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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

وزيــر الخارجيــة اليابانــي يوشــي ماســا هاياشــي: بادنــا ال تخطــط حاليــًا إلعــادة فتــح 
ســفارتها فــي العاصمــة الســورية دمشــق ألســباب أمنيــة. والواليــات المتحــدة حازمــة 
فــي رفضهــا التطبيــع مــع نظــام األســد. وجــاء فــي التصريــح أيضــا: شــركاؤنا يجــب أن 
يشــاركونا مصلحــة أال يحكــم ســوريا نظــام يســتخدم أســلحة كيميائيــة. كمــا أعلنــت 
واشــنطن أن البيئــة الحاليــة فــي ســوريا غيــر مواتية لعــودة الاجئين. ومنســق مجلس 
األمــن القومــي األمريكــي للشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا "بريــت ماكغــورك" 

يقــول: قواتنــا تعتــزم البقــاء فــي ســوريا لمحاربــة فلــول تنظيــم الدولــة.

وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف: بعض الــدول تواصــل عرقلة عــودة الاجئين 

الســوريين إلــى بلدهم.
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ثانيا: الحراك السياسي

رئيســة الهيئــة التنفيذيــة فــي مجلــس ســوريا الديمقراطيــة مســد إلهــام أحمــد تعلن 

ــة  ــى مدين رفــض مســد مقترحــًا روســيًا بإدخــال 3 آالف عنصــر مــن قــوات النظــام إل

عيــن العــرب شــمال حلــب "لمنــع تكــرار ســيناريو درعــا".

إلهــام أحمــد تقــول إن الدعــوة إلــى مفاوضــات سياســية للقبــول بحــل سياســي مــع 

النظــام "ال تعنــي إطاقــًا التنــازل أو تســليم أي منطقــة مــن مناطــق اإلدارة الذاتيــة 

شــرقي الفــرات".

ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:

الطيــران الحربــي الروســي يســتهدف بالصواريــخ محيــط قريــة إبليــن فــي جبــل الزاويــة     
بريــف إدلــب. 11/17

قصــف براجمــات الصواريــخ يســتهدف األحيــاء الســكنية وســط مدينة عفرين شــمالي     
حلب. 11/19.

وكالــة زيتــون: انشــقاق قائــد عســكري مــن قــوات قســد وعنصــر آخــر مــن مرافقيــه     
بحوزتهمــا أوراق مهمــة ووصولهمــا إلــى المناطــق المحــررة.

الوكالــة: القائــد العســكري يعتبــر المســؤول عــن اآلليــات المتوســطة وورشــات العمل     
الخاصــة بحفــر األنفــاق األرضيــة فــي مدينــة عيــن العــرب.

الوكالــة: القيــادي نقــل معــه جميــع المخططــات والخرائــط الخاصــة بشــبكات األنفاق     
األرضيــة شــمال شــرقي ســوريا إضافــة لمبلــغ مالــي ضخــم.

ــة بريــف درعــا      ــة غزال ــدة خرب ــام قــرب بل شــبكة درعــا 24: قــوات النظــام تداهــم خي
األوســط يقطنهــا عشــائر مــن الســويداء.
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درعــا 24: مقتــل شــخص واعتقــال اثنيــن آخريــن مــن أبنــاء العشــائر خــال المداهمــات     
التــي شــنتها قــوات النظــام.

ــة ســانا التابعــة للنظــام: هجــوم صاروخــي يســتهدف قاعــدة أمريكيــة بريــف      وكال
الحســكة.

القــوات الروســية تقــوم بتدريبــات عســكرية مع قــوات النظام قرب مطار القامشــلي     
بريف الحسكة. 11/26.

استمرار الطيران الروسي بشن غارات في مناطق متفرقة من سورية.    

ثانيا: أخبار متفرقة:

ــن "عامــر هــال" محافظــًا      رئيــس النظــام بشــار األســد يصــدر مرســومًا يقضــي بتعيي
لاذقيــة و"ثائــر ســلهب" محافظــًا إلدلــب و"نميــر حبيب مخلــوف" محافظًا للســويداء 

و"لــؤي خريطــة" محافظــًا لدرعــا. 11/17.

وزارة إعــام النظــام تعلــن وفــاة نقيــب الفنانيــن زهيــر رمضــان عــن عمــر ناهــز 61 بعــد     
صــراع مــع المــرض.

روسيا تسعى لتعزيز نفوذها االقتصادي في سوريا من خال سوق االتصاالت.    

المجلــس اإلســامي الســوري ينتخــب ســماحة الشــيخ العامــة أســامة عبــد الكريــم     
الرفاعــي مفتيــًا عامــًا للجمهوريــة العربيــة الســورية.

االتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين يهنــئ الشــيخ أســامة الرفاعــي بمناســبة     
انتخابــه مفتيــًا عامــًا لســوريا مــن قبــل المجلــس اإلســامي الســوري.

اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقســد تعتــزم إنشــاء مؤسســة مركزيــة للنقــد والمدفوعــات     
بــداًل عــن البنــك المركــزي التابــع لنظــام األســد وفــق مــا ذكرتــه اإلدارة عبــر صفحتهــا 

علــى فيســبوك.

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تقــول فــي بيــان لهــا إن نظــام األســد غيــر جاهــز للقيــام     
بــأي تســوية سياســية فــي مناطــق شــمال شــرق ســوريا.
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وزارة الداخليــة فــي حكومــة النظــام تحــدد رســمًا قــدره مئــة ألــف ليــرة ســورية     
للحصــول علــى جــواز ســفر فــوري فــي ســوريا يســلم لصاحــب العاقــة فــي يــوم 

ــدور. ــب بغــض النظــر عــن ال التقــدم بالطل

موقــع عيــن الفــرات: نقابــة المحاميــن التابعــة للنظــام تفصــل عــددا مــن المحاميــن     
وتســحب شــهاداتهم بتهمــة العمــل بمناطــق قــوات "قســد" شــمال شــرق ســوريا.

رئيــس النظــام بشــار األســد يصــدر قانونــًا بجــواز شــراء الكهربــاء المحليــة المنتجــة مــن     
مشــاريع الطاقــة المتجــددة.

االتحاد األوروبي يضيف أربعة وزراء لنظام األسد على قائمة العقوبات.    
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

الحكومــة األســترالية تصنــف حــزب اهلل اللبنانــي ومؤسســاته العســكرية والسياســية 

والمدنيــة كـــ "منظمــة إرهابية".

األناضــول: البنــك المركــزي التركــي ونظيــره اإلماراتــي يوقعــان مذكــرة تفاهــم 

الثنائــي. للتعــاون 

وزارة الخزانــة األمريكيــة تعلــن تعديــل العقوبــات المفروضــة علــى نظــام األســد 

لتوســيع نطــاق التصاريــح لـــ "المنظمــات غيــر الحكوميــة للمشــاركة فــي معامــات 

وأنشــطة معينــة".

وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي: تــل أبيــب تعمــل علــى تطويــر قدراتهــا علــى توجيــه ضربــة 

عســكرية ضــد برنامــج إيــران النــووي.

ــي  ــع الدول ــامة المجتم ــدد س ــة ته ــة إرهابي ــزب اهلل منظم ــة: ح ــة األمريكي الخارجي

ــة. ــة اللبناني ــيادة الدول ــوض س وتق
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

صحيفــة الشــرق األوســط: االتحــاد األوروبي أبلغ مســؤولين فــي الجامعــة العربية أن 

إعــادة تفعيــل عضويــة نظــام األســد يعنــي وقــف الحــوار القائــم بينهــا وبيــن االتحاد.

قالــت صحيفــة عبريــة: إن الوضــع فــي ســورية ســيتغير وقــد ينقلــب ضــد إيــران 

ووجودهــا فــي المنطقــة، الــذي تســعى إيــران لمنــع وقوعــه.

وبحســب صحيفــة )جيروزاليــم بوســت( اإلســرائيلية، فــإن التطبيــع العربــي مــع 

نظــام األســد وزيــارة وزيــر الخارجيــة اإلماراتــي مؤخــًرا إلــى ســورية، قــد يتســبب بتغييــر 

ــران فــي المنطقــة. إســتراتيجية إســرائيل لمواجهــة إي

ــث وعــدم االنجــرار وراء المصالحــة  ــي للتري ــان الصهيون ــرائيلية الكي ــة إس دعــت باحث

والتطبيــع بيــن النظــام ودول المنطقــة، محــذرة الدولــة العربيــة مــن تبعــات االعتــراف 

بــه.

ــة فــي مركــز أبحــاث األمــن القومــي اإلســرائيلي:  ــي، الباحث ــت فلنس ــت كرمي وقال

إن هنــاك مــن يعتقــد فــي تــل أبيــب أن دواًل خليجيــة باتــت تعمــل علــى إعــادة نظــام 

األســد إلــى الصــف العربــي بتشــجيع مــن روســيا، مــن منطلــق أن هــذا التطــور يمكــن 

ــة  ــران، بشــكل يمكــن أن يدفعــه فــي النهاي ــاط النظــام بإي أن يفضــي إلــى فــك ارتب

للتقــارب أيضــًا مــع الواليــات المتحــدة وحتــى إســرائيل، بحســب العربــي الجديــد.

ونشــر موقــع قنــاة 12 اإلســرائيلي تحليــا، لفتــت فلنســي بــه إلــى أن المنطــق الذي 

يحكــم هــذه المقاربــة يقــول إنــه يمكــن إلســرائيل أن تعتــرف بنظــام األســد وتلتــزم 

بعــدم القيــام بعمليــات عســكرية يمكــن أن تمــس اســتقرار نظامــه، مقابــل انفصــال 

النظــام عــن إيــران والمحــور الــذي تقــوده فــي اإلقليــم.
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ــاح  ــث وعــدم االنجــرار وراء ري ــى التري ــب إل ــل أبي ــاع القــرار فــي ت ودعــت فلنســي صن

المصالحــة والتطبيــع بيــن نظــام األســد ودول فــي المنطقــة؛ مشــيرة إلــى أن األســد 

هــو الــذي ســمح بالتمركــز اإليرانــي بعيــد المــدى فــي ســورية، وهــو مــا بــات يمثــل 

التهديــد األمنــي األخطــر علــى إســرائيل مــن ناحيــة الحــدود الشــمالية.

وأوضحــت، أن التــزام عائلــة األســد تجــاه إيــران قديــم، مشــددة علــى أن هــذا االلتــزام 

ــمح  ــذي س ــد، وال ــم األس ــي دع ــر ف ــي الكبي ــتثمار اإليران ــد االس ــدا بع ــم تحدي تعاظ

بعــدم ســقوط نظامــه كمــا ســقطت نظــم أخــرى فــي المنطقــة.



التقرير الرصدي للنصف الثاني من شهر تشرين الثاني - نوفمبر 2021

Page 9

سادسا: رؤية تحليلية

مـــع تراجـــع صخـــب المناقشـــات فـــي الدهاليـــز السياســـية حـــول عمليـــة عســـكرية جديـــدة، 

وبعـــد اختبـــار األطـــراف الفاعلـــة لطبيعيـــة موقفهـــم مـــن أي عمليـــة عســـكرية جديـــدة، 

ــم  ــغل بالملـــف القديـ ــورية ستشـ ــة السـ ــة بالقضـ ــة المتعلقـ ــز السياسـ ــدو أن دهاليـ يبـ

الجديـــد وهـــو شـــرق الفـــرات، فالـــروس يســـعون للتســـويق بأنهـــم مـــن منـــع األتـــراك 

مـــن التفكيـــر الجـــدي بعمليـــة عســـكرية فـــي شـــرق الفـــرات. وبالتالـــي، هـــم اليـــوم 

وســـيط نزيـــه يمكـــن لقســـد االعتمـــاد عليـــه لبنـــاء حـــوار بيـــن قســـد والنظـــام، وفـــي 

ـــا  ـــدي، تركي ـــوم عب ـــد" مظل ـــة "قس ـــوريا الديمقراطي ـــوات س ـــد ق ـــا قائ ـــت دع ـــس الوق نف

للحـــوار عبـــر وســـاطة الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة. وقـــال عبـــدي: "أدعـــو المجتمـــع 

ـــة  ـــودة لطاول ـــد والع ـــار والتصعي ـــاق الن ـــف إط ـــان وق ـــا إلع ـــى تركي ـــط عل ـــي للضغ الدول

ـــات المتحـــدة هـــي فقـــط مـــن  ـــة". وأضـــاف أن "الوالي للمفاوضـــات لحـــل المســـألة الكردي

يمكنهـــا حـــل هـــذه المشـــكلة، ويجـــب أن تشـــارك فـــي عمليـــة الســـام، وســـأقدم هـــذه 

ـــدن". ـــو باي ـــي ج ـــس األمريك ـــى إدارة الرئي ـــة إل التوصي

ـــا  ـــتهتم به ـــي س ـــات الت ـــن الملف ـــون م ـــاد ليك ـــرات ع ـــرق الف ـــف ش ـــدو أن مل ـــه فيب وعلي

الـــدول الفاعلـــة، وكل ســـيبحث عـــن إنجـــاز تســـوية سياســـية تصـــب لصالحـــه فـــي هـــذا 

ـــن النظـــام وقســـد؟  ـــاء تفاهـــم بي الملـــف، ليبقـــى الســـؤال: هـــل ســـتنجح روســـيا فـــي بن

أم ســـتنجح أمريـــكا فـــي انجـــاز تفاهـــم مـــع تركيـــا فـــي هـــذا الســـياق؟ أم أن قســـد 

ســـتعيد تكـــرار تكتيكهـــا الســـابق القائـــم علـــى المنـــاورة علـــى أكثـــر مـــن حبـــل والدخـــول 

ـــر ظـــروف  ـــى أمـــل تغيي ـــأي التزامـــات تقيدهـــا عل ـــة شـــراء الوقـــت دون االنخـــراط ب بعملي

ـــل؟. ـــي أفض ـــع سياس ـــز موق ـــا بحج ـــمح له ـــتقبل يس ـــي المس ف
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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، 
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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