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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

وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاوويــش أوغلــو: اللقــاء المقبــل مــع نظــام األســد قــد 
يعقــد فــي منتصــف كانــون الثانــي الحالــي

ــت  ــرة "كان ــك": أنق ــر جيلي ــي "عم ــة" الترك ــة والتنمي ــزب "العدال ــم ح ــدث باس المتح
دائمــًا مــع الشــعب الســوري ووحــدة أراضــي ســوريا"

وزيــر الخارجيــة التركــي: ال يمكــن أن يكــون هنــاك لقــاء أو تطبيــع مــع نظــام األســد 
رغمــًا عــن المعارضــة الســورية

وزيــر الدفــاع التركــي خلوصــي أكار: يمكــن تســيير دوريــات مشــتركة مع روســيا لحفظ 
األمن شــمالي ســوريا

"واشــنطن تطالــب دول العالــم بعــدم تطبيــع عاقاتهــا مــع رأس نظــام األســد “بشــار 
األســد” تعليقــًا علــى لقــاء موســكو الــذي جمــع وزيــر الدفــاع التركــي بوزيــر دفــاع 

النظــام برعايــة روســّية 

المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة “نيــد برايــس” للصحافييــن مســاء الثاثــاء: 
نحــن ال ندعــم الــدول التــي تعــزز عاقاتهــا أو تعــرب عــن دعمهــا إلعــادة االعتبــار لبشــار 

األســد “الديكتاتــور الوحشــي” 

برايــس: نحــض الــدول أن تــدرس بعنايــة ســجل حقــوق اإلنســان المــروع لنظــام األســد 
علــى مــدى الســنوات الـــ 12 الماضيــة ومــا يــزال يواصــل ارتــكاب فظائــع ضــد الشــعب 

الســوري ويمنــع وصــول المســاعدات اإلنســانية لمســتحقيها"
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رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي: إســرائيل ســوف تتصــرف بحــزم وقــوة إلجهــاض التموضــع 
اإليرانــي العســكري فــي ســوريا

أردوغــان يؤكــد لبوتيــن ضــرورة اتخــاذ خطــوات ملموســة لتطهيــر تــل رفعــت ومنبــج 
)شــمالي ســوريا( علــى وجــه الخصــوص مــن تنظيــم "واي بــي جــي"

ــى  ــاح اإلمــارات عل ــس الشــيوخ األميركــي: انفت ــة فــي مجل ــة العاقــات الخارجي لجن
نظــام األســد ينطــوي علــى مخاطــر كبيــرة ويعرضهــا لعقوبات قيصــر، لجنــة العاقات 
الخارجيــة فــي مجلــس الشــيوخ األميركــي: انفتــاح اإلمــارات علــى النظام يضــر بجهود 

المســاءلة عــن جرائمــه ضــد الشــعب الســوري

ــو: أي  ــي إيب ــاح أديج ــزع الس ــؤون ن ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــب الممثل "نائ
اســتخدام لألســلحة الكيماويــة فــي ســوريا غيــر مقبــول وســيؤدي حتمــا إلــى 

محاســبة المســؤولين عــن ذلــك 

ايبــو: األمانــة الفنيــة تنــوي إرســال فريــق للقيــام بأنشــطة محــدودة ومــا زال الفريــق 
يجــري تحرياتــه للتقصــي حــول اســتخدام الكيمــاوي فــي ســوريا 

ايبــو: األمانــة الفنيــة لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ال تــزال ملتزمــة التزامــًا 
كامــًا بضمــان تنفيــذ ســوريا بشــكل كامــل لجميــع متطلبــات اإلعــان عــن برنامجهــا 

الكيميائــي"

ــا خــال اجتمــاع موســكو الثاثــي أنــه ال  ــر الدفــاع التركــي خلوصــي أكار: أكدن "وزي
يمكــن تحمــل موجــة جديــدة مــن الاجئيــن مــن ســوريا

أكار: أكدنــا خــال االجتمــاع أيضــا رفضنــا وجــود إرهابييــن فــي المنطقــة القريبــة مــن 
حدودنــا"

لجنــة العاقــات الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ األمريكــي: التواصــل الدبلوماســي األخيــر 
ــي  ــن اإلقليم ــز األم ــي تعزي ــل ف ــيؤدي لفش ــد” س ــع “األس ــارات م ــا و اإلم ــن تركي بي
وتقويــض جهــود محاســبة نظــام األســد علــى جرائــم الحــرب التــي ارتكبهــا وال يمكــن 

أن يكــون هنــاك تطبيــع مــع نظــام األســد بــدون محاســبة



راصد نما للنصف األول من يناير 2022

Page 4

ــترك  ــع مش ــًا بتوقي ــًا صحفي ــدر بيان ــا تص ــي تركي ــة ف ــامية العامل ــات اإلس "المنظم
ــد  ــام األس ــع نظ ــع م ــريف والتطبي ــا الش ــة موقفه ــن إضاع ــة م ــه الحكوم ــذر في تح
البيــان: منــذ عــام 2011 كانــت ســوريا مســرحًا لواحــدة مــن أســوأ الفظائــع فــي تاريــخ 
البشــرية لقــد عوقــب ماييــن الســوريين بأقســى الطــرق وقصفــوا بوحشــية وتعرضــوا 
لجميــع أنــواع التعذيــب والمجتمــع الدولــي غــًض الطــرف عــن كل هــذه الجرائــم ضــد 

اإلنسانية 
المنظمــات عبــر البيــان: ال نقبــل المقاربــات العنصريــة التــي تغذيهــا المعارضــة فــي 
ــع  ــل م ــن ح ــث ع ــد أن البح ــة ونؤك ــرة الحكومي ــات الهج ــتهدف سياس ــل وتس الداخ

ــر إنســاني  نظــام األســد فــي ســوريا خاطــئ وغي
ــل  ــورية ب ــة الس ــم الدول ــس زعي ــد لي ــة أن األس ــراخ بحقيق ــي الص ــتمر ف ــان: سنس البي
قاتــل الشــعب الســوري و أي محاولــة للتطبيــع معــه ســتكون علــى حســاب الشــعبين 

“التركــي والســوري”
ــدأت اللقــاءات مــع نظــام  ــا ب ــن: تركي ــم قال ــة إبراهي المتحــدث باســم الرئاســة التركي

األســد مــن أجــل مصالحهــا وســامة الشــعب الســوري ومصالحــه وحقوقــه أيضــا
ــاي":  ــين أقط ــة "ياس ــة والتنمي ــزب العدال ــي ح ــابقا ف ــان س ــس أردوغ ــار الرئي مستش
ــه بهــذه الطريقــة ســيعود الماييــن  ــا ألن حلــب بحاجــة أن تكــون تحــت ســيطرة  تركي

ــب بمحــض إرادتهــم ــى حل مــن الســوريين إل
ــة للرئيــس اإليرانــي إبراهيــم  ــارة مرتقب ــة: يجــري التخطيــط لزي ــة اإليراني وزارة الخارجي

رئيســي إلــى ســوريا و تركيــا
"وزيــر الدفــاع التركــي خلوصــي أكار بخصــوص احتماليــة تكــرار االجتمــاع الثاثــي بيــن 
ــا حســنة ونأمــل أن يتطــور مــن خــال  ــا والنظــام: “االجتمــاع جــاء بنواي روســيا و تركي
المفاوضــات المتبادلــة ويتحــول إلــى وضــع مــن شــأنه أن يســهم فــي إحــال الســام 

فــي المنطقــة”
أكار: نأمــل أن يتحقــق الســام واألمــن واالســتقرار فــي ســوريا وأن يعــود إخواننــا 
الســوريون إلــى بادهــم بشــكل طوعــي ومحتــرم وآمــن كمــا تنــص علــى ذلــك 
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نصــوص األمــم المتحــدة
ــي  ــأزق ال ف ــي م ــم ف ــوريين لنضعه ــا الس ــد إخوانن ــراء ض ــذ أي إج ــن نتخ ــم ول أكار: ل

ــي" ــذا الوع ــوا به ــب أن يتصرف ــك يج ــوريا لذل ــي س ــا وال ف تركي
"الســفير األمريكــي الســابق فــي دمشــق روبــرت فــورد يقــول فــي تصريحــات للشــرق 
األوســط إن التقــارب التركــي األخيــر مــع النظــام ليــس إال “لعبــة سياســية بيــن األتــراك 

فــي عــام انتخابــات” 
ــا أن  ــة كم ــويات حقيقي ــازالت أو تس ــرة تن ــق و أنق ــن دمش ــدم كل م ــم تق ــورد: ل ف

“األســد” لــن يرحــب بعــودة الاجئيــن ألســباب سياســية واقتصاديــة"
بيــان ســعودي مصــري مشــترك بعــد لقــاء وزيــري خارجيــة البلديــن يؤكــد علــى 
ضــرورة التوصــل لحــل سياســي لألزمــة القائمــة وفقــًا لقــرار مجلــس األمــن رقــم 2254 
وضــرورة المضــي قدمــًا فــي العمليــة السياســية بمفاوضــات ســورية - ســورية تحــت 

رعايــة مبعــوث األمــم المتحــدة لـــ ســوريا
المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة نيــد برايــس: ســنواصل تعزيــز مســاءلة نظــام 
األســد وسنســتمر فــي ثنــي شــركائنا حــول العالــم عــن تطبيــع العاقــات مــع نظــام 

األســد أو تحســينها
"وزيــر الخارجيــة التركــي: ســنبحث الملــف الســوري مــع األميركييــن خــال زيارتنــا 

المقبلــة 
نبــذل جهــودا مــن أجــل إنهــاء الحــرب فــي ســوريا كمــا أن روســيا و أميــركا لــم تفيــا 

بتعهداتهمــا فــي ســوريا"
"وزيــر الخارجيــة التركــي: الواليــات المتحــدة تواصــل دعمهــا لتنظيــم “بــي كــي كــي” 

فــي ســوريا 
ــة  ــودة الطوعي ــق الع ــة لتحقي ــوات مهم ــوم بخط ــن نق ــي: نح ــة الترك ــر الخارجي وزي

ــم" ــى باده ــوريين إل ــن الس لاجئي
المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة إبراهيــم قالــن: العمليــة البريــة فــي ســوريا يمكــن 

أن تبــدأ فــي أي لحظــة.
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ثانيًا: الحراك السياسي

ــأن  ــاة أولوصــال التركيــة ب ــان مــا أشــيع علــى قن الحكومــة المؤقتــة تنفــي فــي بي

رئيــس الحكومــة عــرض خــال لقائــه مــع قــادة فصائــل الجيــش الوطنــي التقــارب مــع 

نظــام األســد

البيــان يؤكــد أن االجتمــاع الــذي حصل تمحــور حول “اإلصــاح اإلداري والمالــي وإعادة 

هيكلة الجيش الوطني والشــرطة العســكرية وإصاح المؤسســات العســكرية”"

"عضــو مجلــس قيــادة هيئــة “ثائــرون للتحريــر” فــي الجيــش الوطنــي الســوري 

مصطفــى ســيجري: نرفــض دعــوة “مجلــس ســوريا الديمقراطيــة” للتعــاون كمــا 

نرفــض مصالحــة األســد

ســيجري: قســد ســبب رئيــس فيمــا وصلــت إليــه األوضــاع اليــوم فــي ســوريا نتيجــة 

أعمالهــا وأهدافهــا اإلرهابيــة وتحالفاتهــا القائمــة مــع األســد طيلــة الســنوات 

الماضيــة"

"قائــد هيئــة تحريــر الشــام “أبــو محمــد الجوالنــي” يعّلــق فــي خطــاب مرئــي علــى 

خطــوات التقــارب التركــي مــع نظــام األســد 

الجوالنــي: المباحثــات التــي تجــري بيــن النظــام وحليفــه الروســي مــع الجانــب 

التركــي تعــد “انحرافــًا خطيــرًا يمــس أهــداف الثــورة الســورية” 

الجوالنــي: المعركــة مــع النظــام معركــة حــق وباطــل وأدعــو جميــع الســوريين إلــى 

“مواجهــة التحديــات التــي تمــر بهــا الثــورة الســورية”"

ــب  ــع الجان ــات م ــول إن المناقش ــوس" يق ــدر جام ــورية "ب ــاوض الس ــة التف ــس هيئ رئي

التركــي لــن تشــمل أي تنــازل عــن أهــداف الثــورة الســورية فــي تصريــح لموقــع 

"تلفزيــون ســوريا"
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"رئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري “ســالم المســلط”: اجتمعــت مــع وزيــر الخارجيــة 
التركــي مولــود جاويــش أوغلــو فــي العاصمــة التركيــة الختتــام سلســلة اللقــاءات 
التــي اســتمرت يوميــن مــع الجانــب التركــي لبحــث المســتجدات والخطــوات التركيــة 

األخيــرة المتعلقــة بســوريا

المســلط: وضحــت خــال اللقــاء أن الجهــود التــي بذلتهــا تركيــا لمســاعدة الســوريين 
هــي جهــود مشــكورة وبّينــت أن نظــام األســد نظــام مجــرم مــا يــزال يمــارس القتــل 
واإلرهــاب وتصنيــع والمخــدرات وأن المظاهــرات الشــعبية المســتمرة ضــده تؤكــد 

عــدم قبــول الشــعب الســوري بــه بــأي حــال

المســلط: وزيــر الخارجيــة التركــي أكــد علــى دعــم المعارضــة الســورية والشــعب 
الســوري والمســاعي التركيــة لتطبيــق القــرار 2254

المســلط: الوزيــر التركــي أكــد علــى دعــم حقــوق الاجئيــن وعــدم إجبــار أحــد منهــم 
علــى العــودة وأن العــودة مرتبطــة بتحقيــق االســتقرار وضمــان ســامة الســوريين"

رئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري ســالم المســلط يوجــه مجموعــة مــن رســائل 
التهنئــة إلــى ممثلــي الــدول المنضمــة حديثــًا إلــى مجلــس األمــن " اليابــان و مالطــا و 
اإلكــوادور و موزمبيــق و سويســرا" داعيــًا إياهــم للدفــاع عــن قضية الشــعب الســوري

"الحكومــة الســورية المؤقتــة تؤكــد فــي بيــان لهــا تمســكها بمبــادئ الثــورة 
وأهدافهــا 

ــة  ــس الحكوم ــن رئي ــزأ ع ــر مجت ــل خب ــة بنق ــائل إعامي ــه وس ــا تداولت ــى م ــان نف البي
حــول تطبيــع تركيــا مــع نظــام األســد وترجمتــه بشــكل غيــر صحيــح بهــدف “زعزعــة 

ــان" صــورة الحكومــة” وفــق البي

الحكومــة الســورية المؤقتــة تؤكــد فــي بيــان لهــا علــى تمســكها بالقــرارات الدوليــة 
التــي تفضــي إلــى انتقــال سياســي ال وجــود فيــه "ألركان النظــام المجــرم" وأن 

خطابهــا واضــح ســواء فــي الجلســات المغلقــة أو اللقــاءات الرســمية
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رئيــس النظــام بشــار األســد يقــول إن اللقــاءات الســورية التركيــة يجــب أن تكــون مبنيــة 
علــى إنهــاء "االحتــال التركــي" حســب وصفــه

ــخاص  ــض األش ــداء بع ــن اعت ــي ُتدي ــش الوطن ــة للجي ــر التابع ــة للتحري ــة الوطني الجبه
علــى رئيــس االئتــاف الوطنــي ســالم المســلط أثنــاء حضــوره مظاهــرة مدينــة اعــزاز 

شــمالي حلــب

"االئتــاف الوطنــي يوضــح فــي تصريــح صحفــي أن هــدف زيــارة رئيــس االئتــاف 
إلــى مدينــة اعــزاز هــو المشــاركة والدعــم للمظاهــرات الشــعبية التــي تؤكــد علــى 

ــورة الســورية حتــى إســقاط نظــام األســد  ــت الث التمســك بثواب

االئتــاف: حريصــون علــى أن نكــون بجانــب الشــعب الحــر الــذي قــّدم ومــا يــزال يقــدم 
التضحيــات الكبيــرة فــي ســبيل وصولــه إلــى أهــداف الثــورة الســورية العظيمــة 

ــى  ــة إل ــورية بحاج ــورة الس ــد أن الث ــا ونؤك ــرات أهلن ــا لمظاه ــدد دعمن ــاف: نج االئت
ــق  ــى تحقي ــتويات حت ــة المس ــى كاف ــة عل ــوى الثوري ــود والق ــع الجه ــر جمي تضاف

ــام" ــقاط النظ ــورة وإس ــداف الث أه

الفيلــق الثالــث فــي الجيــش الوطنــي يؤكــد فــي بيــان رفضــه للمصالحــة مــع نظــام 
األســد والتمســك بمبــادئ الثــورة ويشــيد بالحــراك الشــعبي ويســتنكر "اإلســاءة" 

التــي تعــرض لهــا رئيــس االئتــاف الوطنــي ســالم المســلط

فــي لقائــه مــع وزيــر الخارجيــة اإليرانــي رئيــس النظــام "األســد" يقــول إنــه لــن يســير 
إلــى األمــام فــي هــذه الحــوارات مــع تركيــا إال إذا كان هدفهــا إنهــاء "االحتــال" 

ــة" ــات اإلرهابي ــم "التنظيم ــف دع ووق
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ثالثًا: التطورات في الساحة السورية

مناطق النظام:
إصابــة الطفــل "هيثــم أيمــن كامــل" 7 ســنوات فــي كتفــه جــراء إطــاق عيــارات ناريــة     

نتيجــة احتفــااًل بـ”ليلــة رأس الســنة” فــي الحســكة فيمــا أصيــب الطفــل "محمــد 
عثمــان المطلــق" 15 عامــًا فــي حنجرتــه نتيجــة إطــاق النــار فــي حفــل زفــاف

تجمــع أحــرار حــوران: قتلــى وجرحــى مــن قــوات النظــام بعبــوة ناســفة اســتهدفت     
ســيارة عســكرية علــى طريــق "صيــدا - الجــوالن" فــي ريــف القنيطــرة

تجمــع عــدد مــن أبنــاء الســويداء فــي ســاحة الكرامــة وســط المدينــة تلبية لاســتمرار     
بالخــروج فــي االعتصــام كل يــوم اثنيــن للمطالبــة بتحســين األوضــاع المعيشــية 

والخدميــة واإلفــراج عــن المعتقليــن وتطبيــق قــرار مجلــس األمــن 2254

مقتــل المــدرس "محمــد جــودة الرفاعــي" نتيجــة إصابتــه برصــاص خــال تواجــده     
مــع  بالتزامــن  النظــام  لقــوات  التابعــة  العســكرية  النقــاط  إحــدى  مــن  بالقــرب 

اســتهدافها علــى يــد مجهوليــن فــي بلــدة "ســملين" شــمالي درعــا

مقتــل الســيدة "حنــان محمــد عبــداهلل" برصــاص مســلحين مجهوليــن فــي حــي طريق     
الســد بمدينــة درعا

موقــع أثــر بــرس الموالــي: طعــن مديــر مدرســة "عبــد المعيــن قطرميــز" فــي حــي     
القصــور بمدينــة حمــاة بثــاث طعنــات فــي البطــن مــن قبــل أحــد تاميــذ المدرســة 

بعــد تحطيمــه زجــاج ســيارة المديــر البالــغ عمــره 57 ســنة

اشــتباكات بيــن الجيــش الوطنــي الســوري وقــوات النظــام علــى جبهــة تــادف بريــف     
حلــب الشــرقي

اســتهداف ســيارة عســكرية تابعــة لقــوات النظــام بعبــوة ناســفة زرعهــا مجهوليــن     
علــى الطريــق الواصــل بيــن بلدتــي "ســملين - َنَمــر" بريــف درعــا الشــمالي

مجهولــون يقومــون بســرقة كافــة التجهيــزات الحاســوبية للجامعــة االفتراضيــة     
الســورية فــي محافظــة الســويداء ممــا أدى لخــروج المركــز عــن الخدمــة حتــى 

إشــعار آخــر وتوقــف االمتحانــات للــدورة الحاليــة
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مقتــل المدعــو "ضيــاء محمــد جبــر العتمــة" أحــد عناصــر قــوات النظــام نتيجــة     
درعــا  بريــف  "الصنميــن"  مدينــة  فــي  مجهوليــن  مســلحين  برصــاص  اســتهدافه 

الشــمالي

مديريــة التمويــن التابعــة لحكومــة النظــام تغــرم مخبــزًا بمحافظــة حمــاة بمبلــغ 27     
مليــون ليــرة ســورية بتهمــة مخالفــة اســتجرار المــازوت الصناعــي بقصــد المتاجــرة بــه

مقتــل المــازم أول فــي صفــوف قــوات النظــام "محمــود علــي الزمــام" إثــر انفجــار     
لغــم أرضــي بــه الليلــة الماضيــة فــي منطقــة "التنــف" شــرقي حمــص

قــوات النظــام تعتقــل "عايــد حميــدي حســون القاضــي" مــن أبنــاء بلــدة "الشــحيل"     
أثنــاء ذهابــه إلــى مدينــة ديرالــزور وهــو مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة

انفجــار عبــوة ناســفة أثنــاء مــرور ســيارة عســكرية علــى طريــق الناصريــة أقصــى ريــف     
القنيطــرة الجنوبــي واألضــرار مادية

حــادث اصطــدام حافلــة خاليــة مــن الــركاب مــع قطــار عنــد معبــر طيبــة اإلمــام بريــف     
حمــاة الشــمالي يخلــف أضــرارًا ماديــة

إصابــة 4 أشــخاص بجــروح فــي انفـــجار لغــم مــن مخلفــات الحــرب فــي محيــط حلفايــا     
بريــف حمــاة الشــمالي بحســب "شــام إف أم" المواليــة

اشــتباكات باألســلحة الثقيلــة بيــن الجيــش الوطنــي وقــوات النظــام علــى محــور     
ــب ــرقي حل ــاب ش ــف الب ــادف بري ت

ــه فــي 2010 بنســبة 94      ــت علي ــة بمــا كان تراجــع صــادرات النظــام عــام 2022 مقارن
بالمئــة فــي حيــن بلــغ متوســط عجــز الميــزان التجــاري نحــو 5764 مليــون دوالر 

ــي ــس الموال ــر ب ــع أث ــب موق بحس

ــًا      ــًا قبــل العــراق والـــ107 عالمي جــواز الســفر الســوري يحتــل المركــز قبــل األخيــر عربي
فــي ترتيــب قــوة جــوازات الســفر لعــام 2023 مــن خــال الســفر بــدون تأشــيرة إلــى 
30 دولــة بحســب التصنيــف العالمــي لمؤشــر "هينلــي" لجــوازات الســفر للربــع األول 

مــن عــام 2023
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فتاتــان تقتــان امــرأة مســنة )60 عامــا( مــن خــال طعنهــا عــدة طعنــات بمنزلهــا فــي     
ـــ دحاديــل ( فــي دمشــق وتســرقان مصاغهــا الذهبي منطقــة ) القــدمـ 

ــف درعــا الشــمالي بمظاهــرة بعــد      ــة جاســم بري ــي مدين خــروج العشــرات مــن أهال
ــن ــروج المعتقلي ــام وخ ــقاط النظ ــن بإس ــة مطالبي ــاة الجمع ص

مناطق قسد:

ــرب دّوار      ــازل ق ــد المن ــى أح ــوي عل ــزال ج ــة إن ــذ عملي ــي تنّف ــف الدول ــوات التحال ق
ــرقي ــزور الش ــف ديرال ــحيل بري ــرة و الش ــي البصي ــن بلدت ــال بي العّت

قســد تقتــل الشــاب "هــادي الزاجــي" وتصيــب الشــاب "ســلطان مضحــى العشــري"     
بعــد اســتهداف ســيارتهم بالقــرب مــن قريــة "التروازيــة" شــمالي الرقــة بتهمــة 

ــام ــع الس ــة نب ــازوت لمنطق ــب الم تهري

ــة      ــة العوج ــي قري ــًا لـــDYP ف ــة موقع ــارة جوي ــتهدف بغ ــة تس ــيرة تركي ــرة مس طائ
ــكة ــف الحس ــر بري ــل تم ــة ت ــة لناحي التابع

ــكة      ــرقي الحس ــول ش ــراك واله ــل ب ــي ت ــي ناحيت ــخصًا ف ــال 41 ش ــن اعتق ــد تعل قس
ــرة" ــة الجزي ــا "صاعق ــن حملته ــة ضم ــم الدول ــاء لتنظي ــة االنتم بتهم

انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـDYP على طريق المناخر شرق الرقة    

موقــع باســنيوز: الفرقــة الرابعــة التابعــة لنظــام األســد تفــرض حصــارًا علــى حيــي     
الشــيخ مقصــود واألشــرفية بحلــب الخاضعيــن لســيطرة قســد وتمنــع دخــول األدويــة 
ومــواد التدفئــة إثــر خافــات بيــن "KKP" والنظــام حــول تجــارة المحروقــات والمــواد 

التجاريــة األخــرى

ــن      ــد مجهولي ــى ي ــه عل ــد اختطاف ــكاكين بع ــا بالس ــد طعن ــي قس ــادي ف ــل قي مقت
ــزور ــر ال ــق المعامــل شــمالي دي بالقــرب مــن طري

الجيــش الوطنــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع لقســد في قرية الفاطســة     
ومحيــط طريــق الـــ "4m" قــرب ناحيــة عين عيســى شــمال الرقة
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مــا تســمى" الشــبيبة الثوريــة" التابعــة لـــ KKP تختطــف طفلــة قاصــرة مــن مدرســتها     
بمخيمــات النازحيــن فــي تــل رفعــت شــمال حلــب بهــدف تجنيدهــا قســريا فــي 

صفــوف قــوات الحــزب

الجيـــش التركــي يقـــصف بالمدفعيــة الثـــقيلة مواقــع "قســد" فــي محيــط قريتــي     
الخالديــة وصيــدا شــمالي الرقــة

قتلــى وجرحــى بقصــف طيــران مســير تركــي اســتهدف ســيارة لقســد علــى طريــق     
القامشــلي الحســكة

مقتــل شــخصين خــال مداهمــة قســد بغطــاء مــن قــوات التحالــف الدولــي منزلهمــا     
فــي قريــة "التواميــة" شــمالي شــرق ديرالــزور

المدفعيــة التركيــة تســتهدف نقــاط تمركــز قــوات قســد علــى أطــراف نهــر الفــرات     
بريــف حلــب الشــرقي

مقتــل المدعــو "عمــران أكــرم الكريجــات" عــن طريــق الخطــأ أثنــاء إطــاق رصــاص بأحــد     
األعــراس فــي بلــدة "معــدان" شــرقي الرقــة

مقتــل الشــاب "لــؤي الجبــان" برصــاص عناصــر قســد إثــر اســتهداف ســيارته علــى حاجــز     
قريــة "الخطــاف" بريــف منبــج شــرقي حلب

ــر اســتهدافهما بالرصــاص مــن قبــل مجهــول يســتقل      ــة زوجتــه إث مقتــل رجــل وإصاب
ــر الــزور دراجــة ناريــة علــى مدخــل بلــدة "غرانيــج" شــرقي دي

مقتــل رجــل وزوجتــه وأطفالــه الثاثــة نتيجــة انفجــار لغــم بســيارتهم أثنــاء عملهــم     
بنقــل الحجــارة فــي منطقــة جبــل كوكــب شــرقي الحســكة

المناطق المحررة:

نشــوب حريــق فــي محــل "النابلســية الدمشــقية" فــي إدلــب وفــرق الدفــاع المدنــي     
تســيطر علــى الحريــق دون وقــوع إصابــات

ــب رفضــًا لفكــرة المصالحــة مــع      مظاهــرة لألهالــي فــي مدينــة ســلقين بريــف إدل
ــادئ الثــورة ــدًا علــى مب النظــام وتأكي
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الدفــاع المدنــي: وفــاة طفلــة تبلــغ مــن العمــر عاميــن وإصابــة رجــل بحالــة اختنــاق إثــر     
حريــق اندلــع فــي منــزل بمدينــة الدانــا شــمالي إدلــب بســبب المدفــأة مســاء األمــس

وفــاة طفــل )21 عامــا( صعقــًا بكهربــاء أحــد أعمــدة التوتــر العالــي أثنــاء عملــه برعي     
األغنــام بالقــرب مــن بلــدة عيــن الحمــرة غربــي إدلب

قــوات النظــام تســتهدف ســيارة مدينــة بصــاروخ مضــاد للــدروع فــي محيــط مدينــة     
األتــارب بريــف حلــب

وقفــة للمحامييــن األحــرار أمــام القصــر العدلــي فــي مدينــة عفريــن شــمالي حلــب     
رفضــًا للمصالحــة مــع نظــام األســد وتأكيــدًا علــى مطالــب الثــورة

مسلحون يهاجمون فرع الشرطة العسكرية في مدينة جنديرس بريف عفرين    

الجيــش الوطنــي يقبــض علــى خليــة تعمــل بتزويــر العمــات وخطــف المدنييــن فــي     
مدينــة البــاب شــرقي حلــب ويصــادر معداتهــم

ــخ      ــون بينهــم نســاء وأطفــال جــراء اســتهداف قــوات النظــام بالصواري جرحــى مدني
ــب ــة إدل ــن شــمال مدين ــة معــرة مصري ــوب غــرب مدين ــم الفروســية جن ــة مخي الثقيل

ــو      ــن المدع ــة رأس العي ــي منطق ــن ف ــن العراقيي ــار النازحي ــون مخت ــون يغتال مجهول
ــة عيــن  "إســماعيل إســماعيل" والمعــروف باســم "أبــو مســلم العراقــي" فــي قري

الحصــان شــمالي الحســكة

خروج مظاهرة في مدينة أريحا بريف إدلب رفضًا للمصالحة مع نظام األسد    

الفصائــل العســكرية تصــد محاولــة تســلل ليليــة لقــوات النظــام علــى محــور الفــوج     
64 غربــي حلــب وتقتــل ثاثــة عناصــر وتصيــب 5 أخريــن مــن قــوات النظــام أثنــاء 

ــحاب ــة االنس عملي

مقتــل شــخص إثــر تفجيــر نفســه وإصابــة آخــر برصــاص الشــرطة العســكرية فــي مدينة     
البــاب بعــد اشــتباك مــع أحــد الحواجــز علــى أطــراف المدينــة شــرقي حلب
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وزارة الدفــاع التركيــة تعلــن تحييــد اثنيــن مــن "GPY/KKP" فــي منطقــة غصــن الزيتون     
شــمالي سوريا

محتجــون يقطعــون الطريــق أمــام شــركة الكهربــاء فــي مدينــة البــاب شــرقي حلــب     
احتجاجــًا علــى رفــع أســعار الكهربــاء حيــث وصــل ســعر الكيلــو واط المنزلــي إلــى58.3 

ليــرة تركيــة بعــد أن كان 58.2

قســد تســتهدف براجمــات الصواريــخ قاعــدة عســكرية تركيــة علــى أطــراف مدينــة     
اعــزاز شــمالي حلــب وأنبــاء عــن وقــوع إصابــات فــي صفــوف القــوات التركيــة

انفجار عبوة ناسفة قرب دوار القبان في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي    

إصابــة امــرأة بحــروق مــن الدرجــة الثانيــة وأضــرار ماديــة جــراء احتــراق خيمــة بمخيــم     
عبــاد الرحمــن قــرب بلــدة كفريحمــول شــمالي إدلــب

الفصائــل المقاتلــة تصــد محاولــة تســلل منتصــف الليــل لقــوات النظــام علــى جبهــة     
كفرتعــال غربــي حلــب

انــدالع حريــق فــي مبنــى األوقــاف والشــؤون الدينيــة فــي مدينــة اعــزاز بريــف حلــب     
الشــمالي واقتصــرت األضــرار علــى الماديــات

ــًا أطــراف بلــدة      قصــف مدفعــي وصاروخــي مــن قبــل قــوات النظــام اســتهدف لي
آفــس فــي ريــف إدلــب الشــرقي وحــرش بينيــن ورويحــة فــي ريــف إدلــب الجنوبــي

حضــوره      خــال  المســلط  ســالم  الوطنــي  االئتــاف  رئيــس  يطــردون  متظاهــرون 
ــب ــة اعــزاز شــمال حل للمشــاركة فــي مظاهــرة ضــد المصالحــة مــع النظــام فــي مدين

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة طفــل بحــروق طفيفــة إثــر حريــق اندلــع فــي منزلــه     
فــي مدينــة إدلــب فيمــا اندلعــت 3 حرائــق أخــرى منــذ منتصــف الليلــة الماضيــة 

وحتــى صبــاح اليــوم فــي الشــمال الســوري
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

ســوريا تحــل فــي المركــز الـــ161 مــن أصــل 163 دولــة مــن ناحيــة األمــن والســام فــي 
العالــم بحســب تقريــر مؤشــر الســامة العالمــي لعــام 2022 الصــادر عــن معهــد 

ــي ــام الدول ــاد والس االقتص
مقتــل المواطــن الســوري "عــاء الســعيد" وابنــه "عــاء الديــن" خــال شــجار بيــن 
مجموعــة مــن الســوريين بســبب خــاف يتعلــق بمســألة تحصيــل ديــون فــي واليــة 

ــا ــي تركي ــش جنوب ــان مرع كهرم
إرســال شــاحنة مســاعدات إنســانية مــن أهالــي بلديــة غــازي باشــا فــي أنطاليــا إلــى 

المحتاجيــن فــي إدلــب شــمالي ســوريا
محكمــة مدينــة مالمــو الســويدية تقضــي بســجن ســوري لمــدة عام ونصــف بتهمة 
"التعســف الجســيم ضــد األطفــال" بعــد أن أرســل ابنتيــه القاصرتيــن إلــى دمشــق رغمًا 

عنهمــا ومنعهمــا مــن العــودة وذلــك دون علــم زوجتــه المنفصــل عنها
"أطبــاء بــا حــدود: ندعــو مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة إلــى تجديــد قــرار عبور 

المســاعدات إلــى ســوريا عبــر معبــر بــاب الهــوى الحــدودي وتمديده 
أطبــاء بــا حــدود: فــي حــال لــم يجــّدد قــرار توفيــر المســاعدات عبــر الحــدود ســيحول 
ذلــك دون إيصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى شــمال غــرب ســوريا وســيؤّدي إلــى 

ــات يمكــن تفاديهــا" وفي
ــل  ــة" لترحي ــر قانوني ــة وغي ــة تتهــم فرنســا بمحــاوالت "مخزي ــر حكومي منظمــات غي
مهاجريــن إلــى ســوريا بعدمــا بــدأت ســلطات منطقــة أوت غــارون “جنــوب غــرب 
فرنســا” ومديريــة شــرطة باريــس بمســاٍع مــع الســفارة الســورية فــي فرنســا لترحيــل 

ــن مهاجري
جنــدي بالجيــش الســوداني يقتــل ثاثــة شــبان ســوريين )جهــاد الصالــح وياســر الشــعل 
وعبــد بســيس الســامة( مــن أبنــاء بلــدة "صبيخــان" بريــف ديرالــزور بعــد أن دخــل مــكان 

إقامتهــم فــي الســودان وأطلــق النــار عليهــم مــن ســاحه وهــو فــي حالــة ُســكر
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دخــول قافلــة مســاعدات إنســانية مكونــة مــن 18 شــاحنة عبــر خطــوط التمــاس مــع 
النظــام إلــى مناطــق شــمال غربــي ســوريا برعايــة برنامــج األغذيــة العالمــي

قــوات األمــن التركيــة تعلــن توقيــف 203 ســورّيا بينهــم نســاء وأطفــال قالــت إنهــم 
دخلــوا البــاد بطريقــة غيــر قانونيــة فــي واليــة كلــس علــى الحــدود الســورية فــي 
9 عمليــات منفصلــة حيــث جــرى تســليم الموقوفيــن إلــى إدارة الهجــرة تمهيــدا 
لترحيلهــم بعــد االنتهــاء مــن إجراءاتهــم، فيمــا أعلنــت قــوات األمــن اعتقــال 11 شــخصا 
ُمنظمــا هّربــوا المهاجريــن بخمــس ســيارات إلــى داخــل األراضــي التركيــة وجــرى فتــح 

تحقيــق قضائــي بحقهــم
ــقط  ــذي س ــي ال ــم الترك ــذون جاره ــداك ينق ــي زنغول ــون ف ــوريون يدرس ــاب س "ط
ــى  ــه حت ــة ل ــعافات األولي ــم اإلس ــك بتقدي ــرة وذل ــروح خطي ــب بج ــدرج وأصي ــى ال عل

ــة ــرق الطبي ــول الف وص
الفــرق الطبيــة التــي وصلــت لنقــل الشــاب إلــى المستشــفى قالــت إنــه لــوال التدخــل 
ــار  ــاه”، فيمــا زار مخت ــا فقدن ــة التــي قدمــت للشــاب لكن الســريع واإلســعافات األولي

الحــي الطــاب الســوريين فــي منزلهــم وشــكرهم علــى إنقــاذ حيــاة الشــاب"
ــي  ــة دنيزل ــى مواطــن ســوري فــي والي ــض عل ــن إلقــاء القب ــة تعل الســلطات التركي

ــة" بتهمــة االنتمــاء لـ"تنظيــم الدول
مجلــس األمــن يوافــق علــى تمديــد آليــة توصيــل المســاعدات إلى ســوريا ســتة أشــهر 

أخرى
منســقو اســتجابة ســوريا: نطلــب من كافــة المنظمات والهيئات اإلنســانية االســتعداد 
بشــكل كامــل أمــام الصعــاب الجديــدة التــي ســتفرض عليهــا خــال الفتــرة القادمــة 
والعمــل بشــكل جــدي علــى إيجــاد بدائــل حقيقيــة لضمــان اســتمرار المســاعدات 

للمدنييــن
اتحــاد المنظمــات الدولــي "أوكســفام" يعتبــر تمديــد مجلــس األمــن تفويــض إيصــال 
المســاعدات األمميــة إلــى الشــمال الســوري عبــر الحــدود لـــ 6 أشــهر "أقــل ممــا هــو 
مطلــوب لمعالجــة األزمــة اإلنســانية المســتمرة" بمــا فــي ذلــك تفشــي وبــاء الكوليرا
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خامسًا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

نشر مركز رامان للبحوث واإلستشارات ورقته البحثية المعنونة:

 " المجلس الوطني الُكردي – استعصاء الحركية السياسية" 

وتتنــاول الورقــة تأســيس المجلــس ومــا مثلــه كتوجــٍه لتوحيــد الحــراك السياســي 
الُكــردي فــي ســوريا، كمــا تعــرج الورقــة علــى األحــزاب المنضويــة ضمــن المجلــس، 
ــة  ــة المجلــس للحــل فــي ســوريا واعتمــاده لرؤي ضمــن ماحقهــا، وتتطــرق لمقارب
وطنيــة وحقــوق قوميــة محــددة الحــدود والمطالــب، إلــى جانــب ذكــر أهــم نقــاط 
ــة  ــنوات الطويل ــرت "الس ــف أث ــس، وكي ــة المجل ــن بني ــوة ضم ــاط الق ــف ونق الضع
ــات  ــة بيــن مكون ــز رؤي للحــرب فــي ســوريا علــى تشــكل مــا يمكــن تســميته بتماي

المجلــس".

ــة والضغــوط التــي مارســتها أجهزتهــا  ــر تشــكل اإلدارة الذاتي ــاول الورقــة تأثي وتتن
للتضيــق علــى نشــاطه، بشــكٍل متــوازي مــع إنخــراط قــوات التحالــف الدوليــة فــي 
الحــرب الســورية، وتغيــر مقاربــة الواليــات المتحــدة لإلعتمــاد علــى قــوات محليــة 
لمحاربــة تنظيــم الدولــة، مقابــل التراجــع فــي دعــم المعارضــة المناهضــة للنظــام 

الســوري.

تلفزيــون ســورية الكارثــة المعيشــية فــي ســوريا باألرقــام وفــق تقريــر مجلــس 
األمــن لعــام 2022

أصــدر مجلــس األمــن الدولــي تقريــرًا خاصــًا حــول االحتياجــات اإلنســانية فــي ســوريا، 
أمــس األحــد، جــاء فيــه أن 14 مليــون و600 ألــف إنســان كانــوا بحاجــة لمســاعدات 
إنســانية فــي البــاد عــام 2022، مــع وجــود توقعــات ترجــح ارتفــاع هــذا الرقــم إلــى 

15 مليــون و300 ألــف إنســان فــي عــام 2023.
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وقــال التقريــر، إن ســوريا تشــكل واحــدة مــن أشــد حــاالت الطــوارئ اإلنســانية تعقيدًا 

علــى كوكــب األرض، إذ ال تــزال البــاد وبعــد 11 عامــًا مــن الصــراع تضــم أكبــر عــدد مــن 

النازحيــن فــي العالــم، وتشــكل كذلــك منبعــًا لواحــدة مــن أكبــر أزمــات اللجــوء فــي 

العالم.

وقّيــم التقريــر االحتياجــات اإلنســانية للعــام الجــاري، اعتمــادًا علــى مقابــات مــع 

34 ألــف و65 عائلــة فــي جميــع أنحــاء ســوريا، أجريــت فــي شــهري تمــوز وآب مــن 

العــام 2022، اتضــح مــن خالهــا أن 85 بالمئــة مــن هــذه األســر غيــر قادرة علــى تلبية 

احتياجاتهــا األساســية، وهــي زيــادة بنســبة 76 بالمئــة مقارنــة بتقييــم االحتياجــات 

فــي العــام الماضــي، وارتفعــت هــذه النســبة لــدى العائــات التــي تعيلهــا نســاء، 

حيــث أفــادت 9 مــن كل 10 أســر بأنهــا غيــر قــادرة علــى تلبيــة احتياجاتهــا الرئيســية.

كتــب عــب الوهــاب بدرخــان فــي جريــدة النهــار )تركيــا واألســد: حــدود "المصالحــة" 

وأوهامهــا( 

مــا تســّمى "مصالحــة" بيــن أنقــرة والنظــام الســوري مرّشــحة ألن تحصــل، ولــو فــي 

أدنــى الدرجــات. أواًل، ألن لروســيا مصلحــة فــي مواصلــة اجتــذاب تركيــا واكتســابها 

إلــى جانبهــا فــي مغامرتهــا األوكرانيــة التعيســة. ثانيــًا، ألن لتركيــا مصالــح عديــدة 

ــت  ــي بات ــن الت ــاء الاجئي ــف مــن أعب ــى التخّف ــد األكــراد أو إضعافهــم إل مــن تحيي

ــًا، ألن نظــام بشــار األســد  ــة. ثالث ــى الحكــم األردوغانــي وفرصــه االنتخابي تثقــل عل

انتقــل مــن مرحلــة "االنتصــارات" التــي لــم يســتطع اســتثمارها فــي تعزيــز الدولــة 

ــن  ــت م ــي ضاعف ــي الت ــادي والمال ــاق االقتص ــة االختن ــى مرحل ــة، إل ــاوز األزم وتج

إفقــار مناطــق ســيطرته وخّفضــت مكانتــه المعنويــة فــي بيئتــه المواليــة، ولذلــك 

ــن الروســي  ــى أي جرعــة إنعــاش بعدمــا تقّلصــت قــدرة الحليفي ــاج النظــام إل يحت

واإليرانــي علــى دعمــه.
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ــى  ــازالت رفضهــا عل ــه تن ــب من ــدرك نظــام األســد أن "المصالحــة" المزمعــة تتطّل ي

الــدوام، ولــم يســبق أن تعــّرض لضغــوط روســية حقيقيــة لقبولهــا، وكان وال يــزال 

يعــّول علــى "الحليــف اإليرانــي" لمواصلــة تعّنتــه. وإذ تقــول أنقــرة إن "المصالحــة" 

تقــوم علــى مكافحــة الجماعــات اإلرهابيــة والتقــدم فــي الحــل السياســي وإعادة 

الاجئيــن، إال أن موســكو ودمشــق لــم تعّلقــا علــى النقطتيــن األخيرتيــن. والافــت 

فــي التحــّركات الراهنــة هــو غيــاب إيــران الــذي ال يعنــي أنهــا راضيــة وموافقــة، بــل 

إنهــا تراقــب وتعــرف حــدود مــا ســيكون، ومتــى استشــعرت خطــرًا علــى مصالحهــا 

فإنهــا تســتطيع أن تخــّرب أو تعّطــل أي مســار، ألن األســد نفســه ال يســتطيع اتخــاذ 

أي قــرار مــن دون موافقتهــا.

ــة  ــة واألمريكي ــد مناطــق النفــوذ التركي ــرح توحي معهــد هادســون األمريكــي يقت

شــمال ســوريا

وباحــث تركــي يقتــرح خارطــة طريــق مــن ســت خطــوات لتوحيــد مجــاالت النفــوذ 

ــة فــي ســوريا ــة التركي األمريكي

ونشــر مركــز األبحــاث األمريكــي “Hudson Institute” تقريــر الباحــث “أوزكيزيلجيك” 

باالشــتراك مــع زميــل فــي المركــز “مايــكل دوران”، 6 خطــوات لنجــاح خارطــة الطريــق 

وإعــادة تنشــيط الشــراكة فــي العاقــات األمريكيــة التركيــة فــي ســوريا.

الــزور شــمال  “YPG” مــن مناطــق ديــر  وتضمنــت خارطــة الطريــق، إخــاء قــوات 

شــرقي ســوريا، مــن خــال فصــل “مجلــس ديــر الــزور العســكري” عــن قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة “قســد”، إضافــة إلــى إخــاء “YPG” مــن محافظــة الحســكة.
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وشــملت الخارطــة – وفقــًا للباحــث التركــي – إشــراك روســيا وتجنــب المواجهــة 
ــيكون  ــا “YPG”، وس ــحب منه ــي تنس ــق الت ــض المناط ــى بع ــيطرتها عل ــا وس معه
أمــام األخيــرة حليــن، إمــا الحــل الكامــل أو االندمــاج فــي هيــاكل مــا وصفــه بـــ 

“الحكــم المحلــي” لنظــام األســد.

أمــا الخطــوة الرابعــة، فتتضمــن إنهــاء ســيطرة “هيئــة تحرير الشــام” علــى محافظة 
إدلــب شــمال غربــي ســوريا، وذلــك مــن خــال عمــل شــترك مــن قبــل تركيــا والواليــات 
المتحــدة األمريكيــة، عبــر المطالبــة بحــل الهيئــة، ودعــوة أعضائهــا الســوريين 
لانضمــام إلــى صفــوف “الجبهــة الوطنيــة للتحريــر” التابعــة للجيــش الوطنــي 

الســوري، ودعــم األخيــرة وتشــجيع االنشــقاق مــن داخــل صفــوف الهيئــة.

مــن يتخلــى عــن هــذا األمــر ســيصبح أهدافــًا مشــروعة لهجمــات الطائــرات مــن دون 
ــر  ــى “تحري ــاء عل ــد القض ــة بع ــس محلي ــاب مجال ــة، وانتخ ــة واألمريكي ــار التركي طي

الشــام”، حســب “أوزكيزيلجيــك”

وأشــار الباحــث إلــى وجــوب إعــادة هيكلــة “الحكومــة الســورية المؤقتــة”، لجعلهــا 
أكثــر ديمقراطيــة وتعدديــة، ولتعكــس حقائــق جديــدة علــى األرض، ولتهدئــة 

المخــاوف.

وفيمــا يخــص الخطــوة األخيــرة، أوضــح “أوزكيزيلجيــك” أنــه يجــب قطع ممــر اإلمداد 
ــن  ــا م ــول إليهم ــن الوص ــان يمك ــان بري ــران طريق ــدى طه ــى أن ل ــًا إل ــي، الفت اإليران
خالــه نقــل األســلحة واإلمــدادات األخــرى عبــر ســوريا إلــى دمشــق وبيــروت، األول 
هــو معبــر “الوليــد” الحــدودي فــي العــراق، والثانــي يمــر عبــر البوكمــال فــي ديــر 

الــزور.

ورأى الباحــث التركــي فــي ختــام تقريــره، أن سياســات أنقــرة وواشــنطن في ســوريا 
“ميــؤوس منهــا”، وســبب االحتــكاك هــو اختيــار إدارة الرئيــس األســبق للواليــات 
ــنطن  ــي لواش ــريك أساس ــوات “YPG” كش ــي 2014، ق ــا” ف ــاراك أوبام ــدة، “ب المتح

فــي ســوريا لمحاربــة “تنظيــم الدولــة”.



راصد نما للنصف األول من يناير 2022

Page 21

سادسًا: رؤية تحليلية

شــكل مســار التقــارب التركــي مــع نظــام األســد حالــة أربــاك لقــوى المعارضــة 
الســورية وقــد تجلــت حالــة االربــاك فــي التأخــر عــن تبنــي موقــف سياســي واضــح 
ــاف  ــس االئت ــه رئي ــاك هــو مــا تعــرض ل ــة االرب تجــاه هــذا المســار، وممــا زاد مــن حال
ــزاز  ــة إع ــرة مدين ــي مظاه ــاركته ف ــال مش ــداء خ ــن اعت ــلط م ــالم المس ــي س الوطن
وبغــض النظــر عــن المواقــف بيــن رافــض ومبــرر لمــا تعــرض لهــا رئيــس االئتــاف إال أن 
أهــم مــا يجــب التركيــز عليــه هــو حالــة العجــز السياســي الــذي يعانــي منــه الجانــب 
المعــارض المحســوب علــى الثــورة فــي انتــاج قيــادة سياســية فاعلــة وقــادرة علــى 
مواكبــة الحــدث أو صناعتــه ولعــل اســتمرار العــزف علــى وتــر أن العلــة فــي االئتــاف 
ــم  ــؤال المه ــل الس ــك، ولع ــن ذل ــد م ــر أعق ــة فاألم ــة الصاحي ــة منته ــت معزوف بات
ــادة سياســية  ــب وجــود قي ــأن االســتحقاقات القادمــة تتطل ــه ب ــه ل ــذي يجــب التنب ال
فاعلــة فمــا بيــن الطــرح الروســي فــي ســيطرة النظــام  والمقاربــة التركيــة للتطبيــع 
مــع النظــام  والعــروض األمريكيــة لدمــج المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام يبــدو 

بــأن الجانــب الثــوري هــو الخاســر األكبــر .  
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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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