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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

ــره التركــي خلوصــي أكار معارضــة  ــغ نظي ــد أوســتن يبل ــر الدفــاع األمريكــي لوي وزي

ــدة فــي ســوريا ــة جدي ــة عســكرية تركي ــة لعملي البنتاغــون القوي

ــك  ــا بمــا فــي ذل ــد فــي شــمال ســوريا وتركي أوســتن يعــرب عــن قلقــه مــن التصعي

ــد" ــف التصعي ــى وق ــا إل ــرة داعي ــة األخي ــات الجوي الضرب

البيــان الختامــي الجتمــاع مجلــس األمــن القومــي التركــي يؤكــد عــدم الســماح 

ــه ســيتم اتخــاذ الخطــوات  بوجــود ونشــاط أي تنظيــم إرهابــي فــي المنطقــة، وأن

ــك ــق ذل ــة لتحقي الازم

ــي  ــل ف ــف: نعم ــندر الفرينتي ــوريا ألكس ــى س ــي إل ــس الروس ــاص للرئي ــوث الخ المبع

اتجــاه عقــد لقــاء بيــن األســد وأردوغــان وقــال الفرينتيــف: مــا يحــول دون التقــارب أوال 

ــم  ــا الدع ــيادة وثاني ــة ذات س ــي دول ــي أراض ــي ف ــد الترك ــدود والتواج ــوع الح موض

الشــامل الــذي تقدمــه تركيــا للمعارضــة الســورية.

وزيــر الدفــاع التركــي: علــى حلفائنــا قطــع الدعــم عــن اإلرهابييــن فتركيــا حليفتكــم 

ويمكنكــم التعــاون معهــا وقــال وزيــر الدفــاع التركــي حــول مكافحة اإلرهــاب: عندما 

يحيــن الزمــان والمــكان ســتقوم القــوات المســلحة التركيــة بمــا يقــع علــى عاتقهــا 

كمــا فعلــت حتــى اليــوم.
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المتحــدث باســم الكرمليــن ديمتــري بيســكوف: ليــس هنــاك خطــوات ملموســة فــي 
مــا يخــص لقــاء الرئيــس أردوغــان ورئيــس نظــام األســد ولــم نوجــه دعــوة رســمية بذلــك 
وقــال بيســكوف: بوتيــن كــرر مــرارًا أن مثــل هــذه االتصــاالت مرحــب بهــا باســم إحــال 
الســام واالســتقرار فــي المنطقــة والجانــب الروســي مســتعد لتقديــم المســاعدة 

بــأي طريقــة ممكنــة

وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلــو: نحــن بحاجــة لتطهيــر شــمالي ســوريا 
مــن تنظيمــات "PKK/YPG" مثلمــا فعلنــا مــع "تنظيــم الدولــة"

ــه 30  ــغ عمق ــي البال ــريط األمن ــال الش ــن إكم ــًا ع ــع إطاق ــن تتراج ــا ل ــان: تركي أردوغ
ــوريا ــع س ــدود م ــول الح ــى ط ــرا عل كيلومت

رئيــس أركان الجيــش اإلســرائيلي أفيــف كوخافــي: العمليــات العســكرية اإلســرائيلية 
فــي ســوريا مســتمرة مــن خــال التواصــل مــع الــروس وهــذه العمليــات نجحــت فــي 

تعطيــل الخطــط اإليرانيــة.
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ــمال  ــتركة ش ــة مش ــات أمني ــذ دوري ــل تنفي ــد تواص ــا وقس ــي: قواتن ــف الدول "التحال
شــرق ســوريا. 

التحالف الدولي: ملتزمون بدعم شركائنا في قسد شمال شرقي سوريا."
ــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف: نســعى بقــوة لضمــان وحــدة األراضــي  "وزي

الســورية وتــم التأكيــد علــى ذلــك فــي قمــة آســتانا 
الفــروف: يجــب توطيــد العاقــات بيــن ســوريا و تركيــا وتأميــن الحــدود وإعادتهــا كمــا 

نت  كا
الفــروف: علــى "قســد" فــي ســوريا أن ال ينصتــوا إلــى الغــرب وأن يجــدوا الحلــول مــع 

"الدولة الســورية"
الفــروف: الغــرب يفــرض علــى الــدول العربيــة التطبيــع مــع إســرائيل مقابــل المشــاركة 

فــي حــل المشــاكل لديهــا"
البيــت األبيــض: الواليــات المتحــدة ال ترغــب أن تــرى أي عمليــات عســكرية فــي شــمال 

غربــي ســوريا
المبعــوث األمريكــي الســابق إلــى ســوريا جويــل رايبــورن: اقتصــاد ودولــة األســد 

ينهــاران.
رايبــورن: حكومــة األســد بــدون وقــود وال كهربــاء لــذا تغلــق المكاتــب والمــدارس 

والخدمــات لخفــض التكاليــف.
رايبــورن: األســد يطبــع النقــود لدفــع الرواتــب والفواتيــر والنتيجــة هــي التضخــم مــا 

يجعــل االحتياجــات األساســية ال يمكــن تحملهــا.
الــواردات  لــكل دوالر ممــا يجعــل  إلــى 5900  انخفضــت  الســورية  الليــرة  رايبــورن: 

. مســتحيلة
حساب السفارة األمريكية في دمشق:

فــي العــام الماضــي صّنفــت منظمــة الشــفافية الدوليــة ســوريا علــى أنهــا واحــدة 
مــن أكثــر الــدول فســادا علــى األرض، ســواء كان األمــر يتعلــق بتلقــي عمــوالت علــى 

العقــود أو المطالبــة بالمــال مــن عائــات الســجناء السياســيين.
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حكم األسد في سوريا هو حكومة كسب غير مشروع، لقد طفح الكيل."

البيــان الختامــي للقمــة الخليجيــة: المجلــس األعلــى يؤكــد وقوفــه مــع الجمهوريــة 
التركيــة فــي حربهــا ضــد اإلرهــاب

وكالــة أسوشــيتد بريــس: روســيا رفضــت طلــب المصــرف المركــزي الســوري الحصــول 
علــى قــرض والنظــام ســيتوقف عــن دفــع الرواتــب خــال ثاثــة أشــهر

المبعــوث األممــي إلــى ســوريا: ناقشــت مــع رئيــس هيئــة التفــاوض الســورية خطوات 
بنــاء الثقــة بيــن الجميــع وبحثنــا التطــورات األخيرة علــى األرض

الخارجيــة التركيــة: أكدنــا للــروس إصرارنــا علــى مكافحــة حــزب العمــال الكردســتاني 
ــدد  ــة ال ته ــات اإلرهابي ــروس أن التنظيم ــا لل ــوريا، أكدن ــعب بس ــة الش ــدات حماي ووح

وحــدة ســوريا فقــط بــل تهــدد األمــن القومــي التركــي أيضــا.

وزير الدفاع التركي خلوصي آكار:

العمليــة العســكرية مســألة تقنيــة وتكتيــكات وحســابات، اتخــذت قواتنــا المســلحة 
وســتتخذ جميــع اإلجــراءات الازمــة فــي المــكان والزمــان المناســبين ألمن بلدنــا وأمتنا

لن نتسامح مع اإلرهابيين قرب حدودنا

الهدف الوحيد للقوات المسلحة التركية هو اإلرهابيين أينما كانوا"

أردوغــان: واشــنطن أرســلت 4-5 آالف شــاحنة أســلحة إلــى شــمال ســوريا لقســد رغــم 
حديثــي عــن ذلــك مــرارًا إال أنهــم ال يكترثــون ولذلــك ســنقتلع شــوكنا بأيدينــا

الرئاســة التركيــة: أردوغــان أكــد لبوتيــن علــى "ضــرورة وأولويــة تطهيــر الحــدود 
الســورية مــع تركيــا مــن اإلرهابييــن بعمــق 30 كيلومتــرًا علــى األقــل فــي المرحلــة 

ــى" األول

"وزيــر المهجريــن اللبنانــي عصــام شــرف الديــن: الضغــط الخارجــي الــذي يمــارس مــن 
قبــل مفوضيــة الاجئيــن هــو ســبب تأخيــر عــودة النازحيــن الســوريين إلــى بادهــم

شــرف الديــن: ""كل اللبنانييــن يريــدون عــودة النازحيــن إلى ســوريا ولكن لألســف خضع 
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الرئيــس نجيــب ميقاتــي إلــى الشــروط األمريكية ألن لديــه مصالح فــي الخارج"""

ــع  ــدود م ــول الح ــى ط ــة عل ــة عازل ــاء منطق ــا إلنش ــي طريقن ــنمضي ف ــان: س أردوغ
ســوريا

ــرة  ــاع أنق ــل إقن ــكو تواص ــينين: موس ــيرغي فيرش ــي س ــة الروس ــر الخارجي ــب وزي نائ
بعــدم بــدء عمليــة عســكرية بريــة فــي ســوريا و هنــاك نجاحــات فــي هــذا االتجــاه

نائــب وزيــر الخارجيــة التركــي "ســادات أونــال" يطالــب روســيا بتنفيــذ تعهداتهــا بشــأن 
"قســد" فــي مشــاورات سياســية بيــن البلديــن عقــدت فــي إســطنبول

"المبعــوث األميركــي الســابق إلــى ســوريا ""جيمــس جيفــري"" يقــول إن تركيــا لــن 
ــي  ــاء تلفزيون ــي لق ــك ف ــد وذل ــام األس ــت بنظ ــال التق ــي ح ــيء ف ــى ش ــل عل تحص

ــة  ــاة ""NTV"" التركي ــى قن عل

جيفري: ال يزال احتمال قيام تركيا بعملية برية في سوريا مطروحا على الطاولة 

ــاع ""قســد""  ــات المتحــدة و روســيا تعارضــان العمليــة وتحــاوالن إقن جيفــري: الوالي
بالتحــرك 30 كــم جنــوب الحــدود"

ــي  ــكرية ف ــة عس ــاق عملي ــة إلط ــن أي دول ــى إذن م ــاج إل ــي: ال نحت ــس الترك الرئي
الشــمال الســوري

ــرور  ــض م ــدد تفوي ــم يتج ــرش: إذا ل ــو غوتي ــدة أنطوني ــم المتح ــام لألم ــن الع "األمي
المســاعدات مــن تركيــا إلــى شــمال غربــي ســوريا فقــد ال ينجــو ماييــن الســوريين مــن 

الشــتاء

غوتيــرش: المســاعدات عبــر الحــدود ال تــزال جــزءًا ال غنــى عنــه مــن العمليات اإلنســانية 
للوصــول إلــى جميــع المحتاجين"

البنتاغــون يعلــن اســتئناف الدوريــات المشــتركة مــع قســد شــمالي ســوريا منــذ يــوم 
الجمعــة الماضــي

رويتــرز: أردوغــان يقــول إنــه يريــد عقــد إجتمــاع مــع الرئيــس الســوري ويؤكــد أن لــدى 
بوتيــن نظــرة إيجابيــة لهــذا األمــر
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ثانيًا: الحراك السياسي

أميــن عــام االئتــاف الوطنــي هيثــم رحمــة يشــدد علــى ضــرورة عــدم الفصــل بيــن 
ــا  جرائــم روســيا فــي ســوريا وأوكراني

ــاء  ــن أبري ــًا ضــد مدنيي ــن أســلحة محرمــة دولي رحمــة: روســيا اســتخدمت فــي الحالتي
ــة  ــيات مختلف ــن جنس ــيات م ــتعينة بميليش مس

رحمــة: وحــدة المعانــاة اإلنســانية جعلــت الشــعب الســوري يقــف إلــى جانــب الشــعب 
األوكرانــي وال بــد للشــعبين أن يحصــا علــى االســتقال مــن قــوى اإلجــرام"

ويضــع  الثاثــة  الفيالــق  بقــادة  يجتمــع  المؤقتــة  الحكومــة  فــي  الدفــاع  وزيــر 
ــد الخطــاب اإلعامــي وتحســين الوضــع  ــة موحــدة وتوحي خطــة لتشــكيل إدارة مالي

المعيشــي للمقاتليــن فــي الجيــش الوطنــي

ــل  ــع الفصائ ــًا بمن ــرًا إداري ــدر أم ــة تص ــورية المؤقت ــة الس ــي الحكوم ــاع ف وزارة الدف
ــر ــدوق المعاب ــد صن ــد توحي ــيارات بع ــق الس ترفي

"االئتــاف الوطنــي الســوري يعبــر فــي بيــان عــن دعمــه وتأييــده لاحتجاجــات الجارية 
فــي محافظــة الســويداء ضــد نظام األســد وسياســاته 

البيــان: ""نــداءات األهالــي المطالبــة بإســقاط نظــام األســد رغــم مخاطــر األجهــزة 
األمنيــة الوحشــية التــي تحيــط بهــم تظهــر رغبــة الشــعب الســوري بالحريــة والخــاص 

مــن النظــام المجــرم"" 

البيــان: يطالــب االئتــاف الوطنــي المجتمــع الدولــي بعــدم تجاهــل االحتجاجــات 
الشــعبية فــي الســويداء والتوقــف عــن المماطلــة والتراخــي فيمــا يتعلــق بالملــف 

ــوري" الس

قـ.ـسـ,ـــد تعلــن اســتئناف عملياتهــا المشــتركة مــع الجيــش األمريكــي ضد تـنــظــيــــم 
الــدولـــة بعــد تعليقهــا مؤخــرًا بســبب التصعيــد التركي
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ــة  ــب الحكومــة اللبناني ــس" يطال ــاف "ســليم إدري ــن فــي االئت ــرة الاجئي منســق دائ
ــزب اهلل مــن ســوريا لحــل أزمــة الاجئيــن فــي لبنــان بســحب ميليشــيا حــ

رئيــس الحكومــة الســورية المؤقتــة "عبــد الرحمــن مصطفــى" يشــارك فــي اجتمــاع 
عبــر تطبيــق "الــزوم" مــع ممثلــي دول االتحــاد األوروبــي إلــى ســوريا لمناقشــة 

ــررة. ــق المح ــي المناط ــكري ف ــي والعس ــادي واالجتماع ــع االقتص الواق

ــل الجهــات العامــة  ــوزراء فــي حكومــة النظــام يصــدر باغــًا بتعطي ــس ال رئيــس مجل
يومــي األحــد القادميــن )األحــد الموافــق لـــ 11 الشــهر الجــاري واألحــد الموافــق لـــ 18 

الشــهر الجــاري( نتيجــة أزمــة المحروقــات.

وزارة الدفــاع فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة تصــدر تعميمــا إلــى جميــع وحــدات 
وتشــكيات الجيــش الوطنــي يقضــي بمنــع رفــع أي رايــة ســوى رايــة الثورة الســورية 

فــي كافــة المواقــع.

ــًا فــي موقــف  ــدي لصحيفــة الشــرق األوســط: روســيا حالي ــوم عب ــد قســد مظل قائ
محايــد بيننــا وبيــن تركيــا وتحــاول أن تجعــل اتفــاق سوتشــي للعــام 2019 ســاري 
ــى  ــاب إل ــد الذه ــا أري ــق وأن ــى دمش ــودًا إل ــل وف ــن نرس ــدي: نح ــال عب ــول وق المفع

ــل. ــروف للح ــج الظ ــا تنض ــق عندم دمش

هيئــة تحريــر الشــام تعلــن تمديــد موعــد عمــل ســاعات معبــري ديــر بلــوط ودارة عــزة 
حتــى الثانيــة عشــر منتصــف الليــل ابتــداء مــن يــوم غــد الجمعــة

"الرئيــس األســبق لائتــاف الســوري المعــارض ورئيــس حركــة ""ســورية األم"" أحمــد 
ــوان  ــت عن ــوريا تح ــي س ــي ف ــل السياس ــدة للح ــادرة جدي ــق مب ــب يطل ــاذ الخطي مع

""ســوريا تحتضــر.. فمــا الحــل؟""

المبــادرة تعتمــد علــى إقصــاء كل مــن النظــام والمعارضــة وفتــح البــاب أمــام بعــض 
الــدول اإلقليميــة والشــخصيات الوطنيــة مــن أجــل قيــادة الدفــة الســورية واعتبارهــا 

خطــوة أوليــة فــي بنــاء مشــروع وطنــي لبنــاء ســوريا
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ــوريون  ــها الس ــي يعيش ــة الت ــاع الكارثي ــن األوض ــؤول ع ــو المس ــام ه ــب: النظ الخطي
ــر مــن 10 ســنوات بعدمــا رفــع شــعار  ــذ أكث ــاد إلــى الخــراب من ــه ســاق الب اليــوم ألن

ــد"" ــرق البل ــد أو نح ""األس

الخطيــب: مؤسســات المعارضــة ""الفاشــلة"" مســؤولة عمــا يحصــل فــي ســوريا، 
ــى ــر يرج ــداث أي تغيي ــن إح ــن م ــم تتمك ــا ل كونه

ــب: أدعــو نظــام األســد للتنحــي، وإفســاح المجــال لحكومــة تكنوقــراط مــن  الخطي
شــأنها إنقــاذ البــاد التــي تتفاقــم فيهــا األزمــات االقتصاديــة واإلنســانية بشــكل غيــر 

مســبوق

الخطيــب: البــاد ســتقدم علــى مصيــر أســوأ ممــا هــي عليــه اآلن إن لــم نحــدث 
ــه  ــر النظــام ومــن يناوئ ــم يغي ــم الســوريين جميعــا، وإن ل خرقــا ونذهــب نحــو حــل يل

عقليتهــم. والخاســر الوحيــد هــو الشــعب الســوري

الخطيــب: ســكان مناطــق ســيطرة النظــام ينهشــهم الجــوع والبــرد ويعانــون مــن 
فقــدان الكهربــاء ومختلــف الخدمــات األخــرى، وال تختلــف حالهــم عــن حــال ماييــن 

ــدرك أحــد آالمهــم وشــقاءهم ــم ي ــن ل الســوريين فــي المخيمــات، الذي

الخطيــب: نظــام األســد لطالمــا تحــدث عــن مؤامــرة، وهــذا صحيــح ولكــن َمــن أنجــح 
هــذه المؤامــرة هــو النظــام ذاتــه

الخطيــب: البنيــة المدنيــة للبيئــة الســورية قــد تحطمــت وهنــاك بنيــة عســكرية 
بالبلــد وتقــود ســوريا بمحــور اإلتــاوات والمخــدرات" مخابراتيــة تتحكــم 

رئيــس هيئــة التفــاوض الســورية بــدر جامــوس: نظــام األســد رفــض العــودة للمشــاركة 
باجتماعــات اللجنــة الدســتورية فــي جنيــف مشــترطًا موافقــة روســيا علــى مــكان 

االجتمــاع

منّســق دائــرة شــؤون الاجئيــن فــي االئتــاف: مــا يتعــّرض لــه الاجئــون علــى طــرق 
العبــور لـــ أوروبــا منافــي لحقــوق اإلنســان وندعــوا لحمايتهــم



راصد نما للنصف األول من ديسمبر 2022

Page 10

رئيــس حكومــة النظــام يصــدر قــرارًا بعطلــة للجهــات العامــة اعتبــارًا مــن 25 مــن الشــهر 
الحالــي وحتــى األول مــن كانــون الثانــي "2023

"وزارة الخارجيــة فــي حكومــة النظــام تقــول إن قيمــة خســائرها المباشــرة جــراء مــا 
وصفتــه بـ""االعتــداءات األمريكيــة علــى ســوريا"" بلغــت نحــو 25.9 مليــار دوالر بينهــا 

19.8 مليــار دوالر كخســائر مــن قطاعــي النفــط والغــاز.

حكومــة النظــام كانــت رفعــت اليــوم أســعار البنزيــن والمــازوت ليصبح ســعر لتــر البنزين 
3000 ليــرة ولتــر المــازوت المدعــوم 700 ليرة."

ــن إمــا فقــدان المشــتقات  ــا أمــام خياري رئيــس حكومــة النظــام حســين عرنــوس: كن

ــة أو رفــع ســعرها لتأمينهــا ضمــن الممكــن. ــة مــن األســواق المحلي النفطي
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ثالثًا: التطورات في الساحة السورية

مناطق النظام:
طائــرة مســيرة تركيــة تســتهدف بغــارة جويــة موقعــًا لقــوات النظــام بالقــرب مــن     

قريــة كــوران شــرق مدينــة  عيــن العــرب بريــف حلــب

مقتــل شــاب عنــد دوار الســاحة بحــي المصــارف فــي مدينــة القامشــلي جــراء     
ناريــة بالرصــاص مــن قبــل مجهوليــن يســتقلون دراجــة  اســتهدافه 

بســبب شــجار علــى حــب فتــاة .. شــاب )17 عامــًا( يقتــل زميلــه )18 عامــًا( فــي منطقــة     
“القــدم” بالعاصمــة دمشــق بعــد طعنــه برأســه ممــا أدى لوفاتــه علــى الفور

صحيفــة الشــرق األوســط: الجيــش التركــي يرفــض تســيير دوريــة مشــتركة مــع القوات     
الروســية بريــف محافظة الحســكة

الصحيفــة: أربــع عربــات عســكرية روســية وصلــت إلــى معبــر ""شــيريك"" غــرب ناحيــة     
الدرباســية لتســيير دوريــة مشــتركة مــع األتــراك والجنــود الــروس انتظــروا نحــو ســاعتين

الصحيفــة: الجنــود الــروس عــادوا أدراجهــم إلــى مطــار القامشــلي بعــد أن ترجل جنود     
أتــراك إلــى موقــع انتظــار القــوات الروســية وأبلغوهــم أنهم لــن يســيروا الدورية"

مقتــل "محمــد عبــد الرحمــن الحوشــان" مختــار بلــدة "الطيبــة" بريــف درعــا الشــرقي     
علــى يــد مجهوليــن

إصابة 10 أشخاص بالتسمم نتيجة تناولهم للفطر السام في طرطوس    

ــي      ــرايا الحكوم ــي الس ــد" ف ــام األس ــس "نظ ــور رئي ــون ص ــون ويزيل ــون يحطم محتج
ــويداء ــة الس ــز مدين بمرك

مقتــل عنصــر مــن قــوات النظــام فــي االحتجاجــات الشــعبية بالســويداء بعــد اإلعــان     
عــن مقتــل مدنــي برصــاص األمــن

القبــض علــى قاتــل أثنــاء محاولتــه التخلــص مــن جثــة امــرأة قــام بقتلهــا طعنــا فــي     
مدينــة جرمانــا بريــف دمشــق
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ــد      ــتهداف أح ــة اس ــرة نتيج ــا خط ــروح أحده ــام بج ــوات النظ ــن ق ــر م ــة 3 عناص إصاب
ــد ــا البل ــي درع ــام ف ــكرية للنظ ــاط العس النق

بســبب عــدم توفــر المحروقــات وصعوبــة تنقــل األنديــة.. اتحــاد كــرة القــدم التابــع     
للنظــام يقــرر تأجيــل مباريــات المرحلــة الســابعة مــن مســابقة الــدوري حتــى مطلــع 

عــام 2023

ــاء      ــه أثن ــه علي ــن وانقاب ــادة البنزي ــل بم ــج محّم ــور صهري ــة تده ــخص نتيج ــاة ش وف
ســيره بمحــاذاة طريــق الاذقيــة - طرطــوس

وفــاة طالــب وإصابــة 9 تســعة آخريــن جــراء تدهــور حافلــة نقــل مدرســي فــي مدينــة     
قدســيا بريــف دمشــق

إصابــة عــدد مــن عناصــر قــوات النظــام جــراء اســتهداف ســيارة عســكرية برصــاص     
مســلحين مجهوليــن فــي بلــدة "الشــيخ ســعد" بريــف درعــا الغربــي

ــر انــدالع حريــق نتيجــة تســرب غــاز      ــة والدهمــا وشــقيقهما إث وفــاة طفلتيــن وإصاب
ســفري قــرب مدفــأة الحطــب فــي منزلهــم بـــ حمــص

تعزيــزات عســكرية لقــوات النظــام تصــل مدينــة عيــن عيســى قادمــة مــن مطــار     
الطبقــة العســكري غــرب الرقــة

"صحيفــة الوطــن المواليــة: المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة التابعــة للنظام     
تعلــن رفــع ســقف قــروض المتقاعديــن إلــى مليونــي ليــرة بــداًل مــن مليــون اعتبــارًا 

مــن عــام 2023

الصحيفــة: المؤسســة ترفــع ســقف القــروض بالنســبة للعامليــن فيهــا إلــى مبلــغ 3     
مليــون ليــرة ســورية بــداًل مــن 2 مليــون."

األهالــي فــي بعــض أحيــاء مدينــة حلــب يعانــون مــن قلــة توفــر مــادة الخبــز بســبب     
عــدم قــدرة معتمــدي الخبــز علــى إيصالهــا إلــى مناطقهــم مــع تأثــر البــاد بأزمــة 

المحروقــات

أزمــة المحروقــات تتســبب بارتفــاع كبيــر فــي ســعر ”األمبيــر” وتوقــف عمــل بعــض     
المولــدات بســبب صعوبــة تأميــن المــازوت فــي مدينــة حلــب
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اشــتباكات بيــن الفصائــل العســكرية وقــوات النظــام علــى محــور الفــوج 46 وقــوات     
النظــام تســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة قريــة كفــر تعــال ومحيــط قريــة كفــر غربــي 

حلــب

متظاهــرون فــي الســويداء يدعــون الســوريين فــي مختلــف المحافظــات لإلضــراب     
ــب الشــعب ــان المدنــي واالعتصــام حتــى تلبيــة مطال العــام والعصي

الفصائــل العســكرية تنفــذ عمليتيــن علــى مواقــع لقــوات النظــام فــي قريــة داديــخ     
شــرق إدلــب وقريــة البيضــا شــمال الاذقيــة وتــردي عــدة عناصــر قتلــى وجرحــى

الفصائــل      بيــن  الغربــي  بريــف حلــب  الفــوج 46  اشــتباكات عنيفــة علــى محــور 
النظــام وقــوات  العســكرية 

ــدات محافظــة القنيطــرة      ــرات إســرائيلية تلقــي مناشــير ورقيــة علــى قــرى وبل طائ
جنوبــي ســوريا تحــذر فيهــا عناصــر قــوات النظــام مــن التعــاون مــع ميليشــيا "حــزب 

ــي اهلل" اللبنان

ــرات الجويــة ومقاتليــن مــن      اشــتباكات باألســلحة الخفيفــة بيــن عناصــر فــرع المخاب
أبنــاء مدينــة "داعــل" بريــف درعــا الشــمالي
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نظــام األســد يعتقــل الصحفــي الموالــي "رضا الباشــا" مراســل قنــاة المياديــن اللبنانية     
ــر الصفــو  بتهــم "المســاس بهيبــة الدولــة ونشــر الشــائعات لضــرب االســتقرار وتعكي

العــام" بمنشــورات علــى منصــات التواصــل االجتماعــي

ــزب      ــرع ح ــر ف ــاحة مق ــي س ــن ف ــن يدويتي ــل قنبلتي ــف اللي ــون منتص ــى مجهول ألق
ــرار  ــجيل أض ــويداء دون تس ــة الس ــمال مدين ــود ش ــل والعنق ــن دواري الباس ــث بي البع

تذكــر

ــي      ــن ف ــاص مجهولي ــود" برص ــاء حم ــام "ع ــوات النظ ــي ق ــاعد أول ف ــل المس مقت
ــا ــمالي درع ــل ش ــة إنخ مدين

مقتــل طفــل وإصابــة أربعــة أطفــال بجــروح متفرقــة نتيجــة انفجــار قنبلــة عنقوديــة     
مــن مخلفــات الحــرب فــي بلــدة "الكــرك الشــرقي" بريــف درعــا الشــرقي

وقفــة احتجاجيــة ألهالــي بلــدة "امتــان" جنوبــي الســويداء احتجاجــًا علــى تدهــور     
ــي  ــلة الت ــة الفاش ــات الحكومي ــدًا بالسياس ــة وتندي ــية واالقتصادي ــاع المعيش األوض

ــة. أدت لتدهــور حــاد فــي مختلــف القطاعــات الخدمي

مســلحين      برصــاص  اســتهدافه  نتيجــة  الســعدي"  عطــا  "محمــد  الشــيخ  مقتــل 
مجهوليــن يســتقلون دراجــة ناريــة فــي ِبلــدة "كفــر شــمس" بريــف درعــا الشــمالِي

"مجهولــون يســتهدفون بالرصــاص الحــي كل مــن "محمــد عبــد الرحمــن الحوشــان"     
و"إيــاد الزعبــي"

مما أدى إلى مقتلها على الفور في بلدة الطيبة بريف درعا الشرقي،"    

ــن باســتهداف      ــام مجهولي قتلــى وجرحــى فــي صفــوف ميليشــيا أســد نتيجــة قي
ــدة الشــيخ ســعد  ــوع هايلوكــس بالرصــاص الحــي بالقــرب مــن بل ســيارة عســكرية ن

فــي ريــف درعــا الغربــي.

ــل      ــن قب ــي م ــاص الح ــتهدافها بالرص ــة اس ــد نتيج ــيا أس ــن ميليش ــن م ــل عنصري مقت
ــمالي، ــا الش ــف درع ــر بري ــدة نم ــن بل ــرب م ــن بالق مجهولي
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قتلــى وجرحــى فــي صفــوف ميليشــيا أســد نتيجــة قيــام الثــوار بعمليتــي تســلل     
اســتهدفتا عــدة نقــاط تتبــع لميليشــيا أســد فــي ريــف الاذقيــة الشــمالي و ريــف 

إدلــب الشــرقي،

صــوت انفجــار قــوي هــز أرجــاء بلــدة قصيبــة بريــف القنيطــرة الجنوبــي ناجــم عــن     
ــات. ــاء عــن وقــوع إصاب ــون دون ورود أنب ــوة ناســفة زرعهــا مجهول انفجــار عب

مجهولــون يســتهدفون بالرصــاص الحــي حاجــزا لميليشــيا أســد علــى الطريــق الواصــل     
بيــن مدينــة داعــل و بلــدة ابطــع بريــف درعــا.

مناطق قسد:

الطيران التركي يستهدف بغارة جوية موقعًا لـ DYP بريف  منبج شرقي حلب    

الجيــش التركــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع DYP فــي قــرى كــوران     
ــر  ــة بق ــن وخرب ــرق رأس العي ــين ش ــو راس ــات وأب ــرب وربيع ــن الع ــف  عي ــان بري وخربيس

ــوريا ــمالي س ــض ش ــل أبي ــرب ت ــن غ وكورحس

الجيــش الوطنــي يســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة مواقــع قــوات GPY فــي قريــة     
ــكة ــف الحس ــر بري ــل تم ــدة ت ــي بل ــة غرب ــة الواقع الطويل

الجيــش التركــي يســتهدف بالمدفعيــة مواقــع قــوات GPY فــي قــرى دادا عبــدال     
وأم حرملــة وتــل الــورد وربيعــات ومحيــط بلــدة أبــو راســين شــرق رأس العيــن بريــف 

الحســكة

ــًا      الشــرطة العســكرية التابعــة لـــ "DYP" تعتقــل عــددًا مــن الشــبان لتجنيدهــم إجباري
بصفوفهــا فــي مدينــة منبــج شــرق حلــب

الجيــش التركــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقع قســد في قريتــي "الصليبي     
وبيــر عــرب" بمحيــط مدينــة تــل أبيــض في ريــف الرقة

قســد توقــف رواتــب ومنــح اإلجــازات والمغــادرات لقــوات الكومانــدوز التابعــة لهــا     
فــي الحســكة حتــى إشــعار آخــر، قــرارات قســد جــاءت لضمــان عــدم تــرك عناصــر 

ــة ــة التركي ــراب العملي ــع اقت ــا م ــي صفوفه ــل ف ــدوز العم الكومان
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انفجار سيارة مفخخة في فناء بناء تابع "لإلدارة الذاتية" في مدينة القامشلي    

ــن      ــة األربعي ــط قري ــده جــراء انفجــار لغــم أرضــي فــي محي ــة وال ــل طفــل وإصاب مقت
ــكة ــف الحس ــن بري ــة رأس العي ــوب مدين جن

إصابــة 11 طفــا بينهــم اثنيــن بحالــة خطــرة فــي حريــق خيمــة تعليميــة فــي مخيــم     
تــل الســمن بريــف الرقــة الشــمالي

ــو راســين      ــة أب القــوات التركيــة تقصــف بالمدفعيــة مواقــع قســد فــي مركــز ناحي
ــن بريــف الحســكة ــة رأس العي شــرق ناحي

وفاة شخص جراء حادث سير في محيط مدينة رميان شمال شرقي الحسكة    

قصــف مدفعــي تركــي منتصــف الليــل علــى مواقــع لقســد فــي محيــط  عيــن     
ــب ــف حل ــرب بري الع

ــة      ــة صاروخي ــد بقذيف ــوات قس ــن ق ــر م ــرح عناص ــل وج ــن مقت ــي يعل ــش الوطن الجي
ــب ــط مــارع شــمال حل ــل فــي محي ــى محــور حرب عل

ارتفــاع ســعر األمبيــر الواحــد فــي مدينــة القامشــلي بمحافظــة الحســكة إلــى 0007     
ــة التابعــة  ــرة ســورية عوضــًا عــن 0005 آالف دون إعــان رســمي مــن اإلدارة الذاتي لي

لقســد

مســيرة تركيــة تســتهدف بغــارة جويــة موقعــا عســكريا لقســد علــى أطــراف قريــة     
الدبــس شــمال الرقــة

الجيــش التركــي يســتهدف بالمدفعيــة فجــر اليــوم مواقــع لقســد فــي محيــط تــل     
رفعــت وقريــة الشــيخ عيســى شــمالي حلــب

الجيــش التركــي يقصــف بقذائــف بالمدفعيــة مواقــع قســد فــي محيــط "طريــق     
4M" قــرب "تــل تمــر" شــمالي الحســكة
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المناطق المحررة:

مقتــل مدنييــن اثنيــن وإصابــة آخريــن بقصــف مــن قــوات GPY اســتهدف قريــة الزاهــد     
بالقــرب مــن طريــق 4M شــمال الرقــة

االســتخبارات التركيــة بالتنســيق مــع الجيــش الوطنــي الســوري تقبــض علــى 5     
ــيف  ــو س ــب بـ"أب ــي الملق ــد عل ــد خال ــم محم ــة بينه ــم الدول ــن تنظي ــن" م "إرهابيي

تدمــري" مســؤول منطقــة "نبــع الســام".

مقتــل شــخصين وأصابــة اثنيــن فــي قصــف لقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى قريــة     
التفاحيــة بريــف تــل أبيــض

احتــراق خيمــة دون وقــوع إصابــات نتيجــة مــاس كهربائــي فــي مخيــم بــاب الســامة     
الجديــد بريــف حلــب الشــمالي

تفكيــك عبــوة ناســفة مــن قبــل قــوات الشــرطة واألمــن العــام فــي مدخــل جنديــرس     
شــمالي حلــب

مقتــل “فيــاض ومحمــد العيســى” وإصابــة “عمــر العيســى” إثــر خــاف عائلــي فــي     
مخيــم شــمارخ قــرب إعــزاز وأنبــاء عــن إلقــاء القبــض علــى مرتكــب الجريمــة

مقتــل عنصــر مــن الجيــش الوطنــي برصــاص مجهوليــن قــرب مدرســة البحتــري فــي     
مدينــة البــاب شــرقي حلــب

الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة طفــل يبلــغ مــن العمــر ســنتين بحــادث ســير علــى     
طريــق كفرلوســين بريــف إدلــب الشــمالي

إصابــة طفليــن شــقيقين أحدهمــا بحالــة حرجــة بانفجــار لغــم أرضــي مــن مخلفــات     
الحــرب أثنــاء عملهمــا برعــي األغنــام فــي قريــة قيراطــة قــرب جرابلــس شــرقي حلــب

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة رجــل وزوجتــه وطفلتهمــا بحــادث ســير علــى طريــق     
بزابــور - ســرجة جنوبــي إدلــب
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الجيــش الوطنــي والشــرطة العســكرية يبــدؤون حملــة ضــد تجــار ومروجــي المخــدرات     
والمهربيــن فــي مدينــة عفريــن شــمالي حلــب

قــوات الشــرطة العســكرية فــي مدينــة البــاب شــرق حلــب تلقــي القبض على شــخص     
متهــم بتزويــر الشــهادات التعريفية للســيارات المســروقة بأســماء وهمية

وقفــة احتجاجيــة صامتــة فــي مدينــة البــاب شــرق حلــب تطالــب بالكشــف عــن     
ــهرين ــل ش ــه قب ــوم وزوجت ــو غن ــد أب ــط محم ــل الناش ــن بقت ــع المتهمي ــات م التحقيق

الجيــش الوطنــي الســوري يعلــن إحبــاط محاولــة تقــدم لقســد علــى محــور العجمي     
بريــف حلــب الشــرقي وتحقيــق إصابــات مباشــرة فــي صفوفهم

قصــف صاروخــي مــن مواقــع قســد يســتهدف قاعــدة عســكرية تركيــة فــي     
بريــف عفريــن شــمالي حلــب كفرجنــة 

خــروج مظاهــرة فــي مدينــة بزاعــة شــرقي حلــب بســبب خافــات حــول توزيــع مــادة     
الخبــز فــي المدينــة.
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اشــتباكات منتصــف الليــل بيــن الجيــش الوطنــي الســوري و قســد خال تنفيــذ األخيرة     
محاولــة تســلل علــى أطــراف مــارع شــمال حلب

الجيــش الوطنــي يحبــط محاولــة تســلل لعناصــر قســد علــى جبهــة حربــل بريــف حلــب     
الشمالي

وفــاة الشــاب "أحمــد دربــوك" وزوجتــه اختناقــًا بســبب مدفــأة غــاز فــي مدينــة اعــزاز     
بريــف حلــب الشــمالي

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة شــخصين جــراء 4 حــوادث ســير صبــاح اليــوم بســبب     
األحــوال الجويــة الماطــرة والضبابيــة واالنزالقــات علــى الطرقــات

الدفــاع المدنــي: مقتــل مدنــي أثنــاء عملــه فــي الحراثــة بانفجــار لغــم فــي مــزارع     
قريــة القرقــور بســهل الغــاب شــمال حمــاة

العثــور علــى جثــة شــخص مقتــواًل داخــل ســيارته قــرب مخيــم الفطيــرة فــي قريــة     
البردقلــي شــمال إدلــب

الدفــاع المدنــي الســوري: أضــرار ماديــة جــراء حريــق اندلــع فــي خــزان للوقــود داخــل     
منشــرة للحجــارة فــي مدينــة ســلقين بريــف إدلــب الغربــي

شــاب يصيــب أخــاه إثــر انفجــار قنبلــة ألقاهــا علــى منزلــه بعــد خــاف عائلــي فــي     
مدينــة البــاب شــرق حلــب

وفــاة طفلــة وإصابــة أفــراد عائلتهــا بالتســمم بمخيــم خربــة الجــوز فــي ريــف إدلــب     
الغربــي بعــد تناولهــم للفطــر الســام

ــة أورم      ــى محــور قري ــة تقــدم لقــوات النظــام عل ــل العســكرية تصــد محاول الفصائ
الصغــرى غربــي حلــب

ــات بمتحــور أوميكــرون فــي مناطــق      ــب تحــذر مــن تصاعــد اإلصاب ــة صحــة إدل مديري
ــزا ــي ســوريا بالتزامــن مــع موســم انتشــار االنفلون شــمال غرب
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ناريــة      دراجــة  انحــراف  إثــر  شــقيقين  طفليــن  إصابــة  الســوري:  المدنــي  الدفــاع 
إدلــب غربــي  مشمشــان  بلــدة  فــي  الرئيســي  الطريــق  مســار  علــى  يســتقانها 

العثــور علــى جثــة رجــل مجهــول الهويــة مقتــواًل بطلقــة بالــرأس وعليهــا آثــار تعذيب     
مرميــة علــى أطــراف مدينــة األتــارب بريــف حلــب الغربي

قــوات النظــام تســتهدف بقذائــف المدفعيــة محيــط بلــدة "كفرتعــال" بريــف حلــب     
الغربــي

قوات النظام تستهدف بصواريخ الفيل محور مكلبيس غربي حلب    
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

األمــم المتحــدة تدعــو إلــى تمديــد آليــة إيصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى ســوريا 
عبــر معبــر بــاب الهــوى الحــدودي مــع تركيــا

"موقــع )ميديابــارت( االســتقصائي: الســلطات الفرنســية تســعى لتســليم الجــئ 
ســوري إلــى نظــام األســد وُتجــري اتصــاالت حاليــًا إلعادتــه إلــى دمشــق رغــم الخطــر 

الكبيــر علــى حياتــه 
الموقــع: الشــاب الســوري محتجــز بالقــرب مــن مطــار ""شــارل ديغــول"" بعــد القبــض 

عليــه فــي باريــس أثنــاء تفكيــك مخيــم لاجئيــن 
الموقــع: الشــاب الســوري )22 عامــا( قــدم قبــل نحــو شــهرين إلــى فرنســا قادمــًا مــن 
ــر  حلــب وُوِضــع بأحــد مراكــز االحتجــاز التــي أقامتهــا الشــرطة الفرنســية لألجانــب غي

النظامييــن تمهيــدًا لطردهــم"
"بريطانيــا تدعــم بعثــات منظمــة األســلحة الكيماويــة إلــى ســوريا بـــ 200 ألــف 
أســترليني بهــدف ضمــان القضــاء علــى كيمــاوي نظــام األســد وإثبــاث الحقائــق 

االســتخدامه  حــول 
الممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســاح باألمــم المتحــدة إيزومــي ناكاميتســو، كانــت 
جــددت التأكيــد فــي تشــرين األول الماضــي علــى أن الثغــرات والتناقضــات ال تــزال 

قائمــة فــي إعــان نظــام األســد عــن مخزوناتــه مــن األســلحة الكيماويــة."
"دول مجلــس التعــاون الخليجــي تؤكــد علــى ضــرورة تكثيــف الجهــود للتوصــل لحــل 
سياســي فــي ســوريا يحفــظ وحدتهــا وســيادتها ورفــض التدخــات اإلقليميــة فــي 

شــؤونها الداخليــة.
ــه الســابقة بشــأن ســوريا، ودعــم  ــه يؤكــد علــى قرارات ــان إن وقــال المجلــس فــي بي
ــفر  ــى أن تس ــع إل ــون، ويتطل ــر بيدرس ــوريا غي ــاص لس ــي الخ ــوث األمم ــود المبع جه
اجتماعــات اللجنــة الدســتورية فــي ســوريا عــن توافق يســهم فــي الجهــود المبذولة 

للوصــول لحــل سياســي.
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وجــدد المجلــس دعمــه لجهــود األمــم المتحــدة لرعايــة الاجئيــن والنازحين الســوريين، 
والعمــل علــى عودتهــم اآلمنــة إلــى مدنهــم وقراهــم، ورفــض أي محــاوالت إلحداث 

تغييــرات ديموغرافيــة في ســوريا.
وشــدد المجلــس علــى أهميــة اســتمرار كافــة الجهــود لرفــع المعانــاة عــن الشــعب 
ــو 2022م،  ــس األمــن رقــم 2642 فــي 12 يولي الســوري الشــقيق، ورحــب بقــرار مجل
بشــأن تمديــد تفويــض آليــة إيصــال المســاعدات اإلنســانية األمميــة عبــر الحــدود مــن 

تركيــا إلــى ســوريا لمــدة ســتة أشــهر إلــى ينايــر 2023."
ــوريا  ــمال س ــًا ش ــز يومي ــف خب ــف رغي ــوزع 54 أل ــة ت ــانية التركي ــة اإلنس ــة اإلغاث هيئ
بدعــم مــن مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية وبالتعــاون مــع 

منظمــة "تشــاريتي" اإلنســانية
"المفوضيــة األوروبيــة تقــول إنهــا ســتقدم 220 مليــون يــورو إلــى تركيــا لدعــم 

وتحســين عمليــات المراقبــة علــى الحــدود الشــرقية للبــاد 
المفوضيــة األوروبيــة: إجمالــي مــا قدمتــه المفوضيــة إلــى تركيــا خــال عــام 2022 
وصــل إلــى 1.2 مليــار يــورو صرفــت علــى الاجئيــن وعمليــات ضبــط ومراقبــة الحــدود"
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خامسًا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

كتــب روبــرت فــورد الســفير األمريكــي الســابق فــي ســورية مقالــة بعنــوان التقــارب 
التركــي الســوري ال يــزال بعيــدًا ويقــول فــور " الافــت أن حكومــة األســد لــم تقــدم 
أي تنــازالت سياســية خــال هــذه الحــرب األهليــة. وبــداًل عــن ذلــك، ينتظــر األســد ويتابع 
الهجمــات الشــديدة مــن المعارضــة التركيــة ضــد مجمــل سياســة إردوغــان إزاء ســوريا. 
ــاح سياســي ســريع تجــاه دمشــق. وربمــا  ــى انفت وتدعــو أحــزاب المعارضــة هــذه إل
ــران(،  ــات يونيــو )حزي ــه إذا فــازت المعارضــة التركيــة فــي انتخاب يأمــل األســد فــي أن
ســوف يتمكــن مــن التوصــل إلــى اتفــاق للتخلــي عــن الدعــم التركــي لمقاتلــي 
المعارضــة بســهولة أكبــر، ومــن ثــم كســب نفــوذ أكبــر فــي مواجهــة ”حــزب االتحــاد 
الديمقراطــي”. لــذا، يرفــض الرئيس الســوري بكل أدب دعوة بوتيــن للمجيء والتقاط 
صــورة مــع إردوغــان. ويتعيــن علينــا أن نتذكــر أنــه حتــى زعمــاء الــدول الضعيفــة قــد 

يقولــون أحيانــًا ”ال، شــكرًا لكــم”.
ــن مــن وضــع  صحيفــة الشــرق األوســط مناطــق المعارضــة الســورية تســتقبل الهاربي

ــدالع الحــرب. ــذ ان ــر مســبوقة من محافظــات النظــام بســبب أزمــة معيشــية غي
حيــث تشــهد مناطــق المعارضــة في شــمال غربي ســوريا، خــال اآلونة األخيــرة، تدفق 
مئــات المواطنيــن والعوائــل مــن مناطــق النظــام بشــكل يومــي، بالرغــم مــن مخاطــر 
المــوت أو االعتقــال؛ هربــًا مــن األزمــة االقتصاديــة والمعيشــية التــي لــم يســبق لهــا 
مثيــل منــذ انــدالع الحــرب فــي ســوريا قبــل 11 عامــًا، وأزمــة الوقــود الخانقــة وغــاء 
أســعار الســلع إلــى مســتوى قياســي، وتوقــف الكثيــر مــن الخدمــات والمرافــق فــي 

المناطــق التــي يحكمهــا النظــام الســوري.
ولجأ أكثر من 200 عائلة ســورية وأكثر من 300 شــاب من مناطق مختلفة في ســوريا 
خاضعــة لســيطرة النظــام الســوري، إلــى مــدن عفريــن والبــاب وإعــزاز ومحافظــة إدلب 
الخاضعــة لســيطرة المعارضــة، شــمال غربــي ســوريا، علــى مــدار اليوميــن الماضييــن، 
كانــوا قــد فــّروا جميعــًا مــن مناطــق النظــام الســوري علــى دفعــات مــن خــال طــرق 
تهريــب للبشــر مقابــل مبالــغ ماليــة؛ بدافــع البحــث عــن لقمــة العيــش والــدواء وحليــب 
األطفــال، بعــد تدهــور الوضــع االقتصــادي والمعيشــي بشــكل مفاجــئ فــي مناطــق 
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النظــام وشــلل شــبه تــام للحيــاة، وفــق روايــات عــدد مــن الفاّريــن
الكويت توقف تمويل مشاريع اإلسكان في الشمال السوري؟

وقالــت صحيفــة "الجريــدة" الكويتيــة، إن القــرار جــاء بتوجيهــات مــن وزارة الخارجيــة 
الكويتيــة، ممثلــة بــإدارة شــؤون التنميــة والتعــاون الدولــي، موضحــة نقــًا عــن 
مصــادر، أن "هــذا التوجــه يأتــي انطاقــًا مــن المســاعي المشــتركة بيــن الجهــات 
الحكوميــة، الســيما ذات العاقــة، فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة مــن العمــل 
الخيــري، وإبــراز الوجــه اإلنســاني للكويــت"، الفتــة إلــى أنــه تــم الطلــب مــن الجهــات 
الخيريــة البالغــة نحــو 64 جمعيــة، للعمــل بالتعميــم المذكــور وااللتــزام بمــا تضمنــه. 

ــاء. ــم تعلــق الكويــت رســميًا علــى هــذه األنب ول
نشــر "معهــد الشــرق األوســط" تحليــًا عــن شــخصية وأدوار حســام لوقــا تحــت عنــوان 
ــه  ــتعرض في ــا"، اس ــام لوق ــد حس ــوري الصاع ــم الس ــه( والنج ــوت خناصر)بلدت "عنكب
سلســلة المحّطــات التــي رســمت صعــود هــذا الرجــل الــذي بــدأ حياتــه المهنّيــة 
ــرات العامــة"  ــة المخاب ــرًا لـ"مديري ــح مدي ــب عــام 1984، وأصب مــازَم شــرطة فــي حل
ــب علــى مكاســب  ــى العديــد مــن االســتراتيجيات للتغّل للنظــام الســوري "الــذي تبّن
المعارضــة الجــاّدة والتدّخــات الدوليــة، ومنهــا تعنيــف المدنييــن واالعتــداء الوحشــي 
علــى المعارضيــن، وصــواًل إلــى إعــان إصاحــات مــن دون مضمــون جوهــري، وإضفــاء 
شــرعية علــى الميليشــيات المواليــة لــه وجعلهــا قــوات شــرعية، ومحاصــرة األحيــاء 
المناهضــة لــه وتطهيرهــا بالقــّوة، واســتخدام ذريعــة "المصالحــة" إلعــادة فــرض 

ــرة والســّكان. إرادتــه علــى المناطــق المدّم
أطلــق التحالــف اإلغاثــي األمريكــي مــن أجــل ســوريا ARCS  النســخة العربيــة مــن 
الدراســة القانونيــة التــي صاغتهــا مؤسســة غورنيــكا 37 بتكليــف مــن ARCS  ضمــن 
حملــة )اإلحتيــاج ال الفيتــو( ، تحــت عنــوان:"2014 ليســت 2022" والتــي تتحــدث عــن 
"قانونيــة إدخــال المســاعدات اإلنســانية للشــعب الســوري عبــر األمــم المتحــدة دون 
الحاجــة لقــرار مــن مجلــس األمــن الدولــي، وتجمــع الدراســة بعــض األســس القانونيــة 
المعتمــدة فــي القانــون الدولــي لمواصلــة إدخال المســاعدات اإلنســانية عبــر الحدود 

بتنســيق مــن األمــم المتحــدة.



راصد نما للنصف األول من ديسمبر 2022

Page 25

سادسًا: رؤية تحليلية

نقلــت وكالــة رويتــرز عــن الرئيــس أردوغــان قولــه إنــه عــرض علــى  الرئيــس الروســي 
فاديميــر بوتيــن صياغــة آليــة مــع روســيا و ســوريا لتســريع المســار الدبلوماســي وأن 
أردوغــان يقــول إنــه يريــد عقــد اجتمــاع مــع بشــار األســد ويؤكــد أن لــدى بوتيــن نظــرة 
إيجابيــة لهــذا األمــر، وهــذه التصريحــات ال بــد وأن تشــكل هــزة لقــوى المعارضــة التــي 
وضعــت كل خياراتهــا فــي الســلة التركيــة، وبالتالــي أي انفتــاح مــن قبــل تركيــا علــى 
ــة  ــد وجــودي لدورهــا، ولكــن مــن المهــم محاول النظــام ســتقرأه المعارضــة كتهدي
فهــم الســياق السياســي لانعطافــة التركيــة، وبدايــة ال بــد مــن توضيــح أن هــذه 
التصريحــات ليســت خــارج الســياق العــام للسياســة التركية التي بدأت بعد ازمة اســقاط 
الطائــرة الروســية والتــي انتهــت باجتــراح مســار اســتانة والتــي قادتــه روســيا وتركيــا 
ــة  ــة البيني ــية التركي ــة الروس ــات االقتصادي ــم العاق ــادة حج ــى زي ــة ال ــران باإلضاف وإي
والتــي تــرى تركيــا فــي هــذه العاقــات إحــدى طــرق معالجــة أزمتهــا االقتصاديــة، 
وبالتالــي فتركيــا تــرى بتفاهمهــا مــع روســيا فــي ســورية أمــرا ضروريــا وقــد يفــوق 
ضــرورة تفاهمهــا مــع أمريــكا فــي القضيــة الســورية، هــذا علــى مســتوى اقتــراب 
تركيــا مــن الرؤيــة الروســية علــى حســاب الرؤيــة األمريكيــة، وعلــى مســتوى القضايــا 
ــا بمــا يتعلــق بالوضــع الســوري فهمــا قضيتيــن أساســيتين  ــا حالي التــي تشــغل تركي
حاليــا وهمــا التواجــد العســكري لحــزب العمــال الكردســتاني علــى الحــدود الجنوبيــة 
لتركيــا عبــر قــوات قســد وملــف الاجئيــن الســوريين فــي تركيــا ، وكا الملفيــن تــدرك 
ــام  ــعى النظ ــي أن يس ــن الطبيع ــا، وم ــام لمعالجتهم ــيا والنظ ــا لروس ــا لحاجته تركي
ــر المعارضــة مقابلهمــا  ــزاز االتــراك فــي ملــف مصي ــة ابت ومــن خلفــه روســيا لمحاول
ــة وصــول  ــه وهــو مــا يجعــل احتمالي ــا ســتتنازل عن ــأن تركي ــا ب ــدو حالي وهــو مــا ال يب
تركيــا والنظــام لتفاهــم سياســي قليلــة، ورغــم انخفــاض احتماليــة حصــول توافــق 
بيــن النظــام وتركيــا ، إال أن  المعارضــة يجــب أن تدخــل هــذا االحتمــال ضمــن حســاباتها 
ــي  ــدات الت ــع التهدي ــل م ــتجابة للتعام ــائل اس ــر وس ــى تطوي ــل عل ــية والعم السياس

ســينتجها هــذا التقــارب.
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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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