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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

المفــوض األعلــى للسياســة الخارجيــة فــي االتحــاد األوربــي جوزيــف بوريــل: ال نعترف 

ــر  ــًا لتغيي ــا معــه وال يوجــد ســبب حالي ــادة عاقاتن ــد زي سياســيا بنظــام األســد وال نري

موقفنــا.

وزارتــا الخزانــة والخارجيــة األمريكيتيــن تعلنــان فــرض عقوبــات علــى أفــراد مســؤولين 

عــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان فــي ثــاث دول منهــا ســوريا. وزيــر الخارجيــة األمريكي 

أنتونــي بلينكــن: العقوبــات اســتهدفت أفــرادا وكيانــات فــي ســوريا وإيــران وأوغنــدا 

تســتهدف  قمعيــة  وأعمــال  اإلنســان  لحقــوق  خطيــرة  انتهــاكات  "الرتكابهــم 

المعارضيــن السياســيين والمتظاهريــن الســلميين واألفــراد". بلينكن: العقوبات شــملت 

ضابطــان ســوريان فــي القــوات الجويــة مســؤوالن عــن هجمــات باألســلحة الكيماويــة 

علــى المدنييــن وثاثــة ضبــاط اســتخبارات ســوريين فــي أجهــزة األمــن واالســتخبارات 

القمعيــة فــي ســوريا.

وزارة الخارجيــة الكازاخيــة: االجتمــاع المقبــل حــول ســوريا بصيغــة أســتانا ســيبحث 

أفــق عمــل اللجنــة الدســتورية الســورية لتحفيــز العمليــة التفاوضيــة تحــت إشــراف 

األمــم المتحــدة.

الــوزارة: األطــراف المشــاركة فــي االجتمــاع الــذي ســيعقد بالعاصمــة الكازاخيــة نــور 
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ســلطان 21 مــن الشــهر الحالــي ســتبحث أيضــًا الوضــع الراهــن فــي ســوريا إضافــة 

إلــى القضايــا المتعلقــة بالحفــاظ علــى الهــدوء فــي مناطــق وقــف التوتــر تنفيــذًا 

لاتفاقــات التــي توصلــت األطــراف إليهــا ســابقًا ضمــن مســار "أســتانا".

ــا باقيــة  منســق مجلــس األمــن القومــي األمريكــي لشــؤون الشــرق األوســط: قواتن

ــادة  ــى إع ــادرًا عل ــزال ق ــة ال ي ــم الدول ــوريا ألن تنظي ــرقي س ــمال ش ــق ش ــي مناط ف

ــع قــواه. تجمي

ثانيا: الحراك السياسي

وزيــر خارجيــة النظــام فيصــل المقــداد يلتقــي مســؤولين إيرانييــن فــي طهــران لبحــث 

التعــاون االقتصــادي و"التصــدي للعقوبــات" بحســب وكالــة مهــر لألنبــاء.

صحيفــة الوطــن المقربــة مــن النظــام: المبعــوث األممــي غيــر بيدرســون يصــل اليــوم 

الســبت إلــى دمشــق للقــاء وزيــر الخارجيــة فــي حكومــة النظــام فيصل مقــداد. 12/11.
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:

اغتيــال المدعــو "أبــو مصعــب الخالــدي" فــي بلــدة اليــادودة غربــي درعــا وهــو     

قيــادي ســابق فــي صفــوف فصائــل المعارضــة قبــل أن يحصــل علــى بطاقــة تســوية 

فــي تمــوز 2018 وينضــم إلــى فــرع األمــن العســكري التابــع لنظــام األســد.

مجهولــون يفجــرون خــط الغــاز الواصــل بيــن مدينــة الشــدادي جنــوب الحســكة     

األســباب. ناســفة دون معرفــة  بواســطة عبــوات  ديرالــزور  ومحافظــة 

الطيــران الروســي يســتهدف بالصواريــخ الفراغيــة محيــط بلــدة البــارة في جبــل الزاوية     

بريــف إدلب الجنوبــي. 12/6.

ــي      ــد عل ــام "أحم ــوات النظ ــع لق ــكري التاب ــن العس ــرع األم ــي ف ــازم ف ــل الم مقت

ــا. ــي درع ــوالن غرب ــحم الج ــدة س ــي بل ــن ف ــد مجهولي ــى ي ــاوي" عل نح

لقنــاة 13 العبريــة: "ســاح الجــو اإلســرائيلي" هاجــم الليلــة فــي منطقــة مينــاء     

ــات.  ــي حاوي ــت ف ــورة وصل ــة المتط ــلحة اإليراني ــن األس ــحنة م ــوري ش ــة الس الاذقي

.12/7

العثــور علــى جثــة المقــدم "حســن عاصــف بيــك"، المنحــدر مــن جبلــة، مقتــوال     

ومقطعــا، جنــوب مدينــة تدمــر. وبحســب مصــادر مواليــة للعصابــة، فقــد وقــع فــي 

ــة حمــص. 12/12. ــة، فــي بادي ــم الدول ــن لتنظي ــن، فــي كمي ــل يومي األســر قب
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ثانيا: أخبار متفرقة:
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تصّنــف نظــام األســد كـ"أكثــر مــن اســتخدم     

األســلحة الكيميائيــة فــي القــرن الحالــي متســببًا بمقتــل مــا ال يقل عن 1510 ســوريين 
بينهــم 205 أطفــال و260ســّيدة.

رئيــس حكومــة النظــام "حســين عرنــوس" يعــزل مديــر عــام المؤسســة العامــة     
ــو" مــن  ــر شــركة اإلســمنت بحمــاة "علــي جعب ــد" ومدي ــن خال لإلســمنت "المثنــى ب

منصبهمــا وفــق صحيفــة الوطــن المواليــة.

جامعــة حلــب فــي المناطــق المحــررة تعلــن عــن تخــّرج الدفعــة الثالثــة مــن طابهــا     
البالــغ عددهــم 611 طالبــًا وطالبــة مــن مختلــف الكليــات.

ــانية      ــاعدات إنس ــة بمس ــاحنة محمل ــل 200 ش ــة ترس ــانية التركي ــة اإلنس ــة اإلغاث هيئ
إلــى المحتاجيــن فــي ســوريا فــي يــوم حقــوق اإلنســان الــذي يصــادف العاشــر مــن 

كانــون األول مــن كل عــام.

مديريــة الشــؤون الصحيــة التابعــة للنظــام فــي محافظــة دمشــق تعلــن عــن ضبــط     
أكثــر مــن 10 أطنــان مــن اللحــم الفاســد عبــر نحــو 9 آالف ضبــط تموينــي خــال العــام 

الحالــي.

أعضــاء فــي مجلــس الشــعب التابــع للنظــام يطالبــون خــال جلســة للمجلــس برفــع     
ــة. ــن بنســبة 300 بالمئ مســتوى الرواتــب واألجــور للمواطني

ــادة بالرواتــب فــي موازنــة      ــر الماليــة فــي حكومــة النظــام ينفــي وجــود أي زي وزي
.2022

مديريــة صحــة إدلــب: تســجيل 40 إصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا فــي الشــمال     
ــات  ــي اإلصاب ــح إجمال ــب ليصب ــي إدل ــا 28 ف ــة 4.5 %( منه ــبة اإليجابي ــوري )نس الس

.92698
ــي      ــح إجمال ــب ليصب ــي إدل ــا 26 ف ــفاء منه ــاالت ش ــجيل 134 ح ــة: تس ــة الصح مديري

حــاالت الشــفاء 65360 وإجمالــي الوفيــات 2273. 12/14.

طائرة تابعة ألجنحة الشام تعيد مهاجرين من بياروسيا إلى دمشق.    
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

ــى  ــه إل ــب اســتقالته مــن منصب ــر اإلعــام اللبنانــي جــورج قرداحــي يتقــدم بطل وزي

ــة ميشــال عــون. ــس الجمهوري رئي

11 منظمــة حقوقيــة دعــت الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون إلــى محاكمــة 

ســوري متهــم بارتــكاب جرائــم حــرب بحــق معارضيــن ســوريين أثنــاء خدمتــه فــي فــرع 

مخابــرات "الخطيــب" بدمشــق والــذي يقيــم حاليــًا فــي فرنســا بصفــة الجــئ.

مجلــس النــواب األمريكــي يقــر قانونــا يطلــب مــن إدارة الرئيــس جــو بايــدن الكشــف 

عــن »ثــروة بشــار األســد وعائلتــه والدائــرة المقربــة منــه«.

مســؤولون إســرائيليون يقولــون إن "إســرائيل نجحــت فــي تدميــر 75 بالمئــة مــن 

األســلحة اإليرانيــة فــي ســوريا بحســب مــا نقــل موقــع واال اإلســرائيلي.

وفــد إماراتــي فــي تركيــا لمناقشــة أوجــه التعــاون فــي الدفاعــات العســكرية، ربمــا 

تكــون اإلمــارات مهتمــة فــي االســتثمار بشــركة أسيلســان التركيــة. 12/8.
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

قــال مؤشــر “نيمبــو” العالمــي إن كلفــة المعيشــة فــي ســوريا لعائلــة من 4 أشــخاص 

ــى أن تكاليــف  ــًا فــي الشــهر الواحــد. ولفــت المؤشــر إل هــو 1299.82 دوالرًا أمريكي

المعيشــة للفــرد الواحــد، تقــدر بنحــو 364 دوالرًا شــهريًا بــدون دفــع إيجــارات المنــازل. 

وعــرض المؤشــر أســعار مجموعــة مــن المــواد الغذائيــة فــي ســوريا بالــدوالر، وبنــاء 

عليهــا وضــع الكلفــة الشــهرية للمعيشــة.

فريــق "منســقو اســتجابة ســوريا" يوثــق 332 خرقــًا التفــاق وقــف إطــاق النــار مــن 

قبــل قــوات النظــام وروســيا و"قســد" فــي شــمال غربــي ســوريا خــال شــهر تشــرين 

الثانــي.

صحيفــة الشــرق األوســط: االتحــاد األوروبــي يعتــزم فــرض عقوبــات علــى "جيــش 

ــر" الســري الــذي ينشــط فــي دول عــدة بالنيابــة عــن الجيــش الروســي وضمــه  فاغن

ــوريا. ــاص بس ــات الخ ــام العقوب ــي نظ ــوداء" ف ــة الس ــى "القائم إل

تقريــر صــادر عــن موقــع الحــروب الجويــة البريطانــي يفيــد باحتماليــة مقتــل بيــن 14 

ــة  ــى التحتي ــتهدفت البن ــوريا اس ــى س ــرائيلية عل ــة إس ــارات جوي ــراء غ ــا ج و40 مدني

ــة. ــة خــال الثمانــي ســنوات الماضي العســكرية اإليراني

التقريــر: مقتــل مــا ال يقــل عــن 631 مــن أفــراد األطــراف المتحاربــة فــي ســوريا جــراء 

ــات اإلســرائيلية منــذ كانــون الثانــي 2013 وحتــى تشــرين األول 2021 الضرب

التقريــر نقــًا مصــادر محليــة: 50% مــن المجموعــات المســتهدفة كانــت علــى األرجــح 

جهــات عســكرية مرتبطــة بإيــران.
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دخــول قافلــة مســاعدات مــن منظمــة األغذيــة العالميــة التابعــة لألمــم المتحــدة، 

ــر الترنبــة  ــر معب ــات األســد إلــى ادلــب عب مؤلفــة مــن 14 شــاحنة، مــن مناطــق عصاب

فــي ســراقب.

قــال المبعــوث األمريكــي الســابق إلــى ســوريا والمبعــوث الخــاص للتحالــف الدولــي 

جيمــس جيفــري إن تســوية سياســية للنــزاع الســوري ال تــزال ممكنــة، غيــر أّنــه ينبغي 

علــى الواليــات المتحــدة التوقــف عــن تجاهــل الحــرب هنــاك.

وأضــاف جيفــري فــي مقــاٍل لــه نشــرته مجلــة "فوريــن أفيــرز" إّن الفــرص لحــل األزمــة 

بــدأت تظهــر اآلن، وعلــى الواليــات المتحــدة أن تكــرس طاقــًة دبلوماســية ووقتــًا 

ضروريــًا النتهــازه، وال تكمــن مفاتيــح النجــاح بعــد ســنوات مــن الفشــل فــي المشــاركة 

ــم مــا يمكــن تحقيقــه بشــكل واقعــي فــي أي  ــى مســتوًى عــاٍل، ولكــن تقيي عل

صفقــة، وتظــل مخاطــر تــرك الملــف الســوري على الــرف واضحــة، فالنزاع تحــول إلى 

قطــار مدمــر، فانتصــار نظــام بشــار األســد سُيرســل رســالة إلــى الحــكام الديكتاتورييــن 

ــا  ــلطة، كم ــى الس ــاظ عل ــم للحف ــاح مه ــو س ــي ه ــل الجماع ــم أّن القت ــول العال ح

وســيعطي صــورًة عــن صعــود داعمــي األســد فــي المنطقــة وهمــا روســيا وإيــران.

وقــال جيفــري إن الرئيــس جــو بايــدن وفريقــه يركــزون اهتمامهــم علــى الخطــر 

النــووي اإليرانــي فــي وقــت ظلــت فيــه الحــرب الســورية جرحــًا مفتوحــًا فــي قلــب 

الشــرق األوســط، ومــع أن اإلدارة الحاليــة لــم ُتحــدث أّي تغيــر درامــي فــي النهــج عــن 

اإلدارات الســابقة، إال أن قرارهــا جعــل النــزاع فــي أســفل أولوياتهــا يأتــي فــي وقــت 

ســيئ.
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سادسا: رؤية تحليلية

ـــة  ـــواء المحيط ـــف األج ـــن أن يص ـــذي يمك ـــرز ال ـــوان األب ـــو العن ـــة" ه ـــى الثاج ـــودة إل "الع

ـــورية  ـــة الس ـــار القضي ـــمت االخب ـــد أن وس ـــة فبع ـــرة الماضي ـــال الفت ـــورية خ ـــة الس بالقضي

ـــن  ـــة م ـــكرية تركي ـــة عس ـــن عملي ـــار ع ـــردد أخب ـــة ت ـــاخن نتيج ـــح س ـــى صفي ـــع عل ـــا تق بأنه

جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى إمكانيـــة حصـــول خـــرق فـــي اجتماعـــات اللجنـــة الدســـتورية 

األخيـــرة، يبـــدو ان األمـــور نحـــت منحـــى أخـــر وهـــو المنحـــى القائـــم منـــذ حوالـــي ســـنتين 

وهـــو إبقـــاء الوضـــع علـــى مـــا هـــو بســـبب تكلفـــة التغييـــر الكبيـــرة وغيـــاب إرادة فاعلـــة 

دوليـــة إلنجـــاز اختـــراق سياســـي. وعليـــه، يمكـــن القـــول إن مســـار الصفيـــح الســـاخن انتهـــي 

بـــه المطـــاف إلـــى العـــودة إلـــى داخـــل الثاجـــة. وعليـــه فيبـــدو أن أغلـــب الخطـــوات 

ـــذي  ـــع ال ـــار التطبي ـــا مس ـــا فيه ـــرة بم ـــرات كبي ـــهد تغيي ـــن تش ـــتقبلية ل ـــورات المس والتط

ـــرة نتيجـــة  ـــج كبي ـــودي لنتائ ـــن ي ـــدو هـــو اآلخـــر أيضـــا ل ـــرا؛ يب ـــروس كثي ـــه النظـــام وال روج ل

الفيتـــو األمريكـــي علـــى هـــذا المســـار، كمـــا أن عمليـــة الحســـم فـــي درعـــا التـــي روج 

لهـــا النظـــام أيضـــا باتـــت فـــي خبـــر كان نتيجـــة عـــودة االغتيـــاالت والحـــوادث األمنيـــة 

إلـــى تلـــك المنطقـــة مـــع وقـــوع حـــوادث نوعيـــة فـــي اليوميـــن الماضييـــن حيـــث حصلـــت 

ـــر  ـــي أكب ـــش الســـوري وهـــو ثان ـــع للجي ـــواء 52 التاب ـــى أطـــراف الل اشـــتباكات عنيفـــة عل

ـــواء عســـكري فـــي ســـوريا فـــي ريـــف درعـــا الشـــرقي ويمتـــد إلـــى أطـــراف الســـويداء،  ل

ـــى حاجـــز للنظـــام  ـــن شـــّنوا هجومـــًا عل ـــن قـــال ناشـــطون فـــي درعـــا إن مجهولي فـــي حي

علـــى أطـــراف مدينـــة الحـــراك المتاخمـــة تمامـــًا للـــواء 52، واســـتمرت االشـــتباكات لمـــدة 

نصـــف ســـاعة تخللهـــا ضـــرب قذيفتيـــن اســـتهدفتا مدينـــة الحـــراك إحداهمـــا ســـقطت 

ــول إن  ــن القـ ــر يمكـ ــط، وبالمختصـ ــة فقـ ــرارًا ماديـ ــت أضـ ــكينة وأحدثـ ــاء سـ ــى أحيـ علـ

ـــدا. ـــة ج ـــرعة بطيئ ـــكان وبس ـــي الم ـــراوح ف ـــت ت ـــورية مازال ـــة الس القضي



»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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