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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

فــي محاولــة تبريــر االنســحاب مــن أفغانســتان، بايــدن: القاعــدة وتنظيــم الدولــة 

انتشــرا والتهديــدات مــن ســوريا وشــرق إفريقيــا ضدنــا أعظــم مــن تلــك القادمــة 

مــن أفغانســتان. والســفارة األمريكيــة فــي ســوريا تقــول: ســوريا واحــدة مــن أخطــر 

األماكــن فــي العالــم بالنســبة للعامليــن فــي المجــال اإلنســاني. ولقــد ُقتــل أكثــر مــن 

270 عامــا فــي المجــال اإلنســاني فــي ســوريا منــذ عــام 2011. فــي اليــوم العالمــي 

لمســاعدة  يــوم  بحياتهــم كل  يخاطــرون  الذيــن  أولئــك  نشــكر  اإلنســاني  للعمــل 

األشــخاص الذيــن هــم فــي أمــس الحاجــة إليهــا، ويجــب مواصلــة هــذا العمــل الحيــوي 

ألن أكثــر مــن 13 مليــون ســوري يعتمــدون علــى المســاعدات اإلنســانية. منــذ بدايــة 

ــاعدات  ــن المس ــار دوالر م ــن 13.5 ملي ــرب م ــا يق ــدة م ــات المتح ــت الوالي ــة قدم األزم

اإلنســانية وســنظل رائديــن فــي االســتجابة اإلنســانية لســوريا. أمــا الخارجيــة األمريكيــة 

فقــد جــاء عنهــا: ندعــم بقــوة جهــود مســاءلة النظــام الســوري عــن الفظائــع التــي 

ارتكبهــا ضــد شــعبه. ونؤكــد دعمنــا للجهــود الراميــة لضمــان حــل سياســي فــي 

ســوريا يتماشــى مــع قــرار مجلــس األمــن 2254.

مــن جهــة أخــرى، رئيــس الــوزراء األردنــي بشــر الخصاونــة فــي مقابلــة مــع صحيفــة 

"إندبندنــت تركيــة" يبــدي اعتقــاده بوجــود تغييــر ولــو طفيــف فــي موقــف اإلدارة 
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ــة: النغمــة التــي تتحــدث  ــة تجــاه الملــف الســوري. وقــال الخصاون ــة الحالي األميركي

ــال  ــن خ ــر م ــة أكث ــى الواقعي ــل إل ــت تمي ــا بات ــدو أنه ــد يب ــام األس ــقاط نظ ــن إس ع

التركيــز علــى تغييــر ســلوك النظــام بــدل االســتمرار فــي وهــم العمــل على إســقاطه. 

وأضــاف: األردن ومصــر وبعــض الــدول الشــقيقة مهتمــة بعــودة ســوريا إلــى مقعدها 

فــي الجامعــة العربيــة ألن الغيــاب هنــا لــم يكــن منتجــًا.

الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن خــال مؤتمــر صحفــي يقــول: التهديــد اإلرهابــي 

ال يــزال باقيــا فــي ســوريا علــى الرغــم مــن اســتمرار عمــل نظــام وقــف إطــاق النــار 

فــي معظــم أراضــي البــاد. تحســين الوضــع فــي ســوريا يرتبــط إلــى حــد كبيــر بنتائــج 

ــل  ــة العم ــد أهمي ــي يؤك ــل األردن ــف. والعاه ــي جني ــة ف ــية األمريكي ــة الروس القم

علــى التوصــل إلــى حــل سياســي لألزمــة الســورية.

ــى المجتمــع  ــد: عل ــدا غرينفل ــدى األمــم المتحــدة لين ــة ل ــة األمريكي ــرا، المندوب أخي

الدولــي أن يتصــدى لهجــوم نظــام األســد علــى درعــا وتقديــم المســاعدة للســكان 

الذيــن يكافحــون للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. والرئيــس الفرنســي ماكــرون يقــول: 

ــه. ــب مكافحت ــوريا ويج ــراق وس ــي الع ــودا ف ــا زال موج ــاب م اإلره
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ثانيا: الحراك السياسي

عضــو مجلــس الشــعب فــي حكومــة النظــام "محمــد خيــر العــكام" يؤكــد أن مســألة 
نقــل الكهربــاء مــن األردن للبنــان عبــر ســوريا كانــت موضــوع نقــاش خــال زيــارة ســابقة 
ــاء الســوريين إلــى األردن، وذكــر العــكام لوكالــة ســبوتنيك:  لوزيــري النفــط والكهرب
النظــام أبــدى رغبــة فــي تقديم المســاعدة مشــترطا حصولــه على جزء مــن الكهرباء 
الــذي ســيتم العمــل علــى اســتجراره مــن األردن وهــو طلــب أبلــغ رســميا لــألردن فــي 
ــاء ونقــص  ــه فائــض مــن الكهرب ــران الماضــي. األردن لدي لقــاء تــم فــي منتصــف حزي
فــي الميــاه ومــن الممكــن أن يكــون هنــاك تعــاون ســوري أردنــي بــأن تعطــي ســوريا 

األردن الميــاه وتأخــذ منهــا الكهربــاء.

وزيــر الخارجيــة اإليرانــي حســين عبــد اللهيــان يلتقــي برئيــس النظــام بشــار األســد فــي 
أول زيــارة خارجيــة لــه كوزيــر خارجيــة وعقــب مؤتمــر بغــداد وفــق وكالــة ســبوتنيك 

الروســية.
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:
الجيــش الوطنــي الســوري يلقــي القبــض علــى خليــة تابعــة لقســد مؤلفــة مــن 6     

أفــراد فــي ناحيــة شــران بريــف عفريــن شــمال حلــب.
ــن      ــروج م ــن بالخ ــام الراغبي ــرايا أم ــر الس ــق معب ــام يغل ــع للنظ ــكري التاب ــن العس األم

ــد. 8/16. ــا البل درع
ــاء      ــتهدف أحي ــا تس ــة درع ــة لمدين ــزارع الجنوبي ــي الم ــدة ف ــام المتواج ــوات النظ ق

ــات. 8/16. ــف الدباب ــد بقذائ ــا البل درع
قصــف صاروخــي اســرائيلي يســتهدف مواقــع لحــزب اهلل اللبنانــي وقــوات النظــام     

قــرب مدينــة حضــر فــي القنيطــرة جنوبــي ســوريا، القصــف اســتهدف منطقــة 
ــي ينشــط فيهــا عناصــر مــن حــزب اهلل بشــكل ســري. 8/17. "قــرص النفــل" والت

اشــتباكات بيــن شــبان مــن درعــا البلــد وقــوات الفرقــة الرابعــة علــى محــور الكازيــة     
فــي حــي المنشــية بدرعــا. 8/18.

ــن      ــة عفري ــي مدين ــكنية ف ــاء الس ــتهدف األحي ــد يس ــدره قس ــي مص ــف صاروخ قص
ــن. ــة آخري ــة ثاث ــة أشــخاص وإصاب ــل ثاث ــى مقت ــب أدى إل شــمال حل

اشــتباكات عنيفــة تشــهدها أحيــاء درعــا البلــد بيــن عناصــر قــوات النظــام وأبنــاء     
المنطقــة.

مقتــل طفلــة وإصابــة عــدة مدنييــن مــن عائلــة واحــدة جــراء ســقوط قذائــف علــى     
منزلهــم فــي قريــة الكريديــة شــرق مدينــة البــاب مصدرهــا "قســد".

ــة      ــخ موجه ــام بصواري ــوات النظ ــتهداف ق ــر اس ــم إث ــال ووالدته ــة أطف ــل ثاث مقت
ــي. ــب الجنوب ــف إدل ــة بري ــل الزاوي ــي جب ــون ف ــة مش ــًا قري ليزري

قتلــى وجرحــى فــي صفــوف قــوات النظــام جــراء اســتهداف ســيارة عســكرية     
بعبــوة ناســفة بالقــرب مــن بلــدة نافعــة غربــي درعــا. 8/19.

ــة اعــزاز      ــوة ناســفة مزروعــة بســيارتهم فــي مدين ــه بانفجــار عب ــة رجــل وزوجت إصاب
ــب الشــمالي. بريــف حل

غارات جوية روسية على منطقة عين شيب غرب مدينة إدلب.    
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وكالــة ســانا: قصــف إســرائيلي بالصواريــخ مــن اتجــاه بيــروت اســتهدف مواقــع     
فــي محيــط مدينتــي دمشــق وحمــص، والدفاعــات الجويــة التابعــة للنظــام تصــدت 
للهجمــات وأســقطت معظــم الصواريــخ. إصابــة عــدد مــن المدنييــن فــي بلــدة قــارة 
ــى أحيائهــا  ــة عل ــخ مــن دفاعــات النظــام الجوي ــف دمشــق جــراء ســقوط صواري بري

ــكنية الس
المراســل: الصواريــخ ســقطت أثنــاء تصــدي دفاعــات النظــام لقصــف جــوي إســرائيلي     

اســتهدف نقاطــه فــي المنطقــة. 8/20.
مقتــل 4 أطفــال مــن عائلــة واحــدة وإصابــة عــدد مــن المدنييــن إثــر قصــف لقــوات     

النظــام بقذائــف المدفعيــة الليزريــة علــى بلــدة كنصفــرة فــي جبــل الزاويــة بريــف 
إدلــب الجنوبــي.

إصابــة طفليــن فــي بلــدة كفرنــوران غــرب حلــب بقصــف مدفعــي للنظــام اســتهدف     
البلدة.

الطيــران الروســي يســتهدف بالصواريــخ الفراغيــة محيــط قريــة قورقنيــا فــي ريــف     
إدلــب الشــمالي.

ريــف إدلــب      النظــام تســتهدف براجمــات الصواريــخ بلــدة كنصفــرة فــي  قــوات 
الجنوبــي.

إدلــب      بريــف  الثقيلــة قريــة كفــر عويــد  بالمدفعيــة  النظــام تســتهدف  قــوات 
.8/20 الجنوبــي. 

قتيــل وعــدد مــن الجرحــى جــراء اســتهداف حــي طريــق الســد بمدينــة درعــا بقذائــف     
الهاون.

مراســلنا: قصــف مــن قــوات النظــام يســتهدف بلــدات منطــف وحميمــات و الفطيــرة     
بريــف إدلــب.

مراســلنا: قــوات النظــام تســتهدف بقذائــف المدفعيــة الموجهــة ليزريــا بلــدة إبليــن     
فــي جبــل الزاويــة بريــف إدلــب الجنوبــي.

ــدة تقــاد بريــف      ــة أطــراف بل ــة الثقيل مراســلنا: قــوات النظــام تســتهدف بالمدفعي
ــي. 8/21. ــب الغرب حل

تعزيــزات عســكرية كبيــرة للفرقــة الرابعــة وقــوات الغيــث تصــل إلــى محيــط منطقــة     
درعــا البلــد ضمــت عناصــر وأســلحة ثقيلــة بينهــا صواريــخ أرض – أرض.
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الطيــران الروســي يســتهدف بصواريــخ شــديدة االنفجــار محيــط بلدتــي كنصفــرة     
ــي. ــاة اإلعام ــب حم ــق مكت ــي وف ــب الجنوب ــف إدل ــا بري وأرنب

ــدروع مقــرًا لقــوات النظــام      ــر تســتهدف بصــاروخ مضــاد لل ــة للتحري الجبهــة الوطني
علــى محــور كفــر حلــب فــي ريــف حلــب الغربــي.

انفجــار عبــوة ناســفة مزروعــة بســيارة شــحن فــي مدخــل كــراج الشــحن غــرب مدينــة     
إعــزاز. 8/23.

إصابــة طفــل جــراء قصــف قــوات النظــام بالمدفعيــة الثقيلــة بلــدة تقــاد بريــف حلــب     
الغربي.

مقتــل 7 أشــخاص وإصابــة 7 آخريــن بانفجــار مجهــول فــي محيــط بلــدة حزانــو بريــف     
إدلــب.

ــام      ــوات النظ ــن ق ــل بي ــوات فص ــد كق ــا البل ــاء درع ــى أحي ــية إل ــات روس ــول دوري دخ
وأبنــاء المنطقــة واإلشــراف علــى عمليــة انســحاب قــوات النظــام مــن المناطــق 

التــي ســيطرت عليهــا مؤخــرًا فــي محيــط مدينــة درعــا. 8/24.
تجمــع أحــرار حــوران: مقتــل مدنــي وســقوط 5 جرحــى آخريــن بســبب إطــاق النــار مــن     

ــز  ــد حاج ــدين عن ــي المحتش ــى األهال ــة عل ــيات اإليراني ــام والميلش ــوات النظ ــل ق قب
الســرايا فــي درعــا البلــد.

تجمــع أحــرار حــوران: الشــرطة العســكرية الروســية واللــواء الثامــن ينســحبان مــن     
النقطــة التــي تمركــزوا فيهــا داخــل األحيــاء المحاصــرة فــي مدينــة درعــا.

مراســل حلــب اليــوم: الشــرطة العســكرية الروســية وعناصــر الفيلــق الخامــس انســحبوا     
مــن درعــا البلــد بعــد ســاعات علــى دخولهــم لإلشــراف علــى انســحاب قــوات النظــام 

مــن محيــط مدينــة درعــا. 8/24.
تجمــع أحــرار حــوران نقــًا عــن مصــدر خــاص فــي لجنــة التفــاوض: الحملــة العســكرية     

للنظــام مســتمرة وفــرض الحصــار مجــددًا علــى أحيــاء درعــا البلــد وحــي طريــق الســد 
ومخيمــات الاجئيــن عقــب انهيــار االتفــاق.

ــواء الثامــن مــع الشــرطة      التجمــع نقــًا عــن المصــدر: االتفــاق ينــص علــى دخــول الل
ــن  ــا الجهتي ــي كلت ــرايا ف ــز الس ــاح حاج ــا وافتت ــط درع ــى محي ــية إل ــكرية الروس العس

ــد. ــى درعــا البل ودخــول مخفــر الشــرطة إل
ــاك شــخصان يشــكان "مجموعــة      التجمــع نقــًا عــن المصــدر: النظــام ادعــى أن هن
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ــر. 8/25. ــار التهجي ــار االتفــاق جــاء نتيجــة عــدم قبولهمــا بخي ــر منضبطــة" وانهي غي
مراســلنا: الطيــران الحربــي الروســي يســتهدف بغــارات جويــة تــال الكبينــة فــي ريــف     

ــمالي. الاذقية الش
تجمــع أحــرار حــوران: الفرقــة الرابعــة التابعــة لقــوات النظــام تســتهدف أحيــاء مدينــة     

درعــا المحاصــرة بقذائــف الدبابــات.
غرفــة القيــادة الموحــدة عــزم تعلــن إلقــاء القبــض علــى أحــد المتورطيــن فــي إدخال     

العبــوات الناســفة إلــى منطقــة رأس العيــن فــي ريــف الحســكة وتســليمه للقضاء.
جرحــى مدنيــون جــراء قصــف قــوات النظــام مدينــة طفــس بريــف درعــا الغربــي     

بشــكل مفاجــئ بأكثــر مــن 30 صاروخــًا وفــق تجمــع أحــرار حــوران. 
تجمــع أحــرار حــوران: اســتهداف ســيارة عســكرية لقــوات النظــام بعبــوة ناســفة على     

طريــق "نــوى - الشــيخ مســكين" غــرب درعــا مــا أســفر عــن ســقوط قتلــى وجرحــى 
واســتنفار أمنــي كثيــف تشــهده المنطقــة. 8/26.

قــوات النظــام المتمركــزة فــي حــي المنشــية بمدينــة درعــا تســتهدف أحيــاء درعــا     
البلــد بقذائــف المدفعيــة الثقيلــة.

تجمــع أحــرار حــوران: االتفــاق علــى تهجيــر نحــو 22 شــخصًا مــن المناطــق المحاصــرة     
فــي مدينــة درعــا باتجــاه الشــمال الســوري

ــر حــي ســجنة بدرعــا      التجمــع: الحافــات ســتنطلق مســاء اليــوم الخميــس مــن معب
البلــد

الحافــات غــادرت درعــا البلــد وعلــى متنهــا نحــو 53 شــخصا باتجــاه الشــمال الســوري.     
.8/26

قوات النظام تقصف بصواريخ "فيل" حي طريق السد في مدينة درعا. 8/27.    
قــوات النظــام قصفــت أحيــاء درعــا البلــد بنحــو 15 صاروخــا مــن نــوع أرض - أرض "فيل".     

.8/28
قــوات الفرقــة الرابعــة التابعــة للنظــام تقصــف األحيــاء المحاصــرة فــي مدينــة درعــا     

بـــ 34 صاروخــًا مــن نــوع "جــوالن" و 19 صاروخــًا مــن نــوع "فيــل" وفــق مــا وثقــه تجمع 
أحــرار حــوران. 8/29.

ــي نظــام      ــوا رســالة مــن ممثل ــواء الثامــن نقل ــون مــن الل تجمــع أحــرار حــوران: قيادي
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ــب النظــام.  ــى لجــان التفــاوض تتضمــن مطال األســد إل
ــه      ــام وجيش ــم النظ ــا بعل ــي درع ــرف أهال ــت أن يعت ــي تضمن ــب الت ــع: المطال التجم

ــرة. ــاء المحاص ــى األحي ــف عل ــد القص ــا أدى لتصعي ــض م ــت بالرف ــه قوبل ورئيس
مصــدر فــي لجنــة التفــاوض فــي درعــا لموقــع نبــأ: اللجنــة تعلــن وقــف المفاوضــات     

مــع روســيا والنظــام بســبب التصعيــد بالقصــف ومحــاوالت االقتحــام واإلصــرار علــى 
شــروطهم.

ــرِب      ــادودة غ ــة والي ــن والمزيرع ــاكن جلي ــس ومس ــدات طف ــهدها بل ــزوح تش ــة ن حرك
ــة. 8/30. ــى المنطق ــف عل ــن القص ــًا م ــا خوف درع

قصف صاروخي يستهدف األحياء السكنية في مدينة عفرين شمالي حلب.    
قوات النظام تستهدف أحياء درعا البلد بأكثر من 10 صواريخ أرض أرض.    
وكالــة أنبــاء النظــام ســانا: مقتــل 4 عناصــر للنظــام وإصابــة 15 آخريــن بهجــوم علــى     

حواجزهــم فــي درعــا.
الفرقــة الرابعــة تجــدد قصفهــا بصواريــخ أرض - أرض مــن نــوع "فيــل" علــى األحيــاء     

المحاصــرة فــي  درعــا.
ــن      ــة اإلســكان بريــف عفري ــى أطــراف قري ــة عل ــرات الروســية تشــن غــارات جوي الطائ

ــب. 8/31. ــمال حل ش
قوات النظام تستهدف أحياء درعا البلد بصواريخ أرض أرض محلية الصنع "فيل".    

ثانيا: أخبار متفرقة:
وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة فــي حكومــة النظــام تصــدر قــرارا يقضــي بإيقــاف     

اســتيراد 20 مــادة لمــدة ســتة أشــهر منهــا الكهربائيــة كالهواتــف وعــدادات النقــود 
والمكيفــات وأجهــزة العــاج الفيزيائــي والغذائيــة كالجــوز واللــوز والكاجــو والزبيــب 

والتمر.
الجيــش األردنــي يعلــن إحبــاط محاولــة تهريــب كميــات كبيــرة مــن المــواد المخــدرة     

قادمــة مــن األراضــي الســورية.
وصــول الدفعــة الثانيــة مــن لقــاح كورونــا إلــى محافظــة إدلــب وتضــم 36400 جرعــة     

مــن لقــاح أســترازينيكا أكســفورد البريطانــي.
نقابــة المحاميــن األحــرار تديــن فــي بيــان لهــا تصعيــد قــوات النظــام وروســيا علــى     
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مناطــق شــمال غــرب ســوريا ومــا ترتكبــه مــن مجــازر بحــق المدنييــن. 8/20.
الدفــاع المدنــي الســوري: تســجيل 331 إصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا خــال الـــ 24     

ســاعة الماضيــة فــي شــمال غربــي ســوريا. 8/21.
الدفــاع المدنــي الســوري يعلــن تنكيــس أعامــه ورفــع رايــة "ال تخنقــوا الحقيقــة"     

فــي الذكــرى الثامنــة لمجــزرة الكيمــاوي.
الدفــاع المدنــي الســوري: الجهــات الطبيــة ســجلت أمــس األحــد أعلــى معــدل إصابات     

يوميــن بفيــروس كورونــا شــمال غــرب ســوريا وبلــغ 835 إصابــة. 8/23.
ــة      ــى مدين ــد إل ــا البل ــن درع ــن م ــل 8 مهجري ــة تق ــول حافل ــوم: وص ــب الي ــل حل مراس

البــاب شــرقي حلــب. 8/25.
مركــز الترصــد الوبائــي يعلــن تســجيل 732 إصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا في شــمال     

غــرب ســوريا و95 إصابــة بالفيــروس فــي منطقــة عمليــة "نبع الســام". 8/26.
ــى      ــة عل ــراءات عاجل ــاذ إج ــن اتخ ــة تعل ــي الاذقي ــام ف ــة للنظ ــة التابع ــة البيئ مديري

شــواطئ جبلــة جــراء تســرب مــادة الفيــول مــن أحــد خزانــات محطــة بانيــاس الحراريــة 
ــة "ســانا". بمحافظــة طرطــوس وفــق وكال

وصــول الدفعــة الثانيــة مــن مهجــري درعــا البلــد والتــي تضم تســعة وســبعين شــخصًا     
إلــى مدينــة البــاب فــي ريف حلــب الشــرقي. 8/27.

شــبكة المحــرر: أهالــي مدينــة كفرتخاريــم شــمالي إدلــب يحتشــدون فــي ســاحات     
المدينــة ويدعــون لمظاهــرة شــعبية ضــد اعتقــال هيئــة تحريــر الشــام لقيادييــن فــي 

الجبهــة الوطنيــة للتحريــر مــن أبنــاء المدينــة.
لجنــة التحكيــم المســتقلة تقــر بأحقيــة خــروج فصائــل "فرقــة الحمــزة" و"لــواء     

ــزم". 8/29. ــدة "ع ــادة الموح ــة القي ــن غرف ــاه" م ــة ســليمان ش ــمال" و"فرق ــور الش صق
المجلــس المحلــي فــي مدينــة البــاب بريــف حلــب يلغــي قــرار الترخيــص الخــاص     

باإلعــام.
دخــول 12 شــاحنة مســاعدات غذائيــة مــن شــاحنات اإلغاثــة الدوليــة WFP مــن مناطــق     

ســيطرة النظــام إلــى ريــف إدلــب الشــمالي عبــر نقطــة ميزنــاز ـ معــارة النعســان. 8/31.
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

الرئاســة التركيــة: الرئيــس أردوغــان اســتقبل مستشــار األمــن القومــي اإلماراتــي     
الشــيخ طحنــون بــن زايــد آل نهيــان.

الســفيرة األمريكيــة فــي لبنــان: ســيتم تســهيل نقــل الغاز المصــري عبر األردن وســوريا     
وصــوال إلــى شــمال لبنان.

وزيــر الداخليــة التركــي ســليمان صويلــو: الاجئــون الســوريون فــي تركيا تحــت الحماية     
المؤقتــة أمــا المهاجــرون غيــر النظامييــن نعيدهم إلــى بلدانهم.

صويلــو: عندمــا تصبــح المناطــق فــي شــمال ســوريا آمنــة حينهــا ســيعود الاجئــون     
الســوريون.

الحكومــة العراقيــة تحــدد موعــد انعقــاد مؤتمــر قمــة بغــداد فــي الـــ 28 مــن الشــهر     
الجــاري بدعــوة 10 دول للحضــور دون توجيــه دعــوة لرئيــس النظــام بشــار األســد.

الجيــش اللبنانــي: مديريــة المخابــرات أحالــت ســوريين اثنيــن إلــى مديريــة األمــن العــام     
"لدخولهمــا خلســة إلــى األراضــي اللبنانيــة وتواجدهمــا عليهــا بصــورة غيــر قانونيــة".

     

الجيــش اللبنانــي: مديريــة المخابــرات أوقفــت 4 ســوريين فــي منطقــة اليــرزة "دخلــوا     

األراضــي اللبنانيــة خلســة بطريقــة غيــر قانونيــة بمســاعدة مهّربيــن".
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

ــات المتحــدة مــن  ــم العربــي يراقــب انســحاب الوالي ــن بوليســي: العال صحيفــة فوري
أفغانســتان ويتســاءل عمــا إذا كانــت ســوريا ســتكون التاليــة. وإدارة بايــدن أعطــت 
مؤشــرات علــى اســتعدادها لغــض الطــرف عــن إحيــاء العاقــات العربيــة مــع نظــام 
األســد. والتحــوالت األخيــرة فــي السياســات األمريكيــة طفيفــة لكنهــا مهمــة بالنظــر 

إلــى قانــون قيصــر.

ــكل  ــد يش ــا "ق ــة درع ــي محافظ ــري ف ــا يج ــر أن م ــت" تعتب ــيونال إنترس ــة "ناش مجل
مدخــًا لانتقــال السياســي فــي ســوريا ورحيــل رئيــس النظــام بشــار األســد. فاســتمرار 
ــة  ــة البداي ــل نقط ــام تمث ــر النظ ــي ألوام ــوخ األهال ــدم رض ــا وع ــي درع ــة ف االنتفاض
بالنســبة لواشــنطن وحلفائهــا للقيــام بمبــادرة إلنهــاء األزمــة اإلنســانية فــي ســوريا. 
الثــورة الســورية انطلقــت مــن درعــا وســيكون مــن العــدل رحيــل نظــام األســد مــن خــال 

انتفاضــة درعــا األخيــرة

.
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سادسا: رؤية تحليلية

شـــكلت درعـــا محـــور تطـــور األحـــداث الداخليـــة فـــي المرحلـــة األخيـــرة، فالنظـــام يســـعى 
ــا الرافـــض لانتخابـــات الرئاســـية األخيـــرة ،  إلـــى تركيـــع المحافظـــة بعـــد موقـــف درعـ
وقـــد اســـتعان النظـــام بالقـــوات التـــي يســـيطر عليهـــا باإلضافـــة إلـــى القـــوات التـــي 
تأتمـــر بأمـــر إيـــران فـــي ســـبيل تحقيـــق هدفـــه، هـــذا التحـــرك مـــن قبـــل النظـــام شـــكل 
مأزقـــا بالنســـبة لروســـيا، فحســـم ملـــف الجنـــوب باســـتخدام القـــوة العســـكرية بعـــد 
توقيـــع اتفـــاق الجنـــوب الـــذي رعتـــه كل مـــن أمريـــكا ورســـيا واألردن فـــي عـــام 2017 
ـــة أي اتفـــاق مســـتقبلي فـــي  يشـــير بشـــكل واضـــح إلـــى عـــدم قـــدرة روســـيا علـــى رعاي
ســـورية يســـهم فـــي تســـوية ســـلمية للصـــراع، لذلـــك، ســـعت روســـيا لعـــدم دعـــم النظـــام 
عســـكريا فـــي حملتـــه األخيـــرة، وهـــذا ال يعنـــي أن الـــروس ال يتمنـــون أن يحســـم النظـــام 
ـــف أي  ـــي قـــد يكتن ـــم الشـــمال، لكنهـــم يدركـــون مـــدى الخطـــورة الت ـــوب ث ـــف الجن مل
اســـتراتيجية يعتمدهـــا النظـــام تتجـــاوز التفاهمـــات الدوليـــة، فالـــروس يخشـــون أن يـــؤدي 
ذلـــك إلـــى تبنـــي الـــدول األخـــرى الســـتراتيجية مضـــادة للـــروس تســـتهدف إغراقهـــم 
فـــي ســـورية، وأمـــام هـــذا الواقـــع يبـــدو أن روســـيا مهتمـــة بـــأن ال يتـــم حســـم ملـــف 
الجنـــوب بطريقـــة عســـكرية ولكنهـــا تـــدرك بـــأن النظـــام ال يقبـــل أن يظهـــر بمظهـــر العاجـــز 
عـــن تحقيـــق نتائـــج ربحيـــة مـــن حملتـــه األخيـــرة، لذلـــك، ستســـعى روســـيا لرعايـــة صفقـــة 
تحقـــق للنظـــام بعـــض المكاســـب وال تســـبب صدامـــات مـــع الـــدول صاحبـــة االهتمـــام 
بالجنـــوب، وهـــي أمريـــكا وإســـرائيل واألردن، ولكـــن تبقـــى هـــذه الصفقـــة مؤقتـــة ، 

ـــة.   ـــورية كامل ـــمل س ـــد تش ـــر ق ـــات أكب ـــول لتفاهم ـــم الوص ـــا يت ريثم



»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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