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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

ســفارة الواليــات المتحــدة فــي ســوريا: نحــث جميــع األطــراف علــى التفــاوض بحســن 

نيــة للوصــول لحــل سياســي دائــم وعــادل للشــعب الســوري بمــا يتماشــى مــع قــرار 

مجلــس األمــن رقــم 2254.

وزيــر الخارجيــة الروســي: التهديــد اإلرهابــي فــي إدلــب الســورية قائــم ويتزايــد فــي 

بعــض المناطــق.

وزيــر الخارجيــة المصــري: نترقــب مــا قــد يتخــذه النظام الســوري مــن إجــراءات في إطار 

الحــل السياســي. مصــر تــرى ضــرورة خــروج كل من تعدى على الســيادة الســورية.

أردوغــان: الهجــوم األخيــر علــى قواتنــا )في منطقة عمليــة درع الفرات( والتحرشــات 

التــي تســتهدف أراضينــا بلغــت حــدا ال يحتمــل. نفــد صبرنــا تجــاه بعــض المناطــق 

التــي تعــد مصــدرا للهجمــات اإلرهابيــة مــن ســوريا تجــاه بادنــا. الهجــوم األخيــر الــذي 

ــر  ــر البعي ــت ظه ــي قصم ــة الت ــوريا كان القش ــمال س ــة ش ــرطة التركي ــتهدف الش اس

وســنقوم بالــازم.

وزارة الخارجيــة التركيــة: روســيا وأمريــكا مســؤولتان عــن هجمــات قســد ضــد قواتنــا 

فــي ســوريا. أمريــكا تديــن الهجمــات ضــد قواتنــا فــي ســوريا لكنهــا تدعــم منفذيهــا 

بالســاح
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ــر الخارجيــة األمريكــي: واشــنطن ال تعتــزم دعــم أي جهــود للتطبيــع مــع رئيــس  وزي

النظــام بشــار األســد.

وزيــر الدفــاع التركــي: ســنقوم بالــازم فــي المــكان والزمــان المناســبين لوقــف 

الهجمــات اإلرهابيــة شــمالي ســوريا.

الواليات المتحدة ترحب باإلعان عن اجتماع اللجنة الدستورية.

ثانيا: الحراك السياسي

ــهد  ــوم: سنش ــب الي ــاة حل ــرة" لقن ــادي البح ــورية "ه ــتورية الس ــة الدس ــس اللجن رئي
تطــورات فــي القضيــة الســورية تمهــد لتفاهــم دولــي حــول تفعيــل الحل السياســي. 
المباحثــات الدوليــة فــي ملفــات أخــرى ســتترك أثرهــا علــى الملــف الســوري وعلينــا 

أن نبــذل الجهــد لرفــع االهتمــام الدولــي بهــذا الملــف.

االئتاف الوطني يدين تطبيع الدول العربية مع نظام األسد

أوضحــت إلهــام أحمــد الرئيــس التنفيــذي لمجلــس ســورية الديمقراطيــة )مســد( عــن 
أهــداف زيــارة وفــد مــن )مســد( برئاســتها إلــى واشــنطن، ومــا تــم تداولــه حــول نظــام 
األســد وعاقــة تركيــا بمســد مســتقبًا. وقالــت إن مســد مســتعدة للحــوار مــع تركيــا 
ونظــام األســد بشــروط. إلهــام أحمــد: واشــنطن أوضحــت لنــا كل شــيء وهــي باقيــة 

فــي ســورية.

كشــف رئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري “ســالم المســلط”، نتائــَج المحادثــات 
التــي جــرت مــع األطــراف األمريكيــة، مؤكــدًا أنهــا كانــت “إيجابيــة لحــّد كبيــر”. وقــال 
ــاف  ــد االئت ــد زار وف ــط”: لق ــرق األوس ــع “الش ــع موق ــه م ــٍث ل ــي حدي ــلط” ف “المس
ــة،  ــض، ووزارة الدفــاع والخارجي ــت األبي ــن فــي البي ــل قياديي ــات المتحــدة، وقاب الوالي
وبعــض المشــرعين مــن أعضــاء الحــزب الجمهــوري والديمقراطــي فــي “الكونغــرس”، 
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حيــث أكــد الجميــع علــى ثبــات موقــف الواليــات المتحــدة بالوقــوف لجانــب الثــورة 
الســورية، ودعــم هــذه الثــورة واإلصــرار علــى مســاندتها والعمــل علــى تطبيــق قانون 

“قيصــر”.

أنس العبدة يلتقي عدة وفود دولية ويحذر من التطبيع مع نظام األسد.

لقــاء هــو األول مــن نوعــه بيــن أحــزاب ســورية معارضــة وبين رئيــس الحــزب الجمهوري 
التركي.

رئيــس النظــام بشــار األســد خــال لقــاءه وزيــر الخارجيــة اإليرانــي: يجــب إنهــاء االحتــال 
فــي إدلــب وعــودة جميــع األراضــي إلــى ســوريا )وكالــة ســبوتنيك(. ووزيــر الخارجيــة 
اإليرانــي: بادنــا لديهــا خطــة للتنميــة المســتدامة مــع نظــام األســد وســتعمل عليهــا 

حتــى إذا اســتمرت العقوبــات ضــد طهــران. 10/9.
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:
استمرار الغارات الروسية على عدة مناطق في محافظة إدلب.    

قــوات النظــام تبــدأ عمليــة التفتيــش فــي الحــي الغربــي مــن مدينــة جاســم شــمال     
درعــا.

مراســلنا: الحملــة تأتــي تنفيــذًا للبنــد الثانــي مــن االتفــاق الــذي توصلــت إليــه اللجنــة     
األمنيــة مــع وجهــاء المدينــة مطلــع األســبوع الجــاري. 10/7.

ــر      ــب إث ــاب شــرقي حل ــس فــي منطقــة الب ــدي تركــي داخــل قاعــدة توي ــل جن مقت
ــل قســد. ــف الهــاون مــن قب قصفهــا بقذائ

وزيــر الدفــاع التركــي: قضينــا علــى 5 إرهابييــن مــع أســلحتهم ضمــن عمليــات فوريــة     
ردًا علــى مقتــل أحــد جنودنــا شــمالي ســوريا.

تجمــع أحــرار حــوران: قــوات النظــام تزيــل حاجــز "مفــرق قيطــة" جنــوب بلــدة الصنميــن     
شــمال درعــا بحضــور الشــرطة العســكرية الروســية.

طيــران مســير مجهــول الهويــة يســتهدف بغــارة جويــة موقعــًا للحــرس الثــوري     
اإليرانــي فــي مدينــة البوكمــال شــرقي ديــر الــزور.

التيفــور      مطــار  اســتهدف  إســرائيلي  جــوي  قصــف  ســانا:  النظــام  أنبــاء  وكالــة 
أمــس. مســاء  حمــص  بريــف  العســكري 

ســانا: القصــف جــاء مــن اتجــاه منطقــة التنــف ودفاعاتنــا الجويــة تصــدت للصواريــخ     
وأســقطت معظمهــا.

ســانا: القصــف اإلســرائيلي أدى إلصابــة ســتة جنــود بجــروح ووقــوع بعــض الخســائر     
الماديــة. 10/9.

وكالــة أنبــاء النظــام "ســانا": قــوات النظــام تبــدأ عمليــات تمشــيط قــرى نصيــب وأم     
الميــاذن والطيبــة ومحيطهــا بريــف درعــا الجنوبــي الشــرقي بعــد اســتكمال عمليــة 

تســوية األوضــاع للمطلوبيــن.
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مقتــل جندييــن اثنيــن مــن الجيــش التركــي وإصابــة 4 آخريــن بقصف لقســد اســتهدف     
مدرعــة عســكرية فــي محيــط مدينــة مارع شــمالي حلــب. 10/10.

صحيفــة جمهوريــات التركيــة: ســقوط 5 قذائــف هــاون أطلقــت مــن الجانــب الســوري     
علــى منطقــة قرقميــش فــي غــازي عنتــاب جنــوب تركيــا.

الصحيفــة: وقعــت أضــرار فــي الممتلــكات نتيجــة ســقوط القذائــف بينمــا لــم يقتــل     
أو يصــب أحــد فــي الهجــوم

7 قتلــى و6 جرحــى جــراء انفجــار ســيارة مفخخــة بالقــرب مــن دوار كاوا وســط مدينــة     
عفريــن شــمالي حلــب.

ــادة المجموعــات      ــب مــن قي تجمــع أحــرار حــوران: الشــرطة العســكرية الروســية تطل
ــل  ــة وكحي ــدا والنعيم ــدات صي ــي بل ــا ف ــن قبله ــوم م ــن المدع ــواء الثام ــة لل التابع

ــواء. ــادة الل ــلحتهم لقي ــليم أس ــدف تس به

ــة      ــروج اللجن ــب خ ــك عق ــية وذل ــرطة الروس ــن الش ــب م ــاء بطل ــاع ج ــع: االجتم التجم
ــدا. ــدة صي ــي بل ــوية ف ــز التس ــن مرك ــام م ــة للنظ ــة التابع األمني

ــرع      ــح ف ــل لصال ــي تعم ــة الت ــات المحلي ــمل المجموع ــاح يش ــليم الس ــع: تس التجم
األمــن العســكري فــي البلــدات المذكــورة. 10/11.

ثانيا: أخبار متفرقة:
الجيــش الوطنــي الســوري يلقــي القبــض علــى اثنيــن متورطيــن بترويــج المخــدرات     

واالتجــار بهــا فــي منطقــة عفريــن بريــف حلــب الشــمالي وضبــط بحوزتهمــا عشــرة 
آالف حبــة كبتاغــون مخــدرة وبندقيــة كاشــنكوف وعــدة مخــازن ذخيــرة.

الديــوان الملكــي األردنــي: اتصــال هاتفــي بيــن الملــك عبــد اهلل وبشــار األســد بحــث     
تعزيــز العاقــات بيــن البلديــن.

الشــرطة العســكرية فــي ناحيــة جنديــرس بريــف عفريــن شــمال حلــب تعتقــل عصابــة     
تعمــل علــى صناعــة المخــدرات واالتجــار بهــا.

جريــدة الوطــن الرســمية فــي مناطــق ميليشــيا األســد تعلــن عــن ســماح المجــرم بشــار     
بعــودة عمــه المجــرم رفعــت الــى ســوريا. حتــى ال يســجن فــي فرنســا
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الحكومــة الســورية المؤقتــة تصــدر قــرارًا يتضمــن اتخــاذ إجــراءات جديــدة للحــد مــن     
انتشــار فيــروس كورونــا فــي مناطــق الشــمال الســوري المحــرر.

القــرار: فــرض حظــر تجــوال تــام فــي كامــل أرجــاء المناطــق المحــررة مــن الســاعة 7     
ــد. ــة للتمدي مســاء وحتــى 5 صباحــًا لمــدة 15 يومــًا قابل

القــرار: منــع كافــة المناســبات االجتماعيــة والرياضيــة وإغــاق األســواق العامــة     
التجمعــات. وأماكــن 

القــرار: إيقــاف الــدوام الفيزيائــي فــي المــدارس والجامعــات والتحــول للتعليــم عــن     
بعــد. 

القــرار: يســتثنى مــن الحظــر المحــال التجاريــة والمنشــآت الحيويــة مثــل منشــآت     
والصيدليــات. واألفــران  الصحــي  القطــاع 

القــرار: فــرض ارتــداء الكمامــة فــي أي مــكان مغلــق وحتــى فــي الشــارع تحــت طائلــة     
الغرامــة والمخالفة.

وزيــر الكهربــاء فــي حكومــة النظــام غســان الزامــل: نواجــه صعوبــة فــي تأميــن شــتاء     
دافــئ للمواطنيــن هــذا العــام فــي ظــل النقــص الكبيــر بكميــات الغــاز والمحروقــات.

للمرة األولى تسجيل 4 إصابات بالفطر األسود في إدلب.    

الشــرطة العســكرية فــي الجيــش الوطنــي تعلــن ضبــط نصــف مليــون حبــة كبتاغــون     
مخــدرة خــال عمليــة أمنيــة ضــد تجــار المخــدرات ومروجيهــا فــي مدينــة البــاب 

ــب. 10/12. ــرقي حل ــا ش وضواحيه

الجيــش الوطنــي الســوري يعلــن إســقاط طائــرة اســتطاع روســية علــى خطــوط     
التمــاس بريــف #حلــب الشــمالي. 10/13.

معّلمــون فــي مدينــة اعــزاز شــمال حلــب يصــدرون بيانــًا للمطالبــة برفــع األجــور     
وتعديــل "المنحــة" الُمقّدمــة للمعلــم مــن 750 ليــرة تركيــة إلــى 2000.

ــوم الخميــس واالحتجــاج      ــم الي ــوا فــي بيانهــم اإلضــراب عــن التعلي المعلمــون أعلن

ــق مطالبهــم. ــم لتحقي ــة والتعلي ــة التربي أمــام مديري
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

ــع      ــة" م ــة "منح ــع اتفاقي ــة" يوق ــة العربي ــة االقتصادي ــي للتنمي ــدوق الكويت "الصن
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن بقيمــة 1.9 مليــون دوالر 
أمريكــي لدعــم مشــروع تطويــر الخدمــات الصحيــة لاجئيــن الســوريين فــي األردن

ــروج      ــة الخ ــوريا وآلي ــي س ــاع ف ــروف األوض ــع الف ــت م ــري: بحث ــة المص ــر الخارجي وزي
مــن األزمــة. والفــروف يقــول: نرفــض محــاوالت تســييس ملــف إيصــال المســاعدات 
اإلنســانية إلــى ســوريا. وأضــاف الفــروف: أردوغــان أكــد لروســيا علــى احتــرام وحــدة 

وســيادة ســوريا.

وزارة الطاقــة األردنيــة تعلــن االتفــاق علــى تزويــد لبنــان بالطاقــة الكهربائيــة مــن     
األردن عبــر ســوريا.

ــروت ضــد      ــار قــرب احتجــاج ببي ــن فــي إطــاق ن ــة 5 آخري ــل شــخص وإصاب ــرز: مقت رويت

ــروت. ــأ بي ــار مرف ــق بانفج ــي التحقي قاض
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

ــا  ــر صــادر عــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان يســجل انخفــاض عــدد الضحاي تقري

ــة. ــول بنســبة 8.3 بالمئ المدنييــن فــي ســوريا خــال شــهر أيل

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان: ُقتــل 86 شــخصا الشــهر الماضــي علــى يــد أطــراف 

ــزاع فــي ســوريا بينهــم 23 طفــًا و 9 ســيدات. النِّ

التقريــر: 28 بالمئــة مــن حصيلــة الضحايــا الموثقــة فــي أيلــول قتلــوا علــى يــد قــوات 

النظــام معظمهــم فــي محافظتــي إدلــب ودرعــا.

ــر لفريــق منســقو اســتجابة ســوريا يكشــف أن االســتجابة اإلنســانية بمختلــف  تقري

القطاعــات فــي مخيمــات شــمال غربــي ســوريا ال تغطــي نصــف احتياجــات النازحيــن.

التقريــر: نســبة االســتجابة اإلنســانية ضمــن المخيمــات والتــي تشــمل التوزيعــات 

الدوريــة وتعويــض األضــرار الســابقة بلغــت خــال شــهر أيلــول الماضــي 43% فــي 

ــاح و%22  ــاه واإلصح ــاع المي ــي قط ــش و24% ف ــبل العي ــي وس ــن الغذائ ــاع األم قط

فــي قطــاع الصحــة والتغذيــة.

التقريــر: نســبة االســتجابة فــي قطــاع المــواد غيــر الغذائيــة بلغــت 39% وفــي قطــاع 

المــأوى مــن حيــث تأميــن الخيــام للمخيمــات العشــوائية 38% وفــي قطــاع التعليــم 

24% وفــي قطــاع الحمايــة %22.

الواشنطن بوست: 

منــذ اجتماعــه مــع بايــدن، يقــود ملــك األردن التطبيــع اإلقليمــي الســريع مــع عصابات 

األســد. وهــذا مخالــف لسياســة وقانــون أمريــكا، لكــن إدارة بايــدن قــررت النظــر فــي 

االتجــاه اآلخــر. 
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عندمــا رد ملــك األردن علــى هاتــف رئيــس العصابــة هــذا األســبوع، فقــد أنهــى 

سياســة عــزل الديكتاتــور التــي اســتمرت عشــر ســنوات.

رغبــة العــرب فــي تطبيــع العاقــات مــع األســد ليســت جديــدة. لكــن ســرعتها تنــذر 

بالخطــر.

رحبــت الخارجيــة األمريكيــة باإلعــان عــن فتــح الحــدود ثــم تراجعــت، ولــم تقــل شــيئا 

ــة أن بايــدن طمــأن ملــك األردن  ــة. أفــادت وســائل إعــام أردني ــة الهاتفي عــن المحادث

بأنــه لــن يخضــع لعقوبــات قيصــر.

فــي لقــاء مــع ممثليــن عــن األمم المتحــدة، وعد وزيــر الخارجيــة المصري بالمســاعدة 

فــي "اســتعادة مكانــة ســوريا في العالــم العربي".

ــة لــم تــؤد إلــى تقــدم فــي التســوية  يــرى أنصــار التطبيــع أن 10 ســنوات مــن العزل

السياســية، كمــا يجادلــون بــأن التدخــل العربــي يمكــن أن يضعــف قبضــة إيــران علــى 

ســوريا. أحــد المؤيديــن الرئيســيين لهــذا النهــج هــو بريــت ماكغــورك، كبيــر مستشــاري 

بايــدن للشــرق األوســط.

المشــكلة الصارخــة فــي هــذا النهج هي أن نظام األســد وروســيا انتهكــوا كل صفقة 

ــى  ــدة. عل ــاة جدي ــف ومعان ــم لعن ــا يعرضه ــة، مم ــات المحلي ــع الجماع ــا م أبرموه

المــدى الطويــل، ســيكون هنــاك المزيــد مــن التطــرف والاجئيــن وزعزعــة االســتقرار.

ــى  ــا لمجــرم حــرب بالعــودة إل ــد فــي ســوريا، لكــن الســماح ضمني ــار جي ال يوجــد خي

ــن ينهــي الحــرب، بــل هــو  ــر مقبــول. التطبيــع ل ــار غي ــرة الدبلوماســية هــو خي الحظي

اســتراتيجية إفــاس أخاقــي واســتراتيجي.
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سادسا: رؤية تحليلية

بعـــد االجتمـــاع األخيـــر بيـــن بوتيـــن وأردوغـــان بـــات الكثيـــرون يرقبـــون التطـــورات الميدانيـــة 

لمعرفـــة مـــا تـــم االتفـــاق عليـــه بيـــن الجانبيـــن، وقـــد أتـــى الســـكون العـــام فـــي منطقـــة 

إدلـــب كمؤشـــر هـــام علـــى عـــدم وجـــود جديـــد بيـــن الدولتيـــن فـــي تلـــك المنطقـــة، ولعـــل 

ـــيطرة  ـــق س ـــد مناط ـــادي ض ـــد المع ـــيات قس ـــاط مليش ـــادة نش ـــي زي ـــو ف ـــرز ه ـــور األب التط

قـــوى الثـــورة، ســـواء كان بالتفجيـــرات أو القصـــف، مـــع التركيـــز علـــى اســـتهداف الجانـــب 

التركـــي، ورغـــم صعوبـــة الوصـــول إلـــى تفســـير لألســـباب التـــي تدفـــع مليشـــيا قســـد 

ـــر لقســـد وخاصـــة بعـــد االنســـحاب  ـــد، ولكـــن يمكـــن القـــول إن الحـــراك األخي لهـــذا التصعي

األمريكـــي مـــن أفغانســـتان كان يهـــدف إلـــى معرفـــة مســـتقبل األدوار الدوليـــة فـــي 

ســـورية، وخاصـــة الـــدور األمريكـــي والروســـي، ورغـــم تلقـــي قســـد تطمينـــات أمريكيـــة إال 

أن الشـــك مـــا زال يســـاور قـــادة مليشـــيا قســـد مـــن تكـــرار النمـــوذج االفغانـــي، وعليـــه قـــد 

ـــار الموقـــف األمريكـــي والروســـي الحقيقـــي  ـــر هـــو بهـــدف اختب ـــد األخي يكـــون التصعي

مـــن أي تصعيـــد تركـــي محتمـــل، وبنـــاء علـــى هـــذا الموقـــف يمكـــن لقســـد اختيـــار 

خيـــاره السياســـي المســـتقبلي، ولكـــن مـــن حيـــث ال تـــدري قـــد تكـــون قســـد فتحـــت 

ـــة  ـــت مطمئن ـــا ليس ـــا أيض ـــا، فتركي ـــع تركي ـــدة م ـــراع جدي ـــة ص ـــة جول ـــها بواب ـــى نفس عل

للـــدور األمريكـــي الجديـــد وهـــي تخشـــى مـــن تفاهـــم أمريكـــي روســـي فـــي ســـورية ال 

يراعـــي مصالحهـــا. لذلـــك قـــد تســـعى لتحصيـــن موقفهـــا الميدانـــي فـــي ســـورية تجنبـــا 

ـــة تتعـــارض معهـــا. ألي توافقـــات سياســـية دولي



»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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