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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

أردوغــان )حــول العمليــة العســكرية التركيــة فــي ســوريا(: ســتتم عندمــا يجــب القيام 
بهــا وال يمكــن التراجــع عــن ذلــك.

الســفير الروســي لــدى نظــام األســد "ألكســندر يفيمــوف": ال ينبغــي توقــع تمديــد 
"تنتهــك  الحــدود  عبــر  المســاعدات  آليــة  الحــدود.  عبــر  المســاعدات  إيصــال  آليــة 
ســيادة البــاد وهــي غيــر شــفافة فيمــا يتعلــق بتوزيــع المســاعدات الــواردة محليــًا". 
ينبغــي العمــل مــن أجــل تقليــص إدخــال المســاعدات بالكامــل وإعــادة توجيــه جميــع 

ــر مناطــق ســيطرة النظــام. 5/11. اإلمــدادات اإلنســانية عب

كبيــر الجمهورييــن بلجنــة العاقــات الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ: انفتــاح بلــدان علــى 
التطبيــع مــع األســد مخجــل، وعلــى اإلمــارات ومــن يتجاهلــون العنــف ضــد الســوريين 
ــر  ــارة وزي ــة تقــول: مســتاؤون مــن زي ــة األمريكي ــس األمــن. والخارجي ــذ قــرار مجل تنفي

الخارجيــة اإلماراتــي إلــى دمشــق ولقائــه بشــار األســد.

وزيــر الخارجيــة الجزائــري رمطــان لعمامــرة: نبحــث خــال احتضــان قمــة جامعــة الــدول 
ــر  العربيــة القادمــة عــن توافــق عربــي لضمــان عــودة ســوريا. ســبق أن أكــدت الجزائ
علــى أنــه حــان الوقــت الســتعادة ســوريا مقعدهــا فــي الجامعــة العربيــة لكــن دون 

التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة.

زعيــم ميليشــيا حــزب اهلل: زيــارة وزيــر الخارجيــة اإلماراتــي إلــى دمشــق إعــان هزيمــة 
"المشــروع اإلرهابــي"
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ــي  ــة القطــري، بلينكــن يقــول: قلقــون مــن اإلشــارات الت ــر الخارجي ــه بوزي خــال لقائ
تبعثهــا الزيــارات الرســمية لســوريا وال ندعــم التطبيــع مــع الحكومــة الســورية. ووزيــر 
الخارجيــة القطــري: ال نفكــر حاليــا فــي التطبيــع مــع نظــام األســد ونعتقــد أنــه يجــب 

محاســبته علــى جرائمــه.

وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف يدعــو لرفــع العقوبــات عــن نظــام األســد 
ــل  ــم المســاعدات لمناطــق ســيطرة النظــام وإعــادة اإلعمــار. والممث ــب بتقدي ويطال
الخــاص للرئيــس الروســي لشــؤون الشــرق األوســط ونائــب وزيــر الخارجيــة ميخائيــل 
ــب أن  ــورية يج ــول س ــتانا ح ــار أس ــب مس ــر بموج ــابع عش ــاع الس ــوف: االجتم بوغدان

ــل. ــون األول المقب ــور ســلطان بعــد العشــرين مــن كان يعقــد فــي ن

وزيــر الخارجيــة األردنــي أيمــن الصفــدي ينفــي وجــود خطــط لزيــارة ســوريا قريبــا 
ويقــول إن األردن يعمــل مــع شــركائه وأشــقائه مــن أجــل التقــدم فــي حــل سياســي 
لألزمــة الســورية. ويقــول: هنــاك مرجعيــة يتفــق عليهــا الجميــع للحــل السياســي في 

ســوريا وهــو القــرار األممــي 2254 وهــذا مــا نعمــل بالتنســيق مــع الجميــع مــن أجلــه.
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ثانيا: الحراك السياسي

ــن بينــغ خــال مكالمــة  رئيــس النظــام بشــار األســد يقــول للرئيــس الصينــي شــي جي
هاتفيــة بينهمــا إن نظامــه مســتمر فــي العمليــة السياســية وفــق وكالــة أنبــاء 
النظــام ســانا. وبعــد ذلــك يلتقــي بوزيــر الخارجيــة اإلماراتــي عبــد اهلل بــن زايــد ويبحثــان 
العاقــات االقتصاديــة بينهمــا وتعزيــز الشــراكات االســتثمارية وفــق وكالــة أنبــاء 
النظــام ســانا. وحســب نفــس المصــدر: بشــار األســد أشــاد بالمواقــف اإلماراتيــة والدعم 
اإلماراتــي للنظــام خــال الســنوات الماضيــة. وأضافــت ســانا: وزيــر الخارجيــة اإلماراتــي 
اعتبــر أن مــا حصــل فــي ســوريا أثــر علــى كل الــدول العربيــة مؤكــدًا اســتعداد بــاده 

الدائــم لدعــم النظــام.

قنــاة "كان" اإلســرائيلية الرســمية: 12 يهوديــًا أمريكيــًا زاروا العاصمــة الســورية دمشــق 
بموافقــة النظــام وحمايتــه فــي محاولــة منــه للخــروج مــن عزلتــه وتحســين صورتــه. 
ــرة الماضيــة بإعــادة ترميــم  ــاة: نظــام األســد أطلــق وعــودًا خــال الفت وأضافــت القن

المعبــد اليهــودي فــي حــي جوبــر شــرق دمشــق.

مديــر مخابــرات عصابــات األســد "حســام لوقــا" يلتقــي رئيــس االســتخبارات الســعودية 
ــذي  ــتخباراتي وال ــي االس ــدى العرب ــمى المنت ــا يس ــدان"، فيم ــد الحمي ــق "خال الفري

يقــام فــي مصــر.

اجتماعيــن  ويعقــد  ســوريا،  شــرقي  شــمال  يــزور  األميركيــة  الخارجيــة  مــن  وفــد 
قســد. قيــادة  ميليشــيا  مــع  منفصليــن 

الرئيــس المشــترك للجنــة الدســتورية الســورية عــن وفــد المعارضــة "هــادي البحــرة": 
علــى الشــعب الســوري أن يثــق بقدرتنــا علــى الوصــول لدســتور يضمــن حقوقــه 
الوطنيــة. هــادي البحــرة: وقــف إطــاق النــار أهــم عامــل لنجــاح العمليــة السياســية

العمليــة  مســار  ويبحــث  الوطنيــة  التنســيق  بهيئــة  يلتقــي  الوطنــي  االئتــاف 

السياســية.
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:

تدريبــات عســكرية بيــن القــوات الروســية وقــوات النظــام بمشــاركة الطيــران الحربــي     

بمحيــط كورحســن غــرب تــل أبيــض بريــف الرقــة. 11/1.

قــوات النظــام ترســل تعزيــزات عســكرية إلــى مدينــة منبــج تمهيــدا للقيــام بتدريبــات     

عســكرية مــع القــوات الروســية فــي محيــط المدينــة. 11/3.

مقتــل شــخص وإصابــة 3 آخريــن بقصــف صاروخــي مجهــول المصــدر اســتهدف مدينة     

جرابلس.

ــة      ــي المنطق ــًا ف ــتهدف نقاط ــرائيلي يس ــف إس ــام: قص ــة للنظ ــانا التابع ــة س وكال

الوســطى والســاحلية. 11/8.

خمسة قتلى بينهم ضباط لقوات األسد في درعا.    

الطيــران الحربــي الروســي يشــن ثــاث غــارات جويــة علــى أطــراف مدينــة معــرة     

مصريــن شــمال إدلــب.

ثانيا: أخبار متفرقة:

قطــر والمنظمــة الدوليــة للهجــرة توقعــان اتفاقيــة لتنفيــذ مشــروع تحديــث البنيــة     

التحتيــة فــي أحــد عشــر مخيمــًا غيــر رســمي للمهجريــن فــي شــمال غربــي ســوريا.

مكتــب التنســيق الطبــي فــي معبــر بــاب الهــوى الحــدودي يعلــن عــودة نظــام     

ــارًا  ــه ســابقًا اعتب ــا وفــق المعمــول ب ــى تركي ــن إل ــم للمرضــى الوافدي العــاج القدي

ــس. 11/3. ــد الخمي ــوم غ ــن ي م

نظــام األســد يوقــع اتفاقيــة تعــاون اقتصــادي وتجــاري مــع باكســتان وفــق مــا     

ذكرتــه صحيفــة الوطــن المواليــة.
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الســلطات التركيــة تفــرج عــن اإلعامــي الســوري ماجــد شــمعة بعــد 9 أيــام علــى     

اعتقالــه. 11/8.

صحيفــة الوطــن المواليــة للنظــام: وصــول وزيــر الخارجيــة اإلماراتــي الشــيخ عبــد اهلل     

بــن زايــد إلــى دمشــق. 11/8.

وكالــة روداوا المقربــة مــن المليشــيات االنفصاليــة تقــول إن روســيا قدمــت مقترحــا     

و%25  للعصابــة،   %75( النفــط  واردات  تقاســَم  تضــم  االنفصاليــة  للمليشــيات 

ــس  ــة )المجال ــون اإلدارة المحلي ــن قان ــن ضم ــة لك ــوَل بالامركزي ــيات(، والقب للمليش

المحليــة(.

ــران 100 ألــف "حــاج" الــى      ــران يتضمــن إرســال إي عصابــات األســد توقــع عقــدا مــع إي

ســوريا ســنويا

مظلوم عبدي: تركيا لن تشن عمًا عسكرًيا وقسد ال تطبع مع بشار األسد.    
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

ــه  ــت في ــًا مشــتركًا طالب ــة وإنســانية تصــدر بيان ــة حقوقي ــة ومنظمــة تركي 16 جمعي

أنقــرة بوقــف إجــراءات الترحيــل التــي صــدرت بحــق الجئيــن ســوريين بتهمــة نشــرهم 

"مقاطــع فيديــو اســتفزازية" علــى خلفيــة "حملــة المــوز". وجــاء فــي البيــان: رد 

فعــل الاجئيــن علــى وســائل التواصــل االجتماعــي يقــع بالكامــل فــي نطــاق حريــة 

التعبيــر وال يمكــن إبعــاد أي شــخص بســبب ممارســته لحريــة التعبيــر. الجمعيــات 

دعــت الحكومــة التركيــة إلــى االمتثــال لتشــريعاتها الوطنيــة والوفــاء بوعدهــا فــي 

االتفاقيــات الدوليــة. وطالبــت باتخــاذ اإلجــراءات القضائيــة الازمــة ضــد "أولئــك الذيــن 

ــز ضــد الاجئيــن فــي أي وقــت". ينتجــون خطــاب الكراهيــة والتميي

مديــر وكالــة االســتخبارات المركزيــة األميركيــة زار موســكو بتوجيــه مــن الرئيــس 

)ســبوتنيك(. األميركــي 

خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

ــدن تحــدد أولوياتهــا فــي التعامــل مــع الملــف  ــط: إدارة باي ــرق األوس ــة الش صحيف

الســوري خــال الفتــرة المقبلــة. وحســب الصحيفــة أولويــات إدارة بايدن تشــمل البقاء 

ــاعدات  ــم المس ــة ودع ــم الدول ــة تنظي ــتمرار هزيم ــوريا واس ــرقي س ــمال ش ــي ش ف

اإلنســانية عبــر الحــدود والحفــاظ علــى وقــف إطــاق النــار. ومــن أولويــات إدارة بايــدن 

تشــمل دعــم المحاســبة وحقــوق اإلنســان والتخلــي عــن أســلحة الدمــار الشــامل 

ودفــع التســوية وفــق القــرار 2254 ودعــم الــدول المجــاورة لســوريا واســتقرارها.
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الشــرق األوســط الســعودية تنشــر وثيقــة التطبيــع الســرية التــي اقترحتهــا األردن 

علــى امريــكا وروســيا، وبــدأت بتنفيذهــا:

الوثيقــة تقتــرح تغييــر ســلوك عصابــات األســد وليــس تغييــره باســتخدام نهــج التــدرج     

مــع عصابــات األســد للتوصــل إلــى حــل سياســي علــى أســاس القــرار 2254، وتقــود 

األردن هــذه المبــادرة بإشــراك روســيا واألمــم المتحــدة، كمــا تتضمــن بنــد ســري تحــت 

عنــوان خطــوة مقابــل خطــوة: تشــمل مــا هــو مطلــوب مــن دمشــق وما هــو معروض 

مــن العــرب.

ــم      ــل األم ــهيل قواف ــل تس ــانية مقاب ــاعدات اإلنس ــول المس ــى وص ــاق عل ــم االتف يت

ــوريا. ــى س ــة إل ــاعدات الصحي ــال المس ــوريا، وإرس ــل س ــوط داخ ــر الخط ــدة عب المتح

تهيئــة دمشــق البيئــة المواتيــة لعــودة النازحيــن والاجئيــن ومنــح مفوضيــة األمــم     

ــل  ــة، مقاب ــى المناطــق المعني ــن حــق الوصــول الكامــل إل المتحــدة لشــؤون الاجئي

ــن. ــح دمشــق لتســهيل عــودة النازحيــن والاجئي ــادة المســاعدات اإلنســانية لصال زي

المشــاركة اإليجابيــة مــن دمشــق فــي اللجنــة الدســتورية واإلفــراج عــن المعتقليــن     

والســجناء السياســيين، وتحديــد مصيــر المفقوديــن واالتفــاق علــى تشــكيل صيغــة 

حقيقيــة للحكومــة تــؤدي إلــى حكــم أكثــر شــموال فــي ســوريا وإجــراء االنتخابــات 

تحــت إشــراف األمــم المتحــدة بمــا يــؤدي إلــى تشــكيل الحكومــة الشــاملة، مقابــل 

تخفيــف تدريجــي للعقوبــات، بمــا فــي ذلــك تســهيل تجــارة الســلع ورفــع العقوبــات 

عــن القطاعــات الحكوميــة وإعــادة فتح البعثات الدبلوماســية في دمشــق وتســهيل 

عــودة دمشــق إلــى المحافــل الدوليــة وإعادتهــا الــى الجامعــة العربيــة.

ــادل المعلومــات      ــة، وتب ــة والجماعــات اإلرهابي التعــاون فــي مكافحــة تنظيــم الدول

ــي  ــاون ف ــل، والتع ــبكات التموي ــة، وش ــد الدولي ــر التجني ــل عناص ــا مث ــة حوله األمني
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وقــف أنشــطة الجماعــات المتطرفــة المرتبطــة بإيــران، والتعــاون مــع قســد للتعامــل 

مــع ســكان مخيــم الهــول، مقابــل تمويل مشــاريع إرســاء االســتقرار والتعافــي المبكر 

فــي المناطــق "المحــررة" مــن تنظيــم الدولــة والخاضعــة لســيطرة عصابــات األســد.

إعــان وقــف إطــاق النــار فــي جميــع أنحــاء البــاد، ووقــف جميــع العمليــات     

ــل  ــة، مقاب ــا األجنبي ــا فيه ــارات بم ــوي والغ ــف الج ــك القص ــي ذل ــا ف ــكرية بم العس

التــزام الشــركاء علــى األرض فــي ســوريا والحلفــاء اإلقليمييــن )بمــا فــي ذلــك تركيــا( 

ــار. بوقــف إطــاق الن

ــات      ــاء بااللتزام ــد الوف ــة، بع ــا األمريكي ــا فيه ــة، بم ــوات األجنبي ــع الق ــحاب جمي انس

ــي فــي أجــزاء  ــة، والحــد مــن النفــوذ اإليران تجــاه منظمــة حظــر األســلحة الكيماوي

ــي. ــوات تنســيق أمن ــح قن ــة مــن ســوريا، وفت معين



التقرير الرصدي للنصف األول من تشرين الثاني - نوفمبر 2021

Page 10

سادسا: رؤية تحليلية

ـــو  ـــرة ه ـــذه الفت ـــي ه ـــي ف ـــه الروس ـــام وحليف ـــن النظ ـــي م ـــام الرئيس ـــر أن االهتم يظه

العمـــل علـــى إعـــادة تعويـــم النظـــام سياســـيا فـــي المنطقـــة وحتـــى دوليـــا، ويظهـــر 

ذلـــك جليـــا مـــن خـــال تحـــركات النظـــام الرســـمية باالتصـــال بالصيـــن ولقـــاء بشـــار األســـد 

بوزيـــر الخارجيـــة اإلماراتـــي فـــي دمشـــق، باإلضافـــة إلـــى جهـــد النظـــام فـــي تفعيـــل 

الديبلوماســـية غيـــر الرســـمية مـــن خـــال تنظيـــم رحـــات ســـياحية ليهـــود ســـوريين وبعـــض 

األوروبييـــن إلـــى ســـورية. ويبـــدو أن الرســـالة األساســـية التـــي يرمـــي النظـــام إلـــى إيصالهـــا 

واضحـــة المعالـــم؛ ومفادهـــا أن الوضـــع فـــي ســـورية انتهـــى لصالـــح النظـــام، ويجـــب 

علـــى المجتمـــع الدولـــي التعامـــل مـــع النظـــام باعتبـــاره حالـــة قائمـــة ال يمكـــن تجاوزهـــا، 

ـــور  ـــف إيقـــاف عب ـــز هـــذا األمـــر مـــن خـــال إعـــادة تلويحهـــم بمل ـــروس يســـعون لتعزي وال

المســـاعدات عبـــر الحـــدود الســـتحصال تنـــازالت جديـــدة مـــن أمريـــكا والـــدول الغربيـــة فـــي 

ـــع ماحظـــة أن هـــذا الجهـــد  ـــر تمحيصـــا يمكـــن للمتاب هـــذا الخصـــوص، ولكـــن بنظـــرة أكث

مـــن قبـــل النظـــام يصطـــدم بعـــدد مـــن المعوقـــات علـــى المســـتوى الدولـــي واإلقليمـــي؛ 

ـــح  ـــي واض ـــي واألوروب ـــف األمريك ـــأن الموق ـــا ب ـــدو واضح ـــي يب ـــتوى الدول ـــى المس فعل

ـــل الوصـــول  ـــات ال يمكـــن رفعهـــا قب ـــع مـــع النظـــام، كمـــا أن العقوب لجهـــة رفـــض التطبي

إلـــى حـــل سياســـي مســـتدام، وعلـــى المســـتوى اإلقليمـــي فـــإن الموقـــف التركـــي 

والســـعودي أيضـــا واضحيـــن لجهـــة عـــدم االنفتـــاح علـــى النظـــام ممـــا يعنـــي بـــأن جهـــوده 

لانفتـــاح اإلقليمـــي ســـتبقى محـــدودة، ورغـــم أهميـــة الخطـــوة اإلمارتيـــة بالنســـبة 

للنظـــام إال أنهـــا تبقـــى ذات تأثيـــر محـــدود، ويـــدرك النظـــام ذلـــك وهـــو يســـعى إلـــى 

مراكمـــة نقـــاط جديـــدة اســـتنادا علـــى الخطـــوة اإلمارتيـــة ويبقـــى الســـؤال هنـــا، ماهـــي 

قـــدرة مؤسســـات المعارضـــة فـــي محاصـــرة خطـــوات النظـــام ومحاولـــة إفشـــالها؟  وهـــو 

ـــركات  ـــن التح ـــة م ـــال سلس ـــن خ ـــه م ـــة ل ـــاد إجاب ـــى إيج ـــل عل ـــب العم ـــذي يج ـــؤال ال الس

ـــة.  ـــة الفاعل ـــة والدولي ـــم اإلقليمي ـــي العواص ـــية ف الديبلوماس
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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، 
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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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