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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

الرئيــس أردوغــان: كفاحنــا فــي ســوريا سيســتمر بشــكل مختلــف للغايــة فــي الفتــرة 
المقبلة.

رويتــرز عــن مســؤولين تركييــن: تركيــا تســتعد لعمــل عســكري ضــد الوحــدات الكرديــة 
ــات المتحــدة وروســيا.  ــات بهــذا الشــأن مــع الوالي بشــمال ســوريا إذا فشــلت المحادث
وأردوغــان ســيناقش القضيــة مــع الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن فــي قمــة مجموعــة 
العشــرين فــي رومــا. ونقلــت رويتــرز عــن مســؤول تركــي ثالــث: مــن الضــروري تطهيــر 

المناطــق وال ســيما تــل رفعــت التــي تنطلــق منهــا هجمــات باســتمرار.

مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص إلــى ســوريا غيــر بيدرســون: مــن المقــرر البــدء فــي 
عمليــات صياغــة الدســتور خــال الجولــة السادســة مــن اجتماعــات اللجنــة الدســتورية 
الســورية، لدينــا وضــع إنســاني واقتصــادي خطيــر في ســوريا وهناك 30 مليون إنســان 
ــن تســتطيع  ــة الدســتورية ل ــى المســاعدات. وأضــاف بيدرســون: اللجن فــي حاجــة إل

وحدهــا حــل األزمــة الســورية.

بيدرســون: الرئيســان المشــاركان فــي اللجنــة الدســتورية الســورية جلســا معــي لبحــث 
كيفيــة العمــل فــي اإلصــاح الدســتوري والتخطيــط لمباحثــات األســبوع المقبــل

الســفارة األمريكيــة فــي ســوريا: "ندعــو جميــع األطــراف إلــى احتــرام وقــف إطــاق 

النــار والتركيــز علــى خفــض فــوري للتصعيــد وحمايــة أرواح المدنييــن".
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نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي ميخائيــل بوغدانــوف: موســكو مســتعدة ألداء دور 

الوســيط بغيــة تفــادي إطــاق عمليــة عســكرية تركيــة جديــدة فــي ســوريا. 21/10.

األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط يقــول إن عــودة نظــام األســد 

إلــى مقعــده فــي الجامعــة يتطلــب توافقــا عربيــا وعــدد مــن الــدول تؤيــد ذلــك بينما 

دول أخــرى يغضبهــا مــا حــل بســوريا مــن قتــل وتشــريد. بعــض الــدول العربيــة تنفتــح 

ــر رســمي بشــأن بــدء  ــا رســميا أو غي بشــكل هــادئ علــى ســوريا لكــن لــم أرصــد طلب

ــة فــي عــودة دمشــق  ــر لديهــا رغب عــودة دمشــق للمقعــد. العــراق واألردن والجزائ

إلــى الجامعــة.

ــم  ــدة ل ــات المتح ــيا والوالي ــداءات "ي ب ك" زادت وروس ــي: اعت ــة الترك ــر الخارجي وزي

تفيــا بوعودهمــا حــول ســحبهم مــن مناطــق فــي ســوريا وفــي وضــع كهــذا يجــب 

علينــا فعــل مــا يلــزم. 28/10.

ثانيا: الحراك السياسي

ســبوتنيك الروســية: نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي يصــل إلــى ســوريا اليــوم فــي زيــارة 

ــن  ــس النظــام بشــار األســد يســتقبل مبعــوث بوتي ــن. رئي ــد ليومي مــن المقــرر أن تمت

للشــرق األوســط ألكســندر الفرنتيــف فــي دمشــق.

ــد أول  ــم عق ــرة: ت ــادي البح ــة ه ــن المعارض ــتورية ع ــة الدس ــترك للجن ــس المش الرئي

جلســة حــول صياغــة الدســتور وفــق الصياغــات الدســتورية المقترحــة. انتهــت مرحلــة 

النقاشــات المفتوحــة، وتــم البــدء بالعمليــة األساســية التــي ُشــّكلت مــن أجلهــا 

ــات  ــم باقــي الجلســات بنفــس األجــواء وبنفــس اآللي ــة الدســتورية. نأمــل أن تت اللجن

ــج بأســرع وقــت ممكــن. 10/18. التــي اعتمدناهــا مــن أجــل الخــروج بنتائ
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المبعــوث األممــي إلــى ســوريا: الجولــة الحاليــة مــن محادثــات اللجنــة الدســتورية لــم 
ــوص  ــدم أي نص ــرر أال يق ــام ق ــد النظ ــال. وف ــة لآلم ــت مخيب ــة وكان ــق أي نتيج تحق

جديــد بشــأن عمــل اللجنــة. 10/22.

الرئيــس المشــترك للجنــة الدســتورية هــادي البحــرة: الحــل الوحيــد هــو عبــر تطبيــق 
قــرار مجلــس األمــن 2254. ويجــب علينــا بــكل الوســائل إيجاد حل ســريع إلنهاء المأســاة 
الســورية. إن الوصــول إلــى نتائــج يقتضــي أن تكــون األطــراف الثاثــة موجــودة 
وتملــك الرغبــة بالوصــول إلــى تفاهمــات. وأضــاف البحــرة: الضغــط الدولــي هــو مــن 
جلــب النظــام إلــى الجولــة السادســة وهنــاك دول موجــودة فــي ســوريا تســعى إلــى 

إيجــاد حــل.

منظمــات وجمعيــات ســورية معارضــة مــن العاصمــة األمريكيــة واشــنطن تعلــن عــن 
تشــكيل تحالــف بينهــا تحــت مســمى "التحالــف األمريكــي مــن أجــل ســوريا" بهــدف 
مناصــرة الثــورة الســورية ودفــع اإلدارة األمريكيــة إلــى وضــع الملــف الســوري علــى 

أولويــات الرئيــس جــو بايــدن. 
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:

قصــف مدفعــي يســتهدف مدينــة ســرمدا علــى الحــدود الســورية التركيــة شــمال     

إدلــب. ومقتــل 4 أشــخاص وإصابــة آخريــن. 10/16.

ــن      ــًا و3 جرحــى مــن قــوات النظــام بانفجاري ــن ســقوط 13 قتي ــون النظــام يعل تلفزي

ــت وســط العاصمــة دمشــق. 10/20. ــة مبي اســتهدفا حافل

10 قتلــى و40 إصابــة فــي صفــوف المدنييــن جــراء قصــف مدفعــي لقــوات النظــام     

علــى األحيــاء الســكنية بمدينــة أريحــا فــي ريــف إدلــب.

طائــرة مســيرة تركيــة تســتهدف ســيارة تابعــة لقســد فــي مدينــة عيــن العــرب شــرق     

 . حلب

اســتهداف      التنــف جــراء  انفجــار فــي قاعــدة  رويتــرز عــن مســؤولين أمريكييــن: 

األمريكيــة. القــوات  صفــوف  فــي  إصابــات  وال  مســيرة  بطائــرة  المنطقــة 

مقتــل المدعــو "ناصــر الغانــم" قائــد إحــدى المجموعــات التابعــة لفــرع األمــن     

ــدا"  ــدة "صي ــن فــي بل ــد مســلحين مجهولي ــع لنظــام األســد علــى ي العســكري التاب

ــا.  ــرقي درع ش

إصابــة امــرأة وطفليهــا بقصــف مدفعــي لقــوات النظــام وروســيا اســتهدف األحيــاء     

الســكنية فــي مدينــة دارة عــزة غــرب حلــب. 10/23.

"هيئــة تحريــر الشــام" تشــن حملــة عســكرية علــى مقــرات لفصيــل "جنــود الشــام"     

بقيــادة مســلم الشيشــاني.

ــي      ــام" ف ــر الش ــرات "تحري ــن مق ــت م ــة توجه ــكرية ضخم ــال عس ــدي: 5 أرت ــب بل عن

ــة. ــمالي الاذقي ــة ش ــة اليمضي ــاه قري ــة باتج ــل الزاوي جب
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موقــع صــوت العاصمــة: قصــف إســرائيلي يطــال مواقــع عســكرية فــي محيــط     

.10/30 دمشــق. 

الطيران الروسي يقصف عدة مناطق في إدلب وألكثر من مرة. 10/30.    

ثانيا: أخبار متفرقة:

غرفــة القيــادة الموحــدة عــزم التابعــة للجيــش الوطنــي الســوري تعلــن عــن اندمــاج     

عــدد مــن الفصائــل العســكرية للغرفــة.

وزارة التجــارة الداخليــة فــي حكومــة النظــام تعلــن رفــع ســعر ليتــر المــازوت التجــاري     

والصناعــي إلــى 1700 ليــرة ســورية.

رئيــس النظــام بشــار األســد يصــدر قانونــًا يتيــح الحصــول علــى قــروض لدعــم المشــاريع     

المنزليــة والزراعيــة والصناعيــة للحــد مــن اســتخدام المشــتقات النفطيــة والكهربــاء 

وفــق وكالــة ســانا التابعــة للنظــام.

ــام      ــن النظ ــمية م ــرة رس ــى مذك ــت عل ــا اطلع ــول إنه ــة تق ــن الموالي ــة الوط صحيف

تتحــدث عــن رفــع تدريجــي للدعــم عــن الطاقــة الكهربائيــة لمختلــف القطاعــات 

االقتصاديــة.

حطــت اليــوم طائــرة روســية مقاتلــة مــن طــراز ســوخوي 27 فــي مطــار القامشــلي     

الــذي تســتخدمه الشــرطة العســكرية الروســية كقاعــدة لهــا منــذ عــام 2019. 10/28.

قــال رئيــس االئتــاف الســابق "نصــر الحريــري" خــال اجتمــاع الهيئــة السياســية أمــس     

ــوا إّن الواليــات المتحــدة األمريكيــة لــم  الخميــس، إّن ثــاث دول تواصلــوا معــه وقال

تعــد تنظــر بجّديــة إلســقاط بشــار األســد وأّن الحــل لديهــم هــو تشــكيل حكومــة 

وحــدة وطنيــة.
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

الجيش التركي يستقدم تعزيزات عسكرية إلى ريف تل أبيض شمالي الرقة.

ــى اإلعــداد لقمــة  ــور ســلطان عل ــا ســتعمل فــي ن ــران وتركي الفرينتيــف: روســيا وإي
ــبوتنيك(. 10/22. ــران )س ــي إي ــوريا ف ــول س ــراف ح األط

ــو  ــس ج ــول إن إدارة الرئي ــس يق ــد براي ــة ني ــة األمريكي ــم وزارة الخارجي ــدث باس المتح
بايــدن تســعى للتعــاون مــع تركيــا فــي إطــار األولويــات المشــتركة. وســنواصل اللجــوء 
إلــى طريــق الحــوار مــن أجــل حــل أي خــاف مــع حليفتنــا فــي الناتــو )تركيــا(. كمــا 
نعتقــد أن التعــاون فــي مجــاالت المصلحــة المشــتركة أفضــل طريــق للمضــي إلــى 

األمــام ونــدرك أن لدينــا مصالــح مشــتركة عديــدة مــع تركيــا.

ــد مذكــرة التفويــض للحكومــة مــن أجــل إرســال قــوات  البرلمــان التركــي يقــر تمدي
ــن. ــن إضافيي ــى العــراق وســوريا لعامي إل

الســعودية تســتدعي ســفيرها فــي لبنــان وتطــرد ســفير لبنــان لديهــا وتقــرر وقــف 
ــي  ــورج قرداح ــي ج ــام اللبنان ــر االع ــات وزي ــة تصريح ــى خلفي ــة عل ــواردات اللبناني ال
ضــد الســعودية واإلمــارات. واإلمــارات ستســتدعي القائــم باألعمــال لعــدم وجــود 
ــة.  ــاعات المقبل ــي الس ــي ف ــفير اللبنان ــادرة الس ــتطلب مغ ــان، وس ــاص بلبن ــفير خ س

والبحريــن تطلــب مــن الســفير 
ــال  ــاد خ ــادرة الب ــي مغ اللبنان
48 ســاعة. ورئيــس الحكومــة 
اللبنانيــة يدعــو وزيــر اإلعــام 
لتقديــم  قرداحــي  جــورج 
واتخــاذ  الوطنيــة  المصلحــة 

المناســب. القــرار 
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

هآرتز:
يجــب علــى اســرائيل شــكر روســيا علــى تقليــل إيــران لوجودهــا العســكري فــي     

ســوريا.

انخفض عدد المليشيات االيرانية في سوريا إلى 10 آالف فقط.    

إيران تعاني من مشاكل اقتصادية في تمويل مشروعها في سوريا.    

تعاني إيران أيضا في سوريا بعد هاك قاسم سليماني.    

 :CSIS مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
الغرب أصبح من أكبر مصادر العملة الصعبة لعصابات األسد.    

واألطفــال      العســكرية،  للوحــدات  الغذائيــة  المســاعدات  ينقــل  الســوري  النظــام 
جوعــا. يموتــون 

يســتخدم األســد ســعر صــرف غيــر حقيقــي، ويتلقــى 51 ســنتا مــن كل دوالر ينفقــه     
مــن المســاعدات الدوليــة فــي ســوريا عــام 2020. 

األمــم المتحــدة تحــول األمــوال الازمــة للعمليــات إلــى البنــوك الخاصــة العاملــة فــي     
ســوريا. تقــوم الــوكاالت بتبديــل العملــة )بالــدوالر األمريكــي عــادة( بالليــرة الســورية 

بالســعر الــذي يحــدده مصــرف ســوريا المركــزي. 

فــي عــام 2020، حولــت األمــم المتحــدة 113 مليــون دوالر علــى األقــل لشــراء ســلع     
وخدمــات بالليــرة الســورية. وأســفر ذلــك عــن خســائر للمانحيــن بلغــت 60 مليــون دوالر.

تهــدد روســيا بإنهــاء مســاعدات األمــم المتحــدة للمناطــق غيــر التابعــة للعصابة على     
أمــل إرســال المزيــد مــن المســاعدات واألمــوال عبر دمشــق. يجــب أن تكــون الحكومات 
المانحــة واألمــم المتحــدة التــي تســاعد ســوريا علــى اســتعداد لمواجهــة موســكو 
فــي هــذا األمــر. وإال فــإن الحكومــات الغربيــة ســتضع مئــات ماييــن الــدوالرات فــي 
النظــام دون أي تغييــرات  المعلنــة وتدعــم  النظــام، وتقــوض سياســاتها  خزائــن 

ســلوكية مصاحبــة تعــود بالنفــع علــى الشــعب الســوري.
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منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســيف(: قصــف مدينــة أريحــا بريــف إدلــب 

انتهــاك للقانــون الدولــي اإلنســاني. القصــف هــو تذكيــر آخــر بــأن الحــرب فــي ســوريا 

لــم تنتــِه بعــد والمدنيــون يســتمرون فــي تحمــل وطــأة "الصراع الوحشــي". يونيســف 

طالبــت بــأن يكــون األطفــال فــي ســوريا قادريــن علــى الوصــول إلــى مدارســهم بأمــان.

مــع  الســوري  الوطنــي  الجيــش  قــادة  بيــن  اجتمــاع  التركيــة:   haber7 صحيفــة 

ــرًا لعمليــة رابعــة ضــد "اإلرهــاب" شــمال ســوريا. ــراك فــي أنقــرة تحضي مســؤولين أت

الصحيفــة: سيشــارك فــي العمليــة قــوات مــن الجيــش الوطنــي الســوري بدعــم مــن 

ــف  ــه 35 أل ــش قوام ــيين وجي ــن رئيس ــة بخطي ــتنفذ العملي ــدوز وس ــدات الكومان وح

شــخص

الصحيفــة: تركيــا تابعــت جميــع تحــركات YPG )وحــدات حمايــة الشــعب( و PKK )حــزب 

العمــال الكردســتاني( وحــددت األنفــاق والمراكــز اللوجســتية التابعــة لهــم فــي تــل 

رفعــت ومنبــج وعيــن عيســى وتــل تمــر شــمال ســوريا.

صحيفــة ناشــونال إنترســت األمريكيــة: خطــة نقــل الغــاز المصــري إلــى لبنــان عبــر 

ــي  ــي والدول ــاح العرب ــاب االنفت ــبب غي ــة بس ــتدامة وواقعي ــر مس ــوريا واألردن غي س

ــام.  ــى النظ عل

الصحيفــة: خــط أنابيــب الغــاز العربــي يمــر عبــر محافظــة حمــص التــي ال تكــن مشــاعر 

ــب مناطــق ســيطرة المعارضــة  ــة للنظــام كمــا يوجــد خطــر حقيقــي مــن جان إيجابي

علــى اســتقرار األنابيــب 

الصحيفــة: مــن الصعــب توقــع اســتمرار تدفــق الغــاز الطبيعــي عبــر ســوريا علــى 
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المــدى القريــب والمتوســط بســبب وجــود أطــراف تعمــل علــى إفشــال االتفــاق.

السفير الروسي لدى العراق: لست متفائا بشأن مستقبل األكراد في سوريا.

نفــى الســفير الروســي لــدى العــراق ألبــروس كوتراشــيف، أن يكــون هنــاك أي اتفــاق 

مــع تركيــا بشــأن ســوريا، وقــال إنــه غيــر متفائــل بشــأن مســتقبل األكــراد الســوريين. 

ــوم  ــة عــن الســفير الروســي خــال مشــاركته فــي الي ــت شــبكة رووداو الكردي ونقل

الثانــي مــن أعمــال "ملتقــى ميــري"، قولــه إن "إلرهابييــن كثيــر مــن روســيا كانــوا قــد 

التحقــوا بداعــش فــي ســوريا والعــراق". ولفــت إلــى أن بــاده حليفــة مــع إيــران فــي 

ســوريا ولهمــا عــدو مشــترك هنــاك، نافيــا أن يكــون هنــاك اتفــاق بيــن روســيا وتركيــا 

بخصــوص ســوريا، وأن ســوريا حليــف اســتراتيجي لروســيا.

وفــي الســياق، قــال: "ال أحــد يعــرف كيــف ســيكون مســتقبل الكــورد فــي ســوريا، 

ــي  ــل ف ــا يحص ــوريا، وم ــي س ــورد ف ــاص بالك ــم خ ــاك إقلي ــون هن ــها أن يك ــس س لي

عفريــن أمــر تراجيــدي"، علــى حــد وصفــه. وأضاف الســفير الروســي أن "لــكل األطراف 

مواقــف معقــدة مــن كــورد ســوريا، فلســت متفائــا بشــأن مســتقبلهم، وال يمكــن 

أن نقــارن بيــن كــورد العــراق وكــورد ســوريا". وقــال إن المنطقــة "حبلــى بالصراعــات 

والمشــاكل، وال نعــد أيــا مــن دول المنطقــة عــدوا لنــا، مصالــح روســيا فــي المنطقــة 

أقــل مقارنــة بالحقبــة الســوفييتية، وهنــاك رغبــة روســية بعاقــات قويــة مــع دول 

المنطقــة".
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سادسا: رؤية تحليلية

تطوران بارزان كانا محل متابعة خالل الفترة الماضية:

أوال: اجتماعـــات اللجنـــة الدســـتورية والتـــي كانـــت حالـــة تكراريـــة لمـــا ســـبقها مـــن 

اجتماعـــات. فرغـــم ارتفـــاع مســـتوى التوقعـــات التـــي أبداهـــا المبعـــوث الدولـــي وحتـــى 

ـــة الدخـــول فـــي المفاوضـــات والصياغـــة لبنـــود دســـتورية  وفـــد المعارضـــة حـــول احتمالي

إال أن وفـــد النظـــام اســـتمر فـــي عمليـــة تفريـــغ العلميـــة مـــن أي محتـــوى جـــدي؛ وهـــو 

ــل الدولـــي  ــز الثقـ ــاه مراكـ ــدة تجـ ــة جديـ ــراء جولـ ــيدفع المبعـــوث الدولـــي إلجـ ــا سـ مـ

ـــد، كمـــا أن أداء النظـــام فـــي  ـــة حـــث هـــذه الـــدول علـــى دفـــع العمليـــة مـــن جدي لمحاول

ـــة  ـــروس الفعلي ـــة أدى إلـــى إعـــادة وضـــع إشـــارات االســـتفادة حـــول قـــدرة ال هـــذه الجول

علـــى دفـــع النظـــام لانخـــراط فـــي أي تســـوية سياســـية محتملـــة بعـــد أن صـــرح الـــروس 

ـــن.  ـــي حني ـــت بخف ـــي خرج ـــة والت ـــذه الجول ـــم له ـــن دعمه ـــرة ع ـــن م ـــر م أكث

الثانـــي: زيـــادة تواتـــر االحـــداث والتصريحـــات التـــي تشـــي باقتـــراب معركـــة عســـكرية 

ـــة إنضـــاج تفاهمـــات سياســـية  ـــا فـــي مرحل ـــدو أن تركي ـــدة فـــي ســـورية. ويب ـــة جدي تركي

مـــع كل مـــن روســـيا وتركيـــا حـــول هـــذا األمـــر. وعليـــه، يعتبـــر لقـــاء بايـــدن وأردوغـــان خـــال 

ـــار. ـــذا المس ـــي ه ـــية ف ـــات الرئيس ـــد المحط ـــرين أح ـــة العش قم

 يمكـــن االستشـــفاف مـــن خـــال هذيـــن التطوريـــن بـــأن المرحلـــة القادمـــة قـــد تكـــون 

حبلـــى بتطـــورات جديـــدة، خاصـــة بـــأن أطـــراف الصـــراع باتـــت غيـــر مقتنعـــة بموقعهـــا 

الحالـــي، كمـــا أن مســـار التســـوية السياســـية يبـــدو أنـــه بـــاق فـــي محطتـــه مـــا قبـــل 

الصفـــر وال يوجـــد جهـــد حقيقـــي إلطاقـــه. 

.



»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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