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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

قمــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي تؤكــد علــى رفــض أي تدخــات إقليميــة 
ومحــاوالت إحــداث تغييــر ديموغرافــي فــي ســوريا. وجــاء فــي البيــان الختامــي 
ــن  ــس األم ــرار مجل ــى ق ــاًء عل ــوري بن ــف الس ــل المل ــرورة ح ــى ض ــد عل ــة: نؤك للقم
2254 ونأمــل أن تســفر اجتماعــات اللجنــة الدســتورية عــن توافــق يصــل لحــل سياســي 

ــم. ــى مناطقه ــن إل ــن والاجئي ــودة النازحي ــن ع ويضم

إلــى  ايغانــد" ينفــي تطرقــه  "يــان  النرويجــي لاجئيــن  للمجلــس  العــام  األميــن 
موضــوع عــودة الاجئيــن خــال لقائــه مــع وزيــر خارجيــة النظــام مؤخــرًا واصفــًا نظــام 

ــه مــن "ســلطات األمــر الواقــع". األســد بأن

ــي  ــاع التال ــأن االجتم ــرح ب ــف يص ــندر الفرنتيي ــوريا ألكس ــى س ــي إل ــوث الروس المبع
للجنــة الدســتورية الســورية قــد يعقــد فــي ينايــر المقبــل ويأمــل أن تتمكــن األطــراف 
السادســة  الــدورة  نتائــج  لحــل. وأضــاف الفرنتييــف:  إلــى  التوصــل  مــن  الســورية 
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 شــروطًا غيــر 
مقبولــة للجنــة الدســتورية. روســيا وتركيــا وإيــران تدعــم اللجنــة الدســتورية وال تــرى 

بديــًا 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 
14 مليونــًا فيمــا ال يــزال عشــرات اآلالف محتجزيــن أو مختطفيــن أو مفقوديــن. وعبــر 
ــم  ــرار 2254 رغ ــذ الق ــص تنفي ــا يخ ــوس فيم ــدم ملم ــق تق ــدم تحقي ــفه لع ــن أس ع
مــرور ســت ســنوات علــى اعتمــاده مشــددًا 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 
ــب السياســات.  ســتواصل دعــم االســتجابة اإلنســانية فــي ســوريا وتعتبرهــا فــي قل
ــًا بعــد أن  ــرة للحــدود المغلقــة حالي ينبغــي علــى مجلــس األمــن فتــح النقــاط العاب
تســبب اإلغــاق فــي نقــص المعــدات الطبيــة. وأضــاف ميلــز: الســبيل الوحيــد لتحقيــق 
ــرار  ــي الق ــه ف ــوص علي ــو المنص ــى النح ــراع عل ــاء الص ــو إنه ــوريا ه ــي س ــام ف الس

.2254

ــش "وضــع الاحــرب  ــش: ســوريا تعي ــو غوتيري ــن العــام لألمــم المتحــدة أنطوني األمي
والاســلم" بوجــود الميليشــيات وأربعــة جيــوش أجنبيــة. وأضــاف غوتيريــش: وســاطة 
بيدرســون هــي الجهــد الجــّدي الوحيــد للتخلــص مــن كل القــوات األجنبيــة المنتشــرة 

فــي البــاد.

ــا وأن  ــه إخوتن ــل إلي ــكان نرس ــن م ــث ع ــان: ال نبح ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــس الترك الرئي
الســوريين الذيــن نزحــوا مــن ويــات الحــرب فتحنا لهــم أبوابنا وتقاســمنا معهم رغيف 
خبزنــا وبيوتنــا. وأضــاف أردوغــان: المعارضــة بقيــادة قلجــدار أوغلــو غيــر مرتاحــة مــن 

وجــود الســوريين ألن ليــس لديهــم مفهــوم جيــد حــول األخــّوة.
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ــن  ــام ع ــر ع ــر تقري ــي بنش ــون يقض ــى قان ــدن، عل ــو باي ــي ج ــس األمريك ــادق الرئي ص

ثــروة بشــار األســد وأفــراد أســرته علــى موقــع الحكومــة الفيدراليــة علــى اإلنترنــت 

بعــد حوالــي 4 أشــهر. وجــاء ذلــك خــال توقيــع بايــدن فــي وقــت متأخــر أمــس علــى 

ــي  ــل، الت ــام المقب ــي الع ــة ف ــدة األمريكي ــات المتح ــة للوالي ــاع العام ــة الدف ميزاني

تقــدر بحوالــي 770 مليــار دوالر. ونشــر الدبلوماســي الســوري المنشــّق بســام بربندي 

المقيــم بأمريــكا علــى صفحتــه الشــخصية، أن توقيــع بايــدن علــى قانــون الميزانيــة 

ــد  ــار األس ــروة بش ــن ث ــام ع ــر الع ــر التقري ــًا نش ــن قانوني ــاع يتضّم ــوزارة الدف ــة ب الخاص

وأفــراد أســرته علــى اإلنترنــت علــى موقــع الحكومــة الفيدراليــة، بحلــول 26 أبريــل / 

نيســان 2022.
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ثانيا: الحراك السياسي

شــهدت العاصمــة األمريكيــة واشــنطن مؤتمــرًا ضم ممثليــن عن الجالية الســورية في 

أمريــكا وأعضــاء فــي الكونغــرس ناقــش السياســة األميركيــة الحاليــة حــول الملــف 

ــات المتحــدة مــع التطــورات فــي ســوريا. وحضــر المؤتمــر  الســوري وتعاطــي الوالي

الــذي رعتــه منظمــة مواطنــون مــن أجــل أمريــكا آمنــة )C4SSA( عــدد مــن الســفراء 

األمريكييــن الســابقين فــي قضايــا الملــف الســوري “فريدريــك هــوف وجيمــس 

جيفــري” إضافــة إلــى نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة الحالــي “ايثــان غولدريتــش” كمــا 

ــي  ــراء ف ــيوخ وخب ــس الش ــي مجل ــة ف ــات الخارجي ــة العاق ــي لجن ــاء ف ــره أعض حض

مراكــز األبحــاث ومــن الجانــب الســوري حضــره عــدد كبيــر مــن أعضــاء الجاليــة الســورية 

ــن عــن المعارضــة الســورية وعــدد مــن الشــخصيات  ــات المتحــدة، وممثلي فــي الوالي

القياديــة مــن الداخــل الســوري وتركيــا. وشــارك فــي المؤتمــر افتراضيــًا، ســماحة 

مفتــي الجمهوريــة العربيــة الســورية المنتخــب حديثــًا الشــيخ أســامة الرفاعــي، حيــث 

ألقــى كلمــة عبــر منصــة زوم.

االئتــاف الوطنــي يعلــن رفضــه لخطــة المبعــوث الدولــي إلى ســوريا "غير بيدرســون" 

المســماة "خطــوة بخطــوة" معتبــرًا أن هــذه الخطــة ال تصــب فــي صالــح الحــل 

ــي بتســييره. ــّوض المبعــوث الدول ــذي ُف السياســي ال

ــم فــي األمــم  ــدوب الســعودي الدائ ــت اتصــاال بالمن ــي: أجري رئيــس االئتــاف الوطن

المتحــدة عبــد اهلل المعلمــي عبــرت مــن خالــه عــن شــكرنا وتقديرنــا لموقفــه 

الداعــم للشــعب الســوري. رئيــس االئتــاف الوطنــي: المعلمــي أكــد لــي أن مواقــف 

ــة فــي دعــم الشــعب الســوري. الســعودية ثابت
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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.

ــل عنصــر فــي قــوات النظــام بقصــف جــوي      ــن مقت ــاء النظــام ســانا تعل ــة أنب وكال
إســرائيلي علــى المنطقــة الجنوبيــة. 12/17.

موالــون للنظــام يعترضــون طريــق دوريــة عســكرية أمريكيــة مكونــة مــن خمــس     
عربــات فــي قريــة الدمخيــة صغيــرة بريــف القامشــلي.

ــو الزنديــن شــرقي حلــب بيــن الجيــش الوطنــي      ــر أب ــادل أســرى علــى معب عمليــة تب
المتحــدة  األمــم  وإشــراف  روســية"   - "تركيــة  بضمانــة  األســد  ونظــام  الســوري 

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.

ــاط      ــى نق ــكرية إل ــزات عس ــتقدم تعزي ــه تس ــة ل ــيات التابع ــام والميليش ــوات النظ ق
ــزور. ــر ال ــف دي ــة المســرب بري تمركزهــا فــي بادي

ــة      ــار دراج ــراء انفج ــة ج ــة أولي ــن كحصيل ــم طفلي ــات بينه ــا: 5 إصاب ــر ميدي ــبكة نه ش
ــكة. ــة الحس ــران بمدين ــي غوي ــي ح ــة ف ــة مفخخ ناري

ــة      ــم الدول ــع لتنظي ــة مواق ــارات جوي ــدة غ ــتهدف بع ــي يس ــي الروس ــران الحرب الطي
ــة الرصافــة جنــوب غــرب الرقــة. فــي بادي

شــبكة الســويداء24: اشــتباكات بيــن مجموعــة مســلحة وعناصــر أمنية تابعــة للنظام     
فــي مدينــة الســويداء جنوب ســوريا.
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ــة عــدة      ــة النعيمــة بريــف درعــا وإصاب ــل رئيــس بلدي ــاء النظــام ســانا: مقت ــة أنب وكال
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.

ــاد" الملقــب بـــ )الجامــوس(      ــادي "عــاء جمــال اللب ــل القي تجمــع أحــرار حــوران: مقت
ــر اســتهدافه بالرصــاص المباشــر مــن قبــل مجهوليــن فــي شــارع الســوق بمدينــة  إث
الصنميــن شــمالي درعــا. اللبــاد متزعــم مجموعــة محليــة فــي الصنميــن لصالــح فــرع 
األمــن العســكري منــذ عقــد اتفــاق تســوية تمــوز 2018 ويتهــم بوقوفــه خلــف 

ــال بحــق معارضيــن للنظــام فــي المدينــة. ــات االغتي ــد مــن عملي العدي

ــش النظــام      ــدر" أحــد عناصــر الفرقــة الرابعــة التابعــة لجي ــل المدعــو "رأفــت الب مقت
ــي درعــا. ــة طفــس غرب ــن فــي مدين برصــاص مجهولي

قصــف إســرائيلي يطــال مرفــأ الاذقيــة، وهــو الثانــي خــال شــهر واحــد يخلــف أضــرارا     
بالغة.
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ثانيا: أخبار متفرقة:

وأجــور      رواتــب  لرفــع  تشــريعية  3 مراســيم  إصــدار  للنظــام:  التابعــة  وكالــة ســانا 

التقاعديــة. المعاشــات  وأصحــاب  والعســكريين  المدنييــن  العامليــن  وتعويضــات 

وزيــر الداخليــة التركــي ســليمان صويلــو يــزور مدينــة الراعي فــي ريف حلب الشــمالي     

برفقــة وفــد رفيــع المســتوى. المكتــب اإلعامــي 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 الاعــب فــراس الخطيــب بســبب     

مشــاركته مــع منتخــب العــرب بمواجهــة منتخــب العالــم فــي قطــر بوجــود أفــراد 

إســرائيليين وفــق صحيفــة الوطــن المواليــة.

ــام      ــن أم ــل م ــف طف ــد خط ــاب بع ــة الب ــي مدين ــي ف ــن األهال ــة م ــة احتجاجي وقف

ــن. ــل مجهولي ــن قب ــه م منزل

فرانــس بــرس: الســلطات الفرنســية تعتقــل مواطنــًا مــن أصــول ســورية لاشــتباه     

بتزويــده نظــام األســد بمكونــات لتصنيــع أســلحة كيماويــة جــرى اســتخدامها خــال 

ــورية. ــرب الس الح

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.

صحفي مواٍل يستفز السوريين: الزير وزنوبيا عاشوا با كهرباء.    
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

الخارجيــة األمريكيــة تنشــر تقريرهــا الســنوي حــول اإلرهــاب فــي دول العالــم لعــام 

2020 لتقديمــه إلــى الكونغــرس. وجــاء فــي التقريــر: عــدد ضحايــا الهجمــات اإلرهابيــة 

خــال العــام 2020 ارتفــع 10% مقارنــة بعــام 2019. والخارجيــة 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 تحقيقــًا يكشــف عــن قيــام الجيــش األمريكــي بتنفيــذ 

أكثــر مــن 50 ألــف غــارة جويــة عبــر طائــرات مســيرة فــي ســوريا والعــراق وأفغانســتان. 

الصحيفــة: وثائــق مســتخرجة مــن البنتاغــون أظهــرت أن بعــض الغــارات جــاءت نتيجــة 

ــر  ــر دقيــق فــي كثي معلومــات اســتخباراتية مغلوطــة وأســفرت عــن اســتهداف غي

مــن األحيــان.

الليرة التركية تواصل تحسنها أمام الدوالر لتصل إلى 11.90 مقابل الدوالر الواحد.

األميــن العــام لاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين علــي القــره داغي: إبــاغ الاجئين 

مأمنهــم أو إبقاؤهــم فــي مأمــن فريضــة شــرعية وترحيلهــم باإلكــراه محــرم قطعــا 

وجريمــة. القــره داغــي: نصــرة المظلوميــن واجــب شــرعي وأخاقــي وإنســاني 

ــادئ أقرهــا القــرآن  وتمكيــن الظالــم مــن ظلمــه مشــاركة فــي جريمتــه. هــذه المب

الكريــم قبــل القوانيــن الدوليــة واإلنســانية بأكثــر مــن 14 قرنــا.

المديريــة العامــة للجمــارك اللبنانيــة: ضبــط 9 مليــون 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 2022. الموقــع: ســوريا وليبيــا واليمــن 

ــورة. ــر خط ــن األكث ــن بي ــتان م ــي وأفغانس ــراق ومال ــال والع والصوم

الدفــاع المدنــي الســوري: 1284 هجومــًا بالصواريــخ والمدفعيــة شــنتها قــوات 

النظــام وروســيا علــى محافظــة إدلــب شــمال غربــي ســوريا منــذ بدايــة العــام الحالي. 

ــل 224 شــخصًا بينهــم 65 طفــًا و38  ــي: الهجمــات أســفرت عــن مقت الدفــاع المدن

امــرأة وثاثــة مــن كــوادر فــرق اإلســعاف إضافــة إلــى إصابــة 612 آخريــن بينهــم 150 

طفــًا.

الشــرق األوســط: قضيــة تجــارة الكبتاغــون فــي ســوريا تعــود لقبــة الكونغــرس 

األميركــي عبــر مشــروع قانــون جديــد تقــّدم بــه مشــّرعان مــن مجلــس النــواب نهايــة 

األســبوع الماضــي. المشــّرعان رينــش هيــل وبرنــدان بويــل أكــدا فــي بيــان أنــه يجــب 

علــى حكومــة الواليــات المتحــدة أن تفعــل كل مــا فــي وســعها لتعطيــل المســتوى 

ــل: مــن المهــم أن نوقــف هــذا  ــل وبوي ــاج المخــدرات فــي ســوريا. هي الصناعــي إلنت

ــك فسيســتمر  ــام بذل ــر المشــروع وإذا فشــلنا فــي القي ــل غي االتجــار ومصــدر التموي

نظــام األســد فــي دفــع الصراع المســتمر وتوفير شــريان الحيــاة للجماعــات المتطرفة.

ــف مســيحي  المرصــد اآلشــوري لحقــوق اإلنســان يكشــف عــن وجــود نحــو 400 أل

ــًا مــن أصــل 1.2 مليــون قبــل عــام 2011 وســوء األوضــاع المعيشــية  فــي ســوريا حالي

والخدميــة والجائحــة تمثــل التحــدي األكبــر الــذي يواجــه مــا تبقــى مــن المســيحيين 



التقرير الرصدي للنصف الثاني من شهر كانون األول - ديسمبر 2021

Page 11

فــي ســوريا. مديــر المرصــد جميــل ديــار بكرلــي لقنــاة رووداو: المســيحيون كانــوا 

ينتظــرون مــن اإلدارة الذاتيــة شــمال شــرق ســوريا أداء أفضــل لكــن الكثيــر مــن األخطــاء 

ــان  ــط االطمئن ــم تع ــد ل ــوات قس ــي: ق ــار بكرل ــم. دي ــاهمت بهجرته ــاكات س واالنته

ــى أمــل  ــم يبيعــوا أماكهــم عل ــن ل ــى مناطقهــم والمهاجري ــي ليعــودوا إل لألهال

العــودة لكــن مصيــر أماكهــم مهــددة بســبب االنتهــاكات الكثيــرة التــي حدثــت على 

ــازل والعقــارات التابعــة للمســيحيين مــن قبــل اإلدارة الذاتيــة. األراضــي والمن

قالــت صحيفــة “واشــنطن بوســت” األمريكيــة، أمــس الجمعــة، إن اســتراتيجية الرئيــس 

“جــو بايــدن” تجــاه ســوريا عصيــة علــى الفهــم، والفجــوة بين أفعالــه وأقوالــه. ورأى 

ــن أفعــال وأقــوال  ــره للصحيفــة، أن الفجــوة بي الكاتــب، “جــوش روجيــن”، فــي تقري

“بايــدن” تجــاه ســوريا جعلــت الــدول تشــعر باالرتبــاك، مشــيرًا إلــى أنهــا أصبحــت غيــر 

متماســكة ومتناقضــة فــي آن واحــد. وأضــاف “روجيــن”، أنــه عندمــا تــم انتخــاب 

“بايــدن” رئيســًا 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 

ــى “األســد”.  ــادة الضغــط عل ــر فــي زي ــر بشــكل كبي تســتخدم نفــوذ واشــنطن وتؤث

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 4 شــروط 

النســحاب القــوات التركيــة مــن األراضــي الســورية. ونقلــت الصحيفــة عــن مصــادر – لــم 

تســمها – قولهــا إن الشــروط التــي تضعهــا الحكومــة التركيــة لانســحاب مــن ســوريا 
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ــن فــي كل لقــاء ســوري، لكــن بعــض  تعتبرهــا واضحــة، ويجــري إيصالهــا للمتحاوري

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 

ــة  ــكيل حكوم ــة، وتش ــه بحري ــاركة في ــات المش ــع الفئ ــن لجمي ــي يمك ــام انتخاب نظ

ــات، إلــى جانــب قضــاء هــذه الحكومــة علــى مــن وصفتهــا بـــ  شــرعية بعــد االنتخاب

ــى خــط الحــدود  ــا عل ــي تســتهدف وحــدة أراضــي تركي ــة”، الت “التنظيمــات اإلرهابي

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.
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سادسا: رؤية تحليلية

رســـائل مـــن كل صـــوب تتجـــه نحـــو روســـيا؛ فتركيـــا والســـعودية وأمريـــكا مجمعيـــن علـــى 

ضـــرورة الدفـــع نحـــو التغييـــر، فـــا يمكـــن التخلـــي عـــن التواجـــد العســـكري الحالـــي فـــي 

ـــروط  ـــدد ش ـــذي ح ـــي ال ـــف الترك ـــية، والموق ـــوية سياس ـــى تس ـــول إل ـــورية دون الوص س

تركيـــا لانســـحاب مـــن ســـوريا مفـــاده واضـــح، فـــا يمكـــن لتركيـــا أن تتخلـــى عـــن موقعهـــا 

ـــا وال  ـــون له ـــن الرك ـــة ويمك ـــية مضمون ـــة سياس ـــى عملي ـــول إل ـــم الوص ـــي إال اذا ت الحال

ـــي  ـــي ف ـــف المعلم ـــا أن موق ـــي. كم ـــا القوم ـــى أمنه ـــا عل ـــن تبعاته ـــا م ـــي تركي تخش

ـــدي  ـــاب التقلي ـــار للخط ـــادة االعتب ـــو إع ـــل ه ـــد ب ـــف الجدي ـــس بالموق ـــدة لي ـــم المتح األم

ـــة  ـــون الميزاني ـــى قان ـــدن عل ـــع باي ـــا أن  أن توقي ـــورية. كم ـــة الس ـــاه القضي ـــعودي تج الس

الخاصـــة بـــوزارة الدفـــاع متضمنـــا قانونيـــًا نشـــر التقريـــر العـــام عـــن ثـــروة بشـــار األســـد 

ـــل /  ـــول 26 أبري ـــة بحل ـــة الفيدرالي ـــع الحكوم ـــى موق ـــت عل ـــى اإلنترن ـــرته عل ـــراد أس وأف

نيســـان 2022 هـــو رســـالة أمريكيـــة واضحـــة بـــأن مصيـــر عائلـــة األســـد لـــم يتـــم القبـــول 

بـــه كمـــا يعتقـــد الـــروس، فالبـــازار حـــول األســـد ســـيبقى مفتوحـــا، فصحيـــح أن روســـيا 

اســـتطاعت حمايتـــه ولكنهـــا لـــم تســـتطع حســـم الصـــراع نهائيـــا، وبـــذاك فإمـــا أن ترضـــى 

ــا  ــل، وإمـ ــة علـــى المـــدى الطويـ ــن يشـــكل إال خيبـ ــع الحالـــي والـــذي لـ ــيا بالواقـ روسـ

فهـــي ســـتكون مضطـــرة للتفـــاوض ولكـــن هـــذه المـــرة ليســـت تحـــت ضغـــط الطائـــرات 

ـــا  ـــودة له ـــهل الع ـــن الس ـــس م ـــوة ولي ـــا بالق ـــم ايقافه ـــكرية ت ـــة العس ـــات، فالحال والدباب

ـــددا.  مج
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