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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

الخارجيــة الروســية: موســكو ترحــب بمبــادرة الرئيــس التركــي بشــأن عقــد قمــة ثاثية 
بمشــاركة روســيا و تركيا و ســوريا

نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي: ال نتفــق مــع تركيــا علــى كل المســائل المتعلقــة 
بالعمليــة العســكرية التركيــة شــمالي ســوريا

مديــر األمــن العــام اللبنانــي عبــاس إبراهيــم يقــول إن مليونــًا و330 ألــف الجــئ 
ســوري فــي لبنــان ال يرغبــون بالعــودة إلــى ســوريا

"نائب وزير الخارجية الروسي: 

اتصلنــا بالجانــب الســوري مباشــرة بعــد اقتــراح انعقــاد القمــة الثاثيــة بيــن روســيا و 
تركيــا و روســيا ولدينــا نظــرة إيجابيــة تجــاه اللقــاء.

ــوريا ودول  ــن س ــات بي ــع العاق ــا لتطبي ــب اتخاذه ــي يج ــراءات الت ــا باإلج ــب دائم نرح
ــوار." الج

وزيــر الخارجيــة الســويدي: إن لــكل دولــة الحــّق فــي الدفــاع عــن نفســها ضــد اإلرهــاب 
وهــذا الحــق يشــمل تركيــا

"األميــن العــام المســاعد للجامعــة العربيــة حســام زكــي: حكومــة النظــام ليــس لديها 
الجديــة مــن أجــل التعامــل مــع المعارضــة السياســية وإجــراء حــوار بنــاء مــن أجــل حــل 

هــذه األزمــة.
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زكــي: الوضــع فــي ســوريا مؤســف جــدًا ونشــارك كجامعــة الــدول العربيــة فــي كل 
االجتماعــات الدوليــة ذات الصلــة مــا عــدا تلــك التــي تنظمهــا األطــراف الثاثــة “روســيا 

و إيــران و تركيــا."

ســفارة الواليــات المتحــدة فــي دمشــق تؤكــد عبــر حســابها فــي الذكــرى الســنوية 
الســابعة لقــرار مجلــس "22٥٤" أن الحــل الوحيــد القابــل للتطبيــق إلنهــاء "النــزاع 
الســوري" هــو الحــل السياســي بقيــادة تمثــل إرادة الشــعب كامــًا وأن علــى نظــام 
األســد التوقــف عــن عرقلــة التقــدم وأن يتفــاوض بصــدق مــن أجــل الشــعب الســوري

ــدأت بســحب مجموعــات تابعــة لهــا  ــران ب ــن” الفرنســي: إي موقــع “إنتلجنــس أوناي
مــن ســوريا ولبنــان والعــراق إلــى المناطــق اإليرانيــة األكثــر توتــرا بســبب االحتجاجــات 

التــي تشــهدها البــاد

موقــع المــدن: مســؤولون فــي القــوات األميركيــة قدمــوا مبلــغ 15 ألــف دوالر 
ــواء ثــوار الرقــة أحمــد علــوش" بعــد االجتمــاع معــه دون  أمريكــي لقائــد فصيــل "ل
حضــور قيــادات قســد بهــدف إعــادة ضــم المقاتليــن الذيــن تخلــوا عــن ســاحهم جــراء 

الحمــات األمنيــة التــي كانــت تشــنها "قســد" ضدهــم

ــوريا  ــا و 881 س ــح 223 ألف ــوم ُمن ــى الي ــو: حت ــليمان صويل ــي س ــة الترك ــر الداخلي وزي
التصويــت فــي  الحــق  لهــم  بالغــون  ألفــا و 786 منهــم  التركيــة، 126  الجنســية 

القادمــة التركيــة  االنتخابــات 

"صحيفــة “نيزافيســيمايا غازيتــا” الروســية: #إســرائيل تعتــزم منــع اســتعادة االتصــال 
الجــوي الكامــل بيــن ســوريا و ايــران العتقادهــا أنــه يســتخدم لنقــل األســلحة 

الصحيفــة تقــول إن إســرائيل تــدرس خيــارات عــدة بمــا فــي ذلــك توجيــه ضربــات لشــل 

مطــارات ســلطة األســد .

الصحيفــة تضيــف أن الغــارات اإلســرائيلية علــى مطــار #دمشــق أثــارت اســتياء طهــران 

مــن الجانــب الروســي"
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أردوغــان: "األزمــة الســورية" أكبــر دليــل علــى ازدواجيــة معاييــر الــدول الغربيــة وهــو 

مــا تســبب بمقتــل أكثــر مــن مليــون ســوري

ــة  ــن واألفارق ــوريين والعراقيي ــن الس ــل المهاجري ــي تتجاه ــات الت ــان: المؤسس أردوغ

تتصــرف بمنتهــى التســامح عندمــا يتعلــق األمــر بإرهابيــي بــي كــي كــي" و"غولــن"

ــان و العــراق إال فــي إطــار  ــس الفرنســي ماكــرون: ال حــل لمشــكلة ســوريا و لبن الرئي

ــي ــر اإلقليمــي اإليران ــص التأثي ــوار لتقلي ح

المتحــدث باســم الجيــش اإلســرائيلي "أفيخــاي أدرعــي" لصحيفــة "العيــن" اإلماراتيــة: 

أحبطنــا حوالــي 80 بالمئــة مــن المحــاوالت اإليرانيــة للتموضــع فــي ســوريا

وزيــر الدفــاع التركــي خلوصــي آكار: ال نهــدد الدول المجــاورة في عملياتنا العســكرية 

ونســتهدف “اإلرهابيين” فقط.

آكار: منعنــا 256 ألفــا و 199 شــخصا مــن عبــور الحــدود وســلمنا 8 آالف مهاجــر و820 
“إرهابيــا” إلــى ســلطات إنفــاذ القانــون خــال 2022".
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قائــد القيــادة المركزيــة للقــوات األمريكيــة "ســنتكوم" مايــكل كوريــا: "قســد" تديــر 
28 ســجنًا ألســرى "تنظيــم الدولــة" فــي شــمال شــرق ســوريا.

وزيــر الدفــاع التركــي "خلوصــي أكار": تركيــا تجــري محادثــات مــع روســيا الســتخدام 
المجــال الجــوي فــوق شــمالي ســوريا فــي عمليــة محتملــة عبــر الحــدود ضــد قســد

أردوغــان: خطــوات جديــدة لســد ثغــرات حزامنــا األمنــي بعمــق 30 كــم )شــمالي 
ســوريا( للقضــاء بالكامــل علــى التهديــدات التــي تســتهدف بادنــا مــن األراضــي 

الســورية.

رئيــس أركان الجيــش اإلســرائيلي لهيئــة البــث اإلســرائيلية: أفشــلنا المخطــط اإليرانــي 
لنصــب مئــات الصواريــخ فــي ســوريا.

وزيــر الدفــاع التركــي ورئيــس جهــاز االســتخبارات التركــي يــزوران موســكو ويلتقيــان 
وزيــر دفــاع النظــام ورئيــس اســتخبارات النظــام بحضــور وزيــر الدفــاع الروســي، حيــث 
ــاءة"  ــواء بن ــن "أج ــكو ضم ــي موس ــد ف ــذي عق ــاء ال ــال اللق ــون خ ــق المجتمع اتف
ــا و روســيا ونظــام األســد" مــن أجــل  ــن " تركي ــة بي علــى اســتمرار االجتماعــات الثاثي
ــه فــي ســوريا والمنطقــة، وجــاء االجتمــاع التركــي  ضمــان االســتقرار والحفــاظ علي
الروســي الســوري في موســكو يناقش األزمة الســورية ومشــكلة الاجئين والكفاح 

المشــترك ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة فــي ســوريا.

ــة التركــي: نظــام األســد يرغــب بعــودة الســوريين إلــى بادهــم "ومــن  ــر الخارجي وزي
المهــم أن يتــم ذلــك بشــكل إيجابــي مــع ضمــان ســامتهم" ,وفــق وكالــة األناضــول

"قنــاة الجزيــرة نقــًا عــن مصــادر تركيــة: وزراء دفــاع روســيا وتركيــا ونظــام األســد 
اتفقــوا فــي موســكو علــى تشــكيل لجنــة ثاثيــة مشــتركة

الجزيــرة نقــًا عــن مصــادر تركيــة: اللجــان المتفــق عليهــا فــي اجتماع موســكو ســتبدأ 
اجتماعاتهــا نهايــة الشــهر المقبل

الجزيــرة نقــًا عــن مصــادر تركيــة: االجتمــاع األول للجــان ســيكون فــي موســكو 
أنقــرة ودمشــق وســتعقبه اجتماعــات فــي 
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الجزيــرة نقــًا عــن مصــادر تركيــة: اجتمــاع موســكو بحــث فتــح الطــرق الدوليــة 
الســورية األراضــي  عبــر  بالمــرور  التركيــة  للبضائــع  والســماح 

الجزيــرة نقــًا عــن مصــادر تركيــة: اجتمــاع موســكو اتفــق علــى آليــة مشــتركة 
لتســهيل عــودة الاجئيــن الســوريين بعــد توفيــر أرضيــة مناســبة

الجزيــرة نقــًا عــن مصــادر تركيــة: اجتمــاع موســكو بحــث تصــورا يضــع حــدا لوجــود 
“قســد” شــمالي ســوريا"

"المتحــدث اإلقليمــي باســم الخارجيــة األمريكيــة ســامويل وربيــرغ لحلــب اليــوم: نحــن 
علــى علــم بالمحادثــات الجاريــة بيــن نظــام األســد وتركيــا وروســيا ونؤكــد مــن جديــد 
أن السياســية األمريكيــة لــم تتغيــر والزلنــا ال نؤيــد أي جهــود لتطبيــع العاقــات مــع 

النظــام خاصــة بالنظــر إلــى تاريخــه الوحشــي والقمعــي ضــد الشــعب الســوري.

وربيــرغ: نشــجع كل الــدول علــى مراجعــة تاريــخ هــذا النظــام ومــا قــام بــه ضد الشــعب 
الســوري علــى مــدار 12 عامــًا مــن قمــع وعنــف إضافــة إلــى منــع وصول المســاعدات 

اإلنسانية.

وربيــرغ: مســتمرون بالعمــل مــع األمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي لتحقيــق الحــل 
السياســي وفقــًا للقــرار 2254 كونــه الحــل األنســب."

وزيــر الدفــاع التركــي خلوصــي أكار: لــم ولــن نقــوم بــأي خطــوة تضــر بإخواننــا 
الســوريين فــي تركيــا و ســوريا ويجــب علــى الجميــع أن يعلــم ذلــك

النائــب عــن حــزب "العدالــة والتنميــة" فــي تركيــا أورهــان ميــر أوغلــو: االتصــاالت بيــن 
تركيــا ونظــام األســد ستســتمر فــي العام 2023 وســتمنح إيــران مقعدًا علــى الطاولة

وزيــر الدفــاع التركــي: عــودة الاجئيــن الســوريين يجــب أن تكــون بشــكل طوعــي وآمن 
ومســتعدون للعمــل المشــترك بهذا الشــأن.

ــؤولي  ــع مس ــل م ــاع المقب ــو: االجتم ــش أوغل ــود جاوي ــي مول ــة الترك ــر الخارجي وزي
ــيا أو  ــي روس ــل ف ــهر المقب ــن الش ــي م ــف الثان ــال النص ــون خ ــد يك ــد ق ــام األس نظ

ــة. ــة ثالث دول



راصد نما للنصف الثاني من ديسمبر 2022

Page 7

ثانيًا: الحراك السياسي

نظــام األســد يصــدر مرســومًا بصــرف منحــة ماليــة لمــرة واحــدة بقيمــة 100 ألــف ليــرة 
ــر  ــي الدوائ ــكريين ف ــن والعس ــن المدنيي ــن والعاملي ــا( للمتقاعدي )16.5 دوالرا أمريكي

الحكوميــة

وزارة اإلدارة المحليــة فــي "الحكومــة المؤقتــة" تعلــن االنتهــاء مــن تعبيــد وتزفيــت 
طريــق عــرب عــزة التابعــة لمنطقــة جرابلــس فــي ريــف حلــب الشــرقي بالكامــل

ــبة  ــدد نس ــد تح ــلطة األس ــة لس ــتهلك التابع ــة المس ــة وحماي ــارة الداخلي "وزارة التج
الزيــادة فــي تعرفــة أجــور النقــل للوســائط العاملــة علــى المــازوت بنســبة 25 % 

ونســبة 10 % للوســائط العاملــة علــى البنزيــن.

ــعيرة  ــدرت تس ــوزارة أص ــة: ال ــن الموالي ــة الوط ــة لصحيف ــارة الداخلي ــي التج ــدر ف مص
ــًا" ــمي الحق ــكل رس ــا بش ــيتم إعانه ــات س ــن المحافظ ــل بي ــوط النق ــدة لخط جدي

ــد الرحمــن مصطفــى يعقــد اجتماعــًا مــع  ــة عب "رئيــس الحكومــة الســورية المؤقت
ــار حســن الحمــادة وقــادة الفيالــق فــي الجيــش الوطنــي  ــر الدفــاع العميــد الطي وزي

الســوري

الحكومــة المؤقتــة: ناقــش الحضــور تقليــص عــدد الحواجز والبدء بتســليمها للشــرطة 
ــدة التــي  ــة الشــرطة العســكرية والمهــام الجدي العســكرية ومناقشــة إعــادة هيكل

تقــع علــى عاتقهــا فــي الشــمال الســوري.

الحكومــة المؤقتــة: ناقــش الحضور دراســة الرســوم الجمركية بالنســبة لنقــاط العبور 
الداخليــة وتوحيدهــا مــع المعابــر الخارجيــة بمــا يتناســب مــع الوضــع المعيشــي 
للمواطــن والعمــل علــى توحيــد المكاتــب اإلعاميــة بالنســبة لإلعــام العســكري."

االئتــاف الوطنــي يؤكــد عبــر حســابه علــى #تويتــر أن النظــام ال يمكــن تأهيلــه أو 
إبقــاؤه أو التطبيــع معــه أو التقــارب منــه 
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ــزال ينتظــر  رئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري ســالم المســلط: الشــعب الســوري ال ي
ــون  ــي فــي 18 مــن شــهر كان ــس األمــن الدول ــذي أقــره مجل ــق القــرار 2254 ال تطبي

األول عــام 2015 

ــق  ــية وتطبي ــة السياس ــل العملي ــود لتفعي ــن الجه ــد م ــذل المزي ــب بب ــلط: أطال المس
جوهــر القــرار بتحقيــق االنتقــال السياســي الكامــل فــي البــاد بمــا يحقــق تطلعــات 

ــوريين" الس

ــخ  ــل تاري ــة قب ــم المرتكب ــح عفــو عــام عــن الجرائ رئيــس النظــام يصــدر مرســوما بمن
21\12\2022 وقالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أكــدت فــي تقاريــر ســابقة 
أنــه رغــم كل مراســيم العفــو مــازال هنــاك 131 ألــف معتقــل ومختــٍف فــي ســجون 
النظــام، ونوهــت الشــبكة بمطالبــة األمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي بعــدم 
االنخــداع بحيــِل نظــام األســد ومتابعــة الضغــط المســتمر عليــه لإلفــراج عــن النشــطاء 

ــن. ــن وكل المعارضي ــن والمتظاهري ــيين والحقوقيي السياس

الحكومــة المؤقتــة ترحــب فــي بيــان بـــ “قانــون الكبتاجــون” وبكافــة الجهــود التــي 
ــة” التــي أذاقــت الشــعب الســوري  ــة اإلجرامي ــى التصــدي لهــذه “العصاب تعمــل عل

الويــات

الحكومــة المؤقتــة تعتبــر “قانــون الكبتاجــون” خطــوة هامــة لتشــديد الخنــاق علــى 
مصــادر تمويــل النظــام وفــرض المزيــد مــن العزلــة عليــه بعد تحويلــه الباد إلى ســاحة 

مســتباحة لعصاباتــه اإلجراميــة وميليشــياته الطائفيــة الخارجــة علــى القانون."

ــي  ــادي ف ــد قي ــى ي ــن عل ــل فتاتي ــة مقت ــان جريم ــي بي ــن ف ــي يدي ــاف الوطن االئت
قســد بديــر الــزور قبــل نحــو أســبوع ويشــير إلــى أن هــذه االنتهــاكات تثبــت وحشــية 

ــا مرتكبيه

"االئتــاف الوطنــي الســوري يبــدي فــي بيــان دعمــه الكامــل للمظاهــرات الشــعبية 
المتجــددة فــي محافظــة درعــا والمنطقــة الجنوبيــة والتــي تطالــب بإســقاط نظــام 

األســد واإلفــراج عــن المعتقليــن فــي ســجونه 
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ــداف  ــادئ وأه ــى مب ــاظ عل ــبيل الحف ــي س ــوريين ف ــات الس ــن تضحي ــاف “يثم االئت
ــكل كان”" ــأي ش ــرم ب ــام المج ــذا النظ ــول به ــدم القب ــورية وع ــورة الس الث

ــب بتهمــة  ــن فــي حل ــن توقيــف مواطني ــة فــي حكومــة النظــام تعل وزارة الداخلي
ــل األمــوال بطريقــة  ــة أجنبيــة وتحوي ــرة الســورية وتصريــف عمل ــر اللي "التعامــل بغي

ــر قانونيــة" غي

مجلــس القبائــل والعشــائر الســورية يفتتــح مكتبــًا جديــدًا بمدينــة رأس_العيــن فــي 
منطقــة نبــع الســام بحضــور رئيــس الحكومــة الســورية المؤقتــة عبــد الرحمــن 

مصطفــى واألميــن العــام فــي المجلــس د. جهــاد مرعــي

"االئتــاف الوطنــي يخطــر الموظفيــن بأنــه غيــر ملــزم بدفــع رواتبهــم بعــد 22 كانــون 
الجاري األول 

ــاة حلــب اليــوم أن “هيثــم رحمــة” أميــن  كشــف عضــو فــي االئتــاف الوطنــي لقن
ــن  ــون األول الجــاري ل ــخ 22 كان ــارًا مــن تاري ــه اعتب ــن بأن ــر الموظفي عــام االئتــاف أخب

يكــون االئتــاف ملزمــًا بدفــع رواتبهــم

ويشــير هــذا األمــر إلــى أن الموظفيــن فــي االئتــاف باتــوا مخيريــن بيــن تــرك عملهــم 
والبحــث عــن آخــر أو االلتــزام بالعمــل كمتطوعيــن لحيــن تحســن الوضــع المالــي 

ــأزم فــي االئتــاف  المت

وأضــاف العضــو الــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه أنــه “رحمــة” تعهــد للموظفيــن بدفــع 
جميــع مســتحقاتهم لألشــهر الثاثــة الماضيــة لكــن لحيــن توفــر القــدرة الماليــة

ــل، والــذي كان  ويعانــي االئتــاف الوطنــي مــن ضائقــة ماليــة شــديدة فــي التموي
قبــل الضائقــة يبلــغ 250 ألــف دوالر شــهريًا تصــرف كرواتــب ونفقــات لوجســتية كآجار 

المبنــى والســفر والســيارات"

ــة والموظــف الســابق فــي  ــة والدولي ــور فــي العاقــات االقتصادي "توقعــات الدكت
ــد المنعــم الحلبــي” مصــرف ســوريا المركــزي “عب
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الحلبــي: “نظــام األســد” يحقــق مكاســب مــن االنحــدار الشــديد لليــرة الســورية ويزيــد 
مــن قيمــة ممتلكاتــه الدوالريــة"

"المجلس_اإلسامي_الســوري يؤكــد فــي بيــان علــى رفــض المصالحــة مــع نظــام_
األسد

البيــان: “مصالحــة تلــك العصابــة تعنــي أن يمــوت شــعبنا ذاًل وقهــرًا وتعنــي بيــع دمــاء 
الشــهداء الذيــن مضــوا وهــم ينشــدون كرامــة ســوريا وعــزة أهلهــا”

المجلــس دعــا فــي البيــان إلــى “الثبــات الكامــل علــى مطالــب الثــورة الســورية 
التــي أصدرهــا مــن قبــل”" الخمســة  المبــادئ  والتمســك بوثيقــة 

اتحــاد إعاميــي حلــب وريفهــا يؤكــد فــي بيــان علــى رفــض التصريحــات التركيــة 
"التــي تمهــد إلجــراء مصالحــة مــع نظــام األســد"

ــى الســاحات  ــزول إل ــورة" للتظاهــر والن ــاء الث ــن الســوريين يدعــو "أبن اتحــاد اإلعاميي
"ليعيــدوا ســيرتها األولــى" وذلــك عقــب التصريحــات واللقــاءات التركيــة األخيــرة مــع 

نظــام األســد

مظاهــرات حاشــدة فــي عــدة مــدن فــي الشــمال الســوري فــي جمعــة "نمــوت وال 
نصالــح األســد" رفضــًا للتطبيــع مــع نظــام األســد

االئتــاف الوطنــي الســوري: طالبنــا باجتمــاع عاجــل مــع المســؤولين األتــراك لتوضيــح 
بعــض األمــور والمســتجدات عقــب اجتمــاع موســكو وســيكون هنــاك لقــاء للتباحــث 

فــي ذلــك بدايــة األســبوع القــادم 
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ثالثًا: التطورات في الساحة السورية

مناطق النظام:
تجمــع أحــرار حــوران: مقتــل عقيــد قائــد كتيبــة الدبابــات التابعــة للــواء 112 فــي     

ــار عليهمــا عنــد دوار بلــدة "الشــيخ ســعد"  قــوات النظــام ومرافقــه بعــد إطــاق الن
ــي درعــا غرب

ــة      ــدة ناحت ــي بل ــن ف ــاص مجهولي ــان" برص ــكري الدرع ــار ش ــى "بش ــاب يدع ــة ش إصاب
ــف درعــا الشــرقي بري

مقتــل العقيــد " علــي ديــاب بــركات " ومرافقــه نتيجــة اســتهدافهما بالرصــاص الحي     
مــن قبــل مجهوليــن داخــل بلــدة الشــيخ ســعد بريــف درعــا الغربي،

صفحــات مواليــة: شــركة الســراج للنقــل تعلــن وقــف جميــع رحاتهــا بيــن المحافظات     
اعتبــارا مــن اليــوم الســبت وحتــى إشــعار آخــر لعــدم توفــر المحروقــات

ــس      ــة أن ــوم العصبي ــورية للعل ــة الس ــس الرابط ــن رئي ــي ع ــس الموال ــر بري ــع أث "موق
جوهــر: العــدد اإلجمالــي للحــاالت المســجلة للمصابيــن بمــرض التصلــب اللويحــي فــي 

ــًا 7700 مريــض  ســوريا )مناطــق ســيطرة النظــام( بلــغ تقريب

ــًا فــي الجهــاز      ــب اللويحــي مــرض مناعــي ذاتــي مجهــول الســبب ُيحــدث خل التصل
ــه  ــض لحدوث ــى التحري ــة عــدة إل ــة وغذائي ــة ووراثي ــؤدي عوامــل بيئي المناعــي وت

أكثــر أعــراض التصلــب اللويحــي هــي التعــب وعــدم وضــوح الرؤيــة وضعــف األطــراف     
واإلحســاس بالوخــز"

مقتــل العنصــر " عمــر طاهــر تيتــي " قتــل نتيجــة اســتهدافه بالرصــاص الحــي مــن قبــل     
مجهوليــن برفقــة العقيــد علــي بــركات فــي بلدة الشــيخ ســعد.

قتلــى وجرحــى فــي صفــوف ميليشــيا أســد نتيجــة قيــام الثــوار بعمليــة تســلل على     
نقــاط تتبــع لميليشــيا أســد بالقــرب مــن بلــدة تفتنــاز بريــف إدلب الشــرقي.

"رويتــرز: حكومــة ســلطة األســد تتلقــى عبــر أســطول مــن الســفن شــحنات كبيــرة مــن     
القمــح األوكرانــي ”المنهــوب” مــن شــبه جزيــرة القــرم التــي ضمتهــا روســيا 
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رويتــرز: هــذا العــام زادت كميــات القمــح األوكرانــي الــواردة إلــى مناطــق ســلطة     
األســد لمــا يزيــد عــن 500 ألــف طــن ليشــكل ثلــث واردات البــاد اإلجماليــة مــن القمــح"

ــب      ــف حل ــادف بري ــة ت ــى جبه ــام عل ــوات النظ ــي وق ــش الوطن ــن الجي ــتباكات بي اش
ــرقي الش

قتلــى وجرحــى فــي صفــوف ميليشــيا أســد نتيجــة انفجــار لغــم أرضــي فــي ســيارة     
عســكرية كانــوا يســتقلونها بالقــرب مــن مدينــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي.

"غــارات إســرائيلية اســتهدفت منتصــف الليــل مواقــع للنظــام والميليشــيات اإليرانيــة     
فــي محيــط مطــار دمشــق الدولــي ومناطــق بالقــرب مــن الســيدة زينــب بريــف دمشــق

وقالــت وكالــة أنبــاء النظــام ســانا: الغــارات اإلســرائيلية أدت إلــى ”إصابــة عســكريين     
اثنيــن بجــروح وبعــض الخســائر الماديــة”"

ــوات      ــن ق ــة م ــل مجموع ــتهداف الفصائ ــراء اس ــام ج ــوات النظ ــن ق ــر م ــل عنص مقت
ــي ــب الجنوب ــف إدل ــا بري ــة كفروم ــى جبه ــاروخ عل ــام بص النظ

موقــع شــام إف إم الموالــي: مقتــل الفتــى "يوســف التركــي" بانفجــار لغــم أرضــي     
فــي بلــدة "المريعيــة" بريــف ديرالزور الشــرقي

اســتهداف الطيــران الحربــي اإلســرائيلي مواقــع تتبــع لميليشــيا أســد والميليشــيات     
اإليرانيــة فــي محيــط منطقــة الســيدة زينــب ومنطقــة نجهــا جنــوب العاصمــة 

ــق. دمش

ــة      ــط مدين ــل 6 مــن عناصــر قــوات النظــام بوقوعهــم فــي حقــل ألغــام بمحي مقت
ــزور ــرق ديرال ــال ش البوكم

شــبان يقطعــون الطريــق المحــوري وســط مدينــة الســويداء مطالبيــن بطــرد النظــام     
وحــزب اهلل وإيــران وإطــاق ســراح المعتقليــن و"محاكمــة الفاســدين"

مظاهــرة لعشــرات األشــخاص مــن أهالــي مدينــة "جاســم" بريــف درعــا الشــمالي     
مطالبيــن باإلفــراج عــن المعتقليــن
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مســؤول مفــرزة األمــن العســكري بمدينــة المياديــن شــرق ديــر الــزور يســتولي علــى     
أراض زراعيــة تعــود ألشــخاص مهجريــن بالقــرب مــن مشــفى الطــب الحديــث

ــس      ــة أم ــن ليل ــام مجهولي ــة قي ــد نتيج ــيا أس ــوف ميليش ــي صف ــى ف ــى وجرح قتل
باســتهداف مفــرزة تتبــع لميليشــيا األمــن العســكري بالرصــاص الحــي فــي بلــدة 

ــي. ــرة الغرب ــف القنيط ــة بري بريق

مديــر كهربــاء ريــف دمشــق التابــع للنظــام: ســيجري العمــل علــى تخفيــف التقنيــن     
فــي المناطــق التــي تحتفــل بأعيــاد الميــاد ورأس الســنة ليصبــح التقنيــن ســاعتي 

وصــل مقابــل 4 ســاعات قطــع "إن أمكــن"

الفصائــل المقاتلــة تنفــذ عمليــة اســتهدفت مواقــع قــوات النظــام علــى محــوري     
معــارة موخــص والبريــج بريــف إدلــب الجنوبــي نتــج عنهــا تدميــر دبابــة ومقتــل وجــرح 

عــدد مــن عناصــر النظــام

ــا      ــفة زرعه ــوة ناس ــار عب ــة انفج ــد نتيج ــيا أس ــوف ميليش ــي صف ــى ف ــى وجرح قتل
مجهولــون بالقــرب مــن مدينــة انخــل بريــف درعــا الشــمالي اســتهدفت ســيارة 

عســكرية نــوع زيــل تتبــع للــواء 15 فــي محافظــة درعــا.

ــرو      ــاب عم ــي ب ــي ح ــرب ف ــات الح ــن مخلف ــم م ــار لغ ــر انفج ــال إث ــة أطف ــة ثاث إصاب
بمدينــة حمــص

حشــود لقــوات النظــام والميليشــيات اإليرانيــة فــي حيــي الصالحيــة و الحســينية في     
محاولــة للتقــدم فــي ريــف ديرالــزور الغربــي بالتزامــن مــع تحليــق مكثــف لطيــران 

التحالــف الدولــي

قتــل نتيجــة اســتهدافه بالرصــاص الحــي مــن قبــل مجهوليــن فــي بلــدة علمــا بريــف     
درعــا الشــرقي،"

وزارة الدفــاع فــي حكومــة النظــام تعمــم علــى وحداتهــا العســكرية قــرارًا يقضــي     
ــرات مــن المــازوت  بخفــض كميــة المحروقــات المخصصــة للتدفئــة مــن 9 إلــى 3 ليت

شــهريًا
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اســتهداف مفــرزة أمــن الدولــة فــي مدينــة انخــل بريــف درعــا بالرصــاص المباشــر مــن     
قبــل مجهوليــن مــا أدى إلــى ســقوط جرحــى فــي صفــوف الميليشــيات.

قــوات النظــام تطلــق ســراح أحــد المعتقليــن مــن "الســويداء" و تعــد بإطــاق ســراح     
آخــر بعــد ضغــط شــعبي وقطــع طريــق دمشــق- الســويداء مــن ِقبــل أهالــي بلــدة 

"قنــوات" فــي المحافظــة.

صحيفــة تشــرين المواليــة: مجموعــة ذئــاب تفتــك بثاثيــن رأس غنــم وتصيــب 15     
ــويداء ــرقي الس ــا" ش ــة "دوم ــي قري ــي ف ــة المواش ــزارع تربي ــد م ــي أح ــن ف آخري

العثــور علــى جثــة عنصريــن مــن قــوات النظــام بعــد اختطافهمــا مــن قبــل مجهوليــن     
فــي باديــة الرصافــة جنــوب غربــي الرقــة

ــرًا بإصابتــه بانفجــار      مقتــل العنصــر فــي قــوات النظــام "ســامر هــال الجاســم" متأث
ــزور ــر ال لغــم أرضــي علــى أطــراف بلــدة الصالحيــة بريــف دي

"مجهولــون يختطفــون مديــر ناحيــة بلــدة الجيــزة بريــف درعــا الشــرقي المدعــو     
يوســف الضاحــي 

ــراض ســيارة كان يســتقلها برفقــة      المخطــوف برتبــة مقــدم وتــم خطفــه بعــد اعت
عــدد مــن العناصــر بعــد اشــتباك لعــدة دقائــق،

االشتباك أسفر عن مقتل عنصر وجرح آخر واختطاف مدير الناحية.    

قتــل نتيجــة اســتهدافه بالرصــاص الحــي مــن قبــل مجهوليــن بالقــرب مــن بلــدة محجة     
بريــف درعا الشــمالي،

الفصائــل المقاتلــة تقنــص عنصــرًا مــن قــوات النظــام علــى محــور الفــوج 111 غربــي     
حلــب

وفــاة شــخصين وإصابــة اثنيــن آخريــن جــراء تدهــور ســيارتهم نتيجــة الســرعة الزائــدة     
بحــي المســاكن فــي مدينــة مصيــاف غربــي حمــاة

الفصائــل العســكرية تدمــر "بيــك أب" لميليشــيا حــزب اهلل بصــاروخ "م د" علــى محــور     
الفــوج 46 غربــي حلــب
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ــن باســتهداف      ــام مجهولي قتلــى وجرحــى فــي صفــوف ميليشــيا أســد نتيجــة قي
ــوى بريــف  ــة ن ــوة ناســفة بالقــرب مــن مدين ــوع هايلوكــس بعب ســيارة عســكرية ن

درعــا الغربــي.

العثــور علــى جثــة شــاب مجهــول الهويــة مقتــواًل بطلــق نــاري بالــرأس فــي قريــة     
ــا شــمالي الحســكة ــة التابعــة لبلــدة صفي جدال

ــات      ــل وردي ــى ســيارات تبدي ــة 4 فــي "هجــوم إرهابــي" عل ــل 9 أشــخاص وإصاب مقت
ــوزارة النفــط فــي  ــزور التابعــة ل ــر ال ــم بشــركة الفــرات بدي ــن فــي حقــل التي العاملي

ــام. ــة النظ حكوم

"مجهولــون يســتهدفون 3 حافــات بالقــرب مــن حقــل التيــم النفطــي فــي محافظة     
ــزور، دير ال

ــح      ــون لصال ــن جميعهــم يعمل ــة آخريي ــل 10 أشــخاص وإصاب أســفر الهجــوم عــن مقت
حكومــة أســد."

مقتــل تســعة عناصــر مــن قــوات النظــام وإصابــة أكثــر مــن ســبعة آخريــن جــراء هجــوم     
مســلح اســتهدف نقاطــًا لقــوات النظــام فــي باديــة "تدمــر" شــرقي حمص

مقتــل عنصريــن مــن ميليشــيا الدفــاع الوطنــي وعنصريــن مــن ميليشــيا لــواء القــدس     
وإصابــة آخريــن بانفجــار ألغــام أثنــاء عمليــات تمشــيط فــي باديــة "الرصافــة" بريــف 

الرقــة

مناطق قسد:

وفــاة 3 أطفــال أشــقاء إثــر إصابتهــم بصعقــة كهربائيــة مــن أحــد أبــراج التوتــر بمحيط     
مخيــم "ســهلة البنــات" فــي ريــف الرقة الشــمالي

مقتــل عنصريــن مــن قســد باســتهداف مســيرة تركيــة لمقــرات عســكرية فــي قريــة     
قزعلــي شــمالي الرقــة

إصابــة طفلــة تبلــغ مــن العمــر عاميــن جــراء إطــاق نــار عشــوائي فــي حــي غويــران     
بمدينــة الحســكة احتفــااًل بفــوز األرجنتيــن بــكأس العالــم
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نــورث بــرس: تعليــق دوام المــدارس والمعاهــد لمــدة أســبوع فــي مدينــة منبــج     
شــرقي حلــب بســبب انتشــار "اإلنفلونــزا" بيــن األطفــال

أثــر بــرس الموالــي: القــوات األمريكيــة تعتقــل 4 أشــخاص مــن قبيلــة العكيــدات فــي     
عمليــة إنــزال جــوي نفذتهــا منتصــف الليــل فــي مدينــة الشــدادي بريــف الحســكة

الجيــش التركــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع DYP فــي محيــط قريــة     
ــكة ــي الحس ــمال غرب ــر ش ــل تم ــف ت ــة بري الكوزلي

ــة الكوزليــة بريــف      الجيــش التركــي يســتهدف بالهــاون مواقــع DYP/KKP فــي قري
تــل تمــر شــمال الحســكة

قســد تعتقــل الشــيخ "ضــاري محمــد الفــارس" أحــد شــيوخ قبيلــة طــي في الحســكة     
بتهمــة "التحريــض" ضدها

ــا      ــزور احتجاج ــر ال ــف دي ــة بري ــدة والبومصع ــي محيمي ــي قريت ــات ف ــدد االحتجاج تج
ــؤولين ــبة المس ــة بمحاس ــن وللمطالب ــدوق" والفتاتي ــو "دق ــل المدع ــى مقت عل

مقتــل شــاب نتيجــة اســتهدافه برصــاص مســلحين مجهوليــن فــي بلــدة "علمــا"     
بريــف درعــا الشــرقي

منظمــة "الشــبيبة الثوريــة" التابعــة لـ"قســد" تختطــف الفتى "إبراهيــم جنيد الفرج"     
)61 عامــًا( مــن مدينــة منبــج شــرقي حلب وتســوقه لمعســكرات التجنيــد اإلجباري

الجيــش التركــي يقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة مواقــع "قســد" فــي قريــة الكوزليــة     
بريــف الحســكة

قســد تعلــن فــي بيــان تمديــد تعليــق الــدوام فــي المــدارس والمعاهــد والروضــات     
العامــة والخاصــة فــي الرقــة حتــى نهايــة العــام الحالــي بســبب انتشــار "اإلنفلونــزا 

والظــروف الجويــة الســيئة"

إصابــة مديــر مشــفى البصيــرة بريــف ديــر الــزور الشــرقي بجــروح برصــاص مجهوليــن     
أمــام منزلــه

ــزور      ــر ال ــف دي ــحيل بري ــة الش ــي مدين ــد" ف ــع لـــ "قس ــة التاب ــز البلدي ــتهداف حاج اس
الشــرقي مــن قبــل مجهوليــن
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الجيــش التركــي اســتهدف بالمدفعيــة وراجمــات الصواريــخ منتصــف الليــل مواقــع     
مشــتركة لقــوات النظــام وقســد علــى محــور باصوفــان بريــف حلــب الشــمالي

مجهولــون يشــنون هجومــا باألســلحة الرشاشــة علــى مقــر تابــع لقســد داخــل حــي     
االنتفاضــة غربــي مدينــة الرقــة

القواعــد العســكرية التركيــة تقصــف مناطــق ســيطرة قســد جنوبــي عفريــن بريــف     
حلــب

إصابــة شــخص جــراء اقتتــال عشــائري داخــل بلــدة غرانيــج فــي ريــف ديرالــزور الشــرقي     
وســط مناشــدات عبــر مكبــرات الصــوت الخاصــة بالمســاجد لوقــف االشــتباكات

ــي      ــوائي ف ــاص عش ــا برص ــراء إصابته ــوكاع" ج ــود ال ــر عب ــل صق ــيدة "أم ــل الس مقت
ــزور ــر ال ــرة" شــرق دي ــدة "ســويدان جزي بل

وفــاة طفلــة تبلــغ مــن العمــر 31 عامــًا نتيجــة إصابتهــا باالنفلونــزا فــي مدينــة     
الحســكة شــمالي  الدرباســة 

مقتــل شــخص وإصابــة آخــر بصــاروخ موجــه لقــوات النظــام اســتهدف مدنييــن     
الشــمالي الاذقيــة  بريــف  التفاحيــة  الحطــب فــي محيــط  يعملــون بجمــع 

ــه      ــاء عمل ــي الدغــش" جــراء انفجــار لغــم أرضــي أثن وفــاة الشــاب "محمــد خضــر عل
ــزور ــد غــرب ديرال ــة جــزرة البوحمي ــاء قري ــة وهــو مــن أبن بإحــدى المــزارع اللبناني

ــة      ــد دوري ــدة الشــنان فــي علــى ي ــل الشــاب "خليــل موســى النــكاوي" مــن بل مقت
ــار علــى محتجيــن ــة الن ــدة وإطــاق الدوري ــاء البل ــة اعتقــال أحــد أبن ــاء عملي لقســد أثن

المناطق المحررة:

الدفــاع التركيــة تعلــن تحييــد ثاثــة عناصــر مــن "وحــدات حمايــة الشــعب" شــمالي     
ســوريا كانــوا يســتعدون للهجــوم علــى مناطــق نبــع الســام

جامعــة إدلــب تدخــل فــي تصنيــف "cirteM neerG" لجهــود االســتدامة الخــاص     
ــتوى  ــى مس ــة عل ــن 0001 جامع ــر م ــم أكث ــذي يض ــي ال ــم العال ــات التعلي بمؤسس

ــم العال
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مقتــل األمنــي العــام للفرقــة 02 فــي الجيــش الوطنــي "أبــو العبــاس" وزوجتــه     
ــب ــمال حل ــي ش ــي الراع ــه ف ــد أخي ــى ي ــة عل ــه الخمس وأطفال

انقــاب شــاحنة علــى طريــق "أختريــن - الراعــي" بريــف حلــب بســبب انخفــاض الرؤيــة     
بعــد تشــكل ضبــاب كثيــف

قــوات النظــام تقصــف بالمدفعيــة محيــط بلدتــي تفتنــاز ومعــارة النعســان بريــف     
إدلــب الشــرقي

"المجلــس المحلــي فــي عفريــن يعلــن افتتــاح طريــق المحلــق الخارجــي لمدينــة     
عفريــن أمــام حركــة المركبــات بعــد انتهــاء تشــييد جســر عفريــن الثالــث علــى نهــر 

ــن  عفري

المجلــس: الطريــق يبلــغ طولــه 0688 متــر ويتكــون مــن 4 مســارات يربــط بيــن مداخــل     
مدينــة عفريــن مــع طــرق راجــو وجنديــرس والغزاويــة واعــزاز 

المجلــس: الطريــق يهــدف لزيــادة انســيابية الحركــة المروريــة وتخفيــف الكثافــة     
والضغــط داخــل المدينــة"

مقتــل 7 عناصــر مــن قــوات النظــام بينهــم ضبــاط إثــر صــد الفصائــل العســكرية محاولة     
تســلل لهــم منتصــف الليــل علــى محــور بســرطون بريــف حلــب الغربي

إصابــة شــخصين جــراء ســقوط قذيفــة صاروخيــة فــي مدينــة البــاب بريــف حلــب     
الشــرقي

الدفــاع المدنــي يخمــد حريقــا اندلــع فــي غرفتيــن ضمــن مســاكن مؤقتــة للمهجريــن     
بمخيــم بــاب الســامة شــمالي حلــب دون وجــود إصابــات

وفاة رجل إثر حادث مروري على طريق قاح دير حسان شمالي إدلب    

إصابــة شــخص إثــر حــادث ســير علــى طريــق الراعــي شــرق حلــب بعــد انقــاب ســيارتين     
واصطــدام واحــدة منهمــا بجــدار منــزل نقــل علــى إثرهــا إلــى غرفــة العمليــات فــي 

مشــفى البــاب.
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مقتــل الطفــل "حمــد الحســين" بانفجــار لغــم أثنــاء رعيــه الغنــم فــي قرية حويســيس     
بريف ســلمية الشــمالي الشــرقي

قتلــى وجرحــى مــن قــوات النظــام إثــر صــد الفصائــل المقاتلــة محاولــة تســلل لهــم     
علــى محــور الفطيــرة بريــف إدلــب الجنوبــي

ــي      ــف مدفع ــر قص ــام إث ــي األغن ــه برع ــاء عمل ــي أثن ــة مدن ــي: إصاب ــاع المدن الدف
ــب ــي إدل ــفوهن جنوب ــة س ــراف قري ــتهدف أط ــام اس ــوات النظ لق

مقتــل شــخص وجــرح آخــر فــي مشــاجرة بيــن عائلتيــن فــي قريــة كفــر كلبيــن شــمال     
حلــب

ــي      ــة القاض ــى جبه ــد" عل ــلل لـ"قس ــة تس ــط محاول ــوري يحب ــي الس ــش الوطن الجي
ــم ــي صفوفه ــات ف ــق إصاب ــن تحقي ــمالي ويعل ــب الش ــف حل بري

مقتــل وأســر وجــرح عــدد مــن عناصــر الجيــش الوطنــي فــي هجــوم مباغــت منتصــف     
الليــل شــنته قــوات النظــام مدعومــة بميليشــيات إيرانيــة وبإســناد مــن قســد علــى 

محــور قريــة باصوفــان بريــف عفريــن شــمالي حلــب

الجيــش الوطنــي يحبــط محاولــة تســلل لقســد ويأســر عنصــرا علــى محــور قريــة     
ــة ــف الرق ــض بري ــل أبي ــة ت ــرب مدين ــردود غ الم

نشوب حريق في مخيم تل سلور قرب جنديرس بريف عفرين شمالي حلب    

انهيــار مبنــى شــرقي بلــدة كفرنــوران بريــف حلــب الغربــي جــراء اســتهدافه مــن قبــل     
قــوات النظــام بصــاروخ فيــل

الجيــش الوطنــي يصــد منتصــف الليــل محاولتــي تســلل لقــوات قســد باتجــاه نقــاط     
التمــاس بالقــرب مــن قريتــي قرزيحــل وديــر مشــمش بريــف عفريــن شــمال حلــب

مظاهــرات حاشــدة فــي عــدة مــدن فــي الشــمال الســوري فــي جمعــة "نمــوت وال     
نصالــح األســد" رفضــًا للتطبيــع مــع نظــام األســد
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إصابــة رجــل وزوجتــه وأطفالهــم الثاثــة بحروق مختلفة في حريق نشــب بمســكنهم     
المؤقــت بمخيــم "الــوردة" في قرية ديرحســان شــمالي إدلب

اغتيــال القيــادي بالجيــش الوطنــي "حمــود عبــد اهلل معــراوي" علــى يــد مجهوليــن     
بشــارع زمــزم فــي مدينــة البــاب شــرقي حلــب

قــوات النظــام تســّلم جثــة المعتقــل "حســن علــي حســن" لذويــه مقابــل مبلــغ ألــف     
دوالر بعــد اعتقالــه منــذ شــهرين أثنــاء ذهابــه مــن قريتــه بعفريــن إلــى حلــب بقصــد 

العــاج
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

الكونغــرس األمريكــي يقــر ميزانيــة وزارة الدفــاع األمريكيــة لعــام 2023 بقيمــة 858 
مليــار دوالر والتــي تضمــن ميزانيــة مشــروع مكافحــة "مخــدرات األســد"

"منظمــات أمميــة تعلــن أن %90 مــن الاجئيــن الســوريين في لبنان يحتاجون مســاعدة 
إنســانية للبقــاء على قيــد الحياة 

يدعــون  واليونيســيف  األغذيــة  وبرنامــج  الاجئيــن  مفوضيــة  ومنهــا  المنظمــات 
لمواصلــة تقديــم الدعــم والحمايــة إلــى العائــات األكثــر احتياجــًا فــي لبنــان 

ممثــل مكتــب مفوضيــة الاجئيــن فــي لبنــان: رغــم ارتفــاع األســعار والخدمــات بنســبة 
تزيــد عــن %700 فــإن العائــات فــي لبنــان تكســب أقــل وتضطــر لدفــع المزيــد علــى 

الســلع"

المتحــدث باســم الخارجيــة األلمانيــة يعلــن مســاهمة ألمانيــا بمبلــغ 10 ماييــن يــورو 
لدعــم جهــود صنــدوق االئتمــان إلعــادة إعمــار ســوريا فــي شــمال شــرق وشــمال غــرب 
ــوري  ــعب الس ــاء الش ــة أصدق ــأته مجموع ــان أنش ــدوق االئتم ــر أن صن ــوريا ، ويذك س
عــام 2013 وفريقهــا العامــل المعنــي باالنتعــاش االقتصــادي والتنميــة وتوجيــه منــح 

التمويــل مــن المجتمــع الدولــي إلــى مشــاريع داخــل ســوريا

"مصــدر مطلــع لحلــب اليــوم يؤكــد أن مكتــب الشــؤون اإلنســانية فــي الخارجيــة 
ــتحقة  ــات المس ــم المنظم ــى قوائ ــفق إل ــة ش ــادة منظم ــرر إع ــة “BHA” ق األمريكي

ــم للدع

المســاعدات  إدارة  عــن  المســؤولة   ”USAID“ للتنميــة  األمريكيــة  الوكالــة  وكانــت 
الخارجيــة األمريكيــة قــد أبلغــت فــي تشــرين األول الفائــت إدارة منظمــة شــفق 

بإيقــاف الدعــم عنهــا

ــي  ــرز المجــاالت الت ــع قطاعــات العمــل اإلنســاني ومــن أب وتعمــل شــفق فــي جمي
تعمــل فيهــا: “الصحــة – التعليــم – الحمايــة – األمــن الغذائــي – الميــاه واإلصحــاح”
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وتعمــل المنظمــة فــي مشــاريع حافظــة للحيــاة مثــل المشــافي ومراكــز غســل 
الكلــى وتفتيــت الحصــى، وتخــدم المنظمــة أكثــر مــن 2٥ مخيمــًا بالميــاه وخدمــات 

ــًا" اإلصحــاح يومي

ــة  ــلطته المركزي ــن س ــزز م ــوري يع ــام الس ــان: النظ ــوق اإلنس ــورية لحق ــبكة الس الش
ــي واإلداري  ــا المال ــر مصيره ــي تقري ــة ف ــس اإلدارة المحلي ــات مجال ــوض صاحي ويق

ــام 2022 ــم 42 لع ــون رق ــدار القان ــد إص بع

"األناضــول: الدنمــارك تصبــح أول دولــة أوروبيــة تلغــي تصاريــح اإلقامــة لاجئيــن 
الســوريين رغــم أنهــا أول دولــة وقعــت اتفاقيــة األمــم المتحــدة لاجئيــن فــي عــام 

1951

رئيســة قســم اللجــوء فــي المجلــس الدنماركــي لاجئيــن إيفــا ســينغر لألناضــول: 
ــن  ــم م ــال حرمانه ــن خ ــر م ــوريين للخط ــن الس ــّرض الاجئي ــة تع ــة الدنماركي الحكوم

ــة ــح اإلقام تصاري

ســينغر لألناضــول: هنــاك قانــون خــاص يمنــح الاجئيــن األوكرانييــن الحمايــة المؤقتــة 
بشــكل ســريع بينمــا يتعيــن علــى اتبــاع “إجــراءات اللجــوء القياســية”

ــداد  ــي أع ــز األول ف ــون المرك ــوريون يحتل ــون الس ــوريا: الاجئ ــتجابة س ــقو اس "منس
الاجئيــن علــى مســتوى العالــم بأكثــر مــن 6.8 مليــون الجــئ وأكثــر مــن 6.1 مليــون 
ــون  ــم 281 ملي ــغ عدده ــن البال ــي للمهاجري ــدد الكل ــى الع ــبة إل ــي بالنس ــازح داخل ن

الجــئ

منســقو اســتجابة ســوريا: علــى المجتمــع الدولــي أن يعــي أن عــودة أي الجــئ 
ــبة  ــوري ومحاس ــام الس ــكرية للنظ ــة العس ــاء اآلل ــة بإنه ــوريا مرتبط ــى س ــازح إل أو ن
مجرمــي الحــرب فــي ســوريا لضمــان عــودة آمنــة للســوريين فــي مختلــف المناطــق"

"منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة “اليونيســف”: اليابــان تبرعــت بمبلــغ 5.1 مليــون 
دوالر أمريكــي لتعزيــز الوصــول إلــى الخدمــات االجتماعيــة األساســية فــي ســوريا 
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ــي  ــرأة ف ــق وام ــل ومراه ــغ 600,000 طف ــذا المبل ــن ه ــتفيد م ــف”: سيس “اليونيس
حمــص وحمــاة مــن زيــادة توفيــر التعليــم والرعايــة الصحيــة األساســية وخدمــات بنــاء 

المهــارات"

ــا  ــودان لهم ــقتين تع ــة ش ــد مداهم ين بع ــوريَّ ــن س ــف مواطَني ــي يوق ــن اللبنان األم
حيــث كانــا يصّنعــان تلبيســات األســنان والوجبــات دون اســتحواذهما علــى الشــهادة 
الجامعّيــة المطلوبــة ودون ترخيــص مــن وزارة الصحــة وال النقابات ودون اســتحواذهما 

علــى أوراق قانونّيــة

ــون  ــى 40.8 ملي ــه إل ــن حاجت ــدة يعل ــم المتح ــع لألم ــي التاب ــة العالم ــج األغذي برنام
دوالر لتأميــن االحتياجــات الغذائيــة لـــ 465 ألــف الجــئ في األردن معظمهم ســوريون 

لألشــهر الخمســة األولــى مــن العــام المقبــل

إرســال شــاحنتي مســاعدات تحمــل مــادة الطحيــن مــن واليــة كهرمــان مرعــش إلــى 
ــة  ــات فــي الوالي ــاء ووقــف الديان ــة أطلقتهــا دار اإلفت الشــمال الســوري ضمــن حمل
ليرتفــع عــدد شــاحنات المســاعدات المرســلة مــن الواليــة إلــى ســوريا إلــى 24 شــاحنة

"الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن يوقــع قانــون موازنــة الدفــاع الوطنــي للعــام 2023 
والــذي يضــم ملحقــا يتحــدث عــن تفكيــك شــبكات المخــدرات التابعــة لنظــام األســد 

المختصــة  الجهــات األمريكيــة  لتضــع فيهــا  القانــون يتضمــن فتــرة ســتة أشــهر 
اســتراتيجية لطريقــة التعامــل وتفكيك الشــبكة انطاقــًا من مرحلة اإلنتــاج للمخدرات 
ــدول  ــر )التهريــب( ل ــة والتصنيــع ومــن ثــم التصدي ــن بالمــواد األولي وصــواًل للمتعاملي

ــن معهــم" االســتهاك مــع الشــبكات والمتعاوني

ــر  ــة فج ــا جمعي ــة قدمته ــة محتاج ــورية وتركي ــة س ــة لـــ200 عائل ــاعدات غذائي مس
ــا ــانلي أورف ــة ش ــة" بوالي ــة قلع ــة "أقج ــع بلدي ــاون م بالتع
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خامسًا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

كتــب الصحفــي عيــل حســين فــي صحيفــة المــدن : الحــل الســوري يبــدأ مــن الجنــوب: 
منطقــة آمنــة أم اقليــم إداري؟

ــار للحــل فــي  يبــدو أن مشــروع األقاليــم اإلداريــة قــد تمكــن مــن فــرض نفســه كخي
ــوب، المنطقــة  ــى الجن ــذ مــن خــال العــودة إل ــة التنفي ســوريا، علــى أن تكــون بداي
التــي لطالمــا كانــت مســرحًا لصــراع مصالــح اقليميــة ودوليــة ال تقــل فــي أهميتهــا 

عــن الشــمال.

ــت  ــة، تؤكــد مــا تحدث ــرة الماضي ــع تقاطعــت خــال األســابيع األخي معلومــات ووقائ
عنــه مصــادر مــن المعارضــة الســورية لـ"المــدن" حــول التوافــق بيــن دول عديــدة 
علــى انشــاء اقليــم إداري فــي الجنــوب، بموافقــة ومشــاركة مــن حكومــة النظــام 

ــوري. الس

ــر مــن  ــرح أكث ــذي ســبق وأن ُط ــى هــذا المشــروع ال وتقــول المصــادر إن "العــودة إل
مــرة خــال الســنوات الماضيــة، تمــت قبــل ســبعة أشــهر، عندمــا زار العاهــل االردنــي 
ــات المتحــدة فــي أيار/مايــو الماضــي، قبــل أن تنطلــق أولــى مراحــل التنفيــذ  الوالي

ــر 2022".  ــرين الثاني/نوفمب ــي تش ف

وحســب المعلومــات، فــإن الملــك عبــداهلل بــن الحســين قــدم لــإلدارة األميركيــة فكــرة 
المشــروع، وأنــه نجــح بإقنــاع البيــت األبيــض بهــا كحــل لتخفيــف قبضــة إيــران علــى 

ســوريا، مقابــل اشــراك النظــام فــي المشــروع.

وتقــول المصــادر: "إن واشــنطن تعهــدت بدعــم الفكــرة فــي حــال توفــر الغطــاء 
السياســي المطلــوب مــن جانــب روســيا والنظــام الســوري، وكذلــك الغطــاء المالــي 

ــه". ــدت ب ــد تعه ــج ق ــن دول الخلي ــددًا م ــك األردن إن ع ــال مل ــذي ق ال
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جردة حساب سورية نهاية 2022 : سمير سعيفان
سوريا اليوم :

أصبحــت مقســمة الــى أربــع مناطــق ســيطرة فيهــا 4 حكومــات تفتقــد جميعهــا 
الــى الشــرعية. وهــي تشــبه كتلــة مــن الخيــوط الملونــة المتشــابكة، فحيــن تهــم 
بســحب خيــط منهــا كــي تفكفكهــا عــن بعــض، تكتشــف أن خيوطهــا متشــابكة 

وغيــر قابلــة للفكفكــة، ويبــدو المســتقبل غامــض وقاتــم.

روسيا: 

متمســكة بســوريا بقــوة، وتمتعــت بتفويــض اإلدارة األمريكيــة إلــى حيــن، وأبرمــت 
ــَعْت مناطــق ســيطرة النظــام علــى حســاب المناطــق التــي  اتفاقــات مــع تركيــا وسَّ
كانــت خــارج ســيطرته. وســعت للعــب ذات الــدور الروســي، بــأن تجعــل مــن نفســها 
حكــم رغــم أنهــا خصــم، كــي تحصــل علــى مكاســب صافيــة لصالــح النظــام، دون أن 
تقــدم أي رؤيــة للحــل فــي ســورية، ودون أن تقــدم أي مســاعدات ماديــة للنظــام 
أو للشــعب الســوري. ولكــن تــورط بوتيــن فــي غــزو أوكرانيــا أضعــف موقعهــا فــي 
ــع نفــوذ إيــران، كمــا الغــت اإلدارة األمريكيــة تفويضهــا لروســيا فــي  ســوريا، فتوسَّ
ســوريا، وغــدت تلــك اإلدارة ال تريــد تســهيل مهمــة روســيا فــي ســوريا، ولكــن أيًضــأ 

بــدون تقديــم أي تصــور لحــل.

اإلدارة األمريكية:  
مازالــت اإلدارة مرتبكــة بخصــوص ســورية، فأصبحــت تعــرف اآلن "مــا ال تريــد"، فهــي 
ال تريــد تســهيل مهمــة روســيا فــي ســوريا، ولكنهــا لــم تحــدد ويبــدو أنهــا لــم تقــرر 
مــا تريــد بعــد. ولكنهــا متمســكة بوجودهــا شــرق الفــرات ممــا يقطــع الطريــق على 
الجميــع مــن االقتــراب مــن هــذه المنطقــة. وتســتمر بفــرض عقوبــات صارمــة علــى 
النظــام، وتصــر نظرًيــا علــى إحــداث انتقــال سياســي في ســورية وفــق القــرار 2254، 
دون أن تحــدد ماهيــة هــذا االنتقــال. ولكــن بــدون موافقــة أمريكيــة لــن يكــون ثمــة 

حــل فــي ســورية وســتبقى األوضــاع مجمــدة. 
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أوروبا: 

ــا  ــورية، ولكنه ــي س ــل ف ــة أو دور فاع ــك أي رؤي ــًيا، وال تمل ــا هامش ــازال تأثيره م

المصــدر الرئيــس للمســاعدات اإلنســانية والوجهــة الرئيــس لاجئيــن والمهاجريــن 

الســوريين. ومــا زالــت تنتظــر التوجــه األمريكــي.

تركيا: 

العــب رئيــس بحكــم طــول الحــدود وبحكــم وجــود قــوات لهــا علــى األرض وبحكــم 

عاقاتهــا الثنائيــة مــع روســيا مــن جهــة وعضــو حلــف ناتــو مــن جهــة أخــرى، وبعــد 

عجزهــا عــن إحــداث تغييــر سياســي فــي ســوريا، وقناعتهــا بــأن ال أحــد يريــد إزاحــة 

األســد، أصبحــت أولويتهــا هــي القضــاء علــى أي إمكانيــة قيــام "كانتــون كــردي" 

يخضــع للبــي كــي كــي التركــي فــي شــمال شــرق ســوريا، وال مانــع لديهــا أن يكون 

هــذا عبــر ترتيبــات تتخــذ بالتوافــق مــع نظــام األســد، لــذا تســرع -ألغــراض انتخابيــة 

داخليــة أيًضــا- إلعــادة عاقاتهــا مــع نظــام األســد، ولكــن ال يبــدو أن األمريــكان فــي 

وارد أن تنتــج مســاعي تركيــا أي تبديــل فــي الوضــع. 

إيران: 

ــر  ــران أكث ــق بإي ــد متعل ــوت، واألس ــى الم ــًدا حت ــد تحدي ــورية وباألس ــكة بس متمس

لقواتهــا  إضافــة  وبالمحروقــات  المالــي  بالدعــم  تمــده  مــن موســكو، وهــي 

العســكرية ومســتودعات أســلحتها ومليلشــياتها، ولهــا وتأثيــر قــوي فــي دوائــر 

الجيــش واألمــن، وتحتــاج روســيا لــدور إيــران علــى األرض، ، وتســعى روســيا لتحجيــم 

ــة ذاتهــا، كمــا أن تعطــل  ــران فــي ســوريا، كمــا تســعى إســرائيل نحــو الغاي دور إي

توقيــع االتفــاق النــووي يجعــل الواليــات المتحــدة غيــر معنيــة بمراضاتهــا كمــا مــن 

قبــل. وهــي تخضــع للحصــار شــديد يحــد مــن قدراتهــا، ولهــا قــدرة علــى عرقلــة أي 

اتفــاق ال يراعــي مصالحهــا.
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إسرائيل: 
مازالــت متمســكة ببقــاء األســد مــن جهــة، وال تــرى بديــًا أفضــل بالنســبة لهــا، 
ــن  ــا ع ــا وقوته ــد تواجده ــا يزي ــوريا، ف ــي س ــران ف ــر إي ــم أظاف ــكة بتقلي ومتمس
حــدود معينــة، وتســتمر بقصــف مواقعهــا ومســتودعات أســلحتها ومنشــآتها 

العســكرية علــى األرض الســورية.
 النظام: 

فــي أســوأ حاالتــه، فهــو عاجــز ببقائــه اآلن علــى الكرســي عــن تقديــم أي شــيء 
لســوريا  ســوى مزيــد مــن البــؤس، وأصبحــت إرادتــه مرتهنــه إليــران وروســيا وحتــى 
حــزب اهلل، ويخضــع لعقوبــات شــديدة تــزداد كل يــوم، ولكنــه مرتفــع المعنويــات، 
لقناعتــه بــأن الجميــع لــم يتفقــوا علــى بديــل لــه، والحــل السياســي وفــق جنيــف 
معطــل، ومازالــت األمــم المتحــدة تعتــرف بــه كحكومــة شــرعية، وبالتالــي فهــو 
ــن،  ــال الزم ــا ط ــرده مهم ــه وال تش ــوري وال جوع ــعب الس ــه آالم الش ــاق. وال تعني ب

فمــا يعنيــه هــو أن يبقــى وبــأي ثمــن، ولــو بحمايــة إيــران وروســيا وإســرائيل.
المعارضة السورية: 

ال يوجــد شــيء اســمه معارضــة ســورية، بمعنــى جهــة لهــا اعتــراف ولهــا كلمــة 
ورأي، ومــا يســمى ائتــاف أو هيئــة مفاوضــات أو لجنــة دســتورية فهــي هيــاكل 
فارغــة مــن أي قيمــة تمثيــل أو أي دور فعلــي او حتــى تشــاوري، وتحولــت فصائــل 
المعارضــة المســلحة إمــا لمشــاريع إقامــة دولــة دينيــة، أو تحــول قادتهــا الــى أمراء 

حــرب وال أحــد يعتقــد بصاحيتهــم كبديــل لألســد. 
الشعب السوري: 

هــو الضحيــة دائًمــا ضمــن كل هــذه التعقيــدات أينمــا كان، وفــي أي منطقــة مــن 
المناطــق األربــع او فــي أي بلــد مــن بلــدان اللجــوء، وأصبحــت قصــص "الســفر برلــك" 
مجــرد حكايــا بســيطة تجــاه مــا يعانيــه الســوريون. وأصبــح الســوريون فاقــدي اإلرادة 
والتمثيــل، وأصبحــوا كاأليتــام يشــارك الجميــع فــي بــازار تقريــر مصيرهــم بــدون أي 

مشــاركة منهــم.
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سادسًا: رؤية تحليلية

))وزيــر الدفــاع التركــي ورئيــس جهــاز االســتخبارات التركــي يــزوران موســكو ويلتقيــان 
وزيــر دفــاع النظــام ورئيــس اســتخبارات النظــام بحضــور وزيــر الدفــاع الروســي، حيــث 
ــاءة"  ــواء بن ــن "أج ــكو ضم ــي موس ــد ف ــذي عق ــاء ال ــال اللق ــون خ ــق المجتمع اتف
ــا و روســيا ونظــام األســد" مــن أجــل  ــن " تركي ــة بي علــى اســتمرار االجتماعــات الثاثي
ــه فــي ســوريا والمنطقــة، وجــاء االجتمــاع التركــي  ضمــان االســتقرار والحفــاظ علي
الروســي الســوري في موســكو يناقش األزمة الســورية ومشــكلة الاجئين والكفاح 

المشــترك ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة فــي ســوريا((.

ــرز ملمــح فــي ســياق الصــراع الســوري خــال الفتــرة الماضيــة  شــكل هــذا التطــور أب
ــة: وفــي هــذا الســياق يمكــن تســجيل الماحظــات التالي

ال يبــدو واضحــا حتــى األن ماهيــة األهــداف التركيــة الفعليــة مــن هــذا التغييــر، وال .   1    
يمكــن قيــاس ماهيــة التنــازالت التــي يمكــن أن يقدمهــا كل طــرف

التغييــر التركــي فــي مقاربتهــا للوضــع الســوري هــو تغييــر سياســي ينتقــل مــن .   2    
ــا  ــى فكــرة التعامــل معــه لمعالجــة مخــاوف تركي فكــرة القطيعــة مــع النظــام إل

فــي ســورية.

ــة .   3     ــي خان ــا ف ــف تركي ــع تصني ــن واق ــورية م ــة الس ــة الحال ــدا مقارب ــد مفي ــم يع ل
الــدول الرافضــة تركيــا للتعامــل مــع النظــام فاالســتدارة التركيــة حقيقيــة وســيكون 

ــة علــى الســاحة الســورية. لهــا انعكاســاتها الحتمي

ــة ال ترتبــط فقــط بعوامــل موجــودة .   ٤     ــرز التــي وضعــت علــى الطاول الملفــات األب
فــي شــمال غــرب ســورية بــل بعوامــل مرتبطــة بشــرق ســورية وتحديــدا ملــف قســد 
وهــو ملــف مرتبــط أساســا بأمريــكا باإلضافــة إلــى ملــف الاجئيــن وهــو ملــف أيضــا 

بمســار أممــي ترعــاه األمــم المتحــدة.

ال تغييــر جديــد علــى الموقــف األمريكــي فــي ســورية وهــو مــا يقلــل مــن .   ٥    
الجديــد. المســار  احتماليــة نجــاح 
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هنــاك عطــب سياســي واضــح لــدى ممثلــي الثــورة الســورية لمواكبــة التطــورات .   6    
السياســية.

حــراك الشــارع الثــوري مــا زال عنصــر مهمــا فــي إحــداث خلــل ألي اتفــاق دولــي ال .   7    
يراعــي مصالــح ســكان الشــمال الســوري  
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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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