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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

ــع  ــوريا وتطبي ــمالي س ــي ش ــع ف ــا الوض ــان هاتفي ــان يبحث ــن وأردوغ ــن: بوتي الكرملي
ــادرة روســية إلطــاق مشــاورات  العاقــات بيــن أنقــرة و نظــام األســد فــي ســياق مب

ثاثيــة
ــو  ــوري وندع ــوع الس ــي الموض ــري اإليران ــع نظي ــت م ــي: بحث ــة الترك ــر الخارجي "وزي

ــورية  ــي الس ــدة األراض ــة بوح ــتانا الخاص ــواد أس ــق م لتطبي
وزيــر الخارجيــة التركــي: ال داعــي لتدخــل الــدول الغربيــة وإمــاء رغباتهــا فــي مــا 

يتعلــق بالعــراق و ســوريا

كبير مستشاري وزير الخارجية اإليراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي:

ال يمكن حل القضية السورية دون مشاركة إيران    

ــران لتكــون      ــا وروســيا وإي ــات أســتانا التــي ترعاهــا تركي نحــاول تحديــث صيغــة مباحث
ــر فاعليــة وبمــا يتناســب مــع الظــروف الجديــدة أكث

حاولنــا المســاعدة فــي الحــوار بيــن النظــام واألكــراد وتــم إحــراز تقــدم جيــد لكــن ال     
تــزال هنــاك خافــات بحاجــة إلــى حــل

فيمــا يخــص إعــادة اإلعمــار فــي ســوريا قمنــا بتنشــيط الشــركات اإليرانيــة بهــذا     
الخصــوص

المبعــوث األلمانــي الخــاص إلــى ســوريا ســتيفان شــنيك: االتحــاد األوروبــي وأعضــاءه 
مواصلــون دعــم الشــعب الســوري و نعيــد تأكيــد الءاتنــا الثــاث ال للتطبيــع ال إلعــادة 

اإلعمــار ال لرفــع العقوبــات عــن النظــام فــي ســوريا 
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المبعــوث األلمانــي الخــاص إلــى ســوريا: لــن نغيــر الءاتنــا الثــاث مــا لــم يشــارك النظــام 
ــال فــي الحــل السياســي وندعــم بشــكل كامــل جهــود األمــم المتحــدة  بشــكل فّع

والقــرار 2254

وزيــر الخارجيــة اإليرانــي حســين أميــر عبــد اللهيــان: إيــران ترحــب بالمحادثــات بيــن تركيــا 
ونظــام األســد وإن العاقــات بينهمــا "تخــدم مصالــح المنطقــة

وزير الخارجية الروسي: يجب تنفيذ االتفاقيات بشأن اجتثاث اإلرهاب من إدلب

وزيــر الخارجيــة الروســي: نتفهــم مخــاوف تركيــا إزاء "التنظيمــات الكرديــة" فــي 
ــوريا س

ــا  ــع تركي ــة م ــات المبرم ــض االتفاق ــذ بع ــب تنفي ــن الصع ــي: م ــة الروس ــر الخارجي وزي
ــا  ــزام به ــى االلت ــون عل ــا حريص ــوريا لكنن ــأن س بش

وزيــر الخارجيــة الروســي: يجــري التحضيــر الجتمــاع وزيــري خارجيــة تركيــا و)نظــام 
األســد( بوســاطة روســية

المتحــدث باســم الجيــش اإلســرائيلي يعلــن توقيــف خمســة أشــخاص حاولــوا دخــول 
األراضــي المحتلــة مــن الجــوالن الســوري ليتم بعد ذلــك التحقيق معهم وتســليمهم 

ــوات النظام لق

وزيــر الخارجيــة التركــي “مولــود جاويــش أوغلــو” يصــل إلــى واشــنطن فــي زيــارة 
يلتقــي خالهــا نظيــره األمريكــي “أنتونــي بلينكــن” 

االجتمــاع فــي إطــار الجولــة الثانيــة مــن اجتماعــات آلية العمــل االســتراتيجية التركية-
األمريكيــة علــى مســتوى الــوزراء والملــف الســوري حاضــر علــى طاولــة الحــوار بعــد 

جملــة مــن التهديــدات والتصريحــات مــن كل األطــراف الفاعلــة فــي ســوريا"

"الفــروف يقــول إن الواليــات المتحــدة اقتنعــت بضــرورة التعامــل مــع الســلطات 
الشــرعية فــي بلــدان مثــل ســوريا ويؤكــد أن واشــنطن تجــري اتصــاالت وراء األبــواب 
المغلقــة مــع نظــام األســد بشــأن أســرى الحــرب وذلــك بعــد أن أدركــوا أنهــم بحاجــة 

إلــى العمــل مــع أولئــك الذيــن لديهــم تفويــض شــعبي
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الفــروف شــدد علــى ضــرورة القضــاء علــى اإلرهــاب فــي إدلــب وتســوية العاقــات 
ــي  ــة ف ــاء دويل ــراد لبن ــتخدام األك ــعى الس ــنطن تس ــن أن واش ــذر م ــراد وح ــع األك م

ســوريا إلزعــاج باقــي األطــراف 
الفــروف: تركيــا دعــت إلــى تطبيــع العاقــات مــع دمشــق وطلبــت مســاعدتنا فــي 

ذلــك والرئيــس التركــي مســتعد للقــاء األســد
ــات  ــع الوالي ــاون م ــتعدون للتع ــو: مس ــش أوغل ــود جاوي ــي مول ــة الترك ــر الخارجي وزي
المتحــدة مــن أجــل إعــادة التركيــز علــى ســوريا لكن واشــنطن لــم تف ببعــض وعودها 

الســابقة 
ــاتي  ــع المؤسس ــاء الطاب ــا إلضف ــي مقترح ــب األمريك ــا للجان ــو: قدمن ــش أوغل جاوي
علــى اجتماعــات اآلليــة االســتراتيجية بيــن تركيــا والواليــات المتحــدة وعقدهــا مرتيــن 

فــي الســنة علــى األقــل
الكرمليــن: الرئيــس الروســي بحــث هاتفيــًا مــع نظيــره اإليرانــي ملفــي الطاقــة 

واألوضــاع فــي ســوريا
القيــادة المركزيــة األميركيــة: إصابــة عنصريــن مــن الجيــش الســوري الحر فــي الهجوم 
الــذي تعرضــت لــه قاعــدة التنــف جنوبــي شــرق ســوريا صبــاح اليــوم فيمــا لــم يصــب 

أي جنــدي أميركــي
"المتحــدث باســم الخارجيــة األميركيــة "فيدانــت بانــت" يقــول إن الوضــع فــي ســوريا 
مــرّوع وال نعتقــد أن الظــروف مناســبة فــي ســوريا حتــى يتمكــن النــاس مــن العــودة 

بأمــان وطواعيــة وكرامــة وعلــى نحــو مســتدام
بانــت: الواليــات المتحــدة تبحــث عــن طــرق إليجــاد حلــول أكثــر اســتدامة لاجئيــن 
يســاعدهم علــى االندمــاج فــي البلــدان التــي فــروا إليهــا بحثــًا عــن األمــان أو تقديــم 

البرامــج والمســاعدة لهــم أماكــن تواجدهــم
ــر الخارجيــة الســعودي "فيصــل بــن فرحــان": نعمــل مــع شــركائنا إليجــاد طريقــة  وزي
للتعامــل مــع "الحكومــة فــي دمشــق" بطريقــة تقــدم تحــركات ملموســة نحــو حــل 

سياســي



راصد نما للنصف الثاني من يناير 2023

Page 5

رئيــس بعثــة االتحــاد األوروبــي إلــى ســوريا دان ستوينيســكو: الحــواالت الماليــة مــن 
الســوريين فــي الــدول األوروبيــة إلــى ذويهــم داخــل ســوريا تمثــل طــوق نجــاة لماييــن 

الســوريين

قائــد قــوة المهــام المشــتركة عمليــة العــزم الصلــب "ماثيــو ماكفرليــن" ُيديــن 
الهجــوم بطائــرات بــدون طيــار بالقــرب مــن قاعــدة التنــف جنوبــي شــرق ســوريا 

ماكفرليــن: عناصــر مــن الجيــش الحــر وقــوات التحالــف ردوا علــى هجــوم شــنته ثــاث 
أنظمــة جويــة بــدون طيــار بالقــرب مــن حاميــة التنــف ولــم يخلــف أي إصابــات أو أضــرار 

ــي القاعدة  ف

ماكفرليــن: هــذه الهجمــات المتهــورة ال تعــرض حيــاة المدنييــن األبرياء وأفــراد خدمتنا 
للخطــر فحســب بــل تؤثــر علــى االســتقرار اإلقليمي

القيــادة المركزيــة للجيــش األمريكــي تعلــن إلقــاء القبــض علــى قيادييــن اثنيــن مــن 
تنظيــم الدولــة فــي هجــوم بــري وغــارة جويــة شــرقي ســوريا
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وزارة الدفــاع الروســية تعلــن ترميــم قاعــدة الجــراح الجوية العســكرية شــمالي ســوريا 
الســتخدامها بشــكل مشــترك بين روســيا ونظام األســد

"المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا "غيــر بيدرســون" فــي إحاطتــه الشــهرية 
ــي  ــية ف ــز األساس ــون الركائ ــأنها أن تك ــن ش ــات م ــتة أولوي ــدد س ــن يح ــس األم لمجل

الجهــود األمميــة

الهــدوء  واســتعادة  التصعيــد  عــن  بالتراجــع  تتمثــل  الســت  األولويــات  بيدرســون: 
والحفــاظ علــى تدفــق المســاعدات عبــر الحــدود واســتئناف عمــل اللجنــة الدســتورية 
ودفــع ملــف المعتقليــن والمفقوديــن وتحقيــق تدابيــر بنــاء الثقــة األوليــة خطــوة 

بخطــوة"

بيــان  المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا وألمانيــا يعبــرون فــي  الواليــات  وزراء خارجيــة 
مشــترك عــن "إدانتهــم الشــديدة" الســتخدام نظــام األســد أســلحة كيماويــة مؤكدين 

ــا ــوريا وخارجه ــي س ــات ف ــذه الهجم ــي ه ــبة مرتكب ــم بمحاس التزامه

ــال فــوار اللتزاماتــه بموجــب اتفاقيــة األســلحة  ــان: نطالــب نظــام األســد بـ"االمتث البي
ــة" ــن ذات الصل ــس األم ــرارات مجل ــة وق الكيميائي

ــة  ــلحته الكيماوي ــج أس ــن برنام ــل ع ــكل كام ــان بش ــد اإلع ــام األس ــى نظ ــان: عل البي
والتخلــص منهــا والســماح بنشــر موظفــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة فــي 

ــك ســوريا للتحقــق مــن قيامــه بذل

الخارجيــة التركيــة تعليقــًا علــى تقريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيماويــة: ســنواصل 
دعــم الجهــود الراميــة إلــى ضمــان المســاءلة فــي ســوريا

"عضــو مجلــس النــواب األميركــي فرينــش هيــل: ال ينبغــي ألي دولــة أن تفكــر فــي 
إعــادة العاقــات الدبلوماســية مــع نظــام األســد 

هيــل: تقريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة هــو تأكيــد جديــد علــى جرائــم نظــام 
األســد بقتــل مواطنيــه علــى مــدار أكثــر مــن 10ســنوات"
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ــوالس  ــوريا "نيك ــرق س ــمال وش ــق ش ــى مناط ــة إل ــة األمريكي ــوث وزارة الخارجي مبع
جرانجــر": واشــنطن تواصــل مســاعيها لمنــع أي هجــوم ضــد مناطــق اإلدارة الذاتيــة 

ــد ــع قس ــا م ــا وتحالفه ــل دعمه وتواص

ــر حــزب العمــال الكردســتاني  ــو: ســنغلق دفت ــة التركــي ســليمان صويل ــر الداخلي وزي
ــا  ــن يبقــى لهــم مــكان ال فــي ســوريا وال تركي ول

ــت  ــي 1984 و 2019 وكان ــن عام ــاب بي ــة اإلره ــة محارب ــاب تكلف ــا بحس ــو: قمن صويل
ــم  ــو ل ــه بهــذه األمــوال ل ــار دوالر مــا الــذي يمكــن فعل النتيجــة 3 ترليــون و 722 ملي
يكــن هنــاك إرهــاب؟ كنــا عمرنــا ألــف جســر و10 ســدود ومحطــات حراريــة ومطــار 

ــة ــف مدرس ــفى وأل ــف مش ــي وأل دول

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان يدعــو لمواصلــة عقــد لقــاءات بين باده وروســيا 
وإيــران ونظــام األســد بـ"هدف الوصول إلى االســتقرار شــمالي ســوريا

ــد  ــع مــع األســد ونري ــد أي تطبي ــي بلينكــن": ال نؤي ــة األمريكــي "أنتون ــر الخارجي وزي
عمليــة سياســية فــي ســوريا تتوافــق مــع قــرارات مجلــس األمــن

بلينكــن: األســد رفــض االنخــراط فــي أي عمليــة سياســية فــي ســوريا علــى أســاس 
قــرارات مجلــس األمــن

بلينكن: طالبنا جميع األطراف في سوريا بخفض التصعيد خصوصًا تركيا

بلينكن: تركيا لديها مصالح أمنية مشروعة في سوريا وال نختلف حول ذلك

بلينكــن: يمكــن لتركيــا حــل المشــاكل المشــروعة شــمالي ســوريا بــدون اللجــوء للحــل 
العســكري"

ــر منظمــة حظــر  ــي: تقري ــد الغن ــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فضــل عب مدي
ــيا ــام وروس ــة للنظ ــة صفع ــلحة الكيميائي األس
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ثانيًا: الحراك السياسي

االئتــاف الوطنــي: وفــد رســمي يتوجــه إلــى فرنســا اليــوم إلجــراء لقــاءات رســمية 
مــع الحكومــة الفرنســية

نظــام األســد يرفــض عــرض وفــد اإلدارة الذاتيــة لاعتــراف بهــا خــال زيــارة وفــد اإلدارة 
لدمشــق ولقائــه بـــ "مديــر مكتــب" أحــد المســؤولين وروســيا تطلــب مــن اإلدارة 
االنضمــام للنظــام وتســليمه ملفــي النفــط والغــاز مقابل بعــض االمتيازات كـــ "اإلدارة 

المحليــة" بحســب موقــع بــاس نيــوز

االئتــاف الوطنــي يديــن فــي بيــان لــه حــرق نســخة المصحــف الشــريف فــي الســويد 
ــاري مســلم ويحــذر مــن حمــات الكراهيــة ضــد اإلســام  ــر ذلــك اســتفزازا لملي ويعتب

ويطالــب المجتمــع الدولــي بتجريــم الممارســات ضــد المقدســات

"رئيــس االئتــاف الوطنــي ســالم المســلط يلتقــي فــي باريــس المبعوثــة الفرنســية 
الخاصــة لـــ ســوريا بريجيــت كورمــي

المســلط: بحثنــا مــع المبعوثــة الفرنســية الوضــع الســوري سياســيًا وميدانيــًا وأكــدت 
لنــا موقــف فرنســا الثابــت فــي دعــم قــوى الثــورة والمعارضــة

المســلط: المبعوثــة أكــدت رفــض التطبيــع مــع نظــام األســد ورفــض رفــع العقوبــات 
ورفــض إعــادة اإلعمــار قبــل إنجــاز االنتقــال السياســي"

ــه ألي  ــن دعم ــر ع ــة" يعب ــم رحم ــوري "هيث ــي الس ــاف الوطن ــام لائت ــن الع "األمي
خطــوة تســعى لعــزل روســيا عــن العالــم ومقاطعتهــا بســبب الجرائــم التــي ارتكبتهــا 

فــي كل مــن ســوريا وأوكرانيــا فــي ســبيل ردعهــا عــن اســتمرار عدوانهــا

رحمــة: علــى المجتمــع الدولــي اتخــاذ خطــوات من شــأنها مقاطعــة روســيا وحلفائها 
وعــدم إتاحــة أي منبــر لهــم فــي المحافــل الدوليــة التــي يســتخدمونها لقلــب 

الحقائــق
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ــف  ــي جني ــة ف ــب الهيئ ــي مكت ــاء ف ــد لق ــن عق ــن ع ــورية تعل ــاوض الس ــة التف هيئ
ــا  ــا وألماني ــدة وفرنس ــة المتح ــة والمملك ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ــع ممثل م
لمناقشــة تطــورات الوضــع الســوري وتعطيــل نظــام األســد للعمليــة السياســية 

ــورية ــة الس ــة األزم ــه بإطال ورغبت

ســالم المســلط رئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري: أطالــب الجهــات الرســمية بوقــف 
ماحقــة أو احتجــاز أي شــخص فــي إطــار مــا تعرضــت لــه فــي مدينــة اعــزاز

الحكومــة الســورية المؤقتــة ترحــب بالتقريــر الصــادر عــن منظمــة األســلحة الكيمائيــة 
بتحميــل نظــام األســد المســؤولية عــن هجــوم دومــا الكيميائــي

ــر  ــًا عب ــر واقعي الحكومــة المؤقتــة" تدعــو المجتمــع الدولــي لتفعيــل نتائــج التقري
ــة خاصــة لماحقــة مســؤولي النظــام وشــركائهم" إنشــاء محكمــة جنائي

رئيــس االئتــاف الوطنــي ســالم المســلط: لــم يلتــزم نظــام األســد بقــرار مجلــس األمــن 
2118 )2013( واســتمر باســتخدام الســاح الكيمائــي ضــد المدنييــن 

المســلط: نطالــب بفــرض تدابيــر ضــد نظــام األســد بموجــب البند الســابع بحســب المادة 
21 مــن القــرار المذكور 

المســلط: ندعــو لبــذل المزيــد مــن الجهــود الدوليــة لتعزيــز العزلــة الدوليــة تجــاه نظــام 
األســد وتفعيــل ملــف المحاســبة وتحقيــق االنتقال السياســي"

الحكومــة الســورية المؤقتــة تنشــر بيانــًا تؤكــد فيــه أن مــا حــدث فــي مجــزرة النهــر 
بحلــب هــو جريمــة ضــد اإلنســانية وأن جرائــم النظــام بحــق الســوريين هــي سياســة 

ممنهجــة علــى نطــاق واســع فــي جميــع األراضــي الســورية

"الدفــاع المدنــي: عــدم محاســبة نظــام األســد علــى اســتخدام األســلحة الكيميائيــة 
وانتهاكــه اتفاقيــة حظرهــا يعطــي ضــوءًا أخضــر لــه لمواصلــة شــن هجمــات مميتــة 

باألســلحة الكيميائيــة وغيرهــا مــن األســلحة 

الدفــاع المدنــي: عــدم اتخــاذ إجــراءات جديــة للمحاســبة وتحقيــق العدالــة للضحايــا 

هــو اتجــاه ينــذر بخطــر يهــدد اإلنســانية
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ثالثًا: التطورات في الساحة السورية

مناطق النظام:
مقتــل المدعــو "عامــر محمد النصار" الملقــب بـ"العقيد" برصاص مســلحين مجهولين     

داهمــوا منزلــه الليــة الماضيــة فــي بلدة الحــارة بريف درعا الشــمالي

مجلــس محافظــة دمشــق التابــع للنظــام يقتــرح إعــادة العمــل بالتوقيــت الشــتوي     
إلنهــاء معانــاة الطــاب والموظفيــن فــي المناطــق التــي توجــد فيهــا كاب شــاردة 

وتثيــر الرعــب فــي نفــوس التاميــذ

ــا      ــاء عمله ــة" أثن ــة المعكرون ــي "عجان ــقوطها ف ــراء س ــا" ج ــيدة "30 عام ــاة س وف
ــة  ــف الاذقي ــي ري ــة ف ــة جبل ــة بمدين ــة الصناعي ــة بالمنطق ــل المعكرون ــي معم ف

ــة ــة الموالي ــة المدين ــب إذاع بحس

انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في حي شمال الخط بمدينة درعا    

ــر انفجــار      ــن إث ــة آخري ــل عنصــر مــن قــوات النظــام وإصاب ــة: مقت إذاعــة شــام الموالي
ــة درعــا ــوة ناســفة زرعهــا "مســلحون" قــرب ســاحة بصــرى بمدين عب

مقتــل الشــاب "عبــد الســام عــوض القــداح" برصــاص مســلحين مجهوليــن فــي مدينة     
"نــوى" بريــف درعــا الغربي

العثــور علــى جثــة الطفلــة "شــهد أســعد الغنامــي" 5 أعــوام "محترقــة" فــي منــزل     
مهجــور بســوق الهــال فــي مدينــة البوكمــال الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام بعــد 

ســاعات مــن فقدانهــا مســاء األمــس بحســب فــرات بوســت

مقتــل القيــادي الســابق فــي صفــوف المعارضــة "محمــد علــي الشــاغوري" برصــاص     
مجهوليــن داهمــوا منزلــه فــي بلــدة "المزيريــب" بريــف درعــا

مقتــل عنصــر مــن المخابــرات الجويــة فــي قــوات النظــام باشــتباكات مــع عناصــر مــن     
ميليشــيا "الفــوج 47" التابــع للحــرس الثـــوري اإليرانــي بســبب خافــات علــى تجــارة 

المخــدرات فــي مدينــة البوكمــال شــرقي ديــر الــزور

لـــ "تنظيــم الدولــة" علــى يــد      مقتــل "ربيــع صافــي مســالمة" متهــم بتبعيتــه 
درعــا بمدينــة  "النخلــة"  منطقــة  فــي  مجهوليــن 
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مقتــل طفــل بانفجــار لغــم أرضــي مــن مخلفــات الحــرب فــي بلــدة "محجــة" بريــف     
درعــا الشــمالي

مــن      وكميــة  مدافــئ  مجموعــة  يســرقون  مجهولــون  المواليــة:  شــام  إذاعــة 
المحروقــات ومســتلزمات مدرســية مــن مدرســة "بريــج البريــج" فــي حــي األرمــن 

حمــص بمحافظــة 

ــرود بريــف      ــة يب ــن بانفجــار فــي إحــدى مــزارع مدين ــن آخري ــة اثني وفــاة طفــل وإصاب
دمشــق

تجمــع أحــرار حــوران: إصابــة كل مــن "نــور الديــن الغــزاوي" و "محمــد وحيــد صــوان"     
فــي إطــاق نــار مــن قبــل مجهوليــن فــي مدينــة نــوى غربــي درعــا

الحكــم علــى اإلعامــي الموالــي "شــادي حلــوة" بالســجن لمــدة 6 أشــهر إضافــة     
ــارة نعــرات طائفيــة" وحلــوة يعلــن اســتئناف الحكــم لغرامــة ماليــة بتهمــة "إث

ــة      ــع للنظــام يصــدر تعميمــًا لكافــة المصــارف العامل مصــرف ســوريا المركــزي التاب
فــي ســوريا التخــاذ اإلجــراءات الازمــة بتبســيط عمليــة فتــح الحســابات الجديــدة 
ــراءات  ــات واإلج ــل السياس ــة وتعدي ــرعة الممكن ــدة بالس ــابات الجام ــل الحس أو تفعي

ــة ــام إف أم" الموالي ــب "ش ــك بحس ــًا لذل ــا وفق ــدة لديه المعتم

مقتــل الشــاب "عبــد الغفــار زيــاد البــردان" برصــاص مجهوليــن فــي مدينــة "طفــس"     
بريــف درعــا الغربــي

ــح" أحــد عناصــر الفرقــة الرابعــة التابعــة لقــوات النظــام      ــؤي صبي ــل "محمــد ل مقت
ــدا شــرقي درعــا ــدة صي ــن فــي بل برصــاص مجهولي

مقتــل الطبيــب "علــي ســعد" أخصائــي جراحــة عصبيــة نتيجــة إصابتــه برصاصــة     
طائشــة خــال اشــتباكات بيــن عناصــر مجموعتيــن تابعتيــن لقــوات النظــام فــي حــي 

ــا ــة درع ــف بمدين الكاش

وزارة الداخليــة فــي حكومــة النظــام تعلــن توقيف 4 أشــخاص في طرطــوس بتهمة     
التعامــل بغيــر الليــرة الســورية وتحويــل األمــوال بطريقــة "غيــر قانونيــة" ومصــادرة 59 
مليــون ليــرة ســورية كانــت بحوزتهــم وإيداعــه لــدى مصــرف ســورية المركــزي التابــع 

م للنظا
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رئيــس جمعيــة اللحاميــن فــي دمشــق إدمــون قطيــش: هنــاك إقبــال ضعيــف علــى     
اللحــوم ودخــل المواطــن ال يســمح لــه بشــراء اللحمــة بجميــع أنواعهــا وتعتبــر رقمــًا 

صعبــا حتــى علــى ميســوري الحــال بحســب موقــع "غلوبــال"

مقتــل المدعــو "غســان يحيــى العماريــن" متهــم بالتعــاون مــع قــوات النظــام برصــاص     
مجهوليــن فــي مدينــة "نــوى" غربــي درعــا

وزارة الداخليــة فــي حكومــة النظــام: ســيدة تحــرض أوالدهــا "القصــر" علــى تعذيــب     
وقتــل أخيهــم غيــر الشــقيق الــذي يبلــغ مــن العمــر 4 ســنوات فــي مدينــة حلــب

مقتــل المدعــو "حســن قاســم الجعفــري" عنصــر ســابق فــي صفــوف الفصائــل     
المعارضــة برصــاص مســلحين مجهوليــن فــي بلــدة "اليــادودة" غربــي درعــا

مقتــل طفــل وإصابــة آخريــن نتيجــة انفجــار جســم متفجــر مــن مخلفــات الحــرب فــي     
بلــدة "زمريــن" شــمالي درعــا

الجيــش الوطنــي الســوري يعلــن عــن اســتهدافه بكميــٍن مجموعــة مــن عناصــر قوات     
النظــام بينهــم ضابــط علــى جبهــة تــادف بريــف حلــب الشــرقي ويعلــن ســقوط 

قتلــى وجرحــى فــي صفوفهــم

مقتــل المدعــو "وســيم أبــو حوبــي" برصــاص مجهوليــن فــي حــي "الســحاري"     
بمدينــة درعــا

صــوت العاصمــة: األمــن العســكري التابــع للنظــام يعتقــل 4 شــبان وامــرأة إثــر حملــة     
مداهمــات فــي بلــدة عيــن ترمــا بـــ ريــف دمشــق

مناطق قسد:

إضــراب عــام للمحــال التجاريــة فــي بلــدة الجرنيــة بريــف الرقــة الغربــي احتجاجــًا علــى     
ممارســات قســد وفرضهــا األتــاوات علــى التجــار

مقتــل امــرأة حامــل بشــهرها الثامــن وطفلتهــا البالغــة مــن العمــر 8 ســنوات علــى     
أيــدي لصــوص مجهوليــن حاولــوا ســرقة منزلهــا أمــس االثنيــن فــي حــي المشــلب 

بمدينــة الرقــة

طائــرة مســيرة تركيــة تســتهدف ســيارة عســكرية تابعــة لقســد فــي محيــط بلــدة     
ــة شــمال شــرقي الحســكة القحطاني
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الجيــش التركــي يقصــف بالمدفعيــة مواقــع قســد فــي قــرى المعلــق وصيــدا     
ومحيــط بلــدة عيــن عيســى والطريــق الدولــي 4M شــمالي الرقــة

مســّيرة تركيــة تســتهدف ســيارة تابعــة لقســد علــى طريــق القحطانيــة شــرقي     
القامشــلي

ــة      ــركة" الواقع ــة "الش ــى قري ــا عل ــارا كام ــرض حص ــة تف ــوريا الديمقراطي ــوات س ق
ــى  ــي عل ــى التوال ــث عل ــوم الثال ــة بريــف الرقــة الشــمالي للي ــق الدولي ــى الطري عل

ــة تابعــة لـ"قســد" يــوم األحــد الماضــي ــة طــرد األهالــي دوري خلفي

خــروج مظاهــرة فــي قريــة "حوايــج بومصعــة" غربــي ديــر الــزور احتجاجــًا علــى     
سياســات "قســد" وللمطالبــة بتحســين الوضــع المعيشــي فــي المنطقــة

المدفعيــة التركيــة تســتهدف مواقــع قســد فــي محيــط قــرى منــغ ومرعنــاز     
شــمالي حلــب

أهالــي قريــة "ابريهــة" بريــف ديرالــزور يتظاهــرون ضــد قســد ويطالبــون بتوفيــر     
األساســية الخدمــات 

ــم      ــزور بدع ــر ال ــف دي ــحيل بري ــة الش ــراف مدين ــى أط ــة عل ــة أمني ــذ عملي ــد تنف قس
ــي ــف الدول ــات التحال ــن مروحي ــوي م ج

الجيــش التركــي يســتهدف بالمدفعيــة مواقــع قــوات النظــام وقســد فــي محيــط     
قــرى خربــة شــعالة وتــل عنــب بريــف حلــب الشــمالي

مقتــل 3 عناصــر مــن قســد جــراء اســتهداف مجهوليــن حاجزيــن عســكريين لهــا صبــاح     
اليــوم فــي بلــدة "الحوايــج" بريــف ديــر الــزور الشــرقي

هيئــة االقتصــاد التابعــة لــإدارة الذاتيــة تعلــق اســتيراد جميــع أنــواع الســيارات لمــدة     
أربعــة أشــهر

إصابــة طفليــن إثــر انفجــار لغــم فــي قريــة التفاحــة التابعــة لمدينــة الشــدادي بريــف     
الحســكة الجنوبــي

القــوات الروســية تكمــل تمركزهــا فــي مطــار "الجــراح" بريــف منبــج شــمالي ســوريا     
بعــد االنتهــاء مــن ترميمــه، وفــق األناضــول
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إضــراب عــام فــي مدينــة منبــج شــرقي حلــب احتجاجــًا علــى حملــة االعتقــاالت التــي     
تنفذهــا قســد بحــق الشــبان فــي المدينــة لســوقهم إلــى "التجنيــد اإلجبــاري" فــي 

فها صفو

قســد تعتقــل الصحفــي األلمانــي "سيباســتيان باكهــاوس" ومواطنــه المصــور الــذي     
يعمــل معــه فــي مدينــة القامشــلي شــمال شــرق ســوريا

أهالــي بلــدة محيميــدة غربــي ديــر الــزور يخرجــون فــي مظاهــرة لمطالبــة "قســد"     
بتحســين جــودة الخبــز وتوفيــر مــادة المــازوت

األناضــول: القــوات األمريكيــة ترســل تعزيــزات جديــدة إلــى قواعدهــا العســكرية فــي     
محافظــة الحســكة الخاضعــة لســيطرة قســد شــمال شــرقي ســوريا

إصابــة الطفليــن "عبدالرحمــن العســكر" و "حمــزة العســكر" بجــروح بالغــة إثــر انفجــار     
لغــم أرضــي فــي مدينــة المياديــن شــرقي ديــر الــزور

ــفة      ــوة ناس ــيارتها بعب ــتهداف س ــراء اس ــان" ج ــن بوت ــد "مزكي ــة بقس ــل القيادي مقت
ــن عيســى" شــمالي الرقــة ــة "عي ــط مدين ــون فــي محي زرعهــا مجهول

مقتــل 3 أشــخاص بينهــم أب وابنــه وإصابــة 3 آخريــن بينهــم امــرأة إثــر اقتتــال عائلــي     
مســلح فــي حــي "مشــيرفة" بمدينــة الحســكة

المناطق المحررة:

ــاص      ــا برص ــب قنص ــرقي حل ــاب ش ــة الب ــف مدين ــزوان بري ــة ح ــي قري ــرأة ف ــل ام مقت
مصــدره مناطــق ســيطرة قســد

ــًا      ــوي خزان ــتودع يح ــي مس ــق ف ــر حري ــة إث ــروق طفيف ــقيقته بح ــٍل وش ــة طف إصاب
ــم المجــد ضمــن مخيمــات أطمــة فــي ريــف  ــة فــي مخي للوقــود وإطــارات مطاطي

ــمالي ــب الش إدل

اختطــاف الشــاب "محمــد مــروان رمضــان" مــن مهجــري ســراقب مــع ســيارته مــن أمام     
جامــع البوشــي فــي مدينــة البــاب علــى يــد مجهوليــن يســتقلون ســيارتين مــن نــوع 

"سانتافيه"
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قســم مكافحــة المخــدرات فــي شــرطة اعــزاز يداهــم منــزاًل فــي قريــة البــل ويعتقــل     
شــخصين ويضبــط 03 كــف حشــيش ومــواد مخــدرة وأســلحة مختلفــة

قصــف مدفعــي مصــدره مناطــق قســد يســتهدف محيــط المستشــفى الوطنــي     
فــي مدينــة اعــزاز شــمال حلــب

قسد تستهدف بقذائف صاروخية مدينة مارع شمال حلب    

ضبــط عبــوة ناســفة تحتــوي علــى 6.1 كجــم مــن مــادة الـــ4C و 5.1 كجــم مــن مــادة     
الـــTNT كانــت معــدة لانفجــار فــي بســتان زيتــون بمنطقــة المحموديــة فــي عفريــن 

شــمال حلــب

الدفــاع المدنــي: إصابــة طفليــن برضــوض وكســور نتيجــة حــادث ســير بدراجــة ناريــة     
ــا يســتقانها علــى الطريــق الرئيســي فــي بلــدة حفســرجة غربــي إدلــب كان

ــر      مقتــل عنصــر مــن الجيــش الوطنــي بقصــف مدفعــي لقــوات النظــام علــى معب
أبــو الزنديــن شــرقي حلــب

شــاب يقتــل والــده ألســباب مجهولــة ويلــوذ بالفــرار فــي قريــة كــوكان بريــف عفريــن     
ــمالي حلب ش

ــة تســلل لقــوات النظــام      ــاط محاول ــن إحب الفيلــق الثالــث فــي الجيــش الوطنــي يعل
وتحقيــق إصابــات مباشــرة فــي صفوفهــم علــى جبهــة تــادف بريــف حلــب الشــرقي 

فجــر اليــوم

ــر      وفــاة الطفلــة "هالــة شــعبان العبــود" 7 ســنوات إثــر ســقوطها فــي بئــر مــاء بدي
حســان شــمالي إدلــب

الدفــاع المدنــي الســوري يخمــد حريقــا اندلــع فــي مركــز للمعالجــة الفيزيائيــة فــي     
قريــة ترمانيــن بريــف إدلــب الشــمالي

ــل      ــف تنفــذ غــارة اســتهدفت منتصــف اللي ــرة مســيرة يرجــح أنهــا تابعــة للتحال طائ
ــات شــمالي إدلــب موقعــا فــي منطقــة عقرب
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ــاد      ــس "االتح ــتقالة رئي ــول اس ــي بقب ــرارًا يقض ــدر ق ــب تص ــي إدل ــاذ ف ــة اإلنق حكوم
الســوري الحــر لكــرة القــدم" "فــراس تيــت" وحــل االتحــاد إضافــة إليقــاف دوري 
ــاد ــور االتح ــيير أم ــة لتس ــة مؤقت ــكيل لجن ــر و تش ــعار آخ ــى إش ــى حت ــة األول الدرج

تبادل إلطاق النار بين مدنيين وبعض متعاطي المخدرات في مدينة مارع    

ــزل ســكني بســبب مدفــأة      ــق بمن ــدالع حري ــة بحــروق متوســطة بعــد ان ــة عائل إصاب
ــب ــة حــارم غربــي إدل فــي مدين

مقتــل "حامــد الشــمري " إثــر تعرضــه إلطــاق رصــاص مــن قبــل مجهوليــن يســتقلون     
ســيارة فــي قريــة "التفريعــة" بريــف حلــب الشــرقي

قــوى الشــرطة بمدينــة بزاعــة وبالتنســيق مــع مديريــة األمــن فــي مدينة البــاب تعلن     
توقيــف شــخصين يشــتبه بتورطهــم بترويــج عمــات مــزورة فــي الشــمال الســوري 

وتعاطــي المــواد المخــدرة

وقفــة احتجاجيــة فــي مدينــة اعــزاز بريــف حلــب الشــمالي تطالــب بمحاســبة نظــام     

األســد علــى جرائمــه بحــق الشــعب الســوري
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

مقتــل الشــاب الســوري "محمــود الخطيــب" فــي مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة إثــر 
تعرضــه إلطــاق نــار مــن قبــل مجهوليــن فجــر اليــوم

مصلحــة الهجــرة الســويدية ترفــض طالــب اللجــوء الســوري "راســم خلوصــي" وتقــرر 
ترحيلــه إلــى روســيا إلنــه يحمــل جــواز ســفرها رغــم أنــه لــم يعــش فيهــا إطاقــًا

قــوات األمــن التركيــة تعلــن العثــور علــى الطفلــة الســورية المختطفــة "هــا حســو" 
ــة  ــدة وإلقــاء القبــض علــى الخاطــف فــي والي ــة جي ــة صحي )4 أعــوام( وهــي بحال

شــانلي أورفــا
األمــن التركــي يلقــي القبــض علــى 41 مواطنــا "ســوريًا" ممــن دخلــوا عبــر الحــدود 
بطريقــة غيــر شــرعية فــي عمليتيــن منفصلتيــن بواليــة كيليــس الحدوديــة مع ســوريا
متطوعــون أتــراك يقدمــون 6 آالف معطــف ألطفــال إدلــب عبــر هيئــة اإلغاثــة 

التركيــة  )IHH( اإلنســانية 
دخــول أول دفعــة لقــاح للكوليــرا مــن معبــر بــاب الهــوى إلــى مناطــق شــمال غــرب 

ســوريا مقدمــة مــن منظمــة الصحــة العالميــة
مقتــل الســوري محمــد مخلــوف )27 عامــا( إثــر إصابتــه برصاصــة مجهولــة المصــدر 
اخترقــت نافــذة منزلــه فــي مدينــة إزميــر غربــي تركيــا والشــرطة تشــرع فــي البحــث 

عــن الجانــي
أرســلت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية التركيــة 12 شــاحنة محملــة بمســاعدات إنســانية إلى 
ــات  ــك مــن مختلــف الوالي ــزوح بالداخــل الســوري، وذل ــن فــي مخيمــات الن المحتاجي

التركيــة فــي إطــار حملــة أطلقتهــا بعنــوان "الخيــر ُيذهــب بــرودة الشــتاء"
"وزيــر العمــل األردنــي: العامــل الســوري يتجنــب التســجيل لــدى "وزارة العمــل" حتــى 
ــل المنظمــات  ال يخســر صفــة "اللجــوء" ومــا يترتــب عليهــا مــن دعــم مالــي مــن قب

الدوليــة فضــا عــن إمكانيــة الهجــرة إلــى الــدول األوروبيــة مســتقبا 
الوزيــر أكــد أن العامــل الســوري المخالــف فــي األردن يعامــل كاجــئ وليــس كعمالــة 
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ــى  ــة عل ــل الحكوم ــى عم ــار إل ــاده وأش ــى ب ــه إل ــن ترحيل ــي ال يمك ــدة وبالتال واف
اســتصدار تصاريــح عمــل للســوريين وهــو مــا ينطبــق علــى العمالــة الوافــدة العربيــة 
واألجنبيــة وعددهــم 60 ألــف فــي عــام عــام 2022 وفقــا لموقــع جفرا نيــوز األردني
مجلــس األمــن الدولــي يعقــد اليــوم األربعــاء جلســة بشــأن ســوريا لمناقشــة الملفيــن 

السياســي واإلنســاني تعقبهــا جلســة مشــاورات مغلقــة
صــدر ُحكــم علــى المواطنــة األمريكيــة "ماريــا بيــل" )55 عامــًا( فــي والية نيوجيرســي 
شــرقي الواليــات المتحــدة بالســجن مــدة ثــاث ســنوات تقريبــًا بتهمــة تمويــل هـ.يـــ.

ئة تـ.حريـ.ر الشـــ.ام في ســوريا
ســوريا تحتــل المرتبــة األخيــرة عربيــًا علــى مســتوى ســرعة التنزيــل عبــر شــبكة 
اإلنترنــت الخليويــة بمعــدل بلــغ 14.7 ميغابايــت فــي الثانيــة لإصــدار األخيــر مــن مؤشــر 
ســبيد تيســت" لشــهر كانــون األول 2022 الــذي تصــدره شــركة "أوكا" لتقييــم ســرعة 

اإلنترنــت حــول العالــم
العثــور علــى مواطــن ســوري )29 عاما( مشــنوقا ويــداه مقّيدتان بأصفاد باســتيكية 

فــي منزلــه بواليــة إزميــر غربــي تركيــا والشــرطة تفتــح تحقيقا فــي الحادث
ــه  ــال زيارت ــذر خ ــي" يح ــد بيزل ــي "ديفي ــة العالم ــج األغذي ــذي لبرنام ــر التنفي "المدي
لدمشــق أمــس مــن أن معــدالت الجــوع فــي ســوريا بلغــت مســتويات قياســية فــي 

ــار اقتصــادي ومالــي مزمــن  ــزاع دام ويرافقــه انهي ــد ينهشــه ن بل
بيزلــي: بعــد 12 عامــا علــى انــدالع النــزاع ال يعــرف 12 مليــون شــخص مــن أيــن ســتأتي 
وجبتهــم التاليــة فيمــا يهــدد خطــر اإلنــزالق إلــى الجــوع 2.9 مليــون شــخص مــا يعنــي 
أن %70 مــن الســوريين قــد يكونــون غيــر قادريــن قريبــًا علــى وضــع طعــام علــى 

المائــدة لعائاتهــم
مفوضيــة شــؤون الاجئيــن التابعــة لألمــم المتحــدة تشــطب 35 ألــف عائلــة ســورية 
الجئــة فــي لبنــان مــن الئحــة مســاعداتها "بســبب نقــص فــي تمويــل ميزانيتهــا لهــذا 

العــام"
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خامسًا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

"واشنطن بوست": ال حياة في المدن السورية والبالد غارقة في الظالم
حيــث ســلطت صحيفــة "واشــنطن بوســت" ألمريكيــة، الضــوء علــى الواقــع المــزري 
فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام الســوري، وكيــف تحولــت إلــى مــدن 
أشــباح بســبب انقطــاع الكهربــاء والوقــود. وبــدأت الصحيفــة تقريرهــا، بالحديــث 
عــن أســرة فــي مدينــة حمــص ثالــث أكبــر المــدن الســورية، وكيــف يســتغرق غســيل 

المابــس أســبوعًا كامــًا.
ــوريين،  ــدى الس ــل ل ــع المفض ــبوك، الموق ــى فيس ــه عل ــى أن ــة إل ــير الصحيف وتش
تزدحــم المجموعــات المخصصــة إليجــاد محطــات وقــود مفتوحــة، وكذلــك بعــروض 
بيــع أســطوانات الغــاز وغالونــات الوقــود. كمــا تنقــل المنافــذ اإلعاميــة المواليــة 
بشــكل متزايــد أخبــار األزمــة: "شــلل تــام بســبب نقــص الوقــود.. ال حيــاة فــي شــوارع 

العاصمــة الســورية".
واضطــر النظــام الســوري إلــى االعتــراف بنقــص الوقــود وتنفيــذ سلســلة مــن 
اإلجــراءات المؤقتــة، حيــث قــام االتحــاد الرياضــي العــام بتأجيــل جميــع مباريــات كــرة 
القــدم وكــرة الســلة إلــى أجــل غيــر مســمى، كمــا حصــل الموظفــون علــى يوميــن 

إضافييــن إجــازة فــي األســبوع.

ــرة...  ــف لي ــارب 645 أل ــا يق ــورية، م ــرة الس ــع لألس ــر المدق ــّط الفق ــي: خ ــز بحث مرك
خــّط الفقــر األدنــى مــا يقــارب المليــون ليــرة ... خــّط الفقــر األعلــى مــا يقــارب 1.4 

مليــون ليــرة..
أصــدر »المركــز الســوري لبحــوث السياســات« تقريــرًا تضّمــن مؤّشــرًا مرّكبــًا لرصــد 
مســتوى  علــى  المعيشــة  وتكاليــف  التضخــم،  المســتهلك،  أســعار  وتحليــل 
االقتصاديــات المحّليــة فــي جميــع المحافظــات الســورية، بمــا فيهــا تلــك الخارجــة 
عــن ســيطرة الحكومــة، وليكــون المركــز بذلــك أّول جهــة بحثّيــة تحــاول تقديــم رؤيــة 
عــن واقــع التضّخــم فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة »اإلدارة الذاتيــة«، وأيضــًا تلــك 
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الداخلــة فــي نطــاق ســيطرة »هيئــة تحريــر الشــام«. وبحســب مــا يشــير إليــه المركــز، 
فــإن »دليلــه ألســعار المســتهلك« يتفــّرد باعتمــاده نمــط اســتهاك مماثــل للفتــرة 

الراهنــة فــي ســوريا. 

موجــب الرصــد الشــهري ألســعار 59 ســوقًا موّزعــة علــى 14 محافظــة، وللفتــرة 
ــى  ــز إل ــل المرك ــص دلي ــران 2022، يخل ــة حزي ــرين األول 2020 ولغاي ــن تش ــّدة م الممت
أن الرقــم القياســي العــام لألســعار ســّجل تضّخمــًا ســنويًا قــدره 113.6% فــي عــام 
2020، و110.90% فــي عــام 2021. أّمــا خــال النصــف األول مــن العــام الماضــي، فقــد 
ســّجل معــّدل التضّخــم، ومقارنــة مــع 2021، ارتفاعــًا نســبته 55.71%. وتأكيــدًا لألثــر 
الكبيــر الــذي تركــه التضّخــم علــى المســتوى المعيشــي لأُلســر الســورية، فــإن 
نتائــج الدليــل تؤكــد أن تضّخــم أســعار الســلع الغذائيــة ســّجل فــي 2020 مــا نســبته 
ــة  132.99%، وفــي 2021 حوالــى 110.47%. وخــال النصــف األول مــن 2022، ومقارن

ــغ التضّخــم الغذائــي مــا نســبته %56.71. مــع 2021، بل

علــى صعيــد التــوّزع الجغرافــي، ُتظهــر النتائــج أن المناطــق، وعلــى رغــم تســجيلها 
معــّدالت تضّخــم مرتفعــة ومتقاربــة فــي مــا بينهــا بعــض الشــيء، إاّل أنهــا كانــت 
متباينــة لجهــة الفئــات الســلعية والخدميــة التــي ســّجلت أعلــى نســبة تضّخــم. 
فالمناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة اّتســمت بتســجيلها أعلــى معــّدل للتضّخــم 
العــام والغذائــي خــال الفتــرة الممتــّدة مــن تشــرين األول 2020 ولغايــة حزيــران 
2022، حيــث بلــغ وســطي التضّخــم العــام الشــهري حوالــى 5.4%، تليهــا المناطــق 
ــدره %4.8،  ــهري ق ــم ش ــطي تضّخ ــة« بوس ــيطرة »اإلدارة الذاتي ــًا لس ــة حالي الخاضع
فالمناطــق الخاضعــة لســيطرة فصائــل مســّلحة فــي إدلــب وشــمال حلــب بوســطي 
تضّخــم شــهري قــدره 4.6%. وحافظــت جميــع المناطــق علــى الترتيــب نفســه مــن 
حيــث التأّثــر بالتضّخــم العــام فــي 2021، وتباينــت مــن حيــث التضّخــم الغذائــي، حيــث 
ســّجلت مناطــق ســيطرة »اإلدارة الذاتيــة« أعلــى مســتوى مــن التضّخــم الغذائــي. 
أّمــا فــي النصــف األول مــن 2022، فقــد جــاءت مناطــق ســيطرة الفصائــل المســّلحة 
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فــي إدلــب وشــمال حلــب أّواًل مــن حيــث التضّخــم العــام والغذائــي، تلتهــا مناطــق 
ســيطرة الحكومــة، ومــن ثــّم مناطــق ســيطرة »الذاتيــة«.

تخلــص عمليــة تحليــل البيانــات اإلحصائيــة إلــى أن األســعار ارتفعــت بحلــول منتصــف 
عــام 2022 بنحــو 76 ضعفــًا مقارنــة مــع عــام 2009، وتاليــًا فــإن »األثــر األكبــر 
ــي،  ــار األمــن الغذائ النعكاســات تدهــور االقتصــاد الســوري ظهــر فــي تســارع انهي
ــي  ــر هيــكل الفقــر مــن خــال انــزالق الســوريين مــن حالــة فقــراء ضمــن خطَّ وتغيُّ
ــتمرار  ــا اس ــع، فيم ــر المدق ــّط الفق ــت خ ــراء تح ــى فق ــى إل ــى أو األدن ــر األعل الفق
ارتفــاع األســعار بالوتيــرة نفســها ســيؤّدي إلــى انتقــال مزيــد مــن الفقــراء إلــى قــاع 

الفقــر المدقــع

صحيفــة المــدن : المجموعــات الســلفية الشيشــانية والقوقازيــة تهجــر إدلب..إلــى 
أوكرانيا 

غــادرت مجموعــات جديــدة مــن الســلفيين األجانــب مناطــق إدلــب شــمال غربي ســوريا 
متجهــة إلــى أوكرانيــا للقتــال إلــى جانــب الجيــش األوكرانــي ضــد القــوات الروســية، 
فــي حيــن تتجهــز مجموعــات أخــرى مــن الســلفيين المهاجريــن، ومعظــم مقاتليهــا 

مــن الشيشــان ودول القوقــاز للمغــادرة أيضــَا فــي حــال ســنحت لهــا الفرصــة.
ومــع بدايــة 2023، غــادرت أولــى المجموعــات إدلــب متجهــة نحــو أوكرانيــا، وتضــم 
ســلفيين شيشــان وأوزبــك وطاجيــك. وبحســب المعلومــات التــي تداولتهــا األوســاط 
الســلفية المناهضــة لهيئــة تحريــر الشــام فــي إدلــب، بلــغ عــدد مقاتلــي المجموعــة 
أكثــر مــن 17 مقاتــًا يتبعــون لجماعــات ســلفية بعضهــا يوالــي هيئــة تحريــر الشــام، 
وبعضهــا اآلخــر تــم تفكيكهــا خــال العاميــن الماضييــن علــى يــد تحريــر الشــام ذاتهــا.
ومــع بدايــة األســبوع الثانــي مــن كانــون الثانــي الحالــي، غــادرت مجموعــة أخــرى من 
الســلفيين األجانــب، لكنهــا هــذه المــرة تضــم مقاتليــن يتبعــون لجماعــة األلبــان التــي 
يتزعمهــا أبــو قتــادة األلبانــي )عبــد الجشــاري(، وهــؤالء انشــقوا عــن الجماعــة حديثــًا 
ألجــل االلتحــاق بمــن ســبقهم مــن الســلفيين بجبهــات القتــال فــي أوكرانيــا. وتقــدر 
أعــداد المجموعــة الثانيــة المغــادرة بالعشــرات وليــس هنــاك إحصــاءات دقيقــة حــول 

أعدادهــم الفعليــة
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سادسًا: رؤية تحليلية

يبــدو أن تركيــا تقــف مــا بيــن خياريــن فــي ســورية حاليــا ، فمــا بيــن الطــرح األمريكــي 

ــرح  ــن الط ــا بي ــد، وم ــيطرة قس ــق س ــة ومناط ــيطرة المعارض ــق س ــن مناط ــب بي لتقري

القــرار  الروســي لتطبيــع العاقــات بالكامــل بيــن تركيــا والنظــام يبــدو أن صانــع 

ــا  ــم يحســم خيارتــه بشــكل نهائــي فــكا الطرحيــن ال يقدمــان لتركي ــا ل التركــي حالي

حلــول تناســب تصــورات تركيــا للتعامــل مــع الملــف الســوري، ورغــم ميــل صانــع القــرار 

التركــي تجــاه الطــروح الروســية إال أن تركيــا تــدرك أن التطبيــع مــع النظــام ال يقــدم 

ــة يفــرض نفســه  ــات القريب ــا ســوى فوائــد محــدودة، كمــا أن توقيــت االنتخاب لتركي

أيضــا لضــرورة عــدم دخــول الحكومــة التركيــة الحاليــة بحالــة صــراع مــع الواليــات 

ــة الدخــول  ــة الحالي ــب الحكومــة التركي ــه يتوقــع أن تتجن ــة وعلي المتحــدة األمريكي

فــي صراعــات جديــدة ســواء كانــت عســكرية أو سياســية، وعليــه فالغالــب أن تســعى 

ــت  ــا تثبي ــن له ــا يمك ــات وحينه ــة االنتخاب ــى نهاي ــات حت ــة الملف ــل كاف ــا لترحي تركي

نهجهــا تجــاه ســورية، وحتــى ذلــك الحيــن يبقــى الثابــت الوحيــد هــو الجهــود التركيــة 

لترتيــب مناطــق ســيطرتها بســورية لتكــون جاهــزة لاســتجابة ألي تطــورات قادمــة.
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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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