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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

أوال: أبرز التصريحات حول سوريا

وزيــر الداخليــة ســليمان صويلــو مخاطبــا المعارضــة: إن كنتــم تريــدون إرســال الســوريين 

إلــى األســد فهــذا يعنــي مجــزرة عالميــة جديــدة وهــذه خطــوة ال تليــق ببلدنــا.  

صويلــو: التقــدم بطلــب مثــل هــذا األمــر هــو شــيء معيــب وكأنكــم تقولــون لهــم 

ــوا المــوت. ــك الحكــم واقبل ــوا وعيشــوا تحــت ذل اذهب

ــه  ــه وفروع ــتخدم جيش ــد اس ــار األس ــن: بش ــي بلينك ــي أنتون ــة األميرك ــر الخارجي وزي

األمنيــة لتنفيــذ انتهــاكات يرتقــي بعضهــا إلــى مســتوى جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد 

اإلنســانية.

ــن عــادوا  ــة التركــي "إســماعيل تشــاتاكلي": عــدد الســوريين الذي ــر الداخلي ــب وزي نائ

ــغ 492 ألفــًا و983 شــخصًا. ــى بادهــم بل ــا إل مــن تركي

نائبــة وزيــر الدفــاع األمريكــي لشــؤون الشــرق األوســط "دانــا ســترول": التعاطــي 

الدولــي بيــن العــدوان الروســي علــى أوكرانيــا والدعــم الروســي لنظــام األســد عــام 

ــع. ــرب والفظائ ــم الح ــن وجرائ ــق بالاجئي ــا يتعل ــف" فيم ــر منص 2015 "غي

ممثلــة األميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي العــراق "جينين باســخارت": يجــب أن يكون 

هنــاك تصــرف شــامل وحاســم فــي ملــف مخيــم الهــول. باســخارت: هنالــك 30 ألــف 

عراقــي ممــن لديهــم ارتبــاط بتنظيــم الدولــة وبعــض ضحاياهــم فــي مخيــم الهــول 
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ــم  واوضاعهــم ســيئة. باســخارت: مــن الممكــن أن تتحــول حــرب األمــس مــع التنظي

الــى حــرب الغــد إذا لــم يعالــج األمــر فإبقــاء النــاس فــي هــذا الوضــع يشــكل تهديــدًا 

كبيــرًا.

مستشــار األمــن القومــي األمريكــي: الجنــرال الروســي المعيــن حديثــًا فــي أوكرانيــا 

لــه تاريــخ مــن الوحشــية ضــد المدنييــن فــي ســوريا.

وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي "بينــي غانتــس": إذا أراد بشــار األســد أن يكــون جــزءًا مــن 

المنطقــة، فســيتعين عليــه قطــع عاقاتــه مــع إيــران. غانتــس: إســرائيل تواصــل 

عملياتهــا ضــد وجــود طهــران فــي ســوريا. وقــال غانتــس: دعــم إيــران لنظــام األســد 

ــا تعمــل  ــرة فــي منطقــة نفــوذ فــي الشــرق األوســط وحكومتن منحهــا حصــة كبي

ــران ضدهــا فــي ســوريا. ــدات التــي تشــكلها إي ــات نقــل األســلحة والتهدي ضــد عملي

وزيــر الخارجيــة العراقــي: نتفــق مــع إيــران فــي مســاعدة الســوريين لخلــق حالــة 

اســتقرار فــي ســوريا. والمنطقــة عانــت الكثيــر ونحتــاج إلــى وضــع آمــن فــي اليمــن 

ــوريا. ــي س ــتقرار ف واس

وزيــر الخارجيــة الروســي خــال مؤتمــر صحفــي مــع وزراء المجموعــة الوزاريــة العربيــة: 

عبرنــا عــن أملنــا بعــودة نظــام األســد إلــى جامعــة الــدول العربيــة. الفــروف: عــودة 

النظــام للجامعــة العربيــة ســيحل فــي أقــرب وقــت و"سيســاعد علــى توحيــد الصــف 

والمواقــف العربيــة فــي المنطقــة والعالــم بأســره".

نائبــة وزيــر الدفاع األمريكي لشــؤون الشــرق األوســط "دانا ســترول": برنامــج العقوبات 

ــترول:  ــل. س ــول بالكام ــاري المفع ــزال س ــه وال ي ــتمر بصرامت ــد مس ــام األس ــاه نظ تج

اإلدارة األمريكيــة تبحــث عــن فــرص لتحســين الوضــع االقتصــادي فــي المناطــق غيــر 

الخاضعــة لســيطرة النظــام.
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ثانيا: الحراك السياسي

الهيئــة العامــة فــي االئتــاف الوطنــي الســوري تنهــي عضويــة أربعــة مكونــات مــن 
هيكليتــه وهــي "حركــة العمــل الوطنــي و"الكتلــة الوطنيــة المؤسســة" و"الحــراك 

الثــوري" و"الحركــة الكرديــة المســتقلة".

رئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري "ســالم المســلط": 60 عضــوا وافقــوا علــى تعديــل 
النظــام الداخلــي لائتــاف. المســلط: رئاســة االئتــاف ســتكون لمــدة ســنتين وليــس 
لمــدة عــام واحــد. المســلط: عنواننــا الرئيــس كان هو إصــاح االئتاف ونســعى لتمثيل 
ــارج  ــي الخ ــورية ف ــات الس ــل والجالي ــي الداخ ــة ف ــات فاعل ــات وجه ــس ومنظم مجال
ضمــن مكونــات االئتــاف. المســلط: لــن يكــون هنــاك تطبيــع بيــن تركيــا ونظــام األســد 
ومــن يتعامــل معــه يجــب أن ُيكشــف وُيتخــذ إجــراء وطنــي بحقــه. وقــال المســلط: 

ندعــم الحكومــة الســورية المؤقتــة وهــي جــزء مــن االئتــاف وال خافــات بيننــا.

ــرات  ــلط، إن التغيي ــالم المس ــارض، س ــوري" المع ــي الس ــاف الوطن ــس "االئت ــال رئي ق
التــي قــام بهــا االئتــاف أخيــرًا جــاءت بعــد أن قامــت لجنــة بتقييــم عمــل االئتــاف، 
مؤكــدًا علــى أن "إصــاح االئتــاف مطلــب شــعبي من الداخل الســوري وشــأن ســوري 
لــم يتدخــل بــه أحــد". وفــي لقــاء أجــراه مــع "تلفزيــون ســوريا"، أوضــح المســلط أن 
االئتــاف بــدأ منــذ تمــوز مــن العــام الماضــي بموضــوع اإلصــاح، وسيشــمل جميــع 
السياســية  الرؤيــة  صياغــة  إلــى  باإلضافــة  االئتــاف،  عــن  المنبثقــة  المؤسســات 
ــخصيات  ــل والش ــض الكت ــة بع ــامل.وأضاف أن إقال ــي الش ــاب الوطن ــدة، والخط الجدي
ــم عمــل  ــة لتقيي ــي، ولجن ــة صياغــة النظــام الداخل داخــل االئتــاف جــرى ضمــن لجن
وفاعليــة األعضــاء بتكليــف مباشــر مــن رئيــس االئتــاف، وبرئاســة اللــواء عبــد الباســط 
ــة علــى  ــد اللطيــف "راعــى أن تشــمل اللجن ــواء عب ــد اللطيــف. وأشــار إلــى أن الل عب
جميــع المكونــات، بمــا فيهــا المكونــات التــي انتهــى دورهــا"، مشــيرًا إلــى أن 
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التقييــم تــم علــى أســس "الفاعليــة واألداء والوجــود الفعلــي علــى األرض" وأهــم 
مــا جــاء فــي المؤتمــر الصحفــي لرئيــس االئتــاف الوطنــي ســالم المســلط لشــرح 

ــرة:  ــرارات األخي ــات والق التعدي
عنواننــا الرئيــس كان هــو إصــاح االئتــاف رئيــس االئتــاف الوطنــي: إصــاح االئتــاف 

أمــر فــي غايــة األهميــة ولكــن األهــم إصــاح العمليــة السياســية. 
ما جرى في األيام الماضية ضمن االئتاف هو استبدال منطقي وواقعي.

الجاليات السورية الفاعلة في أوروبا ستكون ممثلة ضمن االئتاف.
رئيــس االئتــاف الوطنــي: رئاســة االئتــاف ســتكون لمــدة ســنتين وليــس لمــدة عــام 

واحــد.

ــه  ــن في ــًا يعل ــدر بيان ــة يص ــات الدول ــي مؤسس ــن ف ــر" للعاملي ــي الح ــع الوطن التجم
انســحابه مــن االئتــاف الوطنــي الســوري. التجمــع: "االئتــاف يعمــل علــى تجميــد 
ــورة فــي مختلــف مفاصلهــا  ــل الث واســتبعاد المنشــقين عــن المشــاركة فــي تمثي

ــية. الرئيس

ــه  ــول إن لدي ــوش" يق ــن هرم ــي الدي ــة "مح ــة المؤقت ــي الحكوم ــة ف ــر الداخلي وزي
ــد. ــام األس ــاف لنظ ــي االئت ــاء ف ــة أعض ــة وعمال ــن صل ــات ع معلوم

ــه بخصــوص  ــب االئتــاف الوطنــي بمراجعــة قرارات جماعــة اإلخــوان المســلمين تطال
ــرة اإلقــاالت األخي

االئتــاف الوطنــي الســوري يديــن ما وصفــه بعمليــات التعذيب الممنهجــة المخالفة 
ــجن  ــي س ــوريين ف ــن س ــق معتقلي ــارس بح ــي تم ــة والت ــراف الدولي ــن واألع للقواني

روميــة فــي لبنــان.

رئيــس الهيئــة الوطنيــة للدفــاع عــن المعتقلين والمفقودين الســوريين ياســر الفرحان: 
بلغــت الشــهادات التــي جمعناهــا مــن شــهود وناجيــن من الســجن 59 شــهادة ونقوم 

بمراجعــة المعلومــات التــي تلقيناهــا مــن مكتــب الاجئين فــي االئتاف.

وزارة الخارجيــة التابعــة للنظــام تنفــي مــا يتــم تداولــه عــن إعــادة العاقــات بيــن 
النظــام وتركيــا.
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هيئــة القانونييــن الســوريين تطالب بمحاســبة نظام بشــار األســد أســوة بنظــام الرئيس 
الروســي واتخــاذ ذات النهــج القانونــي األخاقــي السياســي حيــال جرائــم وانتهــاكات 
"األســد" بحــق الســوريين المدنييــن علــى مــدى أكثــر مــن عشــر ســنوات خلــت. الهيئــة 
ــة  ــان حــول تعليــق عضويــة روســيا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان: مــن العدال فــي بي
وضــع "بشــار وبوتيــن والنظــام اإليرانــي" فــي قفــص اتهــام واحــد احترامــًا للعدالــة 

والقانــون واإلنســانية.

رئيــس منصــة "موســكو" قــدري جميل: ال يمكن تفعيل "اللجنة الدســتورية الســورية" 
مــن دون "مجلــس ســوريا الديمقراطيــة". جميــل: المشــكلة األساســية هــي االنفصــال 

عــن الواقــع عنــد المعارضــة والنظــام.

عضــو الهيئــة السياســية فــي االئتــاف الوطنــي الســوري "ســلوى أكســوي": 
ــة فــي  ــة التخــاذ قــرارات جدي ــت وجــود إمكاني ــا أثبت ــات األحــداث فــي أوكراني مجري
ســوريا مــن أجــل تطبيــق قرارات مجلــس األمن الســيما القــرارات المتعلقــة بالمعتقلين 

ــن. والمفقودي
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:

لجنــة الطــوارئ التابعــة لمديريــة األمــن فــي مدينــة اعــزاز بريــف حلــب تحــدد خطــة     
أمنيــة خــال شــهر رمضــان وحتــى عيــد الفطــر بالتعــاون مــع المجلــس المحلــي 
والجيــش الوطنــي. المديريــة فــي بيــان طالبــت األهالــي التعــاون معهــا وفــق عــدة 
تعليمــات، بهــدف الحفــاظ علــى الســامة العامــة وتأميــن األمــن واالســتقرار فــي 

ــة. المدين

إصابــة شــاب بجــروح بالغــة الخطــورة نتيجــة انفجــار لغــم أرضــي مــن مخلفــات قــوات     
النظــام فــي مدينــة درعــا.

مقتــل قيادييــن اثنيــن مــن قســد باســتهداف ســيارتهم علــى الطريــق الدولــي قــرب     
بلــدة القحطانيــة بريــف الحســكة الشــمالي بواســطة طائــرة مســّيرة.

وزارة الدفــاع التركيــة: تحييــد عنصريــن مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة كانــا يســتعدان     
لمهاجمــة منطقــة عمليــة "نبــع الســام" شــمال شــرقي ســوريا.

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة مواقــع قســد فــي محيط     
مدينــة عيــن عيســى والطريــق الدولــي شــمالي محافظــة الرقة.

ــق      ــب - دمش ــتراد حل ــى أوتوس ــروري عل ــادث م ــن بح ــة 3 آخري ــي وإصاب ــل مدن مقت
ــب. ــف إدل ــران بري ــة معص ــد نقط ــي عن الدول

مقتــل عنصــر مــن قــوات النظــام وإصابــة اثنيــن آخريــن جــراء انفجــار لغم أرضي بســيارة     
عســكرية بمحيــط مدينــة عين عيســى شــمالي محافظــة الرقة.

الجيــش الوطنــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قــوات ســوريا الديمقراطية     
فــي محيــط مدينــة رأس العيــن شــمالي محافظــة الحســكة.

ــوم      ــه بهج ــاندة ل ــة المس ــيات اإليراني ــام والميليش ــوات النظ ــن ق ــر م ــل 9 عناص مقت
ــار شــرقي  ــة التيــاس والحّج ــة علــى عــدة مواقــع عســكرية فــي خرب لتنظيــم الدول

ــص. ــة حم ــف محافظ ــر بري ــة تدم بادي
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مقتــل شــاب وإصابــة طفليــن بجــروح إثــر انفجــار قنبلــة يدويــة أثنــاء عبثهــم بهــا فــي     
حــي "قــدور بــك" بمدينــة القامشــلي.

ــة      ــط قري ــى محي ــة عل ــخ الفراغي ــارات بالصواري ــذ 3 غ ــي ينف ــي الروس ــران الحرب الطي
ــي. ــب الجنوب ــف إدل ــل بري فليف

مقتــل أربعــة أطفــال بقصــف مدفعــي مــن قــوات النظــام علــى بلــدة معــارة     
النعســان بريــف إدلــب.

ــوب      ــة جن ــم الدول ــع لتنظي ــى مواق ــة عل ــارات جوي ــدة غ ــن ع ــي يش ــران الروس الطي
وشــرق محافظــة الرقــة.

جــراء      بجــروح  آخــر  وإصابــة  النظــام  بقــوات  عنصــر  مقتــل  حــوران:  أحــرار  تجمــع 
اســتهدافهما بإطــاق نــار مباشــر مــن قبــل مجهوليــن فــي بلــدة إبطــع بريــف درعــا 

األوســط.

تجمــع أحــرار حــوران: مقتــل شــاب بطعنــة أداة حــادة مــن قبــل شــقيقه فــي بلــدة     
المليحــة الشــرقية شــرقي درعــا جــراء خــاف حصــل بينهمــا علــى قطعــة مــن األرض.

ــاف      ــر خ ــة إث ــة بليغ ــر إصاب ــة آخ ــد وإصاب ــا البل ــي درع ــاب ف ــل ش ــوران: مقت ــرار ح أح
عائلــي تطــور إلــى تبــادل إطــاق نــار باألســلحة الرشاشــة.
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إصابــة الشــاب "محمــد العبــد اهلل" أحــد عناصــر فصائــل المعارضــة ســابقًا بجــروح     
ــا. ــرقي #درع ــة" ش ــدة "ناحت ــي بل ــن ف ــل مجهولي ــن قب ــاص م ــتهدافه بالرص ــة اس نتيج

اشــتباكات عنيفــة اســتخدمت فيهــا كافــة األســلحة بيــن فصيليــن مــن الجيــش     
بلــدة "ميدانكــي" شــمال محافظــة حلــب. الوطنــي فــي 

مقتــل القيــادي فــي الفيلــق الثالــث التابــع للجيــش الوطنــي "محمد حمــدو بربوري"     
ــن علــى حاجــز عســكري بمنطقــة ســجو شــمال  ــن برصــاص مجهولي و4 عناصــر آخري

إعــزاز.

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة مواقــع "قســد" فــي     
بلدتــي صيــدا ومعلــق ومخيــم عيــن عيســى والطريــق الدولــي شــمال محافظــة 

ــة. الرق

مقتــل العقيــد فــي قــوات النظــام "حســام غيــاض" إثــر اســتهداف ســيارته بعبــوة     
ناســفة علــى طريــق المتحلــق الجنوبــي فــي دمشــق.

ــة      ــي كاتدرائي ــاة ف ــاء الص ــه أثن ــى نفس ــار عل ــاق الن ــورج حوش"بإط ــار األب "ج انتح
ــة. ــباب مجهول ــة ألس ــة الاذقي ــي مدين ــس ف ــروم األرثوذوك ــس" لل ــار جرج "م

هجــوم صاروخــي يســتهدف قاعــدة التحالــف الدولــي فــي حقــل "العمــر" النفطــي     
شــرقي محافظــة ديرالــزور.
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قتلــى وجرحــى مــن عناصــر ميليشــيا القاطرجــي جــراء هجــوم نفــذه تنظيــم الدولــة     
اســتهدف نقاطــًا عســكرية فــي محيــط حقــل الخراطــة النفطــي جنــوب مدينــة 

ــزور. ديرال

فرقــة الهندســة التابعــة لقــوى الشــرطة واألمــن العــام تفجــر لغــم أرضــي مــن     
مخلفــات الحــرب عبــر كاســحة ألغــام علــى أطــراف مدينــة عفريــن بريــف حلــب 

الشــمالي.

جرحــى مدنيــون باشــتباكات بيــن فصيليــن مــن الجيــش الوطنــي فــي ناحيــة "بلبــل"     
بريــف حلــب الشــمالي.

إصابــة عنصريــن مــن قــوات النظــام بهجــوم لمجهوليــن على أحــد الحواجز العســكرية     
فــي ريــف درعــا الغربي.

إصابــة المدعــو "محمــد المســالمة" أحــد أبــرز المطلوبيــن لقــوات النظــام جــراء     
اســتهدافه بعبــوة ناســفة فــي درعــا البلــد.

ــي      ــن ف ــاص مجهولي ــابقًا برص ــة س ــم الدول ــر تنظي ــد عناص ــد" أح ــار الحم ــل "بش مقت
ــي. ــف درعــا الغرب ــن ذكــر" بري ــدة "عي بل

غــارة جويــة مــن الطيــران المســّير التركــي تســتهدف موقعــًا لقســد قــرب بلــدة     
القيــروان بريــف الدرباســية شــمالي الحســكة.

ــد" بانفجــار لغــم أرضــي مــن مخلفــات قــوات      ــل الطفــل "طــارق أدهــم محامي مقت
ــرقي. ــا الش ــف درع ــاذن" بري ــدة "أم المي ــي بل ــام ف النظ

غارات إسرائيلية على منطقة مصياف غربي محافظة حماة.    

الفصائــل العســكرية تســتهدف مواقــع قــوات النظــام علــى محــور "ناعــورة جوريــن"     
فــي ريــف حمــاة الشــمالي الغربــي براجمــات الصواريــخ.

ــار      ــر انفج ــة إث ــة حرج ــم حال ــخاص بينه ــة 3 أش ــن إصاب ــوري يعل ــي الس ــاع المدن الدف
بســيارة علــى مدخــل مدينــة البــاب علــى الطريــق الواصــل إلــى مدينــة الراعي شــرقي 

حلــب.
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فــرق الهندســة التابعــة للجيــش الوطنــي تفجــر لغميــن مــن مخلفــات الحــرب فــي     
ــن شــمال محافظــة الحســكة. ــة رأس العي مدين

صحيفــة الوطــن أون اليــن المواليــة: مقتــل شــاب وإصابــة آخريــن جــراء مشــاجرة فــي     
شــارع القوتلــي بمدينــة القامشــلي. وقالــت الصحيفــة: شــاب عشــريني قــام برمــي 
قنبلــة يدويــة علــى مجموعــة مــن الشــبان فــي شــارع القوتلــي بمدينــة القامشــلي 

وســّلم نفســه.

ــار مجهــول المصــدر      ــل شــاب بعــد تعرضــه إلطــاق ن الدفــاع المدنــي الســوري: مقت
ــى  ــم ســلمته إل ــة ث ــى أقــرب نقطــة طبي ــه إل ــم نقــل جثمان ــة أريحــا وت قــرب مدين

ــه. ــه ليتــم دفن أهل

قــوى الشــرطة واألمــن العــام الوطنــي تضبــط دراجــة ناريــة مفخخــة كانــت معــدة     
للتفجيــر فــي حــي المحموديــة بمدينــة عفريــن شــمال حلــب.

قــوات النظــام تســتهدف بلــدة "معــارة النعســان" بريــف إدلــب الشــمالي بالمدفعيــة     
الثقيلة.
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مقتــل المدعــو "فريــد العماريــن" أميــن شــعبة حــزب البعــث فــي مدينــة نــوى بريــف     
درعــا الغربــي علــى يــد مســلحين مجهوليــن.

وكالــة ســانا التابعــة للنظــام: انفجــار عبــوة ناســفة بالقــرب مــن مبنــى الماليــة فــي     
مدينــة قطنــا بريــف دمشــق.

ــي      ــن مــن مخلفــات الحــرب فــي بلدت ــن أرضيي ــن وطفــل بانفجــار لغمي ــل امرأتي مقت
ــرقي. ــزور الش ــف ديرال ــة" بري ــج والمريعي "درن

ــخص      ــل ش ــن قب ــوائي م ــار عش ــاق ن ــة إط ــر بحادث ــة آخ ــن وإصاب ــن اثني ــل مدنيي مقت
ــب. ــة إدل ــط مدين ــاء وس ــارع الج ــي ش ــة ف ــم الدول ــه لتنظي ــتبه بانتمائ يش

مقتــل 3 عناصــر مــن قســد وإصابــة آخريــن بقصــف مدفعــي للجيــش الوطنــي علــى     
نقطــة عســكرية قــرب مدينــة عيــن عيســى شــمالي محافظــة الرقــة.

مقتــل "أحمــد محمــد الشــاذلي" أحــد عناصــر فــرع األمــن العســكري التابــع لنظــام     
األســد برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة "المســيفرة" بريــف درعــا الشــرقي.

جهــاز األمــن العــام فــي إدلــب يعلــن إلقــاء القبــض علــى أفــراد خليــة اغتيــاالت تتبــع     
للنظــام فــي ريــف إدلــب الشــمالي.

ــوم أمــس،      ــار المتقاعــد "وســيم القلعانــي" بعــد اســتهدافه ي ــد الطي هــاك العقي
علــى طريــق شــهبا شــمالي الســويداء.

اســتهداف "محمــد علــي اللحــام" القيــادي الســابق فــي الجيــش الحــر، وأحــد قــادة     
ميليشــيات االمــن العســكري بعــد التســويات فــي بلــدة أم ولــد بعبــوة ناســفة، مــا 
ــه  ــل مرافق ــفى، ومقت ــى المش ــا إل ــى إثره ــل عل ــرة نق ــروح خطي ــه بج أدى إلصابت

المدعو"محمــد معــروف".

ــوة      ــوم بعب ــاح الي ــتهدافه صب ــراء اس ــاض " ج ــام غي ــدس " حس ــد المهن ــاك العقي ه
ناســفة علــى طريــق المتحلــق الجنوبــي، ينحــدر مــن قريــة عين_فيــت فــي محافظــة 

القنيطــرة،  وشــخص آخــر كان برفقتــه، وتكتــم مــن النظــام علــى الشــخص اآلخــر.

وســائل إعــام إســرائيلية: الغــارات اإلســرائيلية علــى منطقــة مصيــاف بريــف حماة هي     
األولــى مــن نوعهــا منــذ تولــي قائــد ســاح الجــو اللــواء تومــر بــار منصبــه قبــل أيام.
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مقتــل شــاب برصــاص حاجــز للفرقــة 51 التابعــة للجيــش الوطنــي الســوري فــي بلــدة     
احتيمــات شــمالي حلــب.

وزارة الدفــاع فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة تصــدر بياًنــا طالبــت فيــه جميــع     
التشــكيات العســكرية في الجيش الوطني والشــرطة العســكرية توخي االســتعداد 
والجاهزيــة لحمايــة أمــن المدنييــن فــي مناطــق ســيطرتها. بيــان الــوزارة دعــا التخــاذ 
جميــع اإلجــراءات األمنيــة الازمــة لحمايــة المدنييــن مــن أي اعتــداءات محتملــة خــال 
شــهر رمضــان. الــوزارة ناشــدت جميــع المواطنيــن بضــرورة إبــاغ الجهــات األمنيــة 
والعســكرية القريبــة منهــم عــن أي ثغــرات أمنيــة أو تصرفــات مشــبوهة تصادفهــم.

تنظيــم الدولــة يتبنــى مقتــل 3 عناصــر مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة بهجــوم على     
حاجــز تابــع لهــم فــي بلــدة "هجيــن" شــرقي ديرالزور.

مقتــل مســؤول حفــر األنفــاق فــي قســد وجــرح آخرين جــراء اســتهداف طائرة مســيرة     
تركيــة ســيارة عســكرية بالقــرب مــن قريــة القنيطــرة في ريــف الدرباســية الغربي.

النظــام      التابعــة لقــوات  الرابعــة  اإليرانــي" والفرقــة  الثــوري  "الحــرس  ميليشــيا  
ــزور اســتعدادًا إلطــاق  ــة حمــص والرقــة وديرال ــى بادي ــزات ضخمــة إل تســتقدم تعزي

ــة. ــم الدول ــا تنظي ــن خاي ــًا ع ــدة بحث ــيط جدي ــة تمش عملي

قتلــى وجرحــى فــي اســتهداف حاجــز للجبهــة الشــامية بريــف حلــب الشــمالي:     
حيــث قتــل وأصيــب عــدد مــن عناصــر فصيــل الجبهــة الشــامية التابــع للجيــش الوطنــي 

بهجــوم مســلح قــرب اعــزاز بريــف حلــب شــمالي ســوريا.

وقــال مراســل تلفزيــون ســوريا، إن خليــة تابعــة لتنظيــم الدولــة "داعــش" اســتهدفت     
عبــر ســيارة ودراجــات ناريــة حاجــزًا للجبهــة الشــامية علــى مدخــل بلــدة ســّجو شــمالي 

مدينــة اعــزاز بريــف حلــب الشــمالي، وفــق معلومــات أوليــة.

وأضــاف أنــه مــن المرجــح أن عــدد القتلــى بلــغ 5 أشــخاص بينهــم قيــادي فــي     
الشــامية. الجبهــة 

ولفــت إلــى أن المعلومــات تشــير إلــى حــدوث اشــتباك بيــن عناصــر الجبهــة الشــامية     
وخليــة "داعــش".



راصد نما للنصف األول من شهر نيسان - أبريل 2022

Page 14

ثانيا: أخبار متفرقة:

وزارة داخليــة النظــام تعلــن إلقــاء القبــض علــى مرتكــب جريمــة القتــل التــي وقعــت     
ــوزارة: الشــرطة  ــن. ال ــة الحــراك بريــف محافظــة درعــا وراح ضحيتهــا طفلي فــي مدين
ألقــت القبــض علــى القاتــل فــي منطقــة المرجــة بدمشــق والتحقيقــات مســتمرة 

معــه وســيتم نشــر تفاصيــل اعترافاتــه فــي وقــٍت الحــق.

مظاهــرة فــي بلــدة "حربنــوش" شــمال إدلــب تأكيــدًا علــى مطالــب الثــورة الســورية     
ورفضــًا لعمــل اللجنــة الدســتورية.

رئيــس هيئــة الطبابــة الشــرعية التابعــة للنظــام "زاهــر حجــو": حصيلــة حــاالت االنتحــار     
فــي عمــوم المحافظــات بلغــت 36 حالــة منــذ مطلــع العــام الجــاري 9 منهــا فــي 

محافظــة حلــب.

لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة تقــول إن النظــام الصحــي فــي ســوريا شــهد منــذ بدايــة     
األحــداث مســتويات غيــر مســبوقة مــن العنــف ضــد مرافقــه وموظفيــه ومرضــاه مــا 
أثــر علــى حيــاة ماييــن الســوريين. اللجنــة: مــن بيــن أكثــر مــن 1380 هجومــًا تــم اإلبــاغ 
عنهــا وّثقــت منظمــة أطبــاء لحقــوق اإلنســان 601 هجــوم علــى 350 منشــأة صحيــة 

علــى األقــل.

"حكومــة اإلنقــاذ" العاملــة فــي إدلــب وأجــزاء مــن ريــف حلب الغربــي تصدر مرســومًا     
يقضــي بعفــو عــام عــن مرتكبــي الجرائــم الجنائية بمناســبة شــهر رمضان.

حكومــة نظــام األســد تخفــض مخصصــات األهالــي مــن الخبــز فــي محافظــة ريــف_    
دمشــق إلــى رغيــف ونصــف لــكل شــخص باســتثناء الضبــاط والعســكريين فــي جيــش 

النظــام.

ــى      ــة أســلحة ومســاعدات لوجســتية عســكرية إل ــي يســتقدم قافل ــف الدول التحال
ــزور. قاعــدة حقــل "كونيكــو" شــمال شــرقي ديرال

نظــام األســد يســلم ملــف مدينــة "جاســم" بريــف درعــا الشــمالي إلــى فــرع األمــن     
ــة  ــر باقتحــام المدين ــة فشــل األخي ــة علــى خلفي العســكري خلفــًا لفــرع أمــن الدول

قبــل أســبوعين.



راصد نما للنصف األول من شهر نيسان - أبريل 2022

Page 15

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تمنــع صهاريــج الميــاه وســيارات الخضــروات والمــواد     
الغذائيــة مــن دخــول "مخيــم الهــول" شــرقي الحســكة.

الســلطات اللبنانيــة تعلــن عثــور فــرق اإلنقــاذ فــي مدينــة صيــدا جنوبــي البــاد علــى     
جثــة طفــل ســوري الجنســية كان قــد غــرق منــذ نحــو أســبوع فــي نهــر داخــل المدينــة.

انفجــارات عــدة هــزت مناطــق ريــف ديــر الــزور الشــرقي ناتجــة عــن إجــراء قــوات     
تدريبــات  والنفــط  للغــاز  كونيكــو  حقــل  بقاعــدة  المتواجــدة  الدولــي  التحالــف 
عســكرية بالذخيــرة الحيــة بالتزامــن. التدريبــات تمــت بمشــاركة عناصــر مــن قــوات 
قســد حيــث تــم إطــاق عــدد مــن الصواريــخ والقذائــف باإلضافــة إلطــاق عــدة قنابــل 

مضيئــة فــي ســماء المنطقــة.

ذوي الشــاب "محمــد الزعبــي" ابــن مدينــة "طفــس" غربــي درعــا يتســلمون جثمانــه     
بعــد مقتلــه تحــت التعذيــب فــي ســجون نظــام األســد.

ــن أثنــاء عملهمــا فــي حفــر      الدفــاع المدنــي الســوري: فقــدان التواصــل مــع عاملْي
بئــر بعمــق أكثــر مــن 150 متــر فــي قريــة الســفانية قــرب مدينــة البــاب شــرقي حلــب. 
ــط  ــاعتين وس ــن س ــر م ــذ أكث ــا من ــاول إنقاذهم ــا تح ــت فرقن ــي: مازال ــاع المدن الدف

صعوبــات كبيــرة بســبب عمــق البئــر.
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صحيفــة الشــرق األوســط: القــوات الروســية تنســحب مــن مســتودعات "مهيــن" بريــف     
حمــص الشــرقي وتســلمها للحــرس الثــوري اإليرانــي وميليشــيا حــزب اهلل.

قــوات التحالــف الدولــي تنفــذ عمليــة إنــزال جــوي بالتعــاون مــع قســد فــي منطقــة     
"الحــوس" بريــف محافظــة الرقــة أســفرت عــن اعتقــال 5 شــبان وامــرأة بتهمــة 

ــة. االنتمــاء لتنظيــم الدول

الســلطات التركيــة تعلــن إلقــاء القبــض علــى قاتــل الشــاب الســوري "معــاذ األصفــر"     
فــي واليــة اســطنبول بعــد 5 أيــام علــى مقتلــه فــي منطقــة إمينونــو.

مديــر مشــفى ابــن ســينا لألمــراض العقليــة والنفســية بمناطــق ســيطرة النظــام     
"أيمــن دعبــول" إلذاعــة ميلــودي إف إم المواليــة: عــدد األخصائييــن النفســيين فــي 
مناطــق ســيطرة النظــام يصــل إلــى 45 طبيًبــا فقــط. دعبــول: حاجــة ســوريا مــن األطباء 

النفســيين تصــل إلــى حوالــي عشــرة آالف طبيــب.

اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقســد تســّلم طفليــن بريطانييــن مــن عائــات عناصــر تنظيــم     
ــي  ــب القنصــل البريطان ــة القامشــلي برئاســة نائ ــذي زار مدين ــى الوفــد ال ــة إل الدول

العــام فــي أربيــل "جيمــي هاميــل".

مديــر إدارة الهجــرة والجــوازات التابعــة لــوزارة الداخليــة فــي حكومــة النظــام "خالــد     
حديــد": عــدد جــوازات الســفر الصــادرة منــذ بدايــة العــام الحالــي 2022 ولغايــة 31 آذار 

الفائــت بلــغ 140 ألــف و900 جــواز.

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل 80 شــابًا فــي مدينــة منبــج بريــف حلــب الشــرقي     
وتســوقهم إلــى معســكرات التجنيــد اإلجباري.

رويتــرز عــن مســؤول أمريكــي: إصابــة عنصريــن مــن القــوات األمريكيــة بجــروح طفيفة     
فــي هجــوم صاروخــي علــى قاعــدة التحالــف الدولــي فــي حقــل "العمــر" النفطــي 

شــرقي محافظــة ديرالزور.

طــاب جامعــة غــازي عنتــاب فــي مدينــة البــاب يحتجــون علــى قــرار إعــادة امتحــان     
الثانويــة العامــة لتعديــل الشــهادات القديمــة الصــادرة عــن حكومــة النظــام مســبقًا 

والشــهادات الصــادرة عــن االئتــاف.
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مركــز "جســور" للدراســات: عــدد المســتفيدين مــن الحــواالت الخارجيــة القادمــة إلــى     
ســوريا يقــدر بأكثــر مــن 5 ماييــن شــخص فــي جميــع أنحــاء البــاد بمبالــغ تقــدر بنحــو 

125 مليونــًا إلــى 150 مليــون دوالر شــهريًا.

ميليشــيا "فاطميــون" تنشــر تعزيــزات عســكرية قــرب حقــل "آراك" النفطــي فــي     
ــرقي. ــص الش ــف حم ــر بري ــة تدم بادي

ــرة بعــد إخفــاء تجــار الســوق      ارتفــاع ســعر البنزيــن فــي ريــف دمشــق إلــى 5000 لي
الســوداء المــادة مــن الســوق بشــكل كامــل حيــث أن حكومــة النظــام لــم تتخــذ أيــة 
ــع  ــراكات م ــم ش ــث تربطه ــة حي ــة الحالي ــببوا باألزم ــن تس ــار الذي ــق التج ــراءات بح إج

ــاط ومســؤولين فــي النظــام. ضب

قســد تمنــع دخــول مادتــي الطحيــن والمــازوت إلــى مخبــز البعــث الواقــع فــي     
مناطــق ســيطرة النظــام بمدينــة القامشــلي ردا علــى منــع النظــام دخــول المــواد 
الغذائيــة والخبــز والمحروقــات إلــى حّيــي الشــيخ مقصــود واألشــرفية بمدينــة حلــب 

منــذ أكثــر مــن 20 يومــا.

مناطــق      فــي  اإلجبــاري  التجنيــد  قانــون  تعــدل  لقســد  التابعــة  الذاتيــة"  "اإلدارة 
ــن لديهــا  ــن مــن الخــارج والمقيمي ســيطرتها شــمال شــرقي ســوريا ليشــمل القادمي

ــنوات. ــن 3 س ــر م ــذ أكث من

تضامــن واســع مــن نشــطاء ســوريين علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مــع الناشــط     
ــل  ــن لفصي ــل عناصــر تابعي ــداء بالضــرب مــن قب ــذي تعــرض العت "أنــس قضيماتــي" ال

"الجبهــة الشــامية" بمدينــة إعــزاز شــمالي حلــب.

فصيــل "تجمــع أحــرار جبــل العــرب" فــي محافظــة الســويداء يعلــن اســتعداده للدخول     
فــي معركــة عســكرية ضــد نظــام األســد إذا اعتقلــت أجهــزة النظــام األمنيــة أيــًا مــن 
عناصــره. فــي حيــن قــال ممثــل التجمــع الشــيخ "ســليمان عبــد الباقــي": ندعــو األحــرار 
فــي الشــمال الســوري إلــى االتفــاق علــى شــعار واحــد وتوحيــد الصفــوف للوصــول 

إلــى الدولــة المدنيــة العادلــة الديمقراطيــة دون أي تمييــز أو عرقــي أو طائفــي.
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انضمام فيلق الرحمن الى هيئة ثائرون.    

حــذر فريــق "منســقو اســتجابة ســوريا"، مــن تحول شــمال غربي ســوريا إلــى "منطقة     
ــض  ــة بتخفي ــات اإلغاثي ــتمرار الجه ــل اس ــي ظ ــا" ف ــيطرة عليه ــن الس ــة ال يمك مجاع
المســاعدات اإلنســانية، والتــي كان أحدثهــا تخفيــض محتويــات الســلة الغذائيــة 
المقدمــة مــن برنامــج األغذيــة العالمي.وقــال الفريــق فــي بيــان، إن التخفيــض األخيــر 
ال يتناســب مــع تقييــم االحتياجــات األساســية فــي المنطقــة، والتــي تشــير إلــى 
ــار المــواد  وجــود نحــو 4 ماييــن مدنــي بحاجــة ماســة للمســاعدات، واعتبــر أن اختي
المخفضــة كان "عشــوائيًا". وكان قــد أعلــن برنامــج األغذيــة العالمــي، تخفيــض 
محتويــات الســلة الغذائيــة المقدمــة للنازحيــن فــي ســوريا للمــرة الرابعــة خــال 

ــة للســلة. ــن، بمقــدار 171 ســعرة حراري عامي
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة يصــوت باألغلبيــة علــى تمديــد عمــل 
لجنــة "تقصــي الحقائــق فــي ســوريا" لعــام إضافــي.

ــد  ــام األس ــش نظ ــي جي ــة ف ــن فرق ــل م ــو 300 مقات ــز": نح ــورك تايم ــة "نيوي صحيف
وصلــوا إلــى روســيا لتلقــي التدريــب العســكري قبــل التوجــه إلــى أوكرانيا للمشــاركة 

فــي الحــرب إلــى جانــب القــوات الروســية.

االتحــاد األوروبــي يعلــن أنه سيســتضيف باالشــتراك مع فنلنــدا اليوم الســبت اجتماعًا 
لكبــار المســؤولين اإلنســانيين لمناقشــة تدهــور الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا ووضــع 
المانحيــن اإلنســانيين. االتحــاد فــي بيــان: منــذ بدايــة الصــراع فــي ســوريا أصبــح الوضــع 
اإلنســاني أســوأ مــن أي وقــت مضــى وذلــك يرجــع إلــى اســتمرار األعمــال العدائيــة 

وانتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني وأزمــات أخــرى.

رئيــس حــزب النصــر التركــي "أوميــت أوزداغ": "سنرســل الاجئيــن الســوريين إلــى 
بادهــم بالتنســيق مــع دمشــق ســواء كان رئيــس النظــام بشــار األســد موجــودًا أم ال".

ــان غولدريتــش": خــال  ــة األمريكــي لشــؤون الشــرق األدنى"إيث ــر الخارجي مســاعد وزي
حملــة شــهر المحاســبة فــي آذار قمنــا بدعــم األصــوات الســورية التــي تســعى إلــى 
تحقيــق العدالــة. غولدريتــش: ســلطنا الضــوء علــى الجهــود األمريكيــة والدوليــة 
ــز المســاءلة عــن تجــاوزات وانتهــاكات حقــوق اإلنســان المرتكبــة فــي ســوريا. لتعزي

وزيــر التربيــة اللبنانــي عبــاس الحلبــي يهــدد بتعليــق التدريــس فــي دوام بعــد الظهــر 
لاجئيــن الســوريين إذا لــم يتــم توفيــر المــال ومســتحقات المعلمين محمــا المجتمع 
الدولــي المســؤولية. الحلبــي خــال ترأســه اجتماعــًا لمنظمــات األمــم المتحــدة قــال 
ــن  ــن أن المعلمي ــؤون الاجئي ــا لش ــة العلي ــف والمفوضي ــي اليونيس ــغ ممثل ــه أبل إن
ــر المــال مــن خــال دفعــة مســبقة خــال األســبوع  ــى توفي ــان يحتاجــون إل فــي لبن

المقبــل.
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صحيفــة حرييــت التركيــة فــي تقريــر صــادر عنهــا تتوقــع تطبيــع العاقــات بيــن تركيــا 

ونظــام األســد. الصحيفــة: المحادثــات القائمة بين روســيا وأوكرانيا وتلعــب فيها تركيا 

دور الوســيط ســتخلق فرصــة جديــدة إلنشــاء عاقــات بيــن نظــام األســد والحكومــة 

ــدور  ــة فــإن مناقشــات ت ــة. الصحيفــة: بحســب معلومــات مــن مصــادر حكومي التركي

اآلن فــي أنقــرة بهــدف تهيئــة مشــروع يمكــن بحثــه مــع حكومــة األســد.

منظمــات ســورية تقــدم لســلطات التحقيــق واالّدعــاء فــي ألمانيــا والســويد وفرنســا 

معلومــات إضافيــة متعّلقــة بهجمــات الكيمــاوي التــي ارتكبهــا نظــام األســد فــي 

غوطــة دمشــق عــام 2013 وخــان شــيخون جنوبــي إدلــب عــام 2017.

المتحــدث باســم مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية "ينــس الرك": 

ــان الــذي تحاصــره قــوات النظــام  المســاعدات اإلنســانية لــم تصــل إلــى مخيــم الركب

منــذ عــام 2019.

المفوضيــة األوروبيــة تعتــزم منــح ســوريا عشــرة ماييــن يــورو فــي إطــار آليــة 

”التأهــب واالســتجابة ألزمــة األمــن الغذائــي” األوروبيــة الراميــة لمســاعدة بلــدان 

ــا والشــرق األوســط بهــدف مواجهــة ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة  شــمال إفريقي

والســلع بعــد الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا.

منظمــة "وورلــد فيجــن" تثيــر جــدال مــن خــال  نشــر تقريــرًا ترصــد فيــه مخيمــات 

"األرامــل" فــي شــمال غربــي ســوريا. 

ــد الفطــر  ــاب الســامة الحــدودي اليــوم األربعــاء صــدور قــرار إجــازة عي ــر ب ــن معب أعل

الســتقبال الســوريين الاجئيــن فــي تركيــا، الراغبيــن بقضــاء العيــد فــي بادهــم، وذلك 

ــتقدم  ــا س ــر إنه ــت إدارة المعب ــازات. وقال ــح اإلج ــة بمن ــلطات التركي ــماح الس ــد س بع

مزيــدًا مــن التفاصيــل حــال ورودهــا.
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البريطانــي طــارق أحمــد بالدكتــورة أمانــي بللــور ممثلــة  اللــورد  اليــوم  التقــى 
منظمــة ســامز، وأكــد لهــا ان بريطانيــا تديــن نظــام األســد والعمليــات العســكرية 
الروســية ضــد المستشــفيات فــي عمــوم ســوريا. وذكــر لهــا أن بريطانيــا مولــت 20.7 
مليــون استشــارة طبيــة فــي ســوريا منــذ بــدء الثــورة وتواصــل دعــم شــعبها. وبدورهــا 
ــون لدعــم المملكــة  ــه : نحــن ممتن ــت ل ــورد طــارق، وقال ــور الل ــورة بلل شــكرت الدكت
المتحــدة للشــعب الســوري ، وخاصــة العامليــن الصحييــن الذيــن ال يزالــون مســتهدفين.

نجــح شــاب ســوري يدعــى زاك طحــان، فــي المســاعدة بالقبــض علــى المشــتبه بــه 
فــي الهجــوم علــى متــرو بروكليــن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

ــي  ــدون ثان ــة يعق ــخصيات الديمقراطي ــوى والش ــة والق ــوريا الديمقراطي ــس س مجل
لقــاء تشــاوري فــي ســتوكولهم

أجــرى المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة إبراهيــم قالــن، مباحثــات مع مستشــارة وزارة 
ــت  ــد، تناول ــا نوالن ــة المســؤولة عــن الشــؤون السياســية فيكتوري ــة األمريكي الخارجي

الملــف الســوري ومجــاالت الطاقــة والدفــاع واالقتصــاد.

.
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

معهــد "نيــو الينــز" األمريكــي يصــدر تقريــرًا يؤكــد فيــه تــورط أفــراد مــن عائلــة بشــار_
ــر:  ــه. التقري ــون وتهريب ــع الكبتاغ ــي تصني ــزب_اهلل ف ــه وح ــار أركان نظام ــد وكب األس
العقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى النظــام خــال ســنوات الحــرب جعلتــه يســتخدم 

هــذه التجــارة كوســيلة للبقــاء سياســيًا واقتصاديــًا.

مجلــة "نيــو الينــز" األمريكيــة: روســيا قدمــت قرضيــن مالييــن بقيمــة مليــار دوالر 
أمريكــي إلــى نظــام األســد شــريطة اســتخدام األمــوال حصريًا للدفع لشــركات روســية 

محــددة خــال فتــرة ســتة أشــهر.

ــة اإلمــارات ســاعد  صحيفــة واشــنطن بوســت: تطبيــع بشــار األســد عاقاتــه مــع دول
ــت  ــارات. وقال ــى اإلم ــوريا إل ــن س ــوريين م ــبان الس ــن الش ــر م ــدد كبي ــق ع ــى تدّف عل
الصحيفــة: بالنســبة لماييــن الســوريين الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الخاضعــة 
لســيطرة األســد فــإن هــذا التقــارب فتــح آفاقــا إلنهــاء عزلتهــم الطويلــة وأتــاح فرصــة 

للهــروب مــن ســوريا.

وزارة الخارجيــة األميركيــة تصــدر تقريرهــا لحقــوق اإلنســان للعــام 2021 وتقــدم فيــه 
معلومــات عــن وضــع حقــوق اإلنســان فــي العالــم بمــا فــي ذلــك ســوريا.

ــدد  ــر": ع ــل ديمي ــد كام ــطنبول "محم ــي اس ــتراتيجية ف ــات االس ــز الدراس ــر مرك مدي
الســوريين الحاصليــن علــى الجنســية التركيــة بلــغ 193 ألــف و293 شــخص بينهــم 84 

ألــف طفــل.

كشــف المبعــوث األميركــي األســبق لمفاوضــات الســام الســورية - اإلســرائيلية 
فريــد هــوف، فــي كتــاب جديــد صــدر الشــهر الماضــي، عــن أن الرئيــس الســوري بشــار 
األســد وافــق علــى مســودة اتفــاق ســام بيــن دمشــق وتــل أبيــب، تضمنــت التخلــي 
عــن ”التحالــف” مــع إيــران و”حــزب اهلل” مقابــل اســتعادة الجــوالن المحتــل إلــى خــط 



راصد نما للنصف األول من شهر نيسان - أبريل 2022

Page 23

4 يونيــو )حزيــران( 1967، وأن جــو بايــدن، تعهــد عندمــا كان نائبــًا للرئيــس بــاراك أوبامــا 
ــانسحاب إســرائيل ”مــن كامــل الجــوالن لخــط 1967”. كمــا نقــل هــوف عــن األســد  بـ
ــيفاجئون  ــع س ــباط( 2011، إن ”الجمي ــر )ش ــة فبراي ــا نهاي ــاع بينهم ــي اجتم ــه ف قول
بالســرعة التــي ســوف يلتــزم بهــا حســن نصــر اهلل، أميــن عــام )حــزب اهلل(، بالقواعــد 
)مســودة اتفــاق الســام( بمجــرد إعــان ســوريا وإســرائيل التوصــل إلى اتفاق ســام”، 
ــي  ــبعا ه ــزارع ش ــح أن م ــط توض ــاء، أن ”الخرائ ــي اللق ــا ف ــوث أوبام ــغ مبع ــه أبل وأن

أراٍض ســورية”.

قــراءة تحليليــة صــادرة عــن مركــز جســور للدراســات، تتنــاول عــودة العمليــات الجويــة 
ــر قواعــد االشــتباك فــي  ــة أنقــرة تغيي ــى شــمال شــرق ســورية، ومحاول ــة إل التركي

ســورية.

الغارديــان: نظــام األســد يصــادر أصــول المعتقليــن فــي ســجونه بقيمــة تتجــاوز مليــار 
ونصــف المليــار دوالر
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ــل  ــي كاف بالمي ــى وع ــرائيلي عل ــن اإلس ــاز األم ــار جه ــوم: "كب ــرائيل الي ــة اس صحيف

الديمغرافــي فــي المنطقــة الســورية المحاذيــة للجــوالن نحــو التشــيع، والــذي 

يتحــول لمشــكلة أمنيــة تهــدد شــمال إســرائيل، وإذا مــا تحقــق بالفعــل ســيناريو 

الرعــب، فــإن شــمال إســرائيل ســيحاصر بحــزب ايــران اللبنانــي، وبالشــيعة فــي ســوريا"

ــي تجــاه السياســة  ــي الحال ــب شــارلز ليســتر فــي الشــرق األوســط ))النهــج الدول كت

ــي  ــا ف ــاف فرصه ــى إضع ــا إل ــيا ألوكراني ــاح روس ــد أدى اجتي ــل، وق ــورية ال يعم الس

تحقيــق المزيــد مــن النجــاح. ومــع ذلــك، هنــاك طريقــة أخــرى: يتعيــن علــى المجتمــع 

ــد  ــى تجمي ــز عل ــج يرك ــو نه ــتراتيجية، وه ــاء اس ــد وبن ــى تجمي ــز عل ــي التركي الدول

خطــوط الســيطرة عبــر الشــمال واالبتعــاد عــن المســاعدة اإلنســانية الطارئــة وتبنــي 

نهــج أكثــر اســتراتيجية لتحقيــق االســتقرار وإعــادة اإلعمــار المســتهدف عبــر المناطق 

التــي ال يســيطر عليهــا النظــام. يجــب أن يكــون الهــدف هــو تحقيــق االســتقرار فــي 

ــات  ــدرة المجتمع ــز ق ــي تعزي ــتثمار ف ــام واالس ــيطرة النظ ــن س ــة م ــق الخالي المناط

المحليــة علــى االكتفــاء الذاتــي - إنشــاء مناطــق مســتدامة تتمتــع بحريــة نســبية 

ــل فــي الفســاد والوحشــية. عندهــا  للتنافــس مــع نمــوذج النظــام الفاشــل المتمث

فقــط يمكننــا تمكيــن الســوريين مــن المطالبــة بقــدر مــا مــن التغييــر، وخلــق النفــوذ 

الــازم لخلــق عمليــة دبلوماســية هادفــة أكثــر واقعيــة((.
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سادسا: رؤية تحليلية

التطـــورات الداخليـــة األخيـــرة فـــي االئتـــاف شـــغلت حيـــزا مهمـــا فـــي المناقشـــات العامـــة 
الســـورية خـــال الفتـــرة الماضيـــة، حيـــث حاولـــت قيـــادة االئتـــاف الترويـــج لخطوتهـــا بأنهـــا 
عمليـــة إصاحيـــة ذاتيـــة، بينمـــا شـــن المفصوليـــن هجومـــا علـــى رئاســـة االئتـــاف معتبريـــن 
ـــق  ـــا تحقي ـــابق هدفه ـــي الس ـــام الداخل ـــى النظ ـــة عل ـــة انقابي ـــي عملي ـــوة ه ـــأن الخط ب
عمليـــة تصفيـــة سياســـية لبعـــض التيـــارات السياســـية، ومـــا بيـــن الحجـــج التـــي يطلقهـــا كا 

الطرفيـــن لتقديـــم ســـند وحجـــج تدعـــم موقفـــه يمكـــن تســـجيل النقـــاط التاليـــة: 
ال يمكـــن فصـــل مســـار الحـــراك السياســـي الحالـــي فـــي االئتـــاف عـــن المســـار اإلقليمـــي، 
ـــر وديـــة مـــع دول اإلقليـــم وخاصـــة مصـــر  وخاصـــة جهـــود إعـــادة انتـــاج عاقـــات تركيـــة أكث
واألمـــارات والســـعودية وإســـرائيل، ويمكـــن االســـتدالل علـــى ذلـــك مـــن خـــال قيـــاس حجـــم 

الخســـارة التـــي تكبدهـــا تيـــار األخـــوان المســـلمين مـــن التغيـــرات األخيـــرة.

التغيـــرات التـــي حصلـــت فـــي االئتـــاف أتـــت كمرحلـــة الحقـــة لجملـــة تغيـــرات واصطفافـــات 
ـــرون  ـــة ثائ ـــن عســـكريتين همـــا كتل ـــة، وأفـــرزت كتلتي شـــهدتها الســـاحة العســـكرية الداخلي

وكتلـــة الفيلـــق الثالـــث .

التغيرات حركت مياه االئتاف الراكدة وفتحت المجال أمام احتمالين وههما:
ـــا  ـــو م ـــى، وه ـــن مصطف ـــد الرحم ـــلط وعب ـــالم المس ـــا س ـــة يمثله ـــادة صلب ـــواة قي ـــكل ن تش

ـــر. ـــة أكث ـــرارات بأريحي ـــاذ ق ـــة التخ ـــذه الكتل ـــال له ـــح المج يفس

عـــدم قـــدة القـــوى التـــي دفعـــت باتجـــاه التغييـــر لتحمـــل االرتـــدادات المتوقعـــة وبالتالـــي 
دخـــول االئتـــاف فـــي دوامـــة ضعـــف جديـــدة. 

ـــة  ـــم عملي ـــة تقيي ـــم المتوقعـــة هـــي فيصـــل أساســـي فـــي عملي ـــة الترمي تبقـــى عملي
ــا  ــن كلمـ ــية أمتـ ــات سياسـ ــاء تفاهمـ ــاف بنـ ــة االئتـ ــتطاعت رئاسـ ــا اسـ ــاح، فكلمـ اإلصـ

اســـتطاعت صبـــغ حركتهـــا بشـــرعية أكبـــر. 

ــب  ــأن الاعـ ــه بـ ــلم بـ ــن المسـ ــه مـ ــر، فأنـ ــة التغييـ ــع خلـــف عمليـ ــن الدوافـ ــا تكـ ومهمـ
التركـــي ليـــس ببعيـــد أبـــدا عـــن المشـــهد الحالـــي وهـــو مـــا يشـــي بـــأن هنـــاك بواكيـــر 
اســـتراتيجية تركيـــة جديـــدة تجـــاه ســـورية باتـــت تحضـــر وهـــو مـــا يســـتوجب إعـــادة ترتيـــب 

ــررة.  ــق المحـ أوراق المناطـ
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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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