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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 التركــي رجــب طيــب أردوغــان: إن مــا يحافــظ علــى بقــاء رئيــس النظــام بشــار 

األســد فــي الحكــم هــو الدعــم الروســي واإليرانــي. بشــار األســد لــم يكــن ليبقى في 

الحكــم لــو انســحبت روســيا مــن ســوريا، تركيــا ال يمكــن أن تتجاهــل وجــود القواعــد 

الروســية واألمريكيــة والمنظمــات "اإلرهابيــة" فــي أجــزاء واســعة مــن ســوريا.

الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون يقــول إن بــاده تنظــر بريبــة إلــى مواقف دوليــة تحول 

حتــى اآلن دون عــودة النازحيــن الســوريين إلــى بادهــم. وأضــاف عــون خــال لقائــه 

ــان: القتــال توقــف فــي مناطــق واســعة مــن  أعضــاء الســلك الدبلوماســي فــي لبن

ســوريا مــا يطــرح عامــات اســتفهام حــول أســباب عرقلــة عــودة النازحيــن الســوريين.

المستشــارة فــي معهــد الســام األمريكــي منــى يعقوبيــان تدعــو إدارة الرئيــس جــو 

بايــدن للبحــث عــن طريــق لتحميــل رأس النظــام بشــار األســد مســؤولية جرائمــه فــي 

ــب بالقــوة عشــرات  ــاد. األســد يواصــل التصــرف دون خــوف مــن عقــاب فقــد غّي الب

اآلالف مــن الســوريين وعــرض اآلالف للتعذيــب واالنتهــاك الجنســي والمــوت فــي 

ــل  ــة عمــل مــا بإمكانهــا لتحمي ــدول الغربي ــى ال ــان: عل المعتقــات. وأضــاف يعقوبي

ــف  ــرية وتخفي ــودة القس ــن الع ــوريين م ــن الس ــة الاجئي ــؤولية وحماي ــه المس أتباع

األزمــة اإلنســانية التــي يعانــي منهــا الســوريين.
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ــف  ــب بوق ــر تطال ــيبا كروك ــدة باثش ــم المتح ــدى األم ــدة ل ــات المتح ــفيرة الوالي س
االنتهــاكات والتجــاوزات "الصارخــة" المســتمرة لنظــام األســد فــي ســوريا، وقالــت 
ــة  ــزال منزعج ــدة ال ت ــات المتح ــان: الوالي ــوق اإلنس ــس حق ــة لمجل ــي جلس ــر ف كروك
مــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا والتوصيــات األمريكيــة بشــأن ســوريا منــذ 2016 
ــق  ــي الحقائ ــدة لتقص ــم المتح ــة األم ــر: لجن ــت كروك ــدم. وأضاف ــهد أي تق ــم تش ل
فــي ســوريا وّثقــت تدهــور حالــة حقــوق اإلنســان بســبب عمليــات القتــل الممنهجــة 

ــري. ــاء القس ــفي واإلخف ــاز التعس واالحتج

نائــب ممثــل روســيا الدائــم لــدى األمــم المتحــدة ديميتــري بولنانســكي يعلــن عــن 
اســتعداد نظــام األســد للمشــاركة فــي االجتمــاع الجديــد للجنــة الدســتورية الجديــدة 
فــي جنيــف. ندعــو الســتمرار المشــاورات بيــن األطــراف الســورية فــي جنيــف فــي 
إطــار اللجنــة الدســتورية وال بديــل عــن دفــع عمليــة التســوية التي يقودها الســوريون 

أنفســهم بدعــم األمــم المتحــدة.

المبعــوث األممــي لســوريا غيــر بيدرســون: الحــل العســكري فــي ســوريا يظــل وهمــًا 
وال يمكــن ألي طــرف مقاتــل تحديــد نتيجــة الصــراع. الجمــود االســتراتيجي فــي 
الحــرب يجعــل معانــاة المدنييــن مســتمرة فــي ظــل تعاملهــم مــع الضربــات الجويــة 
المخــدرات. وأضــاف  بتهريــب  المتعلقــة  والحــوادث  العنــف  والقصــف واســتمرار 
ــران  ــة وطه ــارات الدوح ــي زي ــزاع ف ــراف الن ــع أط ــع جمي ــي م ــد تواصل ــون: بع بيدرس

ــى اآلن. ــال حت ــب لآلم ــتورية مخي ــة الدس ــل اللجن ــف أرى أن عم وجني

الخارجيــة الروســية: الواليــات المتحــدة األمريكيــة فشــلت فــي ضمــان األمــن بالمناطق 
الخاضعــة لســيطرتها في شــمال شــرق ســوريا.

رئيــس دائــرة االتصــاالت فــي الرئاســة التركيــة فخــر الديــن ألتــون: "النزعــات الشــعبوية 
فــي اإلعــام والسياســة تعمــل علــى تأجيــج الكراهيــة والعنصريــة تجــاه المهاجريــن 
ــا  ــوا مصدره ــكلة وليس ــا المش ــم ضحاي ــون ه ــا". "الاجئ ــي تركي ــوء ف ــي اللج وطالب
التركــي والعالمــي مــن خــال مكافحــة  العــام  الــرأي  وتركيــا تســاعدهم فــي 
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المعلومــات المضللــة التــي تصــدر حولهــم ومنــع األنشــطة فــي هــذا الشــأن" وأضاف 
ألتــون: "حوالــي 500 ألــف الجــئ ســوري عــادوا إلــى بادهــم بأمــان وطواعيــة بفضل 
جهــود تركيــا التــي بذلــت محــاوالت ناجحــة لبنــاء مناطــق آمنــة خاليــة مــن اإلرهــاب 

فــي شــمال ســوريا".

منســق شــؤون الشــرق األوســط فــي البيــت األبيــض "بريــت ماكغــورك": نحــن ال نؤيــد 
ــا  ــد كن ــه لق ــدًا مع ــا أب ــى طبيعته ــور إل ــد األم ــن نعي ــد ول ــام األس ــع نظ ــع م التطبي

واضحيــن جــدًا مــع ذلــك.

فــي تصريــح آخــر؛ المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا غيــر بيدرســون: "الحــل فــي 
ســوريا لــن يكــون محســوما لصالــح أي طــرف". "األطــراف األساســية المعنيــة بالملــف 
ــات العســكرية انتهــت وأن ال طــرف ســيحتكر  ــة العملي ــأن مرحل ــي ب الســوري أبلغتن
الخاتمــة". "ال توجــد خافــات اســتراتيجية بيــن أمريــكا وروســيا فــي ســوريا وأمريــكا 

تخّلــت عــن سياســة تغييــر نظــام األســد وتســعى إلــى تغييــر ســلوكه".

األميــن العــام للجامعــة العربيــة أحمــد أبــو الغيــط: إن موضــوع عــودة ســوريا لشــغل 
مقعدهــا فــي الجامعــة العربيــة لــم ُيطــرح بعــد ألن الجامعــة لــم تصل بعــد للمطلوب 

مــن ســوريا لكــي تعــود.
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ثانيا: الحراك السياسي

أميــن ســر الهيئــة السياســية فــي االئتــاف الوطنــي عبــد المجيــد بــركات: تصريحــات 
وزيــر خارجيــة نظــام األســد حــول رفــض مبــادرة المبعــوث األممــي "خطــوة بخطــوة" 
تعبــر عــن ســلوك النظــام واســتخفافه فــي التعاطــي مــع العمليــة السياســية 

ــي. ــع الدول والمجتم

ســوريا  قــوات  "انتهــاكات  بعنــوان  بيانــًا  تصــدر  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة 
الزيتــون". غصــن  عمليــة  انطــاق  ذكــرى  فــي  المدنييــن  بحــق  الديمقراطيــة 

البيــان: "ضمــن نهــج اإلجــرام المســتمر اســتهدفت قــوات ســوريا الديمقراطيــة األحيــاء 
الســكنية فــي مدينــة عفريــن بالصواريــخ وســيارة مدنيــة بصــاروخ موجــه فــي بلــدة 

مريميــن".

البيــان: "إننــا فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة نديــن هــذا االســتهداف الجبــان بحــق 
شــعبنا األعــزل ونجــدد دعوتنــا للــدول والمؤسســات الداعمــة لهــذه القــوات بضــرورة 
لجمهــا والتوقــف عــن دعمهــا الــذي يســهم مــن حيــث النتيجــة فــي قتــل األبريــاء".

شــّكل االئتــاف الوطنــي الســوري خــال األيــام الماضيــة لجنــة مؤلفــة مــن ثمانيــة 
أعضــاء لدراســة وتطويــر النظــام األساســي لائتــاف، واقتــراح خطــط جديــدة تتضمــن 
إصــاح المؤسســة، والخــروج مــن حالــة الركــود والنتائــج الصفريــة التــي تعيشــها منــذ 
ســنوات. وبوقــت متزامــن أعلــن رئيــس االئتــاف، ســالم المســلط، عــن "وجــود تحركات 
وقــرارات جديــدة إلصــاح االئتــاف وتطويــر أدائــه إلعادتــه إلــى مكانتــه فــي األوســاط 

الدوليــة والشــعبية". 1/22

وزارة الخارجيــة التابعــة لنظــام األســد: "ســورية تعتبــر أن مــا تفعلــه القــوات األمريكية 
وقســد أعمــال ترقــى إلــى مســتوى جرائــم الحــرب والجرائــم ضد اإلنســانية".
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الرئيــس المشــترك للجنــة الدســتورية الســورية هــادي البحــرة ردًا علــى بيدرســون: 
"الطريــق إلــى الســام فــي ســوريا ال يحتــاج إلــى خطــوة مقابــل خطــوة وال خطــوة 
بخطــوة". "كل مــا يحتاجــه الحــل فــي ســوريا هــو خطــوة واحــدة فقط وهــي التنفيذ 
الكامــل والصــارم والملــزم لقــرار مجلــس األمــن رقــم 2254 الصــادر فــي العــام 2015". 
و"ينــدرج دور   األمــم المتحــدة ومبعوثهــا فــي   ســوريا تحــت تفويــض قــرار مجلــس 

األمــن رقــم 2254 والقــرارات الســابقة ذات الصلــة".

قــال رئيــس "االئتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية" ســالم المســلط 
إن تطبيــع العاقــات مــع نظــام بشــار األســد يعــد "مكافــأة للنظــام علــى جرائمــه"، 
مشــيرًا إلــى أنــه "ال يوجــد أي نيــة لتأســيس جســم جديــد للمعارضــة الســورية". وقــال 
ــة الدوحــة  ــى العاصمــة القطري ــارة إل ــام زي المســلط فــي مؤتمــر صحافــي فــي خت
اســتمرت 3 أيــام: "عــودة النظــام إلــى الجامعــة العربيــة وأي مســعى للتطبيــع 
معــه هــو مكافــأة للنظــام علــى جرائمــه، وهــو تعزيــز للمخطــط اإليرانــي الكارثــي 
والحاقــد علــى المنطقــة وشــعوب المنطقــة"، مضيفــًا "نتمنــى أن نجــد حــًا ســريعًا 
ــا  ــع: "عقدن ــعبنا". وتاب ــن ش ــاة ع ــع المعان ــًا يرف ــرى ح ــد أن ن ــورية.. نري ــة الس للقضي
ــات المتحــدة ملتزمــة بتطبيــق  ــا أن الوالي لقــاًء مــع مســؤولين أميركييــن وأكــدوا لن

قانــون قيصــر"، كمــا أكــدوا "رفضهــم القاطــع للتطبيــع مــع نظــام األســد".
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:

مقتــل المدعــو "محمــد المســالمة" قائــد إحــدى مجموعــات الفرقــة الرابعــة التابعة     
لقــوات النظــام إثــر اســتهدافه بعبــوة ناســفة فــي حــي المطــار بدرعــا المحطــة مــن 

ــل مجهولين. قب

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

شــرطة محافظــة درعــا التابعــة لنظــام األســد تنشــر قائمــة بأســماء 192 مطلــوب     
بســبب تواجدهــم فــي مجموعــة أخبــار لدرعــا علــى تطبيــق "واتــس آب" وبتهمــة 

ــة وزعزعــة الثقــة بقــوات النظــام والتشــهير بهــا". ــة الطائفي ــث الفتن "ب

فرقــة      بحــق  الصــادرة  القــرارات  بتنفيــذ  التزامهــا  تؤكــد  "عــزم"  عمليــات  غرفــة 
.1/19 الوطنــي.  للجيــش  التابعــة  شــاه"  ســليمان  "الســلطان 

اســتهداف حافلــة مبيــت تقــل عناصــر لقوات النظــام بعبوة ناســفة على أوتوســتراد     
"دمشــق - درعــا" بالقــرب مــن بلــدة صيدا شــرقي درعا.

ــم      ــة لتنظي ــع تابع ــة مواق ــارات جوي ــدة غ ــتهدف بع ــي يس ــي الروس ــران الحرب الطي
ــزور. ــر ال ــوب دي ــة الشــوال جن ــة فــي بادي الدول

ــن      ــتركة بي ــاط مش ــدره نق ــي مص ــف صاروخ ــي قص ــرى ف ــة أخ ــرأة وإصاب ــل ام مقت
قــوات األســد وقســد اســتهدف قريــة مريميــن فــي ريــف مدينــة عفريــن شــمال حلــب.

ارتفــاع عــدد ضحايــا قصــف قــوات النظــام وقســد علــى عفريــن إلــى 7 قتلــى وأكثــر     
مــن 25 جريحــًا.

ــة مــن ســجن الصناعــة فــي حــي      ــر مــن 20 معتقــل يتبعــون لتنظيــم الدول فــرار أكث
ــة. 1/20. ــيارة مفخخ ــجن بس ــتهداف الس ــد اس ــكة بع ــة الحس ــران بمدين غوي

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعلــن ســيطرتها علــى االســتعصاء الــذي نفــذه عناصــر     
ــران فــي الحســكة. 1/21. ــة داخــل ســجن غوي تنظيــم الدول
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ــا تنظيــم الدولــة تســيطر علــى حــي غويــران و حــي الزهــور ) حــوش الباعــر ( و      خاي
ــة الحســكة. 1/21. ــة ســجن الصناعــة بمدين غالبي

مقتــل المدعــو "باســل محمــد الســاعدي" أحــد عناصــر الشــرطة التابعــة للمعارضــة     
ســابقًا علــى يــد مجهوليــن فــي بلــدة "المزيريــب" بريــف درعــا الغربــي.

شــبكة الخابــور تنقــل مناشــدات عــدة عوائــل مدنيــة محاصــرة فــي مزرعــة بالقــرب     
مــن جــدار "ســادكوب" للمنظمــات اإلنســانية وقــوات التحالــف الدولــي التدخــل 
الســريع إلجائهــم بعــد ازديــاد وتيــرة االشــتباكات فــي ســجن الصناعــة ومحيطــه بيــن 

ــة. 1/22. ــم الدول ــة وتنظي ــوريا الديمقراطي ــوات س ق

عناصــر تنظيــم الدولــة يشــنون هجومــًا علــى نقــاط قــوات نظــام األســد والميليشــيات     
التابعــة لــه المتمركــزة فــي باديــة الرصافــة جنوبــي الرقــة.

ــواء      ــن بالقــرب مــن مقــر الل ــن عناصــر قــوات النظــام ومجهولي اشــتباكات عنيفــة بي
ــة بريــف درعــا الشــرقي. ــدة المليحــة الغربي ــكا" فــي بل "52 مي

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعلــن ارتفــاع عــدد القتلــى فــي صفــوف عناصرهــا إلــى     
27 قتيــل منــذ بــدء هجــوم تنظيــم الدولــة علــى ســجن الصناعــة فــي الحســكة )بيــان 

رسمي(.

مقتــل ثاثــة أشــخاص علــى الطريــق الواصــل بيــن بلدتــي "المزيريــب - اليــادودة" بريف     
درعــا الغربــي نتيجــة تعرضهــم لاســتهداف بالرصــاص من قبــل مجهولين.

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعلــن الســيطرة الكاملــة علــى ســجن الصناعــة بالحســكة     
واستســام جميــع عناصــر تنظيــم الدولــة )بيــان رســمي(. 1/26.

قســد تعلــن أّن مــا يقــارب 90 عنصــرًا مــن تنظيــم الدولــة مازالــوا يرفضــون االستســام     
داخــل ســجن الصناعــة بحــّي غويــران بمدينــة الحســكة. 1/27.

مقتــل المدعــو "طالــب محمــد" أحــد عناصــر الفصائــل المعارضــة ســابقًا برصــاص     
مجهوليــن فــي بلــدة "نهــج" بريــف درعــا الغربــي.

ــدة      ــي بل ــام ف ــة النظ ــع لحكوم ــدي التاب ــس البل ــى المجل ــون مبن ــون يحرق مجهول
ــا. ــة درع ــدا شــرقي محافظ صي
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فصائــل الثــوار يجــرون عمليــة تبــادل أســرى مــع نظــام األســد علــى معبــر "الترنبــة"     
قــرب مدينــة ســراقب تضمنــت إطــاق ســراح 3 أســرى مــن فصيــل "جيــش العــزة" 
ــام 2016. ــذ ع ــة من ــي محفوظ ــط إيران ــة ضاب ــام وجث ــوات النظ ــر لق ــل 5 عناص مقاب

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعلــن فــي بيــان رســمي الســيطرة علــى المهاجــع     
الشــمالية وإنهــاء الجيــوب األخيــرة لتنظيــم الدولــة فــي أقســام ســجن الصناعــة 

جنــوب مدينــة الحســكة. 1/30.

ــون فــي      ــال نفذهــا مجهول ــة اغتي ــر عملي ــي إث ــش الوطن ــادي فــي الجي ــل قي مقت

ــب. ــاب شــرقي حل ــة الب مدين

ثانيا: أخبار متفرقة:

وزيــر النفــط والثــروة المعدنيــة فــي حكومــة النظــام بســام طعمــة يعلــن اكتشــاف     
حقــل جديــد للغــاز بعــد انتهــاء أعمــال الحفــر فــي بئــر "زملــة المهــر 1" غربــي تدمــر.

ــيطرتها      ــق س ــي مناط ــع ف ــع تواقي ــة لجم ــق حمل ــة تطل ــوريا الديمقراطي ــوات س ق
ــاب". ــح "اإلره ــن لوائ ــتاني م ــال الكردس ــزب العم ــة ح ــة بإزال للمطالب

عاصفــة ثلجيــة تضــرب مخيمــات النازحيــن فــي منطقــة عفريــن شــمال حلــب مــا أدى     
لقطــع الطرقــات الرئيســية فــي المنطقــة وفــق الدفــاع المدنــي الســوري. 1/19.

رويتــرز: انتهــاء الجلســة األولــى مــن محاكمــة الطبيــب الســوري "عــاء موســى"     
بتهمــة ارتكابــه جرائــم ضــد اإلنســانية مــن بينهــا تعذيــب معتقليــن فــي مستشــفيات 

عســكرية تابعــة للنظــام. 1/19.

ــة      ــم "هيئ ــت اس ــر تح ــورية للتحري ــة الس ــرون والجبه ــة ثائ ــاج حرك ــن اندم ــان ع اإلع
ثائــرون للتحريــر" ضمــن الجيــش الوطنــي الســوري.1/23.

رئيــس النظــام بشــار األســد يصــدر مرســومًا تشــريعيًا يقضــي بعفــو عــام عــن الفاريــن     
داخليــًا وخارجيــًا دون أن يشــمل المتواريــن عــن األنظــار إاّل إذا ســلموا أنفســهم خــال 
ثاثــة أشــهر بالنســبة للفــرار الداخلــي وأربعــة أشــهر بالنســبة للفــرار الخارجــي. 1/25.
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ــان      ــى لبن ــد إل ــة وف ــل برفق ــل يص ــان الزام ــام غس ــة النظ ــي حكوم ــاء ف ــر الكهرب وزي
ــوريا. ــر س ــن األردن عب ــان م ــى لبن ــاء إل ــرور الكهرب ــاق م ــع اتف لتوقي

ــر جميــع      ــر حســابه فــي تويت ــة "تانجــو اوزجــان" يدعــو عب ــو التركي ــة بول رئيــس بلدي
الســوريين للعــودة إلــى بلدهــم عقــب إصــدار بشــار األســد عفــوًا عامــًا عــن مرتكبــي 
جرائــم الفــرار "الداخلــي والخارجــي". أوزجــان: بشــرى ســارة لــكل الســوريين واألتــراك، 
أعلــن األســد عفــو عــام.. ال يوجــد خطــر حــرب أو مــوت.. اغتنمــوا هــذه الفرصــة.. 

الجميــع يعــودون إلــى ديارهــم.. هــذه المــرة ســوف ننتصــر نحــن وأنتــم.

نظــام األســد يؤجــر ثانــي أكبــر مزرعــة أبقــار فــي ســوريا المعروفــة باســم "مبقــرة     
زاهــد" الواقعــة بريــف طرطــوس لجهــات إيرانيــة لمــدة 25 عامــاً مقابــل إيجــار ســنوي.
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

اليوتيوبــر الشــهير "أبــو فلــة" يتمكــن مــن جمــع 10 مليــون دوالر لدعــم الاجئيــن فــي 
الشــرق األوســط وإفريقيــا بفصــل الشــتاء بعــد 11 يومــًا علــى انطــاق الحملــة.

المفوضيــة األمميــة لحقــوق اإلنســان تطلــق نــداًء لجمــع تمويــل بقيمــة 4.5 مليــون 
ــي  ــود ف ــل أو مفق ــف معتق ــن 100 أل ــر م ــاعدة أكث ــه لمس ــزء من ــي ج دوالر أمريك
ســوريا. المفوضيــة: التمويــل ســيذهب لتعزيــز حقــوق اإلنســان خــال عــام 2022 فــي 

عــدة مناطــق مــن بينهــا ســوريا.

الباحــث البريطانــي كريــس كونلــي: اســم الرئيــس الروســي ســيرتبط لألبــد باســم بشــار 
ــة ضــد شــعبه. وقــال  ــه اســتخدم األســلحة الكيماوي ــور المعــروف بأن األســد الدكتات
كونلــي فــي مقــال لــه: الــروس لــن يغــادروا ســوريا حتــى وإن أرادوا ألن ذلــك يعنــي 
فقــدان الســيطرة علــى الســردية التــي يتبنونهــا والتنــازل عــن النفــوذ إليــران وفقــدان 

بوتيــن لقــب صانــع الســام الدولــي.

ــجين  ــاج أكس ــي إنت ــح محطت ــة تفتت ــل" البريطاني ــان آبي ــة "هيوم ــول: مؤسس األناض
لدعــم المستشــفيات والمراكــز الصحيــة فــي محافظــة إدلــب بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 

ــًا. ــطوانة يومي 720 أس
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

ــًا علــى  مجلــة "ســي إي او وورلــد" األمريكيــة: ســوريا تحتــل المرتبــة األخيــرة عالمي

ــاة لعــام 2022-2021. ــاس جــودة الحي مقي

ــمال  ــات الش ــرار مخيم ــول أض ــًا ح ــرًا أولي ــدر تقري ــوريا يص ــتجابة س ــقو اس ــق منس فري

الســوري بعــد العاصفــة الثلجيــة. التقريــر: بلــغ عــدد المخيمــات المتضــررة أكثــر من 47 

مخيمــًا واألضــرار تفاوتــت       بيــن الجزئــي والكلــي بحســب نوعيــة الخيــم الموجــودة. 

التقريــر: عــدد الخيــام المتضــررة بشــكل كلــي بلــغ 69 خيمــة موثقــة وعــدد الخيــام 

المتضــررة بشــكل جزئــي بلــغ 291 خيمــة موثقــة. التقريــر: ال يوجــد حتى اآلن اســتجابة 

فعليــة أو كاملــة للمتضرريــن مــن العاصفــة ويتوقــع أن تبــدأ عمليــات االســتجابة 

بعــد فتــح الطرقــات وتقييــم األضــرار. التقريــر: زيــادة األضــرار ضمــن المخيمــات بســبب 

عــدم اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة قبــل فصــل الشــتاء وتكــرار األضــرار الســابقة وعــدم 

وجــود حلــول فعليــة مــن قبــل المنظمــات اإلنســانية. التقريــر: نوعيــة األضــرار الحاليــة 

تســتوجب تقديــم كافــة المســاعدات للنازحيــن فــي المخيمــات.

ــات  ــف أن اإلحصائي ــام تكش ــة للنظ ــرعي التابع ــب الش ــة الط ــن هيئ ــادرة ع ــات ص بيان

المســجلة لحــاالت االعتــداء الجســدي والجنســي فــي ســوريا لعــام 2021 بلغــت 1637 

حالــة. مديــر الهيئــة الدكتــور زاهــر حجــو: معظــم المحافظــات الســورية شــهدت حاالت 

اعتــداء جنســي وجســدي بنســب متفاوتــة عــدا محافظــة القنيطــرة. حجــو: محافظــة 

حلــب تصــدرت عــدد حــاالت االعتــداء بـــ 550 حالــة تليهــا دمشــق 424 حالــة و335 حالــة 

فــي ريــف دمشــق وحمــص 248 حالــة ثــم حمــاة 243 ودرعــا 118 وطرطــوس 112 

والاذقيــة 85 لتحــل أخيــرا الســويداء بـــ 35 حالــة.
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صحيفــة "لومونــد" الفرنســية تنشــر تقريــرًا تقــول فيــه إن رئيــس النظــام بشــار األســد 

يســير علــى خطــى أكبــر أباطــرة تجــارة المخــدرات فــي العالــم. التقريــر: مقربيــن مــن 

األســد يشــرفون علــى عمليــات التصنيــع والترويــج محليــًا والتهريــب خــارج البــاد. 

التقريــر: ماهــر األســد الــذي يتــرأس ميليشــيا الفرقــة الرابعــة يقــوم بعمليــات االتجــار 

بالمخــدرات وتهريبهــا إلــى لبنــان مســتغًا عاقتــه بميليشــيا حــزب اهلل اللبنانــي 

ــًا. المدعــوم إيراني

صحيفــة نيويــورك تايمــز األمريكيــة تنشــر تقريــرًا تحــذر فيــه مــن أن التطبيــع مــع نظام 

األســد يشــكل خطــرًا علــى العالــم أجمــع وليــس علــى ســوريا فقــط. التقريــر: الســماح 

بحمــات التطبيــع مــع نظــام األســد مــن قبــل المجتمــع الدولــي يتســبب فــي إعــادة 

تشــكيل كتابــة المعاييــر الدوليــة لكيفيــة معاملــة الجهــات الحكوميــة لمواطنيهــا 

فــي مختلــف دول العالــم. التقريــر: تكاليــف التطبيــع مــع األســد أعلــى بكثيــر مــن 

أي فوائــد اقتصاديــة أو سياســية بعيــدة المنــال.

وزيــر الخارجيــة الفرنســي األســبق لوريــن فابيــوس متحدثــا عــن اجتمــاع جنيــف حــول 

ــن  ــاع ع ــة االجتم ــارج قاع ــو خ ــي البه ــدور ف ــث ي ــام 2012، كان الحدي ــي ع ــوريا ف س

أيــن سنرســل الرئيــس الســوري بشــار األســد؟ وحتــى أننــي أذكــر خــال تجــاذب أطــراف 

الحديــث مــع وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف قــال الفــروف: أرســلوه أينمــا 

شــئتم لكــن نحــن لــن نســتقبله. بعــد وقــت قصيــر تلقــى الفــروف اتصــاال واعتقــد انــه 

مــن األســد ثــم قــال لــي إنكــم لســتم علــى صــواب واألســد بــاق.

.
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سادسا: رؤية تحليلية

الجمـــود يدفـــع باتجـــاه مســـارات خطيـــرة فـــي القضيـــة الســـورية، فالمتابـــع لتطـــورات 

األحـــداث المتعلقـــة بالقضيـــة الســـورية يلحـــظ أن األوضـــاع فـــي ســـورية أدخلـــت إلـــى 

فريـــزة سياســـية نتيجـــة التواجـــد العســـكري المباشـــر الدولـــي، ولكـــن هـــذا التجميـــد وإن 

ـــرح  ـــات يط ـــه ب ـــوم؛ لكن ـــوريين بالعم ـــانية للس ـــاة اإلنس ـــم المعان ـــن حج ـــض م ـــد خف كان ق

ــدول  ــم الـ ــودة وبدعـ ــة موجـ ــراف الحاليـ ــا أن األطـ ــدة، ومنهـ ــية جديـ ــادالت سياسـ معـ

الداعمـــة لهـــا. وعليـــه، باتـــت تـــزداد وتيـــرة الخطـــاب الدولـــي القائـــل بـــأن األســـد بـــاق 

فـــي مناطـــق ســـيطرته نتيجـــة الدعـــم الروســـي  ويجـــب التعامـــل مـــع هـــذا الواقـــع، 

ـــدأ  ـــت تؤجـــل ريثمـــا يب ـــات يضغـــط باتجـــاه ملفـــات كان كمـــا أن جمـــود الملـــف الســـوري ب

الحـــل السياســـي مثـــل ملـــف الاجئيـــن، وعليـــه، ومـــع جمـــود الوضـــع الميدانـــي وغيـــاب 

ـــئ  ـــا ينب ـــو م ـــطح وه ـــى الس ـــر عل ـــو أكث ـــف يطف ـــذا المل ـــات ه ـــي ب ـــل السياس ـــق الح أف

ـــح  ـــون بصال ـــن تك ـــدة ل ـــات جدي ـــة منحني ـــهور القادم ـــي الش ـــيأخذ ف ـــف س ـــذا المل ـــأن ه ب

الاجئيـــن الموجوديـــن فـــي الـــدول المجـــاورة لســـورية، وخاصـــة لبنـــان وتركيـــا باعتبـــار 

أن هـــذا الملـــف لـــه طابـــع سياســـي فـــي كلتـــا الدولتيـــن، وعلـــى مســـتوى الوســـاطة 

الديبلوماســـية األمميـــة فيبـــدو أن مقاربـــة بيدرســـون الجديـــدة المســـار وفـــق نهـــج " 

خطـــوط بخطـــوة" لـــم تـــأت مـــن بنـــات أفـــكاره، فقـــط بـــل ربمـــا اســـتنتجها مـــن خـــال 

ـــروس، وربمـــا كانـــت بإيحـــاء وحتـــى توجيـــه منهمـــا  لقاءاتـــه مـــع كل مـــن األمريكييـــن وال

علـــى قاعـــدة أنـــه ال حـــا شـــاما حاليـــا، ولكـــن هـــذا ال يعنـــي غيـــاب القـــدرة علـــى إحـــداث 

ـــة النظـــام  ـــر مـــع رؤي ـــة تتناســـب بشـــكل كبي ـــاك، وهـــي مقارب ـــا وهن بعـــض الخطـــوات هن

ـــام ســـتحمل معهـــا  ـــأن قـــادم األي الرافـــض أي حـــل شـــامل. كل هـــذه التطـــورات توحـــي ب

ـــاك  ـــرورة امت ـــورة وض ـــوى الث ـــل ق ـــن قب ـــذر م ـــة والح ـــتوجب الحيط ـــرة تس ـــورات خطي تط

ـــق. ـــي عمي ـــل سياس ـــى تحلي ـــة عل ـــة مبني ـــية واضح ـــة سياس رؤي
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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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