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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

أواًل: أبرز التصريحات حول سوريا

األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط يدعــو إلــى تســوية الوضــع 
“المــأزوم” فــي ســوريا و”غلــق صفحــة الماضــي بآالمهــا” .

ــي  ــة ف ــراف المعني ــع األط ــن جمي ــة م ــداء المرون ــى إب ــر إل ــاج األم ــط: “يحت ــو الغي أب
ســوريا حتــى تبديــد ظلمــة االنهيــار االقتصــادي واالنســداد السياســي.

صفحــة الســفارة األمريكيــة فــي دمشــق: فــي اليــوم الدولــي إلنهــاء اإلفــات مــن 
العقــاب علــى الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحفييــن تقــف الواليــات المتحــدة مــع 
الســوريين لتعزيــز المســاءلة عــن الجرائــم ضــد الصحفييــن وتدعــو إلــى إطــاق ســراح 

ــفيًا. ــن تعس المعتقلي

الرئيــس العراقــي "عبــد اللطيــف رشــيد": نؤكــد حرصنــا علــى ســيادة ســوريا ووحــدة 
أراضيهــا ونؤكــد علــى ضــرورة اســتكمال الحــوار السياســي.

ولــي العهــد الكويتــي: ال حــل عســكريا للصــراع الدامــي فــي ســوريا وال بــد مــن حــل 
سياســي يحقــق آمــال الشــعب الســوري.

ولــي عهــد األردن: اســتقرار العــراق الشــقيق ركيــزة لاســتقرار فــي المنطقــة وواجــب 
علينــا دعمــه والبــد مــن حــل سياســي فــي ســوريا.

إعــان الجزائــر: ندعــم قيــام الــدول العربيــة بــدور جماعــي قيــادي للمســاهمة فــي 
جهــود التوصــل لحــل سياســي فــي ســوريا.
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وزيــر الخارجيــة الجزائــري: شــغل ســوريا مــن جديــد لمقعدهــا فــي الجامعــة العربيــة 

أمــر طبيعــي وســيتحقق.

وزيــر الخارجيــة األردنــي: عّمــان وموســكو يبحثــان “تحييــد التهديــد” الناتــج عــن غيــاب 

االســتقرار فــي ســوريا.

وزيــر الخارجيــة األردنــي: األزمــة فــي الجنــوب الســوري تهــدد أمننــا والوجود الروســي 

هنــاك عامل اســتقرار.

المندوبــة الدائمــة للواليــات المتحــدة فــي األمم المتحــدة "ليندا تومــاس غرينفيلد": 

ســوريا ليســت آمنــة لعــودة الاجئيــن على نطاق واســع.

غرينفيلــد: نشــعر بالقلــق إزاء التقاريــر الموثوقــة عــن تعــرض الاجئيــن العائديــن إلــى 

ســوريا للتعذيــب واالحتجــاز التعســفي واالختفــاء القســري.

غرينفيلــد: ممتنــون لتركيــا ولبنــان واألردن والعــراق ومصــر لمواصلتهــم توفيــر المــاذ 

اآلمــن لحوالــي 6 ماييــن ســوري.

إلينــا فــي مواصلــة دعــم  االنضمــام  إلــى  الدولــي  المجتمــع  ندعــو  غرينفيلــد: 

لهــم. المضيفــة  والمجتمعــات  الســوريين 

غرينفيلــد: ندعــو مجلــس األمــن إلــى وضــع السياســة جانبــًا واتخــاذ الخيــار الصائــب مــن 

خــال تمديــد تفويــض األمــم المتحــدة للمســاعدات عبــر الحــدود فــي كانــون الثانــي 

القــادم عنــد انتهــاء التفويــض الحالــي.

ــد: االحتياجــات اإلنســانية فــي ســوريا اليــوم أشــد مــن أي وقــت مضــى وال  غرينفيل

تســتطيع األمــم المتحــدة وشــركاؤها تلبيتهــا بــدون اســتمرار العمليــات عبــر الحــدود.

العاهــل األردنــي الملــك عبــد اهلل الثانــي بحــث مــع وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 

الفــروف األزمــة الســورية ويؤكــد علــى أهميــة تثبيــت االســتقرار في ســوريا وبشــكل 

خــاص فــي الجنــوب الســوري.
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ــر الروســي أكــد علــى أهميــة تفعيــل جهــود  الملــك األردنــي خــال اســتقباله الوزي
التوصــل لحــل سياســي لألزمــة الســورية بمــا يحفــظ وحدة ســوريا أرضــًا وشــعبًا ويضمن 

عــودة طوعيــة وآمنــة لاجئيــن الســوريين فــي األردن

المبعــوث األلمانــي إلــى ســوريا ســتيفان شــنيك فــي تغريــدة عبــر تويتــر: الســوريين 
ثالــث أكبــر مجموعــة بعــدد الطلبــة األجانــب فــي جامعــات ألمانيــا حيــث بلــغ عددهم 

16500 طالــب.

شــنيك: إرادة الســوريين الفاريــن مــن الحــرب متابعــة التعليــم والمســاهمة فــي 
مجتمعاتهــم إرادة هائلــة و ألمانيــا تقــدر دورهــم فــي مجتمعنــا وســيمكنهم 

الســام مــن المســاعدة فــي إعــادة بنــاء ســوريا.

المتحــدة  الواليــات  "إيثــان غولدريتــش":  الخارجيــة األمريكيــة  نائــب مســاعد وزيــر 
ــادة ســورّية وبالتنســيق مــع األمــم المتحــدة وفقــًا  ــة سياســية بقي ملتزمــة بعملي
لقــرار مجلــس األمــن 2254 وتؤكــد علــى ضــرورة الوقــف الفــوري إلطــاق النــار علــى 

ــي. ــد الوطن الصعي
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ــات المتحــدة تدعــم اســتئناف عمــل اللجنــة الدســتورية الســورية  غولدريتــش: الوالي
ــي  ــد ف ــل الوحي ــد أن الح ــورية وتؤك ــة الس ــي لألزم ــل السياس ــع بالح ــل الدف ــن أج م

ــس األمــن رقــم 2254. ــق الكامــل لقــرار مجل ســوريا هــو التطبي

وزارة الخارجيــة الروســية: بيدرســون و الفــروف ركــزا فــي نقاشــهم علــى مهــام 
التســوية الشــاملة لألزمــة الســورية علــى أســاس قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 

ــورية. ــتورية الس ــة الدس ــل اللجن ــاكل عم ــاص لمش ــام خ ــاء اهتم ــم إي 2254 وت

نائــب وزيــر الداخليــة التركــي: عــدد الســوريين العائديــن إلــى بادهــم بلــغ أكثــر مــن 
531 ألفــًا شــخصًا بينمــا وصــل عــدد الســوريين المســجلين فــي الحمايــة المؤقتــة نحــو 

3 ماييــن و611 ألفــًا الجئــًا.

الخارجيــة التركيــة تديــن بشــدة الهجمــات التــي اســتهدفت 3 مخيمــات للنازحيــن 
بإدلــب وأدت إلــى مقتــل 9 مدنييــن وإصابــة 70 آخريــن.

ــة  ــو دول ــر نح ــكل خطي ــرف بش ــوريا تنج ــوريا: س ــى س ــاص إل ــي الخ ــوث األلمان المبع
المخــدرات ومايرســخ هــذا التوجــه زيــادة عزلــة نظــام األســد، المبعــوث األلمانــي 
الخــاص إلــى ســوريا: شــركاؤنا العــرب فــي المنطقــة قلقــون بحــق مــن هــذا الخطــر 

ــد. المتزاي

المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا "غيــر بيدرســن": قلــق للغايــة إزاء الغــارات 
األخيــرة علــى مخيمــات النازحيــن فــي إدلــب، بيدرســن: يجــب وقــف الهجمــات علــى 
المدنييــن والتمســك بالقانــون الدولــي اإلنســاني، بيدرســن: نحــن بحاجــة إلــى الهــدوء 

ووقــف إطــاق النــار علــى الصعيــد الوطنــي.

وزيــر الخارجيــة التركــي "مولــود جاويــش أوغلــو": متمســكون بالحفــاظ علــى وحــدة 
ســوريا وســامة أراضيهــا واالســتقرار الدائــم علــى أســاس الحــل السياســي، جاويــش 
أوغلــو: نؤكــد علــى ضــرورة إزالــة "اإلرهــاب" مــن حــدود تركيــا والعــودة اآلمنــة 

ــى بادهــم. ــن الســوريين إل لاجئي
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ــز”: علــى المجتمــع  ــدى األمــم المتحــدة “ريتشــارد ميل ــة ل ــة األمريكي ــب المندوب نائ
ــى اســتخدامه لألســلحة  ــة العمــل لمحاســبة نظــام بشــار األســد عل ــي مواصل الدول

ــة ضــد شــعبه. الكيميائي

ميلــز: علــى الرغــم مــن مطالبنــا الجماعيــة فــإن نظــام األســد يواصــل التعتيــم علــى 
برنامــج أســلحته الكيميائيــة بدعــم مــن روســيا وهــذا يمثــل إهانــة للمجتمــع الدولــي.

ــة  ــه مــن األســلحة الكيميائي ــر مخزونات ــز: نظــام األســد فشــل فــي إعــان وتدمي ميل
بشــكل كامــل.

ــرار 2118  ــن الق ــب كل م ــه بموج ــاء بالتزامات ــاده والوف ــاء عن ــام إنه ــى النظ ــز: عل ميل
ــن. ــت ممك ــرع وق ــي أس ــة ف ــلحة الكيميائي ــة األس واتفاقي

الممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســاح الكيميائــي فــي األمــم المتحــدة "إيزومــي 
ناكاميتســو": الثغــرات والتناقضــات فــي إعــان نظــام األســد بشــأن هجماته باألســلحة 
الكيميائيــة مســتمرة وال يمكــن اعتبارهــا دقيقــة وكاملــة، ناكاميتســو: تعــاون 
ــروري  ــة ض ــلحة الكيميائي ــر األس ــة حظ ــة لمنظم ــة الفني ــع األمان ــل م ــام الكام النظ

ــا العالقــة. إلغــاق جميــع القضاي
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حســاب الســفارة األمريكيــة فــي دمشــق علــى تويتــر: نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة 
األمريكيــة غولدريتــش يلتقــي مــع ممثليــن عــن المجلــس الوطني الكردي لمناقشــة 
التطــورات شــمال ســوريا والمصالحــة بيــن األكــراد ووضــع الاجئيــن والنازحيــن وتهديــد 

تنظيــم الدولــة المســتمر.
نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي ميخائيــل بوغدانــوف: أحرزنــا تقدمــا فــي المفاوضــات 
مــع تركيــا بشــأن إعــادة فتــح المجــال الجــوي أمــام الطيــران الروســي المتجــه إلــى 

ســوريا.
الخارجيــة األلمانيــة ترفــض دعــوة المقــررة الخاصــة لألمــم المتحــدة ألينــا دوهــان لرفع 
العقوبــات عــن نظــام األســد وتشــكك فــي المنهجيــة التــي توصلــت فيهــا الســيدة 

دوهــان إلــى اســتنتاجاتها.
الخارجيــة األلمانيــة: النظــام يواصــل شــن حــرب وحشــية ضــد شــعبه ويرتكــب انتهــاكات 

حقــوق اإلنســان باســتمرار ويمنــع أي حــل سياســي للصــراع.
الخارجيــة األلمانيــة: النظــام وداعمــوه “روســيا والصيــن” يواصلــون إلقــاء اللــوم علــى 
عقوبــات االتحــاد األوروبــي بشــأن المعانــاة فــي البــاد بينمــا تســتهدف العقوبــات 

المذنبيــن بارتــكاب جرائــم خطيــرة فــي ســوريا.
المتحدثــة باســم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن “أولغــا 
ــتاء  ــيواجهون ش ــوريين س ــم آالف الس ــم بينه ــول العال ــن ح ــن النازحي ــارادو”: مايي س

محفوفــًا بالمخاطــر.
ســارادو: الشــتاء المقبــل ســيكون أكثــر صعوبــة ممــا كان عليــه فــي الســنوات األخيــرة 
ــار بيــن الطعــام  مــع وجــود العديــد مــن العائــات النازحــة التــي يتعيــن عليهــا االختي

والــدفء.
ســارادو: ســيتعين علــى العديــد مــن النازحيــن الســوريين والعراقييــن فــي عمــوم 

الشــرق األوســط مواجهــة البــرد القــارس والعواصــف الثلجيــة مــرة أخــرى.
ســارادو: نحــو 3.4 مليــون الجــئ ســوري وعراقــي ونــازح داخليــًا فــي ســوريا و لبنــان و 
األردن و العــراق و مصــر ســيحتاجون إلــى مســاعدة حيويــة لاســتعداد والتأقلــم مــع 

الشــتاء المقبــل".
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ثانيًا: الحراك السياسي

االئتــاف الســوري يدعــو المجتمعيــن فــي القمــة العربيــة ألخــذ موقــف حــازم 

ــرار 2254  ــق الق ــي وف ــال السياس ــق االنتق ــوري وتحقي ــعب الس ــاة الش ــاء مأس وإنه

ــد. ــام األس ــبة نظ ــف محاس ــل مل ــي تفعي ــاهمة ف والمس

اإلئتــاف: نظــام األســد بــات أداة بيــد إيــران ومنفــذا لمشــروعها الحاقــد الــذي يهــدد 

دولنــا الشــقيقة ومــا يقــوم بــه هــو خدمــة نظــام طهــران التوســعي القائــم علــى 

دعــم األعمــال اإلرهابيــة والتخريبيــة عبــر ميليشــياته.

فريــق منســقو اســتجابة ســوريا تديــن فــي بيــان زيارة مقــررة األمــم المتحــدة المعنية 

بتأثيــر العقوبــات علــى حقــوق اإلنســان فــي ســوريا إلــى مناطــق النظــام لبحــث 

العقوبــات االقتصاديــة علــى التنميــة.

ــة إلــى  ــة للطاقــة الذري ــة الدولي ــارات لوفــد مــن الوكال ــارة زي الفريــق: ســبق تلــك الزي

مناطــق النظــام واجتماعــه مــع مســؤولين فــي حكومــة األســد إضافــة إلــى العديــد 

مــن الزيــارات علــى الصعيــد األممــي واألوروبــي.

الفريــق: المجتمــع الدولــي تناســى األزمــات اإلنســانية فــي شــمال غربــي ســوريا 

وتجاهــل الوضــع اإلنســاني لماييــن المدنييــن بينهــم 1.8 مليــون نــازح فــي مخيمــات 

ومواقــع إقامــة عشــوائية.

ــة أمــد القتــل فــي  الدفــاع المدنــي الســوري: تتعمــد قــوات النظــام و روســيا إطال

ســوريا عبــر شــن هجمــات بذخائــر عنقوديــة محرمــة دوليــًا، الدفــاع المدنــي الســوري: 

تصــل نســبة القنابــل العنقوديــة التــي ال تنفجــر مباشــرة بعــد ارتطامهــا بــاألرض لنحــو 

%40 وتتحــول لقنابــل موقوتــة مــا يــؤدي إلــى نتائــج مدّمــرة ألي شــخص يصادفهــا 

ولســنوات طويلــة.
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ــي  ــوث األميرك ــع المبع ــات م ــري محادث ــوري يج ــي الس ــاف الوطن ــن االئت ــد م وف
إلــى ســوريا إيثــان غولدريتــش فــي مقــر االئتــاف بمدينــة إســطنبول التركيــة تناولــت 

آخــر مســتجدات الملــف الســوري.

ــل  ــرورة تفعي ــوث ض ــع المبع ــا م ــر: بحثن ــى تويت ــلط عل ــالم المس ــاف س ــس االئت رئي
ــي  ــدة ف ــات المتح ــة دور الوالي ــام وأهمي ــي النظ ــة لمجرم ــبة الدولي ــف المحاس مل

ــة. ــرارات الدولي ــق الق ــي وف ــال السياس ــريع االنتق ــم وتس دع

المســلط: بحثنــا أهميــة إيجــاد ضغــط دولــي حقيقــي إلطــاق ســراح المعتقليــن 
والتعــاون الدولــي مــن أجــل تخليــص ســوريا مــن اإلرهــاب والمليشــيات الطائفيــة 

وعصابــات المخــدرات التــي يقودهــا النظــام وطــرد إيــران و روســيا.

مديــر الدفــاع المدنــي الســوري رائــد الصالــح: المجزرة المروعــة لقوات النظام وروســيا 
فــي مخيمــات ريــف إدلــب هــي جريمــة مضاعفــة ومبيتــة وانتهــاك صــارخ للقانــون 

الدولــي اإلنســاني.
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ــزرة  ــكاب مج ــد بارت ــام األس ــه نظ ــذي يمارس ــر ال ــد الخطي ــي: التصعي ــاف الوطن االئت
ــب هــو جريمــة  ــر قصــف عــدة مخيمــات غــرب إدل ــن عب ــن نازحي مروعــة بحــق مدنيي

ــرب. ــة ح ــى لجريم ــية ترق وحش

االئتــاف الوطنــي الســوري يطالــب بعقــد اجتمــاع عاجــل لمجلــس األمــن لمحاســبة 
المســؤولين عــن مجــزرة مخيمــات النازحيــن فــي إدلــب.

رئيــس االئتــاف ســالم المســلط يشــارك بمنتــدى السياســة واآلفــاق الجديــدة الــذي 
أقامــه حــزب العدالــة والتنميــة بمشــاركة الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان

المجلــس اإلســامي الســوري: نديــن بأشــد العبــارات المجــزرة المروعــة التــي ارتكبتهــا 
روســيا بحــق ســكان المخيمــات فــي إدلــب.

اإلســامي الســوري: روســيا اســتهدفت األطفــال والنســاء خافــًا لروايــة محاربــة 
اإلرهــاب الكاذبــة التــي تروجهــا روســيا والنظــام .

اإلســامي الســوري: تثبــت دول الغــرب والمجتمــع الدولــي ازدواجيــة المعاييــر عندمــا 
ال يبصــرون إال جرائــم روســيا فــي أوكرانيــا بينمــا يصيبهــم العمــى عنــد جرائــم روســيا 

فــي ســوريا .

اإلســامي الســوري: صمــت الــدول الشــقيقة والصديقــة عــن هــذه الجريمــة وغيرهــا 
مــن الجرائــم بحــق الشــعب الســوري هــو تخــل عــن واجــب األخــوة وخــذالن ال يمكــن 

أن ينســى .

ــره أو  اإلســامي الســوري: إن أي حديــث عــن المصالحــة مــع النظــام أو إعــادة تدوي
العــودة اآلمنــة هــو تســليم للشــعب الســوري لتســتكمل هــذه العصابــة ذبــح هــذا 

الشــعب .

ــة الدســتورية فــي عملهــا يشــكل  اإلســامي الســوري: اســتمرار مــا يســمى باللجن
ــكل الجرائــم التــي ترتكبهــا روســيا والنظــام بحــق الســوريين. غطــاء ل

وزارة الدفــاع فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة: قريبــًا ســترفع قيمة المنحــة المالية 
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ــن فــي الجيــش الوطنــي الســوري والقــوات  ــن والعاملي ــع المقاتلي المقّدمــة لجمي
األمنيــة التابعــة لــه وســيتم تســليم المنحــة بشــكل شــهري ومنتظــم.

تعييــن "فهيــم عيســى" قائــدا للفيلــق الثانــي فــي الجيــش الوطنــي الســوري بعــد 
اســتقالة العميــد أحمــد عثمــان مــن قيــادة الفيلــق.

الفيلــق الثالــث فــي الجيــش الوطنــي الســوري يعلــن فــي بيــان لــه حــل مجلــس 
الشــورى فــي خطــوة قــال إنهــا تهــدف الســتكمال االندمــاج الكامــل لمكونــات 

الفيلــق.

الفيلق الثالث: يستمر مجلس القيادة باالضطاع بمهامه في قيادة الفيلق.

ــا  ــة ألوكراني ــات مالي ــع تعويض ــيا بدف ــب روس ــي يطال ــرار أمم ــد ق ــّوت ض ــام يص النظ
ــي. ــباط الماض ــي فبراير/ش ــنتها ف ــي ش ــرب الت ــة الح ــى خلفي عل

المجلــس الوطنــي الكــردي يعقــد اجتماعــه فــي مدينــة القامشــلي بعــد تضييــق 
ــواة  ــة منعــه مــن قبــل حــزب “االتحــاد الديمقراطــي” )PYD( الــذي يشــّكل ن ومحاول

ــة شــمال شــرقي ســوريا؟ اإلدارة الذاتي
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ثالثًا: التطورات في الساحة السورية

مناطق النظام:
ــصار التوحيــد تســتهدف بقذائــف المدفعيــة      كتيبــة المدفعيــة والصواريــخ فــي أنـ

ــات األســد المتمركــزة داخــل بلــدة شــطحة بريــف  الثقيلــة مواقــع وتجمعــات عصاب
حمــاة الغربــي وتحقيــق إصابــات مباشــرة فــي صفــوف العــدو وذلــك ردًا علــى 

ــررة. ــق المح ــي المناط ــن ف ــتهداف المدنيي إس

مجهولــون يختطفــون طفــل وســيدتين ورجــل مــن بعــد اعتــراض ســيارتهم علــى     
ــة ــة الرق ــاء مدين ــن أبن ــم م ــا وه ــدة آثري ــق بل طري

ــي      ــي ح ــة ف ــة طائش ــه برصاص ــة إصابت ــد" نتيج ــح محم ــام صال ــل "حس ــل الطف مقت
طريــق الســد باالشــتباكات بيــن عناصــر "تنظيــم الدولــة" ومقاتليــن محلييــن مــن أبنــاء 

مدينــة درعــا

نجــاة "عاطــف الســاعدي" ناشــط إعامــي ســابق مــن محاولــة اغتيــال علــى يــد     
مجهوليــن فــي بلــدة "المزيريــب" بريــف درعــا الغربــي

مقتــل المدعــو "رامــي خالــد التيســير أبازيــد" أحــد عناصــر المجموعــات المحليــة     
ــة درع ــق الســد بمدين ــة" فــي حــي طري ــم الدول نتيجــة االشــتباكات مــع عناصــر "تنظي

وفــاة طفــل جــراء دهســه بأحــد باصــات النقــل الداخلــي قــرب المتحــف الوطنــي فــي     
مشق د

إصابــة 3 أطفــال بجــروح خطــرة إثــر انفجــار جســم متفجــر مــن مخلفــات قصــف ســابق     
فــي درعــا البلــد

ارتفــاع عــدد اإلصابــات إلــى خمســة أطفــال فــي مدينــة درعــا البلــد إثــر انفجــار قنبلــة     
يدويــة مــن مخلفــات الحــرب فــي أحــد أحيــاء المدينــة

إصابــة عنصــر مــن قــوات النظــام بانفجــار عبــوة ناســفة اســتهدفت ســيارة عســكرية     
تابعــة للــواء الثامــن بيــن بلدتــي كحيــل والمســيفرة شــرقي درعــا

مقتــل القيــادي فــي ميليشــيا لــواء القــدس "ســامر خليــل صالــح" وإصابــة آخريــن أثنــاء     
عمليــات التمشــيط ضــد خايــا تنظيــم الدولــة فــي باديــة ديرالــزور الجنوبيــة
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عناصــر      بيــن  درعــا  بمدينــة  الســد  طريــق  حــي  يشــهدها  متقطعــة  اشــتباكات 
الحــي داخــل  المتواجديــن  الدولــة  تنظيــم  وعناصــر  المحليــة  المجموعــات 

مقتــل الشــاب "محمــد صفــوان بجبــوج" أحــد عناصــر المجموعــات المحليــة نتيجــة     
االشــتباكات مــع عناصــر تنظيــم الدولــة فــي حــي طريــق الســد بمدينــة درعــا

مقتــل الشــاب "محمــد موســى الفالوجــي" أحــد عناصــر المجموعــات المحليــة إثــر     
االشــتباكات مــع عناصــر تنظيــم الدولــة فــي حــي طريــق الســد بمدينــة درعــا

تغطيــة      تغطيــة  أثنــاء  الســاعدي"  شــلبي  "عاطــف  اإلعامــي  الناشــط  مقتــل 
االشــتباكات بيــن المجموعــات المحليــة وخايــا تنظيــم الدولــة فــي حــي طريــق الســد 

ــة درعــا بمدين

إصابــة 3 عناصــر مــن النظــام فــي القنيطــرة جــراء اســتهداف ســيارتهم بعبــوة ناســفة     
مــن قبــل مجهولين

الجيــش الوطنــي يعلــن مقتــل وإصابــة عــدد مــن عناصــر قوات النظــام جراء اســتهداف     
مواقعهــم بقذائــف الهاون شــمال حلب

ــون بســيارة      ــوة ناســفة زرعهــا مجهول ــل عنصــر مــن قــوات النظــام بانفجــار عب مقت
عســكرية قــرب حقــل صفيــان بريــف الرقــة الجنوبــي الغربــي بحســب مــا نقلــه موقع 

الخابــور.

اشــتباكات متقطعــة باألســلحة الرشاشــة بيــن عناصــر المجموعــات المحليــة وعناصــر     
"تنظيــم الدولــة" فــي حــي طريــق الســد بمدينــة درعــا

إصابــة مديــر منطقــة بصــرى الشــام العميــد فــي قــوات النظــام "فــوزي أبــو عــراج"     
مــع اثنيــن مــن عناصــر الشــرطة بجــروح إثر اســتهدافهم بإطاق نــار من قبــل مجهولين 

بالقــرب مــن بلــدة كحيــل بريــف درعــا الشــرقي

مقتــل القيــادي فــي ميليشــيا الدفــاع الوطنــي "جهــاد الحــاج هــزاع" وإصابــة آخريــن     
أثنــاء عمليــات التمشــيط ضــد خايــا تنظيــم الدولــة فــي محيــط جبــل البشــري غربــي 

ديرالــزور

مقتــل رجــل وزوجتــه واثنيــن مــن أطفالهمــا برصــاص شــقيقه بســبب خــاف عائلــي     
فــي قريــة "منيــة يحمــور" بريــف طرطــوس
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إيــران ترفــع كميــات النفــط الخــام المــورد إلــى نظــام األســد وفــق آليــة الخــط     
االئتمانــي اإليرانــي، مــن مليونــي برميــل إلــى ثاثــة ماييــن برميــل شــهريًا، بهــدف 

ــام ــا النظ ــي منه ــي يعان ــات الت ــة المحروق ــن أزم ــف م التخفي

ــري" شــرقي درعــا برصــاص      ــل قاســم الحري ــة "علمــا" "نبي ــل رئيــس مجلــس بلدي مقت
ــدة ــن فــي ســوق البل مجهولي

مقتــل "محمــد عبــد الــرؤوف الزعبــي" أحــد المهتميــن بالتعــاون مــع قــوات النظــام     
برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة "المســيفرة" بريــف درعــا الشــرقي

وقــوع عــدد مــن اإلصابــات جــراء اصطــدام حافلــة نقــل ركاب بســيارة خاصــة فــي     
منطقــة "مشــروع دمــر" بدمشــق

موقــع صــوت العاصمــة: قــوات النظــام اعتقلــت 7 أشــخاص بينهــم امــرأة عقــب     
عودتهــم مؤخــرًا مــن لبنــان إلــى ريــف دمشــق ضمــن خطــة الحكومــة اللبنانيــة 

إلعــادة الاجئيــن الســوريين

طيــران مســّير تركــي يســتهدف ســيارة عســكرية لقســد فــي مدينــة عامــودا بريــف     
القامشــلي

ــم      ــا تنظي ــن خاي ــا بي ــة درع ــد" بمدين ــق الس ــي "طري ــهدها ح ــة يش ــتباكات عنيف اش
الدولــة وعناصــر المجموعــات المحليــة

مقتــل "قاســم محمــد الحلقــي" أحــد عناصــر فصائــل المعارضــة ســابقًا برصــاص     
مجهوليــن فــي مدينــة "جاســم" بريــف درعــا الشــمالي

ــرق      ــكري ش ــعيرات العس ــار الش ــى مط ــرائيلية عل ــارات إسـ ــة: غ ــام موالي ــائل إع وس
ــص حم

مصــرع مســنة إثــر ســقوطها مــن شــرفة منزلهــا فــي الطابــق الثانــي بحــي الشــهباء     
فــي مدينــة حلــب

اشــتباكات عنيفــة فــي حــي طريــق الســد بمدينــة درعــا باألســلحة الرشاشــة بيــن خايا     
"تنظيــم الدولــة" وعناصــر المجموعــات المحلية

انفجــار عربــة مفخخــة تتبــع للمجموعــات المتهمــة باالنتمــاء لتنظيــم الدولــة فــي     
حــي طريــق الســد بمدينــة درعــا
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مناطق قسد:

ــام      ــر الس ــواع الفط ــد أن ــم أح ــراء تناوله ــن ج ــو 02 آخري ــمم نح ــال وتس ــاة 8 أطف وف
ــف الرقــة الشــمالي ــو وحــل" بري ــة "أب فــي قري

الجيــش التركــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي قريــة "زور مغــار"     
بريــف حلب الشــرقي

غــارات جويــة مــن الطيــران المســّير التركــي تســتهدف مواقعــًا مشــتركة لقســد     
ــن العــرب بريــف حلــب الشــرقي ــة عي وقــوات النظــام فــي "تــل جارقلــي" غربــي مدين

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي محيط     
مدينــة "تــل رفعــت" بريــف حلب الشــمالي

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تشــن حملــة مداهمــات طالــت عــدة منــازل فــي بلــدات     
ــزور "العزبــة ومعيزيلــة وعضمــان" شــمالي ديرال

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تداهــم مخيــم "تــل الســمن" للنازحيــن شــمال الرقــة     
وتعتقــل عــدة أشــخاص بتهمــة التعامــل مــع الجيــش الوطنــي الســوري

أجهــزة االســتخبارات التركيــة تحيــد "قيــس برهــو ســوليف" أحــد مســؤولي "ي ب ج"     
التابــع لقســد فــي منطقــة عيــن عيســى شــمالي ســوريا

المدفعيــة التركيــة تســتهدف مواقــع لقســد فــي قريتــي "الجــرن والحريــة" قــرب     
عيــن العــرب بريــف حلــب الشــرقي

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بالرشاشــات الثقيلــة نقــاط تمركــز قســد علــى     
محــور "أبــو راســين" شــمال الحســكة

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل شــخصين مــن قريــة "التروازيــة" شــمال الرقــة     
ــام" ــع الس ــة "نب ــى منطق ــبان إل ــب الش ــة تهري بتهم

ــتهدافها      ــد اس ــد بع ــّيرة لقس ــرة مس ــقاط طائ ــن إس ــوري يعل ــي الس ــش الوطن الجي
بالمضــادات األرضيــة فــي قريــة "بــاب الخيــر" شــرقي رأس العيــن بريــف الحســكة 

الشــمالي

ــي      ــي ف ــف الدول ــوات التحال ــة لق ــكرية تابع ــة عس ــه بعرب ــراء دعس ــاب ج ــل ش مقت
ــزور الشــرقي ــر ال ريــف دي
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المناطق المحررة:

قصــف صاروخــي مصــدره مناطــق ســيطرة قــوات النظــام وقســد علــى مخيــم     
"كويــت الرحمــة" بريــف عفريــن شــمال حلــب

الفيلــق الثالــث فــي الجيــش الوطنــي يعلــن مقتــل وإصابــة عــدة عناصــر مــن قســد     
إثــر إحباطــه محاولــة تســلل علــى محــور الشــيخ عيســى بمحيــط مدينــة مــارع بريــف 

حلــب الشــمالي

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة طفــل بجــروح بليغــة جــراء انفجــار مخلفــات قصــف     
ســابق فــي بلــدة "معــارة النعســان" شــرقي إدلــب

ــاب" بريــف      ــة تســلل لقســد علــى جبهــة "أن الجيــش الوطنــي الســوري يصــد محاول
عفريــن شــمالي حلــب

"المجلــس المحلــي التابــع لحكومــة اإلنقــاذ فــي مدينــة ســرمين شــرقي إدلــب     
يفــرض رســوما علــى الســكان لمتابعــة ضــخ الميــاه تحــت طائلــة المحاســبة لمــن 

ــع ــن الدف ــف ع يتخل

    

المجلــس حــدد فــي قــراره مبلغــا قــدره 5.4 دوالر أمريكــي أو 58 ليــرة تركيــة علــى     
كل عائلــة مســتفيدة مــن الميــاه مضيفــا أن عمليــة الدفــع ملزمــة للجميــع ســواء 

ألهالــي المدينــة أو النازحيــن و المهجريــن"

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تســتهدف بقذائــف المدفعيــة مخيــم "كويــت الرحمــة"     
بريــف عفريــن شــمالي حلــب

وفاة رجل جراء حادث سير بالقرب من دوار سرمدا بريف إدلب الشمالي    

"الشــركة العامــة للمخابــز التابعــة للحكومــة الســورية المؤقتــة: المخابــز فــي أخترين     
و بزاعــة و الغنــدورة و اعــزاز و قباســين هــي لخدمــة جميــع األهالــي فــي المناطــق 

المحررة
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ــة      ــة اإلنتاجي ــة: الطاق ــورية المؤقت ــة الس ــة للحكوم ــز التابع ــة للمخاب ــركة العام الش
ــوزن 0021 غــرام وعــدد أرغفــة 41  ــف ربطــة ب ــى نحــو 23 أل ــا إل ــز تصــل يومي للمخاب

ــف مواطــن" ــي 031 أل ــة للمواطــن بمــا يخــدم حوال ــة واصل ــرة تركي بســعر 2 لي

"رئيــس نقابــة المعلميــن األحــرار فــي مدينــة اعــزاز محمــد صبــاح حميــدي عــن إضــراب     
عــام للمعلميــن اليــوم الخميــس

ــي      ــة الت ــة الجه ــم دون معرف ــن رواتبه ــزء م ــم ج ــؤا بخص ــون تفاج ــدي: معلم حمي
ــرار ــدرت الق أص

حميــدي: الخصــم تــراوح بيــن 002 و 082 ليــرة تركيــة وشــمل رواتــب المعلميــن الذيــن     
شــاركوا باإلضــراب عــن التدريــس خــال الشــهر الماضــي"

خــروج مظاهــرة فــي مدينــة عفريــن شــمالي حلــب تطالــب بخــروج هيئــة تحرير الشــام     
مــن المنطقة

ــدوام الجامعــي      ــق ال ــى تعلي ــه إل ــا يدعــو في ــب يصــدر بيان ــة جامعــة إدل اتحــاد طلب
ــد ــام األس ــات نظ ــي جامع ــول خريج ــى قب ــًا عل ــبت اعتراض ــد الس ــوم غ ي

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة طفلتيــن وشــاب بحــروق إثــر حريــق اندلــع فــي     
منزلهــم بقريــة البــاروزة بالقــرب مــن اختريــن شــرقي حلــب

فــرق الهندســة فــي مديريــة أمــن اعــزاز شــمال حلــب تقــوم بتفكيــك عبوتيــن     
ناســفتين قــرب كــراج المدينــة، بعــد تأميــن محيطهمــا.

إنـ.تحــار شــاب فــي بلــدة إبليــن جنوبــي إدلــب إثــر تناولــه حبــوب غــاز "الفوســفين"     
الســام.

وفــاة صبحــي أحمــد الكحــاط متأثــرًا بجراحــه نتيجــة التعذيــب الــذي تعــرض لــه علــى     
يــد عصابــة الخطــف فــي مدينــة البــاب شــرق حلــب.

ــدم      ــة بع ــب للمطالب ــة إدل ــة جامع ــام رئاس ــات أم ــاب الجامع ــة لط ــة احتجاجي وقف
ــرر. ــاء المح ــاءات أبن ــن كف ــدل ع ــام ب ــوادر النظ ــي وك ــول خريج قب
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

معبــر بــاب الهــوى الحــدودي: بلــغ عــدد الاجئيــن الســوريين المرحليــن مــن تركيــا إلــى 
ســوريا 1303 أشــخاص خــال شــهر تشــرين األول الماضــي.

رئيــس هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية التركيــة بولنــت يلدريــم يعلــن عــن بــدء حملــة الشــتاء 
ــعار  ــت ش ــوريا تح ــمالي س ــررة ش ــق المح ــي المناط ــن ف ــوريين المحتاجي ــم الس لدع
ــع  ــة نب ــة عملي ــي منطق ــض ف ــل أبي ــة ت ــه مدين ــال زيارت ــرد” خ ــن الب ــي م ــر يق “الخي

الســام.

يلدريــم: الســوريون يحاولــون تأميــن احتياجاتهــم بأنفســهم إال أن هــذا األمــر غيــر 
ممكــن بالنســبة لمجتمــع شــهد حربــا كبيــرة.

منظمــة الصحــة العالميــة: أبــرز التحديــات أمــام مواجهــة انتشــار الكوليــرا فــي ســوريا 
هــي عــدم توفــر مختبــرات األحيــاء الدقيقــة فــي بعــض المحافظات وضعــف خدمات 

الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة وهشاشــة النظــام الصحي.

"منظمــة “أنقــذوا األطفــال”: نحــو 17 ألــف طفــل فــي شــمال شــرق ســوريا يعانــون 
مــن ســوء التغذيــة بارتفــاع تجــاوزت نســبته %150 خــال 6 أشــهر فقــط.

ــبة  ــت بنس ــوريا ارتفع ــي س ــة ف ــواد الغذائي ــعار الم ــال”: أس ــذوا األطف ــة “أنق منظم
ــن  ــدة م ــداد متزاي ــع بأع ــا يدف ــو م ــاع وه ــي ارتف ــزال ف ــن 2019 و2021 وال ت %800 بي

ــوع. ــو الج ــخاص نح األش

منظمــة “أنقــذوا األطفــال”: 5.5 مليــون شــخص فــي ســوريا ســيصبحون بحاجــة إلــى 
دعــم مباشــر بالغــذاء فــي -2022 2023 نصفهــم فــي شــمال شــرق البــاد.

العضــو فــي حــزب "الخضــر" األلمانــي فــي البرلمــان األوروبــي كاتريــن النجينســيبين 
تدعــو إلــى عــدم إجبــار الاجئيــن الســوريين علــى التوجــه إلــى ســفارات النظــام فــي 

أوروبــا الســتخراج األوراق الرســمية وتمديــد جــوازات ســفرهم.
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خامسًا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

تقريــر: النظــام الســوري ارتكــب مجــازر فــي درعــا تحاكــي "مجــزرة التضامــن" ال المركز 
الســوري للعدالــة والمســاءلة إن قــوات النظــام الســوري "تورطــت عــن عمــد بحــرق 
جثــث قتلــى مــن أجــل طمــس هوياتهــم"، وإتــاف األدلــة التــي تثبــت اقترافــه لتلــك 

الجرائــم.

ــل 13  ــد تحلي ــام، بع ــم للنظ ــذه الته ــاءلة ه ــة والمس ــوري للعدال ــز الس ــه المرك ووج
ــورة،  ــدالع الث ــى مــن ان ــة تعــود للســنوات األول ــو وصــور أقمــار صناعي مقطــع فيدي
ــوريا،  ــي س ــة جنوب ــق نائي ــر بمناط ــل حف ــث داخ ــرق جث ــد ح ــام تعم ــرت أن النظ أظه
إلتــاف األدلــة التــي تثبــت اقترافــه لتلــك الجرائــم، وفــق مــا نقلــت وكالــة "فرانــس 

ــن. ــوم اإلثني ــرس"، الي ب

وأصــدر المركــز الــذي يتخــذ مــن واشــنطن مقــرًا لــه تقريــرًا بعنــوان "ال تتركــوا أثــرًا"، 
أوضــح فيــه أن هــذه الممارســات حرمــت ذوي الضحايــا مــن معرفــة مصيــر أحبتهــم، 

أو اســتام رفاتهــم.

صحيفــة المــدن ســوريا: عجــز ميزانيــة 2023يمهــد النهيار إضافي بســعر الليرة تســتعد 
حكومــة النظــام الســوري لدخــول العــام 2023، مــع عجــز كبيــر فــي الموازنــة العامة، 
ــؤولين  ــن المس ــود م ــط وع ــة 2022، وس ــز موازن ــن عج ــوظ ع ــكل ملح ــع بش ومرتف
فــي وزارة الماليــة باســتخدام طــرق إلدارة العجــز، أثبتــت فشــلها فــي الســابق فــي 
الســيطرة عليــه، مــا ينــذر بانهيــار أكبــر فــي ســعر صــرف الليــرة الســورية، وســط 
ــة  ــة الورقي ــن العمل ــات م ــة كمي ــار طباع ــى خي ــام إل ــوء النظ ــة لج ــات بإمكاني تكهن

لمواجهــة العجــز.

معهــد واشــنطن ووفــي مقالــة ليلمــاز ســعيد بعنــوان ))فــي مســتقبل براغماتيــة 
"الجوالنــي" فــي إدلــب وعفريــن(( يقــول اتســمت مســيرة الجوالنــي - كزعيــم لهيئة 
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ــر الشــام- ببراغماتيــة شــديدة ســاهمت فــي نجاحهــا واســتمرارها وذلــك رغــم  تحري
ــك  ــه تل ــث دفعت ــا مــا يتســم بالجمــود اإليديولوجــي، حي وجودهــا فــي وســط غالًب
البرغماتيــة للتخلــي عــن خلفيتــه الراديكاليــة المتزمتــة، وشــرع فــي تغييــر قناعاتــه 
ــة، قــام  ــك. فــي البداي بســرعة فائقــة وبصــورة متكــررة كلمــا اقتضــت مصلحتــه ذل
الجوالنــى بفــك ارتباطــه بتنظيــم الدولــة اإلســامية عندمــا عمــل علــى النــأي بجبهة 
]النصــرة[ عــن التنظيــم بعــد أن أعــاد البغــدادي تســميتها بـــ "الدولــة اإلســامية فــي 
العــراق والشــام" )داعــش(. ثــم بعــد ذلــك، عمــل الجوالنــى علــى تغييــر أهدافــه 
ــح  ــث أعــاد تســمية جبهــة النصــرة وأصب ــي، حي ــل محل ــح فصي ــرة للحــدود ليصب العاب
يطلــق عليهــا "هيئــة تحريــر الشــام"، فــي ســيناريو مشــابه لحركــة حمــاس فــي غــزة.

وفــي ســياق مغايــر ورغــم ســعي الجوالنــى إلــى إحــداث تغييــرات فكريــة وتنظيميــة 
جوهريــة فــي هيئــة تحريــر الشــام مــن خــال النــأي بهــا عــن الفكــر الجهــادي 
المعولــم وتحســين صورتهــا الخارجيــة، بــات مــن الواضــح أيًضــا أن تلــك التغييــرات 
ــا فــي تســويق  ــل حالًيّ ــة، والتــي تتمّث ــة المرحلي ــة المصلحي ــات الهيئ ب مرتبطــة بتقلُّ
ــئ  ــت موط ــا، وتثبي ــاب دولًيّ ــا باإلره ــة تصنيفه ــزع تهم ــدل ون ــان معت ــها ككي نفس
ــا . ومــع ذلــك، فمــن المرجــح أن يتبــدل الوضــع فــي أي لحظــة،  قدمهــا وتمتينــه محلًيّ
ــه التراجــع عــن  ــث يمكن ــن حي ــكات الجوالنــي معــه فــي غمضــة عي وســتتغير تكتي
تلــك المراجعــات إذا كان يعنــي ذلــك الحفــاظ علــى ســيطرته وتوســيع نفــوذه فــي 

ــه. ــادئ حركت شــمال غــرب ســوريا دون مراعــاة احتياجــات الشــعب الســوري أو مب

عنونــت صحيفــة ألمانيــة أحــد تقاريرهــا بعبــارة "طــاب مــن الصيــن والهنــد وســوريا 
فــي المقدمــة"، فــي إشــارة إلــى دول المنشــأ للطــاب الدولييــن لهــذا العــام، وهــو 
مــن األخبــار اإليجابيــة النــادرة التــي تقتــرن بســوريا منــذ عقــد مــن الزمــان صــّدر خالــه 
هــذا البلــد األخبــار الكارثيــة، إذ عانــى ومــا زال، مــن أكبــر نكبــة إنســانية منــذ الحــرب 

العالميــة الثانيــة.
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ــز  ــة )DAAD( والمرك ــي األلماني ــادل األكاديم ــة التب ــن خدم ــًا ع ــة، نق ــول الصحيف تق
الطــاب  إن عــدد   ،)DZHW( العلمــي العالــي والبحــث  التعليــم  لبحــوث  األلمانــي 
الســوريين المســجلين فــي الجامعــات األلمانيــة فــي الفصــل الشــتوي 2022/2021، 
بلــغ 16,500 طالــب، فحّلــوا بذلــك فــي المركــز الثالــث بيــن الطــاب األجانب فــي ألمانيا 
بعــد الصيــن، التــي أوفــدت نحــو 40,000 طالــب، والهنــد التــي أوفــدت نحــو 34,000 

طالــب.

ــة  ــا ذات الجالي ــا وتركي ــن النمس ــم م ــى أقرانه ــوريين عل ــاب الس ــدد الط ــدم ع  وتق
ــب. ــت فــي المركــز الخامــس بـــ12,500 طال ــي حل ــرة جــدًا والعريقــة، الت الكبي
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سادسًا: رؤية تحليلية

االنتظــار والترقــب لفهــم الرؤيــة التركيــة الجديــدة حــول منطقــة درع الفــرات وغصــن 

الزيتــون هــو أبــرز ســؤال يبحــث العديــد مــن المراقبيــن عــن إجابــة شــافية لــه فبعــد 

جولــة الصــراع األخيــرة بيــن الفصائــل العســكرية، والتــي أضافــت غموضــا جديــدا 

لطبيعيــة الرؤيــة التركيــة حــول المنطقــة بــات الجميــع ينتظــر مــآالت التحــركات 

التركيــة الجديــدة إلعــادة ترتيــب المنطقــة، فمــا بيــن خطــة إلعــادة هيكلــة شــاملة 

للمنطقــة ومــا بيــن عمليــة اصــاح جزئــي واســتبعاد بعــض الشــخصيات والقــوى التي 

تســبب مشــاكل لتركيــا ومــا بيــن ال جديــد واضــح فــي األفــق تــدور اغلــب النقاشــات 

فــي المنطقــة.

ولكــن نظــرة هادئــة فــي تطــورات األشــهر الماضيــة تظهــر بــأن أنقــرة قــد ضاقــت ذرعــا 

ــة  ــع وطريق ــن الربي ــرات وغص ــق درع الف ــي مناط ــودة ف ــكرية الموج ــوى العس بالق

تعاطــي هــذه القــوى مــع االســتحقاقات الخارجيــة والداخليــة، وقــد أتــت األحــداث 

األخيــرة لتزيــد مــن الحاجــة التركيــة لمزيــد مــن االنخــراط لترتيــب األوراق فــي المنطقــة 

وعليــه، يبــدو أن تركيــا لــن تتهــاون مــع الفصائــل مجــددا ألحــداث تغيــرات كانــت تركيــا 

قــد طالبــت بهــا مســبقا، ولكــن يبقــى الســؤال األهــم هــل تركيــا ســتطرح مشــروعا 

جديــدا لمناطــق درع الفــرات وغصــن الزيتــون؟ أمــا أنهــا ســتعود لسياســة إدارة األزمــة 

بأقــل األدوار التدخليــة الممكنــة، يبــدو أن الجــواب حــول هــذا الســؤال ســيكون مرتبــط 

حتمــا برؤيــة تركيــة لمــدى جــدوى االســتثمار فــي مؤسســة الجيــش الوطنــي 

الســوري بشــكله الحالــي؟، وهــو ســؤال ســيرتبط حتمــا بســؤال أخــر مــا هــي الفائــدة 

مــن أي خطــوة جديــدة طالمــا الحالــة الفصائليــة علــى ماهــي عليــه؟
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ــات  ــة ولعــل اإلجاب ــر السياســة التركي هــذه األســئلة ســتكون محــل نقــاش فــي دوائ

عنهــا ستشــكل أبــرز محــددات السياســة التركيــة تجــاه المنطقــة، وهــذه النقاشــات 

لــن تكــون ســريعة بــل ســتأخذ مــدى زمنــي قــد يتجــاوز االنتخابــات القادمــة، لذلــك ال 

يتوقــع خــال الفتــرة الحاليــة حــدوث تغيرات هيكليــة كبيرة في المنطقة وســتقتصر 

ــا تطرحهــا دون  التغيــرات فقــط علــى مســتوى تحقيــق طلبــات ســابقة كانــت تركي

إلحــاح واألن تــرى بــأن الوقــت أفضــل لتحقيقهــا.
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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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