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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

القيــادة المركزيــة األميركيــة: صواريــخ اســتهدفت قــوات التحالــف فــي قاعــدة 
القريــة الخضــراء شــمال شــرق ســوريا  دون وقــوع إصابــات

ــوريين  ــة س ــد مرتزق ــاء تجني ــن أنب ــة م ــا قلق ــوريا: ألماني ــى س ــي إل ــوث األلمان المبع
ــا ــى أوكراني ــة عل ــيا العدواني ــرب روس ــي ح ــاركة ف للمش

وزيــر الداخليــة التركــي: لــم يرتفــع عــدد الســوريين فــي تركيــا خــال الســنوات األربــع 
الماضيــة ويبلــغ عددهــم 3 ماييــن و 595 ألــف و 134 شــخصا

وزارة الخارجيــة األميركية:نراقــب تقاريــر موثوقــة و مفتوحــة المصــدر عــن عمــل 
عســكري تركــي محتمــل فــي شــمال ســوريا و شــمال العــراق فــي األيــام المقبلــة

"المفــوض الســامي لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان فولكــر تــورك يديــن ""القتــل 
الوحشــي"" لفتاتيــن فــي مخيــم الهــول ويعــرب عــن قلقــه مــن تصاعــد العنــف فــي 

المخيــم 

ــة آالف النســاء   المفــوض الســامي دعــا المجتمــع الدولــي و "قســد" لضمــان حماي
واألطفــال الذيــن مــا زالــوا محتجزيــن فــي المخيمــات

ــر مــن البــؤس أمــر  ــا الكثي ــن عانت ــن اللتي ــن الشــقيقتين الصغيرتي  فولكــر: وفــاة هاتي
مفجــع للغايــة فظــروف وفاتهمــا والطريقــة التــي ُقتلتــا بهــا تســتعصي علــى 

ــم" الفه
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عضــو المجلــس الســوري األمريكــي طــال ســنبللي فــي المؤتمــر: العــودة اآلمنــة 
ــن الســوريين أســاس ألي حــل مســتدام فــي األزمــة الســورية والكريمــة للنازحي

أردوغــان: العمليــات فــي شــمال ســوريا والعــراق ال تقتصــر علــى الحملــة الجويــة 
ــات مــع  ــم نجــر محادث ــة، أردوغــان: ل وســنجري مناقشــات بشــأن مشــاركة قــوات بري

الرئيســين األمريكــي والروســي بخصــوص عمليــة "المخلــب - الســيف" الجويــة

الكرمليــن: نتفهــم ونحتــرم هواجس تركيا بشــأن ضمــان أمنها وهذا حقهــا القانوني، 
الكرمليــن: هنــاك اختافــات دائمــًا فــي نهجــي روســيا و تركيــا بشــأن الوفــاء بالتزامــات 
اتفــاق سوتشــي يناقشــها زعيمــا البلديــن، الكرمليــن: ندعــو األطــراف كافــة لابتعــاد 

عــن الخطــوات المزعزعــة لاســتقرار فــي جميــع أنحــاء ســوريا وضبــط النفس

أردوغــان فــي إشــارة إلــى التحــرك العســكري البــري ضــد قســد: تركيــا قامــت بدورهــا 
فــي ضمــان أمــن حدودهــا مــع ســوريا ومــن حقهــا التحــرك إلــى المــكان الــذي تضمــن 

فيــه أمــان مواطنيهــا وأراضيهــا
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البيــت األبيــض: ليــس هنــاك أي محادثــات مــع روســيا بشــأن العمليــة العســكرية 
التركيــة فــي شــمال ســوريا

البنتاغــون: نعــارض األعمــال العســكرية مــن قبــل جميــع األطــراف بســبب تداعياتهــا 
علــى تصعيــد األوضــاع فــي ســوريا و العــراق، البنتاغــون: األعمــال العســكرية مــن قبــل 

جميــع األطــراف فــي شــمال ســوريا تهــدد مهمــة إلحــاق الهزيمــة بتنظيــم الدولــة

ــا  ــاع تركي ــت إقن ــيا حاول ــف: روس ــندر الفرينتي ــوريا ألكس ــى س ــي إل ــوث الروس المبع
باالمتنــاع عــن عمليــة قــد تــؤدي إلــى تصعيــد فــي الشــرق األوســط بأكملــه خــال 

ــات أســتانا محادث

الواليــات المتحــدة األمريكيــة تعــرب عــن قلقهــا البالــغ إزاء تصاعــد األعمال العســكرية 
شــمالي ســوريا وتدعــو إلــى وقــف فــوري للتصعيد

المبعــوث الروســي الخــاص إلــى ســوريا ألكســندر الفرنتييــف: تركيــا ســترفع القيــود 
المفروضــة علــى تحليــق الطائــرات الروســية إلــى ســوريا قريبــًا وال توجــد شــروط

الفرنتييــف: هنــاك احتمــال لعــدول تركيــا عــن القيــام بعمليــة بريــة فــي ســوريا علــى 
الرغــم مــن أن أنقــرة لــم تقــدم مثــل هــذه التأكيــدات

وزارة الخارجيــة الروســية تقــول إن العمليــة البريــة التركيــة فــي ســوريا ســتزيد التوتــر 
فــي المنطقــة وســتؤدي إلــى زيــادة النشــاط "اإلرهابــي"

رئيــس الــوزراء الســويدي أولــف كريسترســون: لتركيــا الحــق فــي الدفــاع عــن نفســها 
ضــد اإلرهــاب 

المتحــدث باســم الشــؤون الخارجيــة والسياســة األمنيــة لاتحــاد األوروبــي بيتــر ســتاتو 
يدعــو إلــى خفــض التصعيــد فــي ســوريا والعــراق مؤكــدًا علــى "التــزام االتحــاد 

ــن" ــي البلدي ــامة أراض ــيادة وس ــي بس األوروب

أردوغــان: مصممــون علــى جعــل كل شــبر مــن بلدنــا آمًنــا عبــر عمليــات مكافحــة 
ــدود ــارج الح ــن خ ــدءا م ــاب" ب "اإلره
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ــان األمريكــي حــول  ــى البي ــرد عل ــن ي ــم قال ــة إبراهي المتحــدث باســم الرئاســة التركي
ــة  ــا الحصــول علــى إذن مــن أي دول ــه "ال يمكنن ــة التركيــة فــي ســوريا بقول العملي

ــا" لضمــان أمنن

قالــن: اتخــاذ خطــوات ملموســة بحــق مــن يرتكبــون جرائــم إرهابيــة ضــد تركيا سيســرع 
عمليــة انضمــام فنلنــدا و الســويد للناتو

وزارة الدفــاع التركيــة: تتواصــل عملياتنــا ضــد "إرهابيي" PKK/ YPG الذيــن ليس لديهم 
مهمــة ســوى إراقــة الدمــاء وتعطيــل الســام واألمــن للســكان المحلييــن فــي شــمال 

سوريا

ــاء  ــف: لق ــندر الفرنتيي ــط ألكس ــرق األوس ــع الش ــول وض ــي ح ــس الروس ــوث الرئي مبع
الرئيــس التركــي مــع رئيــس نظــام األســد هــو خطــوة حاســمة وقويــة لكننــا نعتقــد 
أن الظــروف المائمــة لــم تتهيــأ بعــد، الفرنتييــف: نحــن مســتعدون الســتعادة الحــوار 

مــع الواليــات المتحــدة حــول ســوريا إذا أثبتــت واشــنطن الرغبــة بذلــك



راصد نما للنصف الثاني من نوفمبر 2022

Page 6

الناطــق باســم الرئاســة التركيــة: العمليــة العســكرية ممكــن أن تبــدأ هــذه اللحظــة 
أو غــدا أو بعــد أســبوع بحســب تقييمنــا للموقــف ، الناطــق باســم الرئاســة التركيــة: 
لــم نســتهدف حتــى اآلن أي جنــود تابعيــن ألمريــكا أو روســيا وهــذا ليــس مــن ضمــن 
أهدافنــا ، الناطــق باســم الرئاســة التركيــة: هدفنــا الوحيــد هــو وحدات حماية الشــعب 
الكرديــة الموجــودة فــي شــمال ســوريا، الناطــق باســم الرئاســة التركيــة: أبلغنــا 
ــل  ــم التوص ــي ت ــات الت ــت االتفاق ــرة خرق ــي كل م ــي ف ــي واألمريك ــن الروس الجانبي

إليهــا .

المتحــدث الرســمي باســم األمــم المتحــدة ســتيفان دوجاريــك: مــن المهــم أن تحافــظ 
األطــراف جميعهــا علــى وقــف إطــاق النــار القائــم بينهــا فيمــا يتعلــق بســوريا

ــمال  ــي ش ــر ف ــد خطي ــل تصعي ــاك عوام ــوريا: هن ــى س ــاص إل ــي الخ ــوث األمم المبع
ــر ــي للخط ــتقرار اإلقليم ــيعرض االس ــا س ــو م ــوريا وه س

المندوبــة األمريكيــة بمجلــس األمــن: التصعيــد شــمالي ســوريا يهدد هدفنا المشــترك 
لمحاربــة تنظيــم الدولة

المنــدوب الفرنســي فــي األمــم المتحــدة: نشــعر بالقلــق مــن نيــة تركيــا شــن عمليــة 
بريــة فــي ســوريا 

المنــدوب الصينــي فــي األمــم المتحــدة: علــى تركيــا وقــف هجماتهــا فــورا علــى 
ســوريا 

 المنــدوب التركــي فــي مجلــس األمــن: ســنواصل تنفيــذ عمليــات مكافحــة اإلرهــاب 
ــن  ــا فــي فــي مجلــس األمــن: ل ــا، منــدوب تركي ــة شــعبنا وضمــان أمــن حدودن لحماي

أشــرف ممثــل نظــام األســد بالــرد عليــه

البنتاغــون: قلصنــا عــدد دورياتنــا مــع قســد شــمال ســوريا ونركــز علــى القضــاء علــى 
تنظيــم الدولــة

 "pkk / ypg" وزارة الدفــاع األمريكيــة تعلــن تقليــص عــدد دوريــات جنودهــا مــع عناصــر
فــي الشــمال الســوري بســبب العمليــات التركيــة المســتمرة ضــد التنظيم
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ثانيًا: الحراك السياسي

الحكومــة الســورية المؤقتــة تديــن انتخــاب نظام األســد نائبــًا لرئيس المؤتمــر الدولي 
لرعايــة الطفولــة المبكــرة والتربيــة لعــام 2022 والذي تقيمه منظمة اليونســكو

 الحكومــة المؤقتــة: هــذا التصــرف غيــر مســؤول مــن المنظمــة الدوليــة ويتجاهــل 
أفظــع الجرائــم التــي تعــرض لهــا الشــعب الســوري وتحديــدا األطفــال منذ العــام 2011

 الحكومــة المؤقتــة: نعتبــر أن تلــك العمليــة تتنافــى مــع أهــداف المؤتمــر نفســه 
فــي مســاعيه نحــو حــق كل طفــل فــي الرعايــة الجيــدة، فــي حيــن أن نظــام األســد 

جعــل مــن أطفــال ســوريا مشــردين وأيتــام يعانــون الفقــر والجــوع والجهــل

الشــارع الثــوري فــي مدينــة البــاب يدين ما وصفهــا بـ "التصرفــات التشــبيحية" الصادرة 
عــن القــوات الخاصــة والكومانــدوس التابعــة لمديريــة األمــن فــي البــاب خــال فــض 

اعتصــام "يــوم الحقيقــة"

الدفــاع المدنــي الســوري: إرهــاب يومــي يمارســه نظام األســد وروســيا والميليشــيات 
المواليــة لهــم بحــق الســوريين مــع غيــاب موقــف دولــي حــازم عــن وقفهــا

موقــع باســنيوز: المجلــس الوطنــي الكــردي يســتكمل أمــس الجلســة الختاميــة 
لمؤتمــره الرابــع فــي ســوريا بعــد منــع جلســته األولــى علــى يــد "األســايش" التابعــة 

لقســد قبــل نحــو أســبوعين

باســنيوز: الجلســة الختاميــة ناقشــت مشــروع التقريــر والبرنامــج السياســي المرحلــي 
والنظــام األساســي للمجلــس وتــم إقرارهمــا بعــد إجــراء تعديــات

مظلــوم عبــدي قائــد "قــوات ســوريا الديمقراطيــة"، لرويتــرز: هنــاك تعزيــزات تركيــة 
جديــدة علــى الحــدود وداخــل ســوريا فــي مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي الســوري

عبــدي: تلقينــا تأكيــدات "واضحــة" مــن واشــنطن وموســكو بأنهمــا تعارضــان العمليــة 

التركيــة لكننــا نريــد شــيئًا ملموســًا أكثــر إليقــاف أنقــرة
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ثالثًا: التطورات في الساحة السورية

مناطق النظام:
مقتــل الشــاب "أحمــد الحمــادي" الملقــب بـــ الكعكــي وهــو عنصــر ســابق فــي     

صفــوف الفصائــل المعارضــة إثــر اســتهدافه برصــاص مجهوليــن فــي منطقة الســوق 
بدرعــا البلــد

مقتــل المدعــو "عمــر علــي المســالمة" وإصابــة "خيــرو آميــن الحمــادي" نتيجــة     
اســتهدافهما برصــاص مســلحين مجهوليــن فــي درعــا البلــد

اغتيــال عنصــر فــي ميليشــيا تابعــة للنظــام يدعــى "أنــس داوود" برصــاص مجهوليــن     
يســتقلون دراجــة ناريــة بجانــب دوار اإلســكان فــي مدينــة حمــاة

مقتــل وإصابــة عــدد مــن عناصــر قــوات النظــام بهجــوم لخايــا تنظيــم الدولــة     
ــة  ــف الرق ــردي" بري ــز البوك ــة "عن ــط منطق ــي محي ــكرية ف ــة عس ــتهدف نقط اس

الغربــي

ــرس      ــيا الح ــابقة لميليش ــرات الس ــد المق ــة أح ــل يدوي ــتهدفون بقناب ــون يس مجهول
ــزور ــة ديرال ــال بمدين ــي العم ــي ح ــي ف ــوري اإليران الث
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مقتــل شــخصين بينهــم طفــل بإطــاق نــار مــن قبــل مجهوليــن فــي بلــدة المليحــة     
الشــرقية بريــف درعــا الشــرقي

وكالــة ســانا التابعــة للنظــام تعلــن مقتــل 4 عناصــر مــن قــوات النظــام بقصــف     
الوســطى الســاحل والمنطقــة  إســرائيلي اســتهدف مواقــع فــي 

مقتــل الشــاب "عمــار إبراهيــم الحلقــي" برصــاص مجهوليــن فــي مدينــة جاســم     
بريــف درعــا الشــمالي

مقتــل الشــاب "عمــار فــاروق أبــو نبــوت" إثــر اســتهدافه بعبــوة ناســفة فــي بلــدة     
نصيــب شــرقي درعــا

موقــع “i24News” اإلســرائيلي: هنــاك ضغوطــات دوليــة علــى الســلطات اإلســرائيلية     
إلعــادة فتــح معبــر القنيطــرة الحــدودي مــع ســوريا مــن أجــل الســماح للطــاب مــن 

قــرى الجــوالن المحتــل بالدراســة فــي الجامعــات بمناطــق ســيطرة نظــام األســد

مقتــل رجــل يبلــغ مــن العمــر 49 عامــا إثــر تعرضــه إلطــاق النــار مــن قبــل ابنــه فــي     
ــر بريــف حمــص الجنوبــي منطقــة القصي
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ــرف      ــرة ص ــا بحف ــع والدته ــقوطها م ــراء س ــا( ج ــدى داود )25 عام ــابة ن ــاة الش "وف
ــة  ــي الاذقي ــري ف ــرب دوار األزه ــي ق صح

 شــبان تمكنــوا مــن إنقــاذ األم بينمــا لــم يعثــر علــى الفتــاة الوحيــدة ألهلهــا إال بعــد     
ســاعات مــن البحــث"

ــم      ــد الرحي ــد عب ــى "خال ــة يدع ــل المعارض ــوف فصائ ــي صف ــابق ف ــادي س ــاة قي وف
ــات  ــر المجموع ــن عناص ــتباكات بي ــراء اش ــروح ج ــه بج ــى إصابت ــام عل ــد أي ــد" بع أبازي

ــا ــة درع ــد بمدين ــق الس ــي طري ــي ح ــة ف ــم الدول ــا تنظي ــة وخاي المحلي

تجمــع أحــرار حــوران: الميلشــيات اإليرانيــة تجنــد مــا يقــرب مــن 100 عنصــر مــن أبنــاء     
درعــا ضمــن حملــة تجنيــد جديــدة بهــدف حمايــة المواقــع التــي تســيطر عليهــا 
الميليشــيات فــي المنطقــة الجنوبيــة فــي ســوريا إضافــة إلرســال جــزء منهــا إلــى 

ــاك ــة مواقعهــا هن ــزور لحماي ــر ال ــاف دي أري

وفــاة 5 أشــخاص وإصابــة 18 آخريــن جــراء انقــاب "حافلــة بولمــان" بالقــرب مــن بلــدة     
"معــردس" بريــف حمــاة الشــمالي علــى طريــق مدينــة حلــب

وســائل إعــام مواليــة: إصابــة 18 شــخصًا بجــروح فــي انقــاب حافلــة ركاب "ســرفيس"     
كانــت تقلهــم علــى طريــق "طرطــوس - الشــيخ بــدر" بســبب عطــل فــي الفرامــل

ــروف      ــص والمع ــف حم ــة بري ــة تلبيس ــي مدين ــدرات ف ــار المخ ــار تج ــد كب ــال أح اغتي
ــه ــر كان برفقت ــخص آخ ــع ش ــد" م ــو جني ــم "أب باس

احتــراق 9 ســيارات فــي حــي األعظميــة بمدينــة حلــب بســبب انفجــار مولــدة كهربائية     
كانــت بجانبهم
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مناطق قسد:

قســد تصــادر بســطات المحروقــات مــن أصحابهــا داخــل مدينــة الطبقــة غــرب الرقــة     
بحجــة العمــل بهــا دون إذن مــن قســد

الجيــش الوطنــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع ميليشــيا KKP/DYP فــي     
محيــط بلــدة ابــو راســين شــرق رأس العيــن

الجيــش الوطنــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع ميليشــيا KKP/DYP بريــف     
تــل أبيــض الغربــي

تضرر عدد من الخيام إثر العاصفة المطرية في مخيم الهول شرق الحسكة    

الجيــش الوطنــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع ميليشــيا KKP/DYP فــي     
قريتــي الربيعــات وأم حرملــة ومحيــط بلــدة أبــو راســين شــرق رأس العيــن

الجيــش الوطنــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع ميليشــيا KKP/DYP بريــف     
تــل أبيــض الغربــي

مقتــل الشــاب مصطفــى علــى الســامة "أبــو عــدي" مــن أبنــاء قريــة ضمــان برصــاص     
مجهوليــن فــي قريــة الطكيحــي بريــف ديــر الــزور الشــرقي

الجيــش الوطنــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع ميليشــيا KKP/DYP فــي     
قريتــي ”تــل الــورد وأم حرملــة” بريــف أبــو راســين شــرق رأس العيــن

اشــتباكات عنيفــة بيــن الجيــش الوطنــي الســوري وقســد فــي محيــط مدينــة منبــج     
بريــف حلــب

اشــتباكات باألســلحة الثقيلــة والمتوســطة بيــن الجيــش الوطنــي وقســد علــى محــور     
جبهــة كفرخاشــر وكلجبريــن بريــف حلــب الشــمالي

ــن      ــدة "عي الجيــش الوطنــي يســتهدف بالمدفعيــة مواقــع "قســد" فــي محيــط بل
عيســى" شــمالي الرقــة
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المدفعية التركية تقصف مواقع لقسد في محيط رأس العين بريف الحسكة    

اشــتباكات عنيفــة بيــن الجيــش الوطنــي الســوري وقســد فــي محيــط مدينــة منبــج     
بريــف حلــب

الطيــران الحربــي التركــي يســتهدف بغــارة جويــة موقعــًا لميليشــيا KKP/DYP بريــف     
تــل أبيــض الغربــي

     KKP/DYP الطيــران الحربــي التركــي يســتهدف بعــدة غــارات جويــة مواقــع لميليشــيا
فــي محيــط عيــن العــرب

الجيــش الوطنــي يقصــف بالمدفعيــة مواقــع قســد فــي محيــط بلــدة عيــن عيســى     
والطريــق الدولــي 4m شــمال الرقــة

الجيــش التركــي يقصــف بالمدفعيــة مواقــع "قســد" علــى جبهتــي "كفرخاشــر" و     
"مرعنــاز" بريــف حلــب الشــمالي

الجيــش التركــي يقصــف بالمدفعيــة مواقــع "قســد" شــرق مدينــة جرابلــس بريــف     
حلــب الشــرقي

وفــاة طفليــن مــن أهالــي بلــدة الشــعفة بريــف ديــر الــزور الشــرقي بســبب تناولهمــا     
شــراب خافــض حــرارة منتهــي الصاحيــة

غارات تركية تستهدف مواقع "قسد" في محيط مدينة عين العرب بريف حلب    

ــث فــي الجيــش الوطنــي و "قســد"      ــق الثال ــن الفيل ــة بي اشــتباكات باألســلحة الثقيل
علــى محــور كفــر خاشــر بريــف حلــب الشــمالي

الطيــران المســير التركــي يســتهدف بغــارة جويــة موقعــًا لميليشــيا DYP/KKP غــرب     
تــل أبيــض

    /KKP غــارة جويــة مــن الطيــران المســير التركــي تســتهدف ســيارة تابعــة لميليشــيا
DYP فــي مدخــل بلــدة تــل تمــر شــمال الحســكة
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     DYP/KKP الطيــران المســير التركــي يســتهدف بغارتيــن جويتيــن موقعيــن لميليشــيا
فــي ريــف القحطانيــة شــمال شــرقي الحســكة

     DYP/KKP الطيــران المســير التركــي يســتهدف بثــاث غــارات جويــة مواقعــًا لميليشــيا
بالقــرب مــن قريــة العوجــة بريــف تــل تمــر شــمال الحســكة
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المناطق المحررة:

وفــاة ســيدة وتســجيل عــدة حــاالت تســمم فــي مخيــم الجاســم بناحيــة شــران     
شــمالي حلــب جــراء تنــاول معلبــات ســردين فاســدة

وكالــة األناضــول: القبــض علــى عنصريــن مــن قــوات "GPY" كانــا يحضــران لتفجيــر     
انتحــاري فــي عفريــن

وفاة طفلين وإصابة آخر بجروح إثر حادث سير وسط مدينة األتارب غربي حلب    

مقتــل مدنــي بانفجــار ناجــم عــن مخلفــات القصــف واالشــتباكات أثنــاء عملــه فــي     
قطــاف الزيتــون فــي محيــط بلــدة كفرتعــال بريــف حلــب الغربــي

ــة      ــم الدول ــا تنظي ــن خاي ــرا م ــى 11 عنص ــض عل ــاء القب ــن إلق ــة تعل ــرات التركي المخاب
ــوريا ــمال س ــرات ش ــة درع الف ــي منطق ــة ف ــة أمني بعملي

ــة جرابلــس      ــع فــي مدخــل مدين ــق فــي 3 شــاحنات بســاحة لنقــل البضائ ــدالع حري ان
شــرقي حلــب

العثــور علــى جثــة الشــاب "عدنــان الحــوران" قــرب مشــفى البــاب الجديــد بريــف حلــب     
الشرقي

قسد تستهدف الجانب التركي من معبر باب السامة بقصف صاروخي    

قصف لقوات قسد يستهدف محيط بلدة دابق شمال حلب    

قصف صاروخي مصدره قسد على مدينة جرابلس شرق حلب    

مقتــل طفــل بانفجــار قنبلــة عنقوديــة خــال رعيــه لألغنــام فــي األراضــي الزراعيــة     
علــى أطــراف مدينــة جســر الشــغور غربــي إدلــب

الفيلــق الثالــث فــي الجيــش الوطنــي يعلــن إحبــاط محاولــة تســلل لقــوات "قســد"     
علــى جبهــة حربــل بمحيــط مــارع بريــف حلــب الشــمالي

قســد تســتهدف بالرشاشــات الثقيلــة "ســاحة المــازوت" الواقعــة قــرب قريــة تفاحــة     
شــمالي الرقــة
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ــام مــن تعرضــه لعضــة      ــب بعــد عــدة أي ــن شــمال حل ــة عفري وفــاة طفــل فــي مدين
ــعور ــب مس كل

مكتــب اعــزاز اإلعامــي: قســم العيــادات والعمليــات البــاردة فــي المشــفى الوطنــي     
فــي مدينــة اعــزاز يعلــن تعليــق عملــه هــذا اليــوم احتجاجــًا علــى عــدم دفــع الرواتــب 

للشــهر الثالــث علــى التوالي

ــف      ــن بري ــدة كلجبري ــة فــي بل ــخ القاعــدة التركي قســد تســتهدف براجمــات الصواري
ــب الشــمالي حل

قصف صاروخي يستهدف منطقة البحوث شرق مدينة اعزاز في ريف حلب    

ارتفــاع حصيلــة ضحايــا القصــف الصاروخــي علــى مدينــة اعــزاز إلــى 5 قتلــى و 8     
ــى جرح

قسد تستهدف محيط مدينة مارع شمال حلب بقذائف صاروخية    

ــث فــي الجيــش الوطنــي و "قســد"      ــق الثال ــن الفيل ــة بي اشــتباكات باألســلحة الثقيل
علــى محــور كفــر خاشــر بريــف حلــب الشــمالي
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ــم      ــة فــي خيمتهــم بمخي ــدالع مدفئ ــة بحــروق نتيجــة ان ــه الثاث ــة أب وأطفال إصاب

ــا بريــف إدلــب ــان بالقــرب مــن قريــة كوكناي بني

وقفــة احتجاجيــة لقاطنــي مخيــم "كويــت الرحمــة" أمــام مبنــى الســراي فــي     

مدينــة عفريــن شــمالي حلــب للمطالبــة بإيجــاد بديــل لهــم عــن المخيــم الــذي يتعرض 

للقصــف بشــكل مســتمر

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة طفليــن أحدهمــا حالتــه خطــرة بانفجــار لمخلفــات     

الحــرب بالقــرب مــن مخيــم فــاح بحــي األشــرفية بمدينــة عفريــن شــمالي حلــب

قسد تقصف بالمدفعية أطراف بلدة دابق بريف حلب الشمالي    

ــو" بعــد      ــم جاب ــر "مري ــن تتمكــن مــن تحري قــوات الشــرطة واألمــن العــام فــي عفري

ــب الشــمالي ــة "قــره كــول" بريــف حل أقــل مــن ســاعة علــى اختطافهــا فــي قري

الجيــش الوطنــي يصــد محاولــة "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" التســلل علــى محــور     

جبهــة مرعنــاز شــمالي حلــب

انــدالع حريــق ســببه المدفــأة فــي مســكن يقطنــه مهجــرون فــي مخيم كفرلوســين     

بريــف إدلــب الشــمالي دون وقــوع إصابات

مقتــل أحــد عمــال قطــاف الزيتــون بانفجــار "ذخائــر غيــر منفجــرة" فــي محيــط قريــة     

مجدليــا بريــف إدلــب الجنوبــي

شــح فــي مــادة البنزيــن فــي مناطــق الشــمال الســوري مــع وصــول ســعر اللتــر لثاثيــن     

ــرة تركية لي

المكتــب الطبــي التابــع لمجلــس اعــزاز المحلــي يعلــن إغــاق صيدليــة فــي المدينــة     

لمخالفتهــا للتســعيرة الدوائيــة وبيــع أدويــة منتهيــة الصاحيــة وخلطــات دوائيــة غيــر 

مطابقــة لمعاييــر االســتعمال اآلمــن
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

ــام  ــن نظ ــادرة ع ــو" الص ــيم العف ــع "مراس ــان: جمي ــوق اإلنس ــورية لحق ــبكة الس الش
األســد أفرجــت عــن 7351 معتقــًا فقــط مــن أصــل 135 ألفــًا و253 معتقــًا ومختــٍف 

قســريًا فــي ســوريا

 الشــبكة الســورية: حصيلــة األشــخاص الذيــن اعتقلــوا أو أخفــوا من قبل قــوات النظام 
عقــب إصــدار مراســيم العفــو تزيــد عــن 17 ضعفــا عــن المفــرج عنهــم مــن مختلــف 

الســجون المدنيــة والعســكرية والفــروع األمنيــة فــي المحافظــات الســورية"

ــال  ــارض كم ــوري" المع ــعب الجمه ــزب "الش ــس ح ــة: رئي ــات التركي ــة جمهوري صحيف
كيليتشــدار أوغلــو التقــى بنحــو خمســين الجئــًا ســوريًا فــي مدينــة كيليــس التركيــة

صحيفــة جمهوريــات التركيــة: الاجئــون نقلــوا انزعاجهــم مــن الخطــاب العنصــري 
بحقهــم ووعــود السياســيين األتــراك بإرســال الســوريين قســرًا لبادهــم

صحيفــة جمهوريــات التركيــة: "كيليتشــدار أوغلــو" نفــى نيتــه إرســال الســوريين قســرًا 
حــال فــوزه باالنتخابات

صحيفــة جمهوريــات التركيــة: خطــة "كيليتشــدار أوغلــو" تتضمــن اللقــاء مــع حكومة 
نظــام األســد وفتــح ســفارات متبادلــة علــى أن يتــم بعــد ذلــك بنــاء منــازل ومــدارس 

لاجئيــن فــي إالزيــغ

قــوات األمــن التركــي تعتقــل ســتة أشــخاص فــي واليــة موغــا التركيــة اثنيــن منهــم 
بتهمــة االنتمــاء لتنظيــم PKK/YPG وأربعــة ســوريين بتهمــة مســاعدة التنظيــم 

والتحريــض لصالحــه

وكالــة إخــاص عــن مكتــب واليــة شــانلي أورفــا: إلقــاء القبــض علــى مواطــن ســوري 
كان يســتعد لتنفيــذ عمليــة تفجيريــة فــي واليــة أورفــا جنــوب تركيــا

البيــان: المتهــم دخــل إلــى األراضــي التركيــة بطريقــة غيــر شــرعية قادمــا مــن مدينــة 
عيــن العــرب شــمالي ســوريا
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البيــان: جــرى اعتقــال 3 ســوريين آخريــن فــي واليتــي بورصــة وأورفــا لهــم ارتبــاط 
بالمتهــم"

ــتانا  ــتانية أس ــة الكازاخس ــي العاصم ــوريا ف ــول س ــتانا 19" ح ــات "أس ــاق اجتماع انط
ــن ــدى يومي ــى م ــتمر عل ــي تس والت

المنســق المقيــم لألمــم المتحدة والمنســق اإلنســاني المؤقت لـ ســوريا المصطفى 
بنلمليــح يحــذر مــن أخطــار “كارثيــة” علــى الســوريين المســتضعفين بســبب ظــروف 

الشــتاء المحفوفــة بالمخاطــر فــي جميــع أنحــاء البــاد

بنلمليــح: هنــاك حاجــة ماســة إلــى تمويــل لتقديــم المســاعدة الشــتوية لمليونــي 
شــخص فــي ســوريا"

ــن  ــران تعل ــا وإي ــيا وتركي ــة"" روس ــدول الضامن ــتانا: ""ال ــاع أس ــي الجتم ــان الختام البي
ــوريا ــمال س ــة بش ــات الخاص ــذ االتفاق ــى تنفي ــة إل الحاج

الضامنــة"" لمســار أســتانا تعــارض مبــادرات ""الحكــم  الختامــي: ""الــدول  البيــان   
الذاتــي"" فــي شــمال شــرقي ســوريا
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القــوات المســلحة األردنيــة تعلــن إحبــاط محاولــة تســلل وتهريــب كميــات كبيــرة مــن 
المــواد المخــدرة قادمــة مــن األراضــي الســورية

 القــوات المســلحة األردنيــة: عمليــة التصــدي للمهربيــن نتــج عنهــا إصابــة أحدهــم 
وفــرار اآلخريــن إلــى داخــل العمــق الســوري 

 القــوات المســلحة األردنيــة: بعــد تكثيــف عمليــات البحــث والتفتيــش للمنطقــة عثرنا 
علــى 564 كــف حشــيش و20 ألــف حبــة كبتاجــون وســاح كاشــنيكوف وكميــة مــن 

الذخائر"

المحكمــة الدســتورية العليــا األلمانيــة تقضــي بعــدم الســماح بتقليــص اإلعانــات 
االجتماعيــة لطالبــي اللجــوء الذيــن يعيشــون بمفردهــم فــي نــزل جماعيــة لاجئيــن

اليونسيف: وصول مليوني جرعة من لقاح الكوليرا الفموي إلى نظام األسد

اليونيســيف: اإلبــاغ عــن عشــرات اآلالف مــن الحــاالت المشــتبه بهــا فــي جميــع 
المحافظــات منــذ إعــان تفشــي المــرض فــي 10 أيلــول الفائــت

اليونيســيف: المحافظــات األكثــر تضــررًا بالمــرض هــي حلــب والرقــة و الحســكة و ديــر 
الــزور

ممثلــة منظمــة الصحــة العالميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة فــي ســوريا: هــذه 
اللقاحــات جــزء مــن اســتجابة شــاملة ونعمــل للتأكــد مــن اســتمرارنا باحتــواء تفشــي 

المــرض"

منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة "يونيســيف": وصــول شــحنات محملــة بمليونــي 
ــة  ــى دمشــق الســتخدامها فــي حمل ــرا الفمــوي )OCV( إل جرعــة مــن لقــاح الكولي

تحصيــن تبــدأ بتاريــخ 4 كانــون األول المقبــل

المكتــب الفدرالــي: مشــاركة الســوريون فــي ســوق العمــل هــي األقــل بالنســبة إلــى 
الاجئيــن موضحــًا أن معــدل توظيــف الســوريين بلــغ %35 فقــط
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خامسًا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

صحيفــة القــدس العربــي : البطالــة تعصــف بالشــمال الســوري وتهــدد األســر والحلــول 

غائبــة والتهجيــر القســري أبرز أســبابها

 وقــد قــال مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فضل عبــد الغنــي، رأى أن الحلول 

لمواجهــة البطالــة ممكنــة، ويمكــن أن تكــون علــى مســتويين قريــب ومتوســط 

ــام رجــال األعمــال الســوريين  وآخــر بعيــد، األول مــن خــال خلــق مشــاريع محليــة وقي

ــف  ــي توظي ــاهم ف ــددة تس ــاريع متع ــي مش ــوري ف ــل الس ــي الداخ ــتثمار ف باالس

أكبــر قــدر ممكــن مــن الســوريين.

أمــا علــى المســتوى البعيــد، فاعتبــر أن األزمــة أكثــر عمقــا وتشــابكا، خاصــة أن 

الغالبيــة العظمــى فــي كل المناطــق الســوري تحــت خــط الفقــر، ويعانــون مــن 

أوضــاع اقتصاديــة ومعيشــية كارثيــة، نتيجــة األوضــاع التــي تمــر بهــا البــاد، وهــي 

مشــاكل بحاجــة إلــى الحــل السياســي، وانتقــال سياســي مــن أجــل معالجــة العديــد 

ــم. ــة والتعلي ــن والبطال ــكلة المعتقلي ــل مش ــها ح ــى رأس ــا، وعل ــن القضاي م

ــق منســقو االســتجابة، طــرح بعــض  ــر فري ــور محمــد حــاج، مدي ــن أن الدكت فــي حي

الســوري، ومنهــا:  الشــمال  فــي  البطالــة  أزمــة  لمواجهــة  والمقترحــات  الحلــول 

ــة  ــى إقام ــل عل ــل والعم ــر البدائ ــوق، وتوف ــات الس ــب باحتياج ــم والتدري ــط التعلي رب

المشــروعات كــي تتســع ألكبــر قــدر مــن األيــدي العاملــة، توفيــر فــرص عمــل جديــدة 

للشــباب والدعــم المــادي للمشــروعات الصغيــرة.

باإلضافــة إلــى ضــرورة االهتمــام بالصناعــات الصغيــرة والحــرف اليدويــة والتــي مــن 

شــأنها اســتقطاب عــدد كبيــر مــن اليــد العاملــة إذا مــا توفــر الدعــم الــازم لهــا.
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تلفزيــون ســورية : جيمــس جيفــري: االنســحاب األميركــي مــن ســوريا علــى الطريقــة 

األفغانيــة ســيولد صدمــة

قــال المبعــوث األميركــي الســابق إلــى ســوريا جيمــس جيفــري إن انســحاب القــوات 

األميركيــة مــن ســوريا علــى الطريقــة األفغانيــة مــن الممكــن أن يولد صدمــة مزعزعة 

لاســتقرار، وســيمنح روســيا وإيــران نصــرا اســتراتيجيا.

ــرز" أن هــذه الصدمــة مــن شــأنها أن  ــن أفي وأضــاف فــي مقــال نشــره موقــع "فوري

تجعــل الفوضــى التــي رافقــت دعــوة الرئيــس األميركــي الســابق دونالــد ترامــب 

ــة. ــدو معتدل ــام 2019 تب ــي ع ــوريا ف ــن س ــة م ــوات األميركي ــحب الق ــرة لس القصي

وجــاء كام جيفــري ردا علــى مستشــار السياســات عــن العــراق وســوريا فــي مكتــب 

المبعــوث األميركــي الخــاص، كريســتوفر الخــوري الــذي اعتبــر أن الواليــات المتحــدة 

ــم  ــن لتنظي ــاذ آم ــى م ــاء عل ــو القض ــوريا وه ــي س ــس ف ــا الرئي ــت هدفه ــد حقق ق

الدولــة وعليهــا التفــاوض علــى حــل ســريع لانســحاب مــن البــاد وحمايــة شــركائهم 

أي قــوات ســوريا الديمقراطيــة

دراســة لـ”اليــوم التالــي”: غيــاب “المرجعيــات” الموثوقــة لجمــوع الســوريين والبحــث 

عــن هويــة وطنيــة

ات الســجال حــول عاقــة الديــن ودوره فــي المجتمــع، و”الدولــة” بشــكل خــاص، 

ــاة  ــل الحي ــي تفاصي ــراق ف ــاع أو االفت ــن اإلجم ــر م ــت للكثي ــي أسس ــا الت ــن القضاي م

الســورية “االجتماعيــة والسياســية” بعــد عــام 2011، بالتزامــن مــع مــا خبرتــه الســاحة 

الســورية فــي العقــد األخيــر مــن بــروز أشــكال مختلفــة مــن التيــارات الراديكاليــة، 

ــان الخطــاب الدينــي علــى طيــف واســع مــن المعارضــة الســورية “السياســية  وطغي

ــة  ــاءات األولي ــودة لانتم ــر، والع ــتات والتهجي ــة الش ــن تجرب ــك ع ــكرية”، ناهي والعس

ــة. ــة الفردي ــن والحماي ــة لألم الضامن
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اســتنادًا إلــى كل تلــك التصــورات، نشــرت منظمــة »اليــوم التالــي« دراســة حــول 

ــعد،  ــام الس ــث حس ــا الباح ــام به ــية« ق ــة والسياس ــا المدني ــن والقضاي ــاط التدي »أنم

طبقــت علــى الســوريين فــي أماكــن تواجدهــم؛ ســوريا فــي مناطقهــا كافــة، تركيــا، 

ــوريا.  ــة لس ــة المكّون ــف المختلف ــان والطوائ ــن األدي ــا، م ــي، أوروب ــوار العرب دول الج

ــوريًا. ــة 2860 س ــة الدراس ــت عّين وبلغ

ناقشــت الدراســة بتفصيــل دقيــق اتجاهات الســوريين، على اختــاف أنماطهم الدينية 

والشــخصية حــول الواقــع الحالــي فــي ســوريا، بعــد مــرور أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن 

اإلربــاك والضبابيــة التــي أحاطــت بـــ “الحالــة الســورية”، وذلــك فــي مســتويات عــدة 

“االجتماعيــة والمدنيــة والسياســية والدينيــة والجندريــة”.

وقــد كان مــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة غيــاب أي جســم أو هيئــة، 

ــل الســوريين ويعتبرونهــا مرجعيــة سياســية أو حتــى  سياســية كانــت أم دينيــة، تمّث

دينيــة لهــم.

وأظهــرت “عّينــة الدراســة” جملــة مــن المشــكات ذات التعقيــد العالي، منهــا االرتداد 

إلــى المرجعيــات األّوليــة، فــي صيغــة لتنظيمــات اجتماعيــة مــا قبــل حديثــة. والتــي 

أبــرزت عــودة العائلــة والعشــيرة كمرجعيــة رئيســة ألفرادهــا، وهــو أمــر مفهــوم مــع 

غيــاب أدوار مؤسســات الدولــة فــي رعايــة مواطنيهــا، وهــو لــم يكــن حاصــًا حتــى 

قبــل الحــراك الثــوري بشــكل ســليم.

وتصــدرت “المســألة الطائفيــة” الخلــل فــي المشــهد االجتماعــي العــام، وهــي 

مفــرز طبيعــي مــن مفــرزات الحــرب، وذلــك بســبب اعتمــاد النظــام السياســي عليهــا 

ــه  ــوري. وهــو مــا نجــح ب فــي تجييــش “طائفتــه” لكســب تأييدهــم ضــد الحــراك الث

بامتيــاز، مــا أســس لميليشــيات طائفيــة باتــت تحــارب تحــت مســميات ورمــوز دينيــة، 
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ــد مــن  ــب معــه العدي ــي/ طائفــي لديهــم، جل ــى صــراع دين ــى تحــول الصــراع إل حت

الميليشــيات الطائفيــة مــن خــارج ســوريا، لتحــارب الشــعب الســوري تحــت حجــة روايــة 

ــه. اخترعهــا النظــام السياســي للحفــاظ علــى بقائ

وهــذا مــا أّســس، فــي رأي عينــة الدراســة، لارتــداد إلــى الطائفــة الدينيــة لــدى 

الســوريين، فمــا دام الجميــع ُيحــاَرب باســم العامــل الدينــي، فقد كان مــن المتوقع أن 

يتــم الــرد، عمليــًا ونظريــًا، علــى راديكاليــة النظــام وطائفيتــه “فــي العنــف واإلقصاء” 

بخطــاب مشــابه مــن التموقــع فــي حــدود الطائفــة الدينيــة أيضــًا لــدى اآلخريــن.

ومن النتائج األخرى تذكر الدراسة:

-ســيادة “نمــط التديــن المتوســط” عنــد الســوريين، باســتثناء دول أوروبــا وتركيــا بدرجة 

ثانيــة، التــي ارتفــع فيهــا )نمــط التديــن القليل(.

-رفض المحاصصة الدينية أو الطائفية في الممارسة السياسية.

-تأييد الحرية الدينية وحرية االعتقاد الديني.

-تراجع اهتمام السوريين بمتابعة التطورات السياسية في سوريا.

-اتجــاه إيجابــي نحــو قضايــا مواقــع وأدوار المــرأة فــي الحيــاة العامــة الســورية 

)مناصــب سياســية قياديــة، هيئــات دينيــة رســمية(.

ــادة  ــوان: زي ــة مهمــة بعن مركــز عمــران للدراســات االســتراتيجية يقــدم ورقــة تحليلي

ــب.. سياســة النظــام الدافعــة لعســكرة المجتمــع.  الروات

شــهد عــام 2018 تغيــرًا دااًل فــي معــادالت التــوازن بيــن زيــادة رواتــب العســكريين 

ــادة  ــث صــدر أول  مرســوم تشــريعي يتضمــن زي ــن فــي القطــاع العــام، حي والمدنيي

التغييــر  هــذا  ليســاهم  غيرهــم،  دون  فقــط  الجيــش  عســكريي  لرواتــب  صريحــة 

بالتظافــر مــع  غــاء المعيشــة ومعطيــات العطــب االقتصــادي فــي زيــادة معــدالت 
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تدهــور القــدرة الشــرائية، ممــا دفــع باتجــاه تنامــي مؤشــرات انخــراط المجتمــع فــي 

"المؤسســة العســكرية وأذرعهــا ”وتحــول الشــباب لمرتزقــة داخــل الحــدود وخارجهــا، 

ــار الهجــرة. ــز خي ناهيــك عــن تعزي

الشــبكة الســورية للحقــوق اإلنســان تصــدر تقريــرا بعنونــا تحليــل لكافــة مراســيم 

العفــو التــي أصدرهــا النظــام الســوري منــذ آذار/2011 حتــى تشــرين األول/2022

ــة  ــل لكاف ــوان ” تحلي ــرًا بعن ــوم تقري ــان الي ــوق اإلنس ــورية لحق ــبكة الس ــدرت الش أص

تشــرين  حتــى  آذار/2011  منــذ  الســوري  النظــام  أصدرهــا  التــي  العفــو  مراســيم 

األول/”2022، مشــيرًة إلــى أنَّ كافــة مراســيم العفــو أفرجــت عــن 7351 معتقــًا 

تعســفيًا ومــا زال لــدى النظــام الســوري قرابــة 135253 معتقًا/مختــٍف قســريًا.

ــن  ــم م ــرج عنه ــن أف ــفيًا الذي ــن تعس ــة المعتقلي ــت حصيل ــد بلغ ــر فق ــق التقري ووف

21 مرســوم عفــو صــدروا منــذ آذار/2011 وحتــى تشــرين األول/ 2022 مــا ال يقــل عــن 

ــًا، و1265 عســكريًا( وذلــك مــن ُمختلــف الســجون المدنيــة  7351 شــخصًا )6086 مدني

بينهــم 6086 مدنيــًا،  الســورية،  المحافظــات  فــي  األمنيــة  واألفــرع  والعســكرية 

بينهــم 349 ســيدة و159 شــخصًا كانــوا أطفــااًل حيــن اعتقالهــم. وأضــاف التقريــر أن 

أعلــى حصيلــة للمدنييــن المفــرج عنهــم علــى خلفيــة مراســيم العفــو الصــادرة عــن 

النظــام الســوري كانــت فــي عــام 2012 بموجــب المرســوم رقــم 10 لعــام 2012 يليــه 

عــام 2014 بموجــب المرســوم 22 لعــام 2014 ثــم عــام 2013 بموجــب المرســوم 23 

لعــام 2013، أمــا العســكريين فكانــت أعلــى حصيلــة لإلفــراج عنهــم فــي عــام 2015 

بموجــب المرســوم 32 لعــام 2015 ثــم عــام 2013 بموجــب المرســوم 70 لعــام 2013 

ثــم عــام 2012 بموجــب المرســوم 30 لعــام 2012.

رصــد التقريــر اســتمرار النظــام الســوري بعمليــات االعتقــال التعســفي واإلخفــاء 

القســري بغــض النظــر عــن مراســيم العفــو، فمراســيم العفــو ال تفــرج إال عــن قــدرٍ 
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محــدوٍد جــدًا، أمــا عمليــات االعتقــال التعســفي فهــي نهــج واســع، واســتعرض 

التقريــر حصيلــة حــاالت االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري بيــن كل مرســومي 

عفــو وكانــت أعلــى حصيلــة فــي الفتــرة الممتــدة مــن المرســوم التشــريعي رقــم 

/10/ الصــادر بتاريــخ 15/ كانــون الثانــي/ 2012 حتــى المرســوم التشــريعي رقــم /71/ 

الصــادر بتاريــخ 23/ تشــرين األول/ 2012. كمــا عقــد مقارنــة بيــن حصيلــة المفــرج عنهم 

بموجــب 21 مرســوم عفــو صــادر عــن النظــام الســوري وبيــن حصيلــة األشــخاص الذيــن 

ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري التــي تزامنــت أو أعقبــت صــدور هــذه 

المراســيم فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام منــذ آذار/2011 وحتــى تشــرين 

األول/2022، أظهــرت أن حصيلــة األشــخاص الذيــن اعتقلــوا أو أخفــوا مــن قبــل قــوات 

النظــام الســوري عقــب إصــدار مراســيم العفــو تزيــد عــن 17 ضعــف حصيلــة مــن أفــرج 

عنهــم بموجــب هــذه المراســيم الـــ 21.

قــال التقريــر إن هنــاك مــا ال يقل عن 135253 شــخصًا بينهم 3684 طفًا و8469 ســيدة 

ــم 95696،  ــن بينه ــري م ــاء القس ــال أو االختف ــد االعتق ــون قي ــة(، ال يزال ــى بالغ )أنث

منهــم 2316 طفــًا و5734 ســيدة )أنثــى بالغــة( ال يزالــون قيــد االختفــاء قســريًا 

علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 2022 علــى 

ــون  ــن ال يزال ــخاص الذي ــة لألش ــى حصيل ــو، وإن أعل ــوم عف ــدور 21 مرس ــن ص ــم م الرغ

قيــد االعتقــال واالختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام 

الســوري كانــت فــي عــام 2012 ثــم 2013 ثــم 2011 ثــم 2014 وهــي ذاتهــا األعــوام 

التــي شــهدت إصــدار أكبــر عــدد مــن مراســيم العفــو، بلــغ مجموعهــا عشــرة مراســيم 

للعفــو أي قرابــة نصــف مجمــوع جميــع المراســيم الصــادرة عنــه، فمراســيم العفــو 

عــادًة مــا تترافــق مــع ارتفــاع حمــات االعتقــال التعســفي.
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وجــاء فــي التقريــر أن معظــم مراســيم العفــو تضمنــت اشــتراط تســليم المطلــوب/

ــة لنفســه كشــرط لاســتفادة مــن العفــو علــى  ــل األجهــزة األمني ــق مــن قب الماَح

ــة، وبشــكل رئيــس فــي مراســيم العفــو الخاصــة بالجرائــم العســكرية، كمــا  العقوب

ــام  ــوم 15 لع ــن كالمرس ــر المعتقلي ــن غي ــن الفاري ــة بالمطلوبي ــيم خاص ــدرت مراس ص

2016 القاضــي بمنــح عفــو لــكل مــن حمــل الســاح وكان فــارًا مــن وجــه “العدالــة”، 

وقــد دفعــت ســوء األوضــاع المعيشــية بســبب النــزوح والتشــريد، أو الماحقــة وعــدم 

القــدرة علــى العمــل أو الحركــة، مئــات األشــخاص إلــى تســليم أنفســهم علــى أمــل 

أن يتــم العفــو عنهــم، لكــنَّ الكثيــر ممــن ســلموا أنفســهم قامــت األجهــزة األمنيــة 

باعتقالهــم ألشــهر أو ســنوات وتعــرَّض قســم كبيــر منهــم للتعذيــب، واالختفــاء 

القســري، وتــم تحويــل غالبيتهــم للمحاكــم االســتثنائية، فــي انتهــاء لمراســيم 

ــة  ــام األجهــزة األمني ــر قي العفــو الصــادرة عــن النظــام الســوري نفســه. وثــق التقري

باعتقــال مــا ال يقــل عــن 1867 شــخصًا بينهــم 1013 مــن العســكريين و854 مدنيــًا ممــن 

ســلموا أنفســهم علــى خلفيــة مراســيم العفــو الصــادرة منــذ آذار/2011 وحتــى 

ــا ال  ــاة م ــجل وف ــريًا، وس ــٍف قس ــى مخت ــم إل ــول 1833 منه ــرين األول/2022، تح تش

يقــل عــن 34 شــخصًا منهــم بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة أو صــدور 

أحــكام باإلعــدام ضدهــم مــن قبــل محكمــة الميــدان العســكرية. معظمهــم كانــوا 

قــد ســلموا أنفســهم للنظــام الســوري عقــب صــدور المرســوم التشــريعي رقــم 

15 لعــام 2016 والمرســوم التشــريعي رقــم /22/ الصــادر بتاريــخ 9/ حزيــران/ 2014 

ــخ 9/ تشــرين األول/ 2018 والمرســوم  والمرســوم التشــريعي رقــم /18/ الصــادر بتاري

التشــريعي رقــم /20/ الصــادر بتاريــخ 14/ أيلــول/ 2019 وبعــد أن أجــرى غالبيتهــم 

ــة. ــدى األجهــزة واللجــان األمني ــة ل تســويات ألوضاعهــم األمني
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سادسًا: رؤية تحليلية

شــنت القــوات التركيــة عمليــة عســكرية جويــة أطلقــت عليهــا اســم "المخلــب-

الســيف" فــي شــمال العــراق وســوريا ضــد المقاتليــن األكــراد هنــاك، وذلــك بعــد مــرور 

أســبوع علــى هجــوم إســطنبول وأســفر عــن ســتة قتلــى وأكثــر مــن 80 جريحــا.

وبعــد هــذا التطــور عــاد الــكام وبشــكل قــوي عــن رغبــة تركيــة فــي شــن عمليــة 

عســكرية بريــة جديــدة وُيظهــر مجمــل االتصــاالت الدبلوماســية والتطــورات علــى 

األرض بــأن تركيــا جــادة فــي عمليتهــا العســكرة ولكنهــا تدخــل الموقــف األمريكــي 

والروســي الرافــض للعلميــة بشــكل جــاد فــي حســاباتها، وقــد أظهــرت كل مــن أمريكا 

وروســيا موقفــا حازمــا لرفضهــم هــذه العمليــة وعليــه باتــت تركيــا فــي مــأزق جديــد 

ــع  ــة تتراج ــكرية ميداني ــرات عس ــة وتحضي ــد خطابي ــة تصعي ــد كل حمل ــرر، فبع ومتك

تركيــا عــن شــن عمليــة عســكرية جديــدة خشــية أن تنزلــق فــي مغامــرة عســكرية غيــر 

مضمونــة النتائــج.

وال يبــدو أن هنــاك جديــد هــذه المــرة فالتصريحــات األمريكيــة الحاســمة لرفضهــا ألي 

عمليــة عســكرية بريــة، وعليــه فــا يمكــن توقــع أن تشــن تركيــا لعمليــة عســكرية 

بريــة فــي ظــل هــذا الرفــض األمريكــي ، ومــع ذلــك فــإن تراجــع تركيــا عــن قرارهــا بشــن 

عمليــة عســكرية جديــدة ال يمكــن أن يتــم إال مــن خــال صفقــة سياســية بيــن تركيــا 

وأمريــكا ســتدفع قســد الثمــن األعلــى وال يتوقــع أن تســتفيد منهــا المعارضــة، بــل 

ربمــا يكــون لألســف النظــام هــو المســتفيد األكبــر. 



»مركز نما لألبحاث المعاصرة«

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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