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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
القضيــة الســورية وماهيــة أدوار الــدول.

أوال :أبرز التصريحات حول سوريا
قمــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي تؤكــد علــى رفــض أي تدخــات إقليميــة
ومحــاوالت إحــداث تغييــر ديموغرافــي فــي ســوريا .وجــاء فــي البيــان الختامــي
بنــاء علــى قــرار مجلــس األمــن
للقمــة :نؤكــد علــى ضــرورة حــل الملــف الســوري
ً

 2254ونأمــل أن تســفر اجتماعــات اللجنــة الدســتورية عــن توافــق يصــل لحــل سياســي
ويضمــن عــودة النازحيــن والالجئيــن إلــى مناطقهــم.
األميــن العــام للمجلــس النرويجــي لالجئيــن "يــان ايغالنــد" ينفــي تطرقــه إلــى
موضــوع عــودة الالجئيــن خــال لقائــه مــع وزيــر خارجيــة النظــام مؤخــر ًا واصفـ ًا نظــام
األســد بأنــه مــن "ســلطات األمــر الواقــع".
المبعــوث الروســي إلــى ســوريا ألكســندر الفرنتييــف يصــرح بــأن االجتمــاع التالــي
للجنــة الدســتورية الســورية قــد يعقــد فــي ينايــر المقبــل ويأمــل أن تتمكــن األطــراف
الســورية مــن التوصــل إلــى لحــل .وأضــاف الفرنتييــف :نتائــج الــدورة السادســة
الماضيــة للجنــة الدســتورية متواضعــة للغايــة لكــن األطــراف تمكنــت مــن الجلــوس
خلــف طاولــة المفاوضــات وتمكــن الرؤســاء المشــاركون مــن التحــدث وجهــا لوجــه.
وفــي تصريــح آخــر ،ألكســندر الفرينتيــف يقــول :المعارضــة الســورية تضــع شــروط ًا غيــر
مقبولــة للجنــة الدســتورية .روســيا وتركيــا وإيــران تدعــم اللجنــة الدســتورية وال تــرى
بديــاً عنهــا.
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المبعــوث األممــي إلــى ســوريا غيــر بيدرســون يحذر مــن اســتمرار العنف ضــد المدنيين
واســتمرار االنتهــاكات المنهجيــة لحقــوق اإلنســان وتصاعــد مســتويات الجــوع والفقر
بيــن الســوريين .بيدرســون :عــدد الذيــن يحتاجــون إلــى مســاعدات إنســانية داخــل ســوريا
 14مليونـ ًا فيمــا ال يــزال عشــرات اآلالف محتجزيــن أو مختطفيــن أو مفقوديــن .وعبــر
عــن أســفه لعــدم تحقيــق تقــدم ملمــوس فيمــا يخــص تنفيــذ القــرار  2254رغــم
مــرور ســت ســنوات علــى اعتمــاده مشــدد ًا علــى أن حــل أزمــة ســوريا ليــس بالضــرورة
بيــد الســوريين وحدهــم.
األميــن العــام لألمــم المتحــدة :الوضــع فــي ســوريا مــا زال غيــر مســتقر ومــن الصعــب
أن نــرى الســوريين يعــودون إلــى بلدهــم.
نائــب المبعــوث األمريكــي فــي األمــم المتحــدة "ريتشــارد ميلــز" :الواليــات المتحــدة
ســتواصل دعــم االســتجابة اإلنســانية فــي ســوريا وتعتبرهــا فــي قلــب السياســات.
ينبغــي علــى مجلــس األمــن فتــح النقــاط العابــرة للحــدود المغلقــة حاليــ ًا بعــد أن
تســبب اإلغــاق فــي نقــص المعــدات الطبيــة .وأضــاف ميلــز :الســبيل الوحيــد لتحقيــق
الســام فــي ســوريا هــو إنهــاء الصــراع علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القــرار
.2254
األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش :ســوريا تعيــش "وضــع الالحــرب
والالســلم" بوجــود الميليشــيات وأربعــة جيــوش أجنبيــة .وأضــاف غوتيريــش :وســاطة
ـدي الوحيــد للتخلــص مــن كل القــوات األجنبيــة المنتشــرة
بيدرســون هــي الجهــد الجـ ّ
فــي البــاد.
الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان :ال نبحــث عــن مــكان نرســل إليــه إخوتنــا وأن
الســوريين الذيــن نزحــوا مــن ويــات الحــرب فتحنا لهــم أبوابنا وتقاســمنا معهم رغيف
خبزنــا وبيوتنــا .وأضــاف أردوغــان :المعارضــة بقيــادة قلجــدار أوغلــو غيــر مرتاحــة مــن
ـوة.
وجــود الســوريين ألن ليــس لديهــم مفهــوم جيــد حــول األخـ ّ
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صــادق الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن ،علــى قانــون يقضــي بنشــر تقريــر عــام عــن
ثــروة بشــار األســد وأفــراد أســرته علــى موقــع الحكومــة الفيدراليــة علــى اإلنترنــت
بعــد حوالــي  4أشــهر .وجــاء ذلــك خــال توقيــع بايــدن فــي وقــت متأخــر أمــس علــى
ميزانيــة الدفــاع العامــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي العــام المقبــل ،التــي
تقــدر بحوالــي  770مليــار دوالر .ونشــر الدبلوماســي الســوري المنشـ ّ
ـق بســام بربندي
المقيــم بأمريــكا علــى صفحتــه الشــخصية ،أن توقيــع بايــدن علــى قانــون الميزانيــة
يتضمــن قانونيــ ًا نشــر التقريــر العــام عــن ثــروة بشــار األســد
الخاصــة بــوزارة الدفــاع
ّ
وأفــراد أســرته علــى اإلنترنــت علــى موقــع الحكومــة الفيدراليــة ،بحلــول  26أبريــل /
نيســان .2022
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ثانيا :الحراك السياسي
شــهدت العاصمــة األمريكيــة واشــنطن مؤتمــر ًا ضم ممثليــن عن الجالية الســورية في
أمريــكا وأعضــاء فــي الكونغــرس ناقــش السياســة األميركيــة الحاليــة حــول الملــف
الســوري وتعاطــي الواليــات المتحــدة مــع التطــورات فــي ســوريا .وحضــر المؤتمــر
الــذي رعتــه منظمــة مواطنــون مــن أجــل أمريــكا آمنــة ( )C4SSAعــدد مــن الســفراء
األمريكييــن الســابقين فــي قضايــا الملــف الســوري “فريدريــك هــوف وجيمــس
جيفــري” إضافــة إلــى نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة الحالــي “ايثــان غولدريتــش” كمــا
حضــره أعضــاء فــي لجنــة العالقــات الخارجيــة فــي مجلــس الشــيوخ وخبــراء فــي
مراكــز األبحــاث ومــن الجانــب الســوري حضــره عــدد كبيــر مــن أعضــاء الجاليــة الســورية
فــي الواليــات المتحــدة ،وممثليــن عــن المعارضــة الســورية وعــدد مــن الشــخصيات
القياديــة مــن الداخــل الســوري وتركيــا .وشــارك فــي المؤتمــر افتراضيــ ًا ،ســماحة
مفتــي الجمهوريــة العربيــة الســورية المنتخــب حديثـ ًا الشــيخ أســامة الرفاعــي ،حيــث
ألقــى كلمــة عبــر منصــة زوم.
االئتــاف الوطنــي يعلــن رفضــه لخطــة المبعــوث الدولــي إلى ســوريا "غير بيدرســون"
المســماة "خطــوة بخطــوة" معتبــر ًا أن هــذه الخطــة ال تصــب فــي صالــح الحــل
ــوض المبعــوث الدولــي بتســييره.
السياســي الــذي ُف ّ
رئيــس االئتــاف الوطنــي :أجريــت اتصــاال بالمنــدوب الســعودي الدائــم فــي األمــم
المتحــدة عبــد اهلل المعلمــي عبــرت مــن خاللــه عــن شــكرنا وتقديرنــا لموقفــه
الداعــم للشــعب الســوري .رئيــس االئتــاف الوطنــي :المعلمــي أكــد لــي أن مواقــف
الســعودية ثابتــة فــي دعــم الشــعب الســوري.
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ثالثا :التطورات في الساحة السورية
أوال :على الصعيد األمني:
◊اغتيــال المدعــو " رأفــت كمــال الصبيحــي" أحــد المتعاونيــن مع فرع األمن العســكري
التابــع لنظــام األســد علــى يــد مجهوليــن فــي بلــدة عتمان شــمالي درعا.
◊وكالــة أنبــاء النظــام ســانا تعلــن مقتــل عنصــر فــي قــوات النظــام بقصــف جــوي
إســرائيلي علــى المنطقــة الجنوبيــة.12/17 .
◊موالــون للنظــام يعترضــون طريــق دوريــة عســكرية أمريكيــة مكونــة مــن خمــس
عربــات فــي قريــة الدمخيــة صغيــرة بريــف القامشــلي.
◊عمليــة تبــادل أســرى علــى معبــر أبــو الزنديــن شــرقي حلــب بيــن الجيــش الوطنــي
الســوري ونظــام األســد بضمانــة "تركيــة  -روســية" وإشــراف األمــم المتحــدة
والصليــب األحمــر الدولــي.
◊البنتاغــون :مجموعــات مدعومــة مــن إيــران فــي ســوريا والعــراق تســتخدم الطائــرات
المســيرة ذاتهــا التــي خرقــت أجــواء قاعــدة التنــف األميركيــة فــي ســوريا.
◊مقتــل عنصريــن مــن قــوات النظــام بهجــوم مســلح اســتهدف ســيارة عســكرية علــى
الطريــق الواصــل بيــن مدينتــي مســكنة ودبســي عفنــان جنــوب غربــي الرقــة.
◊قــوات النظــام والميليشــيات التابعــة لــه تســتقدم تعزيــزات عســكرية إلــى نقــاط
تمركزهــا فــي باديــة المســرب بريــف ديــر الــزور.
◊شــبكة نهــر ميديــا 5 :إصابــات بينهــم طفليــن كحصيلــة أوليــة جــراء انفجــار دراجــة
ناريــة مفخخــة فــي حــي غويــران بمدينــة الحســكة.
◊الطيــران الحربــي الروســي يســتهدف بعــدة غــارات جويــة مواقــع لتنظيــم الدولــة
فــي باديــة الرصافــة جنــوب غــرب الرقــة.
◊شــبكة الســويداء :24اشــتباكات بيــن مجموعــة مســلحة وعناصــر أمنية تابعــة للنظام
فــي مدينــة الســويداء جنوب ســوريا.
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◊وكالــة أنبــاء النظــام ســانا :مقتــل رئيــس بلديــة النعيمــة بريــف درعــا وإصابــة عــدة
أشــخاص كانــوا برفقتــه جــراء انفجــار عبــوة ناســفة اســتهدفت ســيارته فــي مدينــة
درعــا.
◊مقتــل المدعــو "عامــر محاميــد" وإصابــة المدعــو "فاضــل محاميــد" العامليــن ضمــن
مجموعــة تابعــة لفــرع األمــن العســكري التابــع لنظــام األســد نتيجــة اســتهدافهم
مــن قبــل مســلحين مجهوليــن بعــدة طلقــات ناريــة فــي بلــدة "أم الميــاذن" شــرقي
درعــا.
◊تجمــع أحــرار حــوران :مقتــل القيــادي "عــاء جمــال اللبــاد" الملقــب بـــ (الجامــوس)
إثــر اســتهدافه بالرصــاص المباشــر مــن قبــل مجهوليــن فــي شــارع الســوق بمدينــة
الصنميــن شــمالي درعــا .اللبــاد متزعــم مجموعــة محليــة فــي الصنميــن لصالــح فــرع
األمــن العســكري منــذ عقــد اتفــاق تســوية تمــوز  2018ويتهــم بوقوفــه خلــف
العديــد مــن عمليــات االغتيــال بحــق معارضيــن للنظــام فــي المدينــة.
◊مقتــل المدعــو "رأفــت البــدر" أحــد عناصــر الفرقــة الرابعــة التابعــة لجيــش النظــام
برصــاص مجهوليــن فــي مدينــة طفــس غربــي درعــا.
◊قصــف إســرائيلي يطــال مرفــأ الالذقيــة ،وهــو الثانــي خــال شــهر واحــد يخلــف أضــرارا
بالغة.
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ثانيا :أخبار متفرقة:
◊وكالــة ســانا التابعــة للنظــام :إصــدار  3مراســيم تشــريعية لرفــع رواتــب وأجــور
وتعويضــات العامليــن المدنييــن والعســكريين وأصحــاب المعاشــات التقاعديــة.
◊وزيــر الداخليــة التركــي ســليمان صويلــو يــزور مدينــة الراعي فــي ريف حلب الشــمالي
برفقــة وفــد رفيــع المســتوى .المكتــب اإلعالمــي للمجلــس المحلــي فــي مدينــة
الراعــي :صويلــو أكــد وقــوف تركيــا إلــى جانــب الشــعب الســوري وتمنــى المزيــد مــن
االزدهــار والتطــور فــي مناطــق الشــمال الســوري.
◊شركة روسية تطرد عشرات الموظفين من شركة األسمدة في حمص.
◊اللجنــة األولمبيــة الرياضيــة التابعــة للنظــام تقــرر طــرد الالعــب فــراس الخطيــب بســبب
مشــاركته مــع منتخــب العــرب بمواجهــة منتخــب العالــم فــي قطــر بوجــود أفــراد
إســرائيليين وفــق صحيفــة الوطــن المواليــة.
◊وقفــة احتجاجيــة مــن األهالــي فــي مدينــة البــاب بعــد خطــف طفــل مــن أمــام
منزلــه مــن قبــل مجهوليــن.
◊فرانــس بــرس :الســلطات الفرنســية تعتقــل مواطنــ ًا مــن أصــول ســورية لالشــتباه
بتزويــده نظــام األســد بمكونــات لتصنيــع أســلحة كيماويــة جــرى اســتخدامها خــال
الحــرب الســورية.
◊وزيــر الكهربــاء فــي حكومــة النظــام "غســان الزامــل" لتلفزيــون الخبــر الموالــي:
ســبب زيــادة ســاعات انقطــاع التيــار الكهربائــي هــو التحميــل الكبيــر علــى الشــبكة
مــن قبــل المواطنيــن .الزامــل :لدينــا مشــكلة فــي برامــج تقنيــن الكهربــاء الموضوعــة
والمشــكلة الفعليــة تكمــن فــي عــدم االلتــزام بتطبيقهــا بشــكل ثابــت.
موال يستفز السوريين :الزير وزنوبيا عاشوا بال كهرباء.
◊صحفي
ٍ
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رابعًا :قضايا ذات صلة بالشأن السوري
الخارجيــة األمريكيــة تنشــر تقريرهــا الســنوي حــول اإلرهــاب فــي دول العالــم لعــام
 2020لتقديمــه إلــى الكونغــرس .وجــاء فــي التقريــر :عــدد ضحايــا الهجمــات اإلرهابيــة
خــال العــام  2020ارتفــع  %10مقارنــة بعــام  .2019والخارجيــة التركيــة :مــن غيــر
المقبــول أال يتضمــن التقريــر األمريكــي الهجمــات اإلرهابيــة التــي تشــنها الجماعــات
التابعــة لـ"قــوات ســوريا الديمقراطيــة" ضــد المدنييــن فــي ســوريا.
صحيفــة نيويــورك تايمــز تنشــر تحقيقـ ًا يكشــف عــن قيــام الجيــش األمريكــي بتنفيــذ
أكثــر مــن  50ألــف غــارة جويــة عبــر طائــرات مســيرة فــي ســوريا والعــراق وأفغانســتان.
الصحيفــة :وثائــق مســتخرجة مــن البنتاغــون أظهــرت أن بعــض الغــارات جــاءت نتيجــة
معلومــات اســتخباراتية مغلوطــة وأســفرت عــن اســتهداف غيــر دقيــق فــي كثيــر
مــن األحيــان.
الليرة التركية تواصل تحسنها أمام الدوالر لتصل إلى  11.90مقابل الدوالر الواحد.
األميــن العــام لالتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين علــي القــره داغي :إبــاغ الالجئين
مأمنهــم أو إبقاؤهــم فــي مأمــن فريضــة شــرعية وترحيلهــم باإلكــراه محــرم قطعــا
وجريمــة .القــره داغــي :نصــرة المظلوميــن واجــب شــرعي وأخالقــي وإنســاني
وتمكيــن الظالــم مــن ظلمــه مشــاركة فــي جريمتــه .هــذه المبــادئ أقرهــا القــرآن
الكريــم قبــل القوانيــن الدوليــة واإلنســانية بأكثــر مــن  14قرنــا.
المديريــة العامــة للجمــارك اللبنانيــة :ضبــط  9مليــون حبــة مــن الكبتاغــون مخبــأة
ضمــن فواكــه اصطناعيــة موضبــة فــي صناديــق حمضيــات بهــدف التمويــه ومعــدة
للتهريــب مــن مرفــأ بيــروت باتجــاه إحــدى دول الخليــج.
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خامسا :دراسات ومقاالت حول القضية السورية
موقــع "ترافــل ريســك مــاب" يكشــف عــن خارطــة جديــدة مــن دول العالــم المصنفــة
بحســب مؤشــر "المخاطــر األمنيــة" لعــام  .2022الموقــع :ســوريا وليبيــا واليمــن
والصومــال والعــراق ومالــي وأفغانســتان مــن بيــن األكثــر خطــورة.
الدفــاع المدنــي الســوري 1284 :هجومــ ًا بالصواريــخ والمدفعيــة شــنتها قــوات
النظــام وروســيا علــى محافظــة إدلــب شــمال غربــي ســوريا منــذ بدايــة العــام الحالي.
الدفــاع المدنــي :الهجمــات أســفرت عــن مقتــل  224شــخص ًا بينهــم  65طفــاً و38
امــرأة وثالثــة مــن كــوادر فــرق اإلســعاف إضافــة إلــى إصابــة  612آخريــن بينهــم 150
طفــاً .
الشــرق األوســط :قضيــة تجــارة الكبتاغــون فــي ســوريا تعــود لقبــة الكونغــرس
ـدم بــه مشـ ّرعان مــن مجلــس النــواب نهايــة
األميركــي عبــر مشــروع قانــون جديــد تقـ ّ
األســبوع الماضــي .المش ـ ّرعان رينــش هيــل وبرنــدان بويــل أكــدا فــي بيــان أنــه يجــب
علــى حكومــة الواليــات المتحــدة أن تفعــل كل مــا فــي وســعها لتعطيــل المســتوى
الصناعــي إلنتــاج المخــدرات فــي ســوريا .هيــل وبويــل :مــن المهــم أن نوقــف هــذا
االتجــار ومصــدر التمويــل غيــر المشــروع وإذا فشــلنا فــي القيــام بذلــك فسيســتمر
نظــام األســد فــي دفــع الصراع المســتمر وتوفير شــريان الحيــاة للجماعــات المتطرفة.
المرصــد اآلشــوري لحقــوق اإلنســان يكشــف عــن وجــود نحــو  400ألــف مســيحي
فــي ســوريا حالي ـ ًا مــن أصــل  1.2مليــون قبــل عــام  2011وســوء األوضــاع المعيشــية
والخدميــة والجائحــة تمثــل التحــدي األكبــر الــذي يواجــه مــا تبقــى مــن المســيحيين
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فــي ســوريا .مديــر المرصــد جميــل ديــار بكرلــي لقنــاة رووداو :المســيحيون كانــوا
ينتظــرون مــن اإلدارة الذاتيــة شــمال شــرق ســوريا أداء أفضــل لكــن الكثيــر مــن األخطــاء
واالنتهــاكات ســاهمت بهجرتهــم .ديــار بكرلــي :قــوات قســد لــم تعــط االطمئنــان
لألهالــي ليعــودوا إلــى مناطقهــم والمهاجريــن لــم يبيعــوا أمالكهــم علــى أمــل
العــودة لكــن مصيــر أمالكهــم مهــددة بســبب االنتهــاكات الكثيــرة التــي حدثــت على
األراضــي والمنــازل والعقــارات التابعــة للمســيحيين مــن قبــل اإلدارة الذاتيــة.
قالــت صحيفــة “واشــنطن بوســت” األمريكيــة ،أمــس الجمعــة ،إن اســتراتيجية الرئيــس
“جــو بايــدن” تجــاه ســوريا عصيــة علــى الفهــم ،والفجــوة بين أفعالــه وأقوالــه .ورأى
الكاتــب“ ،جــوش روجيــن” ،فــي تقريــره للصحيفــة ،أن الفجــوة بيــن أفعــال وأقــوال
“بايــدن” تجــاه ســوريا جعلــت الــدول تشــعر باالرتبــاك ،مشــير ًا إلــى أنهــا أصبحــت غيــر
متماســكة ومتناقضــة فــي آن واحــد .وأضــاف “روجيــن” ،أنــه عندمــا تــم انتخــاب
“بايــدن” رئيس ـ ًا للواليــات المتحــدة األمريكيــة كان لــدى العديــد مــن الســوريين آمــال
عريضــة بــأن يأتــي بخطــة لحشــد المجتمــع الدولــي للتحــرك ،ومحاســبة رئيــس النظام،
“بشــار األســد” ،علــى جرائــم الحــرب التــي ارتكبهــا كمــا وعــد ،إال أن إدارة “بايــدن” لــم
تســتخدم نفــوذ واشــنطن وتؤثــر بشــكل كبيــر فــي زيــادة الضغــط علــى “األســد”.
واســتطرد بالقــول“ :لــم يعــد المشــرعون والناشــطون يصدقــون ادعــاءات إدارة بايــدن
بأنهــا تعمــل علــى منــع التطبيــع مــع نظــام األســد ،ويــرون أنهــا تفعــل العكــس”.
قالــت صحيفــة “حرييــت” التركيــة فــي تقريــر لهــا ،أمــس الجمعــة ،إن هنــاك  4شــروط
النســحاب القــوات التركيــة مــن األراضــي الســورية .ونقلــت الصحيفــة عــن مصــادر – لــم
تســمها – قولهــا إن الشــروط التــي تضعهــا الحكومــة التركيــة لالنســحاب مــن ســوريا
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تعتبرهــا واضحــة ،ويجــري إيصالهــا للمتحاوريــن فــي كل لقــاء ســوري ،لكــن بعــض
الجماعــات أســهمت فــي نقــل رســائل شــديدة الوضــوح ،يمــا يمكــن تفســيره بشــكل
مختلــف .وأوضحــت المصــادر أن هــذه الشــروط تتمثــل فــي توافــق جميــع األطــراف
علــى الدســتور الجديــد بمــا يحمــي حقــوق شــرائح الشــعب الســوري كافــة ،وإقامــة
نظــام انتخابــي يمكــن لجميــع الفئــات المشــاركة فيــه بحريــة ،وتشــكيل حكومــة
شــرعية بعــد االنتخابــات ،إلــى جانــب قضــاء هــذه الحكومــة علــى مــن وصفتهــا بـــ
“التنظيمــات اإلرهابيــة” ،التــي تســتهدف وحــدة أراضــي تركيــا علــى خــط الحــدود
بيــن البلديــن ،ووضعهــا فــي إطــار التنفيــذ .وبينــت المصــادر أن ســبب وجــود القــوات
التركيــة فــي ســوريا هــو لمواجهــة مــن وصفتهــا بـــ “التنظيمــات اإلرهابيــة” التــي
تســتهدف وحــدة األراضــي التركيــة.

Page 12

التقرير الرصدي للنصف الثاني من شهر كانون األول  -ديسمبر 2021

سادسا :رؤية تحليلية
رســائل مــن كل صــوب تتجــه نحــو روســيا؛ فتركيــا والســعودية وأمريــكا مجمعيــن علــى
ضــرورة الدفــع نحــو التغييــر ،فــا يمكــن التخلــي عــن التواجــد العســكري الحالــي فــي
س ــورية دون الوص ــول إل ــى تس ــوية سياس ــية ،والموق ــف الترك ــي ال ــذي ح ــدد ش ــروط
تركيــا لالنســحاب مــن ســوريا مفــاده واضــح ،فــا يمكــن لتركيــا أن تتخلــى عــن موقعهــا
الحال ــي إال اذا ت ــم الوص ــول إل ــى عملي ــة سياس ــية مضمون ــة ويمك ــن الرك ــون له ــا وال
تخش ــي تركي ــا م ــن تبعاته ــا عل ــى أمنه ــا القوم ــي .كم ــا أن موق ــف المعلم ــي ف ــي
األم ــم المتح ــدة لي ــس بالموق ــف الجدي ــد ب ــل ه ــو إع ــادة االعتب ــار للخط ــاب التقلي ــدي
الس ــعودي تج ــاه القضي ــة الس ــورية .كم ــا أن أن توقي ــع باي ــدن عل ــى قان ــون الميزاني ــة
الخاصـــة بـــوزارة الدفـــاع متضمنـــا قانونيـــ ًا نشـــر التقريـــر العـــام عـــن ثـــروة بشـــار األســـد
وأف ــراد أس ــرته عل ــى اإلنترن ــت عل ــى موق ــع الحكوم ــة الفيدرالي ــة بحل ــول  26أبري ــل /
نيس ــان  2022ه ــو رس ــالة أمريكي ــة واضح ــة ب ــأن مصي ــر عائل ــة األس ــد ل ــم يت ــم القب ــول
ب ــه كم ــا يعتق ــد ال ــروس ،فالب ــازار ح ــول األس ــد س ــيبقى مفتوح ــا ،فصحي ــح أن روس ــيا
اس ــتطاعت حمايت ــه ولكنه ــا ل ــم تس ــتطع حس ــم الص ــراع نهائي ــا ،وب ــذاك فإم ــا أن ترض ــى
روســـيا بالواقـــع الحالـــي والـــذي لـــن يشـــكل إال خيبـــة علـــى المـــدى الطويـــل ،وإمـــا
فه ــي س ــتكون مضط ــرة للتف ــاوض ولك ــن ه ــذه الم ــرة ليس ــت تح ــت ضغ ــط الطائ ــرات
والدباب ــات ،فالحال ــة العس ــكرية ت ــم ايقافه ــا بالق ــوة ولي ــس م ــن الس ــهل الع ــودة له ــا
مج ــددا.
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مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُ عنــى بتقديــم الدراســات
واألبحــاث السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة حــول القضيــة
الســورية ،إلســناد صنــاع القــرار والمجتمــع بالمعلومــات
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقالنية،
وزيــادة الوعــي وتحقيــق التنميــة السياســية للوصــول إلــى
تمكيــن المجتمــع.
تأســس المركــز فــي أيلــول  2019فــي الشــمال الســورية
كمؤسســة ريــادة فــي تقديــم الدراســات واألبحــاث المعمقــة
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجالب المعلومــة
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي عمليــة
صناعــة القــرار الرشــيد.
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