ ــف مدفع ــي بقص ــاع المدن ــن الدف ــن م ــة 3 آخري ــوع وإصاب ــل متط مقت
ــاة. ــف حم ــطون بري ــة قس ــي منطق ــم ف ــتهدف مركزه اس

مقتــل ضابــط برتبــة مــازم مــن قــوات النظــام متأثــرا بجــروح أصيــب بهــا قبــل أيــام إثــر     
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إطــاق نــار مــن قبــل مجهوليــن فــي بلــدة القصيبــة بريــف القنيطــرة الجنوبــي.

قــوات النظــام المتمركــزة فــي حاجــز حميــدة الطاهــر فــي درعــا المحطــة تســتهدف     
منــازل المدنييــن بدرعــا البلــد باألســلحة الرشاشــة.

ــل      ــة مــن قب ــل الشــاب "محمــد بشــير القطيــش" نتيجــة اســتهدفه بطلقــة ناري مقت
عناصــر حاجــز عســكري تابــع للــواء الثامــن التابــع للفيلــق الخامــس المدعــوم روســيًا 

فــي ريــف الســويداء.

الدفــاع المدنــي الســوري: مقتــل 7 أشــخاص بينهــم امرأتــان، وإصابــة 10 آخريــن     
بينهــم طفــل وامــرأة، فــي حصيلــة أوليــة، بقصــف مدفعــي لقــوات النظــام وروســيا 
اســتهدف األحيــاء الســكنية بلدتــي البــارة وإحســم بجبــل الزاويــة وبلــدة المســطومة 

جنوبــي إدلــب.

هــاك العقيــد "حســان عبــد الرحيــم حيــدر" قائــد الشــرطة العســكرية التابعــة لعصابات     
األســد فــي مدينــة ديــر الــزور، دون تفاصيل.

اختطــاف ضابــط برتبــة مــازم اول فــي بلــدة الرحــى فــي ريــف الســويداء مــن قبــل     
فصيــل مســلح لمقايضتــه بمعتقــل عنــد ميليشــيات النظــام.

إصابــة مدنييــن اثنيــن بقصــف مدفعــي للنظــام علــى مدينــة األتــارب فــي ريــف حلــب     
الغربي.

مقتــل الشــابين "محمــد أمجــد البــردان" و"محمد يوســف البــردان" جراء اســتهدافهما     
بعــدة طلقــات ناريــة مــن قبــل مجهوليــن بالقــرب مــن بلــدة "تســيل" غربــي درعا.

ارتقــاء 4 مدنييــن وعــدد مــن اإلصابــات، إثــر اســتهداف ميليشــيات االحتــال الروســي،     
بلــدة آفــس بريــف إدلــب الشــرقي بقذائــف المدفعيــة الثقيلــة.

غــارات روســية غربــي محافظــة إدلــب تزامنــا مــع قصــف مدفعــي لقــوات النظــام     
الســوري علــى جنوبــي المحافظــة.

قــوات النظــام قصفــت بالمدفعيــة مناطــق تقــاد وتديــل وكفرتعــال والهباطــة وبلنتا     
بريــف حلــب الغربــي وبلــدة الفطيــرة بريــف إدلــب الجنوبــي.

تحليق للطيران الحربي في أجواء مدينة درعا وريفها على علٍو منخفض.    
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انفجــار عبــوة ناســفة فــي قريــة قرقس بريــف القنيطرة الجنوبي اســتهدفت ســيارة     
ــة ســابقًا ومحكمــة  القاضــي محمــد الشــمالي القاضــي فــي محكمــة أمــن الدول
ــة  ــده المحامــي معاوي ــاة ول ــًا التابعــة لميليشــيات النظــام، أودت بحي ــات حالي الجناي

الشــمالي وجــرح اثنيــن مــن ابنــاءه.

مقتــل 3 أشــخاص وإصابــة آخريــن إثــر انفجــار عبــوة داخــل ســيارة فــي مدينــة عفريــن     
بريــف حلــب.

ــف      ــدا بري ــدة صي ــي بل ــن ف ــد مجهولي ــى ي ــي" عل ــارف الجهمان ــو "ع ــل المدع مقت
درعــا، وهــو المســؤول عــن تجنيــد أبنــاء ريــف درعــا الشــرقي فــي صفــوف ميليشــيا 

ــي. "حــزب اهلل" اللبنان

مقتــل شــخص متأثــرًا بجراحــه عقــب إصابتــه بانفجــار عبــوة ناســفة فــي مدينــة البــاب     
شــرقي حلب.

مجهولــون يغتالــون "حســين الكعيــد" رئيــس بلديــة "غديــر البســتان" فــي القنيطــرة     
بعــد اســتهدافه باألســلحة الخفيفــة أمــام منزلــه فجــر اليــوم.

البنتاغــون: قصــف جــوي أمريكــي علــى منشــآت تخزيــن ســاح لميليشــيات مواليــة     
إليــران بموقعيــن فــي ســوريا وآخــر فــي العــراق.

هجمــات      علــى  ردا  إيرانيــا  المدعومــة  الميليشــيات  مواقــع  قصفنــا  البنتاغــون: 
بالعــراق. أمريكيــة  ومواقــع  أفــرادا  اســتهدفت 

البنتاغــون: هجمــات هــذا المســاء تظهــر أن الرئيــس بايــدن واضــح فــي أنــه ســيتحرك     
لحمايــة األمريكييــن.

الفصائــل العســكرية تســتهدف بالمدفعيــة مواقــع قــوات النظــام فــي معــرة حرمة     
ــب  ــف إدل ــرة وخــان الســبل فــي ري ــدار الكبي ــل الماجــة ال ــاال بســقا حــاس كفرنب جب

الجنوبــي.

قصــف فــي محيــط حقــل العمــر النفطــي الــذي تتمركــز فيــه قــوات التحالــف     
الدولــي بريــف ديــر الــزور.

مصــادر محليــة ســورية: قصــف محيــط حقــل العمــر النفطــي جــاء مــن مواقــع     
مليشــيات مواليــة للنظــام الســوري بريــف ديــر الــزور.
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ــة تابعــة لنظــام      ــى خلي ــن عــن إلقــاء القبــض عل ــب يعل جهــاز األمــن العــام فــي إدل
األســد ومتورطــة فــي تفجيــر محــل لبيــع األســلحة فــي مدينــة إدلــب مطلــع العــام 

الجــاري.

توتــر أمنــي فــي مدينــة الحســكة بيــن مليشــيا الدفــاع الوطني وقســد علــى خلفية     
اعتقــال النظــام عــدة أشــخاص فــي ســوق المدينــة. وقســد تمهــل ميليشــيا الدفــاع 

الوطنــي مــدة ســاعة واحــدة إلطــاق ســراح المعتقليــن مــن ســجونها.

ثانيا: أخبار متفرقة:
الخزانــة األمريكيــة: تخفيــف عقوبــات علــى إيــران وســوريا وفنزويــا للســماح بإيصــال     

مســاعدات خاصــة بمكافحــة كورونــا.

غوتيريــش يــدرج القوات المســلحة الســورية على الائحة الســوداء للــدول والجماعات     
المنتهكــة لحقوق األطفال.

قــوات النظــام تفــرض أتــاوات ماليــة قدرهــا 5000 ليــرة ســورية علــى المدنييــن الذيــن     
يعبــرون بيــن ضفتــي نهــر الفــرات مــن معبــر بلــدة بقــرص ـ الشــحيل النهــري شــرق ديــر 

الزور.

نظــام األســد يتقــدم بطلــب عضويــة فــي مكتــب مكافحــة المخــدرات باألمــم     
المتحــدة.

ضغوط أمريكية على قسد التخاذ تغييرات شرق الفرات.    

فريــق "منســقو اســتجابة ســوريا"، يدعــو المجتمــع الدولــي للعمــل بشــكل فاعــل     
علــى وقــف إطــاق النــار فــي شــمال غربــي ســوريا، وإيقــاف اســتهداف البنــى 
التحتيــة فــي المنطقــة، إلــى جانــب التوقــف عــن اســتهداف المدنييــن "بغيــة 
إرغامهــم علــى النــزوح" حســب قولــه. نكــرر مــن جديــد عــدم قــدرة المنطقــة علــى 
تحّمــل أي موجــة نــزوح جديــدة خاصــًة فــي مناطــق المخيمــات التي تشــهد اكتظاظًا 
ــة  ــى منطق ــيا عل ــام وروس ــوات النظ ــكري لق ــد العس ــة التصعي ــرًا. حمل ــكانيًا كبي س

ــران الحالــي. ــذ بدايــة شــهر حزي خفــض التصعيــد مؤخــرًا مــا زالــت مســتمرة من

وزارة الدفــاع الروســية تعلــن عــن إرســالها مقاتــات عســكرية حديثــة مــن طــراز "ميــغ     
ــة فــي  ــم الجوي ــى قاعــدة حميمي ــخ "كينجــال" إل ــى حمــل صواري 31 كا" قــادرة عل

ســوريا.
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وقفــة احتجاجيــة بعــد صــاة الجمعــة ألهالــي درعــا البلــد ردًا علــى مطالــب النظــام     
وروســيا بتســليم الســاح الفــردي.

قــوات النظــام تفــرج عــن مجموعــة جديــدة مــن معتقلــي منطقــة القلمــون بريــف     
دمشــق. ومعظــم المفــرج عنهــم تــم اعتقالهــم علــى الرغــم مــن تســوية أوضاعهم 

األمنيــة فــي وقــت ســابق.

وزارة الداخليــة التابعــة للنظــام تعتبــر أن ســبب زيــادة عــدد األشــخاص المتورطيــن     
بجرائــم المخــدرات والكميــات المضبوطــة منهــا خــال الســنوات الماضيــة يعــود 

الجغرافــي لســوريا". "للموقــع 

مديــر إدارة "مكافحــة المخــدرات" التابعــة للنظــام "نضــال جريــج": ســوريا تتوســط     
ــدول المســتهلكة للمخــدرات". ــدول المنتجــة وال ــن ال ــور بي ــد عب القــارات "مــا جعلهــا بل

الجيــش اللبنانــي يقتحــم ويهــدم مخيمــًا لاجئيــن الســوريين فــي قضــاء زحلــة     
ويعتقــل عــددًا مــن قاطنيــه بينهــم نســاء قبــل أن يطلــق ســراحهم. الجيــش اللبنانــي 
طــرد الاجئيــن مــن المخيــم دون ســابق إنــذار ولــم يســمح لألهالــي بإخــراج أمتعتهــم 

مــن الخيــام.

قوات النظام تفرج عن 38 معتقًا من أبناء محافظة درعا.    

المؤسسة السورية للتجارة ترفع سعر مادتي "الرز والسكر" عبر البطاقة الذكية.    

سورية تحتل المرتبة األخيرة على مؤشر جودة الحياة.    

ــن      ــاح م ــن اللق ــن م ــوا جرعتي ــن تلق ــوريون الذي ــيتمكن الس ــاب: س ــازي عينت ــي غ وال
ــول2021. ــن 1 أيل ــارا م ــة اعتب ــة اآلمن ــى المنطق ــاب إل الذه
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

أكثــر مــن 80 منظمــة إنســانية وطبيــة تصــدر بيانــًا تطالــب فيــه مجلــس األمــن بتجديــد     
قــرار المجلــس الخــاص بالمســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود إلــى ســوريا.

ــم يكــن      ــان: ال يمكــن التخلــي عــن آليــة إدخــال المســاعدات إلــى ســوريا طالمــا ل البي
هنــاك تحســن كبيــر فــي الوضــع اإلنســاني أو دفــع مســار عمليــة الســام حســب قــرار 

األمــم المتحــدة.

البيــان: الفشــل فــي تجديــد القــرار ســيكون أثــره كارثــي علــى الوضــع اإلنســاني     
ــة. ــا والســال الغذائي ــد مــن الحمــات منهــا لقــاح كورون ــى توقــف العدي وســيؤدي إل

مســؤول كبيــر فــي الخارجيــة األميركيــة: تركيــا وروســيا توصلتــا إلــى تفاهــم مبدئــي     
للعمــل علــى ســحب 300 مــن المرتزقــة الســوريين مــن ليبيــا.

ــة 4      ــل اســتضافتها قراب ــورو لتموي ــار ي ــا 3.5 ملي ــح تركي ــي يبحــث من االتحــاد األوروب
ــرز. ــة رويت ــن الجــئ ســوري علــى أراضيهــا وفــق وكال مايي

16 منظمــة حقوقيــة ســورية ودوليــة رحبــت فــي بيــان مشــترك بالدعــوة التــي     
أطلقهــا 27 عضــوًا فــي البرلمــان األوروبــي مــن أجــل خطــة عمــل االتحــاد األوروبــي 

إلنهــاء اإلفــات مــن العقــاب فــي ســوريا.

ــوأ      ــر وأس ــد أكث ــام األس ــي كان نظ ــوريا الت ــي س ــع ف ــة الفظائ ــم وطبيع ــان: حج البي
ــد مــن الجهــد. ــذل المزي ــان ب مرتكبيهــا يتطلب

البيــان: خطــة عمــل االتحــاد األوروبــي بشــأن اإلفــات مــن العقــاب يمكــن أن تســاعد     
ــا والناجيــن  فــي ضمــان المزيــد مــن المؤسســات والمــوارد المخصصــة لدعــم الضحاي

ــاة. ومحاســبة الجن

أردوغــان: إذا لــم تســتطع تركيــا إنشــاء حــزام أمنــي قــوي فــي الخــارج، فلــن يتركونــا     
ننعــم باالســتقرار داخــل الوطــن.

الفروف وأوغلو يبحثان سبل االستمرار في مسار أستانا لحل األزمة في سوريا.    
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

البنتاغــون األمريكــي فــي تقريــر اســتخباري يكشــف عــن ســعي نظام األســد لتهديد     
القــوات األمريكيــة فــي مناطــق وجودهــا فــي ســوريا عبــر "إضعــاف عاقــة الواليات 

المتحــدة مع العشــائر".

التقريــر: نظــام األســد يدعــم هجمــات يمكــن القيــام بهــا علــى قــوات التحالــف     
الدولــي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة.

التقريــر: نظــام األســد وصــل إلــى طريــق مســدود مــع خصومــه والمعارضــة الســورية     
ال تشــكل أي تهديــد عليــه ولــم تعــد قــادرة علــى قتالــه.

ســوريا تحتــل المرتبــة الثالثــة عالميــًا بعــد أفغانســتان واليمــن كأقــل البلــدان ســامًا     
علــى "مؤشــر الســام العالمــي الســنوي" الــذي يصــدره "معهــد االقتصــاد والســام".

صحيفــة يديعــوت احرنــوت: " رئيــس العصابــة ال يكــف عــن مغازلــة اســرائيل. وإســرائيل     
علــى اســتعداد لمســاعدته مقابــل تقليــص الوجــود اإليرانــي، لكــن ال يوجــد أي 

مؤشــر بــأن البضاعــة التــي يريــد بيعهــا إلســرائيل تتوفــر لديــه".

صحيفــة العــرب اللندنيــة تقــول إن ســوريا لــم تكــن ورقــة روســية فــي القمــة التــي     
جمعــت بيــن الرئيســين األمريكــي والروســي فــي جنيــف. 

الصحيفــة: روســيا تخــدم السياســة اإليرانيــة فــي ســوريا التــي تقــوم علــى فكــرة     
ــر الــدول العربيــة واحــدة تلــو األخــرى.  تدمي

الصحيفــة: ليــس لــدى روســيا مــا تبيعــه لألمريكييــن فــي ظــل غيــاب قدرتهــا علــى     
لعــب أي دور إيجابــي فــي أي منطقــة بالعالــم خصوصــًا فــي الشــرق األوســط 

وســوريا.

ــة 65      ــرت رغب ــة أظه ــاب التركي ــازي عنت ــة غ ــي جامع ــون ف ــا أكاديمي ــة أعده دراس
ــم. ــى باده ــودة إل ــة بالع ــي الوالي ــوريين ف ــن الس ــن الاجئي ــة م بالمئ
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الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان: بلــغ عــدد ضحايــا التعذيــب فــي ســوريا منــذ آذار     
2011 حتــى حزيــران 2021 14537 شــخصًا بينهــم 180 طفــًا و92 ســيدة.

الشــبكة: نظــام األســد مســؤول عــن مقتــل 14338 بينهــم 173 طفــًا و74 ســيدة     
ــل 32. ــن مقت ــؤول ع ــة مس ــم الدول وتنظي

الشــبكة: هيئــة تحريــر الشــام مســؤولة عــن مقتــل 28 بســبب التعذيــب وقــوات     
وســوريا الديمقراطيــة مســؤولة عــن مقتــل 67 شــخصًا.

صحيفــة الشــرق األوســط تقــول إن الحملــة الروســية ضــد تنظيــم الدولــة فــي الباديــة     
الســورية مازالــت "تــراوح مكانهــا".

الصحيفــة: تنظيــم الدولــة تمكــن مــن إلحــاق خســائر بشــرية متتاليــة وشــبه يوميــة     
فــي صفــوف قــوات النظــام والميليشــيات المواليــة عــن طريــق الهجمــات الخاطفــة 

والكمائــن. 

الصحيفــة: عمليــات التمشــيط التــي يقــوم بهــا النظــام وروســيا لــم تحقــق أي تقدم     

حتــى اآلن رغــم ضــراوة القصــف الجوي الروســي.
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سادسا: رؤية تحليلية

ـــات المتحـــدة األمريكيـــة تســـعى بـــكل طاقتهـــا إلـــى إنهـــاء أزمـــة  ليـــس ســـرا أن الوالي
ــا أزمـــة  ــيا، والتـــي انبثـــق عنهـ ــا مـــن روسـ صواريـــخ "إس 400" التـــي اشـــترتها تركيـ
أخـــرى، هـــي أزمـــة طائـــرات "إف 35"، ومحـــاوالت إعـــادة تركيـــا إلـــى قلـــب حلـــف 
ـــد،  ـــى أح ـــاف عل ـــس بخ ـــا لي ـــة بينهم ـــى العاق ـــى عل ـــذي طغ ـــور ال ـــد الفت ـــو بع النات
ـــا  وباألمـــس أميـــن حلـــف الناتـــو يقـــول: الرســـالة األهـــم التـــي نبعثهـــا إلـــى روســـيا أنن
موحـــدون وأنهـــا لـــن تكـــون قـــادرة علـــى شـــرذمتنا. كل هـــذا وغيـــره كانـــت روســـيا 
قـــد قرأتـــه مســـبقا. وعليـــه، مـــن الطبيعـــي أن يكـــون الحنـــق الروســـي قـــد وصـــل 
ـــا  ـــاد تركي ـــة إبع ـــي عملي ـــق ف ـــف الطري ـــع نص ـــه قط ـــد أن ـــن كان يعتق ـــذروة، فبوتي ال
ـــات  ـــدة التـــي أنجـــزت معظـــم متطلب ـــة الجدي ـــو، لكـــن اإلدارة األمريكي ـــف النات عـــن حل
ترتيـــب البيـــت الداخلـــي وبـــدأت تلتفـــت إلـــى ترتيـــب عاقاتهـــا الدوليـــة التـــي أصابهـــا 
ــا حولـــت أحـــام بوتيـــن  ــد الرئيـــس ترامـــب، يبـــدو أنهـ ــر مـــن الخلـــل فـــي عهـ الكثيـ
الورديـــة إلـــى كوابيـــس مزعجـــة، ومـــن خـــال عقليـــة رجـــل العصابـــة؛ ارتـــأى الـــروس أن 
يكـــون الـــرد بالضغـــط علـــى تركيـــا مـــن خـــال التلويـــح بالتصعيـــد فـــي إدلـــب وكأنهـــم 
ــة،  ــل العصابـ ــلوب رجـ ــرف بأسـ ــا نتصـ ــروا بأننـ ــو: تذكـ ــف الناتـ ــا ولحلـ ــون لتركيـ يقولـ
فـــإن ضيقتـــم الخنـــاق علينـــا يجـــب أن تتوقعـــوا مزيـــدا مـــن نقـــض العهـــود والقتـــل 
ـــة. ـــن رهين ـــة مايي ـــر مـــن ثاث ـــا أكث ـــن، فلدين ـــرة مـــن المهاجري ـــر وموجـــات كبي والتهجي

     إذن، هـــي محاولـــة للـــردع بعقليـــة رجـــل العصابـــة، وبمـــا أنـــه مـــن مقومـــات الـــردع 
ـــات  ـــاول العصاب ـــدات، تح ـــذ التهدي ـــي لتنفي ـــتعداد الفعل ـــة واالس ـــار الجدي ـــح إظه الناج
الثـــاث )النظـــام الســـوري، وروســـيا، وإيـــران( إظهـــار األمـــر وكأنـــه حـــدث قـــادم 
ال محالـــة. مـــن ذلـــك: نقـــل القـــوات إلـــى محيـــط إدلـــب، تصديـــر بعـــض التصريحـــات 

العدوانيـــة، ارتـــكاب بعـــض الجرائـــم.
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ــررة، فـــا مناطـــق  ــر، أغلـــب الظـــن أنـــه ال جديـــد بخصـــوص المناطـــق المحـ بالمختصـ
ســـوف تقضـــم، وال عمليـــة عســـكرية واســـعة النطـــاق ســـوف تحصـــل. كل مـــا هنالـــك 
اســـتعراض وتذكيـــر مـــن رجـــال عصابـــات بأنهـــم مجرمـــون، وعلـــى اآلخريـــن تذكـــر ذلـــك.  



»مركز نما لألبحاث المعاصرة«

مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة ُتعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاث السياس واألبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  إلســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســورية  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات واألبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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