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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

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان يعلــن عــن تحضيــر أنقــرة لمشــروع يتيــح العــودة 
الطوعيــة لمليــون ســوري إلــى بادهــم.

وســنواصل  للســوريين،  مفتوحــة  أبوابنــا  أردوغــان:  طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس 
القتلــة. أحضــان  فــي  نرميهــم  ولــن  اســتضافتهم 

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان: نحــو 500 ألــف ســوري عــادوا إلــى المناطــق 
اآلمنــة التــي وفرتهــا تركيــا منــذ إطــاق عملياتهــا فــي ســوريا عــام 2016.

وزيــر الداخليــة التركــي "ســليمان صويلــو": يعيــش علــى الحــدود الســورية التركيــة 8 
ماييــن شــخص إذا قصفهــا نظــام األســد أيــن يذهــب هــؤالء؟

وزيــر الداخليــة التركــي صويلــو: يقولــون هنــاك فــي اســطنبول مليــون ونصــف مــن 
الســوريين وهــذا كــذب الســوريين نصــف مليــون والبقية أجانب مــن الســياح والعاملين 
ــة ضدهــم  ــا هدفهــا نشــر الكراهي ــى بادن وغيرهــم. وشــائعات تدفــق الســوريون إل

فمنــذ 2017 ليــس هنــاك زيــادة فــي أعدادهــم.

وزيــر الداخليــة التركــي صويلــو: هنــاك 3 ماييــن و762 ألــف و386 ســوري فــي 
ــات 2023.  ــل اســتخدامهم كورقــة النتخاب ــا. ومــا يحــدث ســببه ليــس الاجئيــن ب تركي
ــد  ــراب موع ــبب اقت ــاء بس ــوريين ج ــن الس ــى الاجئي ــض عل ــات التحري ــاد حم وإن ازدي
االنتخابــات الرئيســية، والكثيــر مــن الفيديوهــات التــي انتشــرت علــى أنهــا لســوريين 
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كانــت ملفقــة وغيــر صحيحــة. كمــا أن الســوريون ســاهموا فــي زيــادة اإلنتــاج فــي 
تركيــا وعلــى المعارضــة التركيــة النظــر إلــى الصــادرات التــي زادت 3 مليــار دوالر مؤخرا. 
ــة الســورية دون منحهــم ضمانهــم االجتماعــي ثــم  ــد العامل ــع تنهــض بالي فالمصان

تأتــي المعارضــة التركيــة للصحافــة ويقولــون نحــن فــي أزمــة بســبب الاجئيــن.

ــن  ــر م ــد أكث ــوريا فق ــي س ــرب ف ــدء الح ــذ ب ــي أكار: من ــي خلوص ــاع الترك ــر الدف وزي
مليــون شــخص حياتــه وُأجبــر أكثــر مــن 7 ماييــن آخريــن علــى الهجــرة إلــى دول 
ــا وعندمــا يتأكــدون أنهــم فــي مأمــن ســيعودون إلــى بلدهــم  مجــاورة منهــا تركي

ــهم. ــاء أنفس ــن تلق م

وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بينــي غانتــس: تــل أبيــب تواصــل التنســيق مــع روســيا فــي 
اتفــاق ضمنــي يســمح بضربــات جويــة إســرائيلية ضــد أهــداف إيرانيــة فــي ســوريا.

ــام  ــول إَنّ نظ ــد تق ــاس غرينفيل ــدا توم ــدة لين ــم المتح ــي األم ــنطن ف ــة واش مندوب
ــي.  ــه مــع المجتمــع الدول ــع عاقات ــم ُيقــّدم مــا يكســبه الحــَقّ فــي تطبي األســد ل
وقالــت غرينفيلــد: النظــام ال يــزال يأخــذ شــعبه رهائــَن ويواصــل انتهــاَك حقوق اإلنســان 
ــه مــن المهــم أْن نبــذل كَلّ مــا بوســعنا مــن أجــل ضمــاِن اســتمرار تدّفق  لذلــك نعتقــد أَنّ

المســاعدات اإلنســانية.



راصد نما للنصف األول من شهر أيار - مايو 2022

Page 4

ممثــل االتحــاد األوروبــي للشــؤون الخارجيــة والسياســة "جوزيــب بوريــل": االتحــاد 
األوروبــي ملتــزم بعــدم إقامــة عاقــات دبلوماســية كاملــة مــع نظــام األســد مــا لــم 

يتــم إنجــاز انتقــال سياســي حقيقــي وشــامل.

ــي  ــع خامنئ ــه م ــد اجتماع ــد بع ــار األس ــت بش ــا التقي ــي: عندم ــة اإليران ــر الخارجي وزي
ــي". ــاء خامنئ ــه بلق ــق حلم ــن تحقي ــن م ــه تمك ــدا ألن ــعيدا ج ــه "س وجدت

الرئيــس التركــي أردوغــان: دراســات مؤسســاتنا تظهــر أن عــدد الاجئيــن المســتعدين 
للعــودة الطوعيــة )إلــى ســوريا( أكثــر مــن مليــون بكثيــر.

ــة  ــوارئ الوطني ــة الط ــدد حال ــًا يم ــرًا تنفيذي ــع أم ــدن يوق ــو باي ــي ج ــس األميرك الرئي
فيمــا يتعلــق بإجــراءات نظــام األســد لمــدة عــام آخــر مؤكــدا أن هــذه اإلجراءات تشــكل 

تهديــدًا غيــر عــادي للواليــات المتحــدة.

ــة  ــذي دعــا إلــى الحري البيــت األبيــض: وحشــية النظــام وقمعــه للشــعب الســوري ال
ــد  ــل تول ــة ال تعــرض الشــعب الســوري نفســه للخطــر فحســب ب والحكومــة التمثيلي

أيًضــا حالــة مــن عــدم االســتقرار فــي المنطقــة.
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البيــت األبيــض: تصرفــات النظــام وسياســاته بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق باألســلحة 
الكيميائيــة ودعــم المنظمــات اإلرهابيــة مــا تــزال تشــكل تهديــًدا غيــر عــادي لألمــن 

القومــي والسياســة الخارجيــة واالقتصــاد األمريكــي.

وزيــر خارجيــة لبنــان عبــد اهلل بوحبيــب يطالــب المجتمــع الدولــي بالتفــاوض مــع نظــام 
األســد لبحــث عــودة النازحيــن.

وزيــر خارجيــة لبنــان عبــد اهلل بوحبيــب : األوضــاع فــي لبنــان ســتتحول مــن ســيئ إلــى 
أســوأ إذا لــم تتــم عــودة الســوريين خاصــة مــع انخفــاض المســاعدات.

وزيــر خارجيــة لبنــان عبــد اهلل بــو حبيــب: إذا لــم يؤيــد المجتمــع الدولي عــودة الاجئين 
ــن  ــر م ــاعدة أكب ــم مس ــتعد لتقدي ــة أن تس ــدول المانح ــى ال ــب عل ــوريين اآلن يج الس

مســاعدات الماضــي.

ــون  ــب أن يك ــل: يج ــب بوري ــي جوزي ــاد األوروب ــي االتح ــة ف ــة الخارجي ــق السياس منس
ــا للملــف الســوري.ولن  ــة فــي معالجتن ملــف اإلخفــاء القســري فــي ســوريا أولوي
ــن نطبــع العاقــات معــه قبــل أن يتمكــن  ــات علــى نظــام األســد ول نخفــف العقوب

الســوريون مــن العــودة إلــى ديارهــم.

نائــب وزيــر الخارجيــة الكويتــي "مجــدي الظفيــري": إجمالــي مــا تعهــدت بــه الكويــت 
وقدمتــه لدعــم الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا 1.9 مليــار دوالر.

الخارجيــة الكويتــي "مجــدي الظفيــري": الكويــت مســتمرة بدورهــا  نائــب وزيــر 
اإلنســاني ودعــم جهــود التوصــل إلــى حــل سياســي لألزمــة الســورية.

نائــب وزيــر الخارجيــة التركيــة "ســادات أونــال": تســهيل عــودة الاجئيــن الســوريين إلــى 
بادهــم يجــب أن يكــون جــزءا ال يتجــزأ مــن الجهــود الشــاملة لحــل األزمــة الســورية.

 نائــب وزيــر الخارجيــة التركيــة "ســادات أونــال": علــى الرغــم مــن األزمــات العديــدة التي 
ــول سياســية  ــي عــن األزمــة الســورية إال أن إيجــاد حل ــاه المجتمــع الدول صرفــت انتب
واقتصاديــة واجتماعيــة وإنســانية لهــذه األزمــة أصبــح أكثــر إلحاًحــا وأهميــة ممــا كان 

عليــه فــي الماضــي.
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رئيــس بعثــة االتحــاد األوروبــي إلــى تركيــا "نيكــوالس مايــر النــدروت": الظــروف 
المناســبة لعــودة الاجئيــن الســوريين إلــى بادهــم ال تــزال غيــر متوفــرة حتــى اآلن.

والــي غــازي عنتــاب "داود غــل" خــال اجتمــاع مــع الهيئــة االستشــارية الســورية فــي 
الواليــة: ســيتم ترغيــب الســوريين بالعــودة الطوعيــة عبــر تجهيــز بيــوت وبيئــة آمنــة 

ومــدارس ومشــافي.. ثــم ســتتم عــودة الســوريين بشــكل طوعــي.

ــاء  ــأن إعف ــئ بش ــنطن الخاط ــرار واش ــل ق ــن أن نقب ــان: ال يمك ــي أردوغ ــس الترك الرئي
مناطــق ســيطرة ميليشــيا PKK/PYD مــن العقوبــات علــى ســوريا. حيــث رفــض أردوغان 
قــرار واشــنطن إعفــاء مناطــق قســد شــمال وشــرق ســوريا مــن عقوبــات قانــون قيصــر 
واصفــا إيــاه بـــ "الخاطــئ". وعلــق أيضــا وزير الخارجيــة التركــي مولود تشــاويش أوغلو 
ــة  ــي محاول ــوريا ه ــى س ــات عل ــوص العقوب ــة بخص ــتثناءات األمريكي ــول إن االس يق

لشــرعنة حــزب العمــال الكردســتاني و"ي ب ك".
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ثانيا: الحراك السياسي

أعلنــت وزارة الخزانــة األمريكيــة إعفــاء معظــم المناطــق الخاضعــة لســيطرة الجيــش 

ــي تســيطر عليهــا ميليشــيات "قســد" شــرق  ــي شــمال ســوريا، والمناطــق الت الوطن

الفــرات مــن العقوبــات بمــا يســمح بالتحويــات الماليــة واســتثمار الشــركات المحليــة 

واألجنبيــة فيهــا.

وباســتثناء منطقــة عفريــن الخاضعــة لســيطرة المعارضــة المدعومــة من تركيــا وبلدة 

تــل رفعــت التــي تحتلهــا "قســد" فــي ريــف حلــب الشــمالي، فــإن اإلعفــاءات تشــمل 

جميــع األراضــي الواقعــة تحــت ســيطرة الطرفيــن

عضــو هيئــة الرئاســة المشــتركة لحــزب االتحــاد الديمقراطي"آلــدار خليــل": بغــض 

ــا أن نتوصــل فــي نهايــة المطــاف إلــى اتفــاق مــع نظــام  النظــر عــن الخافــات علين

األســد. وقــال خليــل: "الــدول الكبــرى لهــا مصالــح خاصــة وحيــن توضــع تركيــا العضــو 

فــي حلــف شــمال األطلســي فــي الميــزان مــع اإلدارة الذاتيــة ســترجح كفــة تركيــا".

مجلــس ســوريا الديمقراطيــة "مســد" يطالــب بمحاســبة المتورطيــن فــي مجــزرة حــي 

التضامــن جنوبــي العاصمــة دمشــق والكشــف عــن مصيــر المفقوديــن والمعتقليــن 

وفــق صحيفــة الشــرق األوســط. المجلــس: المشــاهد المروعــة التــي خرجــت مؤخــرًا 

إلــى العلــن عــن المجــزرة صدمــت الســوريين والعالــم لبشــاعة الجريمــة وأقــل مايقــال 

عنهــا إنهــا وحشــية ومروعــة. المجلــس: اليمكــن الوصــول لحــل سياســي شــامل إذا 

لــم تتــم معاقبــة مجرمــي الحــرب.

رئيــس النظــام بشــار األســد يــزور طهــران ويلتقــي "علــي خامنئــي" والرئيــس اإليرانــي 

"إبراهيــم رئيســي" ثــم يغــادر عائــدًا إلــى دمشــق.
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ســفير نظــام األســد فــي روســيا "ريــاض حــداد": ال نــرى أي آفــاق لبــدء حــوار مــع تركيــا 
بهــدف حــل الخافــات والقضايــا المتنــازع عليهــا بيــن الطرفيــن. حــداد: "تركيــا تقطــع 
ميــاه الشــرب بشــكل دوري عــن ماييــن الســوريين فــي محافظــة الحســكة ولــم 

توفــي بالتزاماتهــا كدولــة ضامنــة لعمليــة أســتانا".

وزارة الخارجيــة والمغتربيــن فــي حكومــة النظــام تديــن اســتثناء واشــنطن لمناطــق 
ســيطرة قســد فــي شــمال شــرقي وغربــي ســوريا مــن عقوبــات قانــون قيصــر.

الــوزارة اتهمــت واشــنطن بأنهــا تقــدم مســاعدات لـــ “التنظيمــات اإلرهابية” المســلحة 
فــي شــمال شــرقي وشــمال غربــي ســوريا وتقــول إن ذلك أدى إلــى تدميــر إمكانيات 

االقتصــاد الســوري ونهــب ثرواتــه مــن قطــن ونفــط وقمــح وآثار.

أعلــن االتحــاد األوربــي عقــد الــدورة السادســة مــن مؤتمــر “دعــم مســتقبل ســوريا 
ــار 2022 فــي  ــك فــي يومــي التاســع والعاشــر مــن شــهر مايو/أي والمنطقــة”، وذل
ــة  ــورة والمعارض ــوى الث ــاف ق ــس ائت ــيحضر رئي ــل. وس ــة بروكس ــة البلجيكي العاصم
ــد  ــة الســيد عب ــه للشــؤون الخارجي الشــيخ ســالم المســلط هــذا المؤتمــر برفقــة نائب
األحــد اصطيفــو وشــخصية قياديــة أخــرى مــن االئتــاف، والــذي ينعقــد فــي ظــروف 

دوليــة اختلفــت شــروطها قياســًا علــى الــدورات الســابقة لهــذا المؤتمــر.
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التقــى وفــد االئتــاف الوطنــي الســوري إلــى بروكســل برئاســة رئيــس االئتــاف 
ســالم المســلط، وفــدًا مــن الخارجيــة األمريكيــة برئاســة نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة 
األمريكــي إيثــان غولدريتــش وكًا مــن إنــدرو مولــر كبيــر مستشــاري البعثــة األمريكيــة 
فــي األمــم المتحــدة وزهــرة بيــل مــن مجلــس األمــن القومــي األمريكــي، وذلك على 
ــن حــول ســورية. وضــم وفــد االئتــاف  هامــش المؤتمــر الســنوي الســادس للمانحي
الوطنــي كًا مــن نائــب الرئيــس للشــؤون الخارجيــة عبــد األحد اســطيفو، ونائــب الرئيس 
ــر  ــد اهلل كــدو، والمدي ــة السياســية يحيــى مكتبــي وعب ــا حبــوش، وعضــوي الهيئ رب
التنفيــذي لوحــدة تنســيق الدعــم محمــد حســنو. وبحــث الحضــور تطــورات العمليــة 
السياســية، وأكــد وفــد االئتــاف الوطنــي علــى ضــرورة فتــح كافــة مســارات العمليــة 
السياســية التــي تضمنهــا القــرار الدولــي 2254. وشــدد وفــد االئتــاف الوطنــي علــى 
ضــرورة مواصلــة العقوبــات علــى نظــام األســد، ورفــض أي محاولــة للتطبيــع معهمــا 
أو تخفيــف ســقف العقوبــات، مــن أجــل إجبــار نظــام األســد علــى االنخــراط بالعمليــة 
الشــعب  تطلعــات  يحقــق  انتقــال سياســي حقيقــي  إلــى  والوصــول  السياســية 

الســوري بالحريــة والكرامــة. 

بشــار األســد يصــدر مرســوما يقضــي بمنــح عفــو عــام عــن الجرائــم اإلرهابيــة المرتكبة 
مــن الســوريين قبــل تاريــخ الـــ30 مــن أبريــل/ نيســان 2022 عــدا التــي أفضــت إلــى مــوت 

إنسان.
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:

مناطق النظام:
مقتــل عنصــر مــن قــوات النظــام بانفجــار عبــوة ناســفة فــي مدينــة "إزرع" شــرقي     

درعــا.

ــة      ــا تنظيــم الدول مقتــل عنصريــن مــن قــوات النظــام وإصابــة 4 آخريــن بكميــن لخاي
فــي محيــط منطقــة "زبــد" بريــف مدينــة الطبقــة غربــي الرقــة.

وفــاة الشــاب "خلــدون محمــد أبازيــد" نتيجــة الجــروح الــذي أصيــب بهــا قبــل أيــام إثــر     
احتــراق منزلــه الــذي أدى إلــى وفــاة أطفالــه الثاثــة فــي درعــا البلــد.

ــف      ــدل غرقــًا فــي ســد قســطون بري ــة الحســين وفاطمــة دن ــن جمان وفــاة الطفلتي
حمــاة.

مقتــل عــدد مــن عناصــر قــوات النظــام وإصابــة آخريــن نتيجــة هجــوم شــنه مجهولون     
علــى نقــاط تابعــة لهــم فــي بادية المســرب شــرق ســوريا.

وفــاة شــاب  يدعــى محمــد هــارون الرشــيد مــن أبنــاء قريــة مزرعــة تشــرين و إصابــة     
إثنيــن آخريــن بجــروح متفاوتــة جــراء حــادث ســير علــى طريــق مزرعــة تشــرين - حزيمــة 

بريــف الرقــة.

ــال      ــن خ ــد اليافعي ــل أح ــن قب ــة م ــاء قنبل ــد إلق ــال بع ــن األطف ــم م ــات نصفه 8 إصاب
ــق. ــة دمش ــي العاصم ــزاز" ف ــة "الق ــد بمنطق ــاحات العي ــدى س ــي إح ــجار ف ش

مقتــل 3 عناصــر وإصابــة آخــر مــن الميليشــيات اإليرانيــة بهجــوم لخايــا تنظيــم الدولــة     
علــى نقطــة عســكرية فــي بلــدة "القوريــة" شــرقي ديرالــزور.

الفيلــق الخامــس المدعــوم مــن قبــل روســيا ينشــئ نقطتيــن عســكريتين فــي محيــط     
بلــدة "القريتيــن" ضمــن باديــة ريــف حمــص الشــرقي.

القــوات الروســية ترســل تعزيــزات تتضمــن 13 شــاحنة عســكرية و100 جنــدي إلــى     
ــة. ــمالي الرق ــواء 93 ش ــي الل ــة ف ــى" الكائن ــن عيس ــدة "عي قاع
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مقتــل 3 عناصــر مــن قــوات النظــام وإصابــة 4 آخريــن بهجــوم لخايــا تنظيــم الدولــة     
علــى نقــاط عســكرية فــي باديــة "الرصافــة" غربــي الرقــة.

ــام      ــع لنظ ــكري التاب ــن العس ــرع األم ــر ف ــد عناص ــعابين" أح ــد الش ــال خال ــل "نض مقت
األســد برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة "صيــدا" شــرقي درعــا.

ــرب      ــركاب ق ــل ال ــة نق ــور حافل ــادث تده ــة ح ــخصًا حصيل ــة 25 ش ــرأة وإصاب ــاة ام وف
مفــرق "فيــروزة" علــى طريــق حمــص - تدمــر القديــم.

مقتــل "محمــد حســن النابلســي" أحــد عناصــر قــوات نظــام األســد برصــاص مجهوليــن     
قــرب بلــدة "خــراب الشــحم" غربــي درعــا.

مقتــل رئيــس مفــرزة األمــن العســكري التابــع لقــوات النظــام بانفجــار عبــوة ناســفة     
بســيارته فــي بلــدة "الخريطــة" بريــف ديرالــزور الغربــي.

ــع فــي مطعــم دامســكينو فــي      ــق اندل ــة جــراء حري ــات مختلفــة وأضــرار مادي إصاب
ــق. ــة دمش العاصم

تدميــر دبابــة لقــوات النظــام ومقتــل طاقمهــا إثــر اســتهدافها بصــاروخ مضــاد للدروع     
ــة جنوبــي  ــل الزاوي ــن" فــي جب ــل العســكرية علــى محــور "حنتوتي ــل الفصائ مــن قب

إدلــب.
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قــوات النظــام تعتقــل 3 أشــخاص علــى حاجــز عســكري فــي بلــدة "الســبخة" شــرقي     
محافظــة الرقة.

وكالــة األنبــاء ســانا التابعــة للنظــام: اعتــداء جــوي يســتهدف حويجــة كاطــع قــرب     
الجســر المعلــق بمدينــة ديــر الــزور.

قــوات النظــام تســتهدف منطقــة "معيزيلــة" التابعــة لســيطرة قســد شــمالي     
ديرالــزور بعــدة صواريــخ.

بيــن عناصــر      مقتــل 8 أشــخاص بينهــم طفــل وإصابــة 10 آخريــن جــراء اشــتباكات 
بريــف دمشــق. زينــب"  "الســيدة  مدينــة  فــي  ميليشــيات محليــة 

مقتــل طفليــن جــراء انفجــار لغــم أرضــي مــن مخلفــات قصــف ســابق علــى أطــراف     
بلــدة الفقيــع غربــي درعــا.

قــوات النظــام تجــري تدريبــات عســكرية مشــتركة مــع القــوات الروســية فــي محيــط     
مطار القامشــلي.

"الجبهــة الوطنيــة للتحريــر" تســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قــوات النظــام     
ــاب  ــهل الغ ــي س ــن" ف ــكر "جوري ــرقي ومعس ــب الش ــف إدل ــبل" بري ــان الس ــي "خ ف

بريــف حمــاة.

مقتــل الشــاب "نجيــب ناجــي العلــي" برصــاص مجهوليــن علــى الطريــق الواصــل بيــن     
بلدتــي "بيــت آره - الشــجرة" بريــف درعــا الغربــي.

إصابــة المدعــو "صــدام الطعانــي" متزعــم إحــدى مجموعــات فــرع األمــن العســكري     
بجــروح إثــر اســتهدافه برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة "المزيريــب" غربــي درعــا.

ــن      ــرقي م ــة الش ــف الرق ــدان بري ــة مع ــيط لبادي ــة تمش ــري عملي ــام تج ــوات النظ ق
ــي. ــوي روس ــاء ج ــة بغط ــم الدول ــا تنظي خاي

ــة      ــة عــدد مــن عناصــر قــوات النظــام جــراء اســتهداف صاروخــي لحافل ــل وإصاب مقت
ــة عينجــارة بريــف حلــب الغربــي. مبيــت كانــت تقلهــم علــى محــور قري

انتحــار شــخصين شــنقًا فــي مدينــة "جرمانــا" بريــف دمشــق دون معرفــة أســباب     
وتفاصيــل الحادثتيــن.
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إذاعــة شــام إف إم المواليــة: قصــف صاروخــي علــى أطــراف بلدتــي "نبــل والزهــراء"     
فــي ريــف حلــب الشــمالي أثنــاء تشــييع قتلــى لقــوات النظــام.

وكالــة أنبــاء النظــام ســانا تقــول إن الدفــاع الجــوي لقــوات النظــام تصــدى لـ"أهداف     
معاديــة" فــي أجــواء منطقــة مصيــاف بريــف حمــاة الغربــي.

صحيفــة الوطــن المواليــة: مقتــل شــخصين وإصابــة 6 آخرين جــراء القصف اإلســرائيلي     
علــى منطقــة مصيــاف بريــف حماة.

تجمــع أحــرار حــوران: إصابــة عنصريــن مــن قــوات النظــام جــراء انفجــار عبــوة ناســفة     
كانــت مزروعــة بالقــرب مــن الفــرن اآللــي فــي مدينــة نــوى غربــي درعــا.

مقتــل طفــل وإصابــة اثنيــن آخريــن إثــر انفجــار لغــم أرضــي مــن مخلفــات الحــرب فــي     
منطقــة "ريمــا" التابعــة لمدينــة يبــرود بريــف دمشــق.

وفــاة اللــواء زهيــر شــاليش المعــروف "بــذو الهمــة شــاليش" ابــن عمــة رئيــس النظــام     
"بشــار األســد" أحــد أبــرز األذرع األمنيــة لــدى رئيســي النظــام حافــظ وبشــار.

الثقيلــة والصواريــخ مواقــع قــوات      بالمدفعيــة  العســكرية تســتهدف  الفصائــل 
النظــام فــي مدينــة كفرنبــل بريــف إدلــب الجنوبــي.

ــي      ــكرية ف ــيارة عس ــفة بس ــوة ناس ــار عب ــام بانفج ــوات النظ ــن ق ــن م ــل عنصري مقت
ــي الرقــة. ــا غرب ــة آثري بادي
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إذاعــة "شــام إف إم" المواليــة: وفــاة امــرأة وأطفالهــا الثاثــة إثــر حــادث ســير علــى     
أوتســتراد ســلمية - حمــص قــرب جســر الفرعونيــة.

العثــور علــى مقبــرة جماعيــة تضــم رفــات 30 عنصــرًا مــن قــوات النظــام بالقــرب مــن     
"حقــل صفيــان" جنــوب غربــي الرقــة.

مقتــل القيــادي الســابق فــي فصائــل المعارضــة "قطيفــان محمــود كيــوان" برصــاص     
مجهوليــن فــي مدينــة "طفــس" بريــف درعــا الغربــي.

إصابــة ثاثــة عناصــر مــن قــوات النظــام جــراء هجــوم مســلح اســتهدف حاجزًا عســكريًا     
قــرب ســوق الهال بـــ مدينة القامشــلي.

ــدة      ــط بل ــي محي ــام ف ــوات النظ ــة لق ــكرية تابع ــيارة عس ــفة بس ــوة ناس ــار عب انفج
ــة. ــي الرق ــوب غرب ــة جن الرصاف

ــوا      ــوص حاول ــه لص ــاء مقاومت ــي" أثن ــان دالل ــاج فرح ــي ح ــد الغن ــاب "عب ــل الش مقت
ســرقة منزلــه بـــ مدينــة القامشــلي وهــو أب لــــ 6 أطفــال.

رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن صيدنايــا تؤكــد أن عــدد المعتقليــن المفــرج     
عنهــم فــي ســجن صيدنايــا العســكري بلــغ حتــى اآلن 117 معتقــًا فقــط. الرابطــة: 
6 حــاالت مــن المفــرج عنهــم جــرى اعتقالهــم خــال أشــهر الثــورة األولــى مــن عــام 
2011.الرابطــة: 80 شــخصًا مــن المفــرج عنهــم مــن ســجن صيدنايــا نظــرت محكمــة 
الميــدان العســكري فــي قضاياهــم بينمــا 14 شــخصًا نظــرت محكمــة اإلرهــاب فــي 

ــم. قضاياه
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مناطق قسد:

قســد تشــن حملــة مداهمــات فــي القطــاع األول مــن مخيــم الهول شــرقي الحســكة     
بعــد مقتــل الجــئ عراقــي برصــاص مجهولين.

تنظيــم الدولــة يتبنــى مقتــل 52 عســكريًا معظمهــم مــن قســد بعــد تنفيــذ 29     
هجومــًا بمناطــق متفرقــة فــي ســوريا خــال األســبوع الفائــت.

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل 3 شــّبان فــي قريــة "أبوشــارب" بريــف الرقــة     
الشــمالي بتهمــة التعامــل مــع الجيــش الوطنــي الســوري.

قســد تعتقــل عــددًا من الشــبان علــى حواجزهــا العســكرية بمداخل مدينــة "الطبقة"     
غربــي الرقة لســوقهم إلــى لتجنيــد اإلجباري.

قســد تعتقــل 4 مــن عناصرهــا لرفضهــم الذهــاب إلــى باديــة "الرصافــة" بريــف الرقــة     
للمشــاركة فــي األعمــال القتاليــة ضــد تنظيــم الدولــة فــي المنطقــة.

ــة      ــة مداهم ــال عملي ــة خ ــم الدول ــاء لتنظي ــة االنتم ــخاص بتهم ــل 3 أش ــد تعتق قس
ــة الرقــة. نفذتهــا فــي مدين

ــادرة      ــت مص ــيا PYD/PKK حاول ــة لميليش ــة تابع ــي ودوري ــن األهال ــلح بي ــتباك مس اش
ــزو. ــدة ابريهــة شــرق ديرال ــة فــي بل إحــدى الدراجــات الناري

قــوات التحالــف الدولــي تعتقــل 4 أشــخاص مــن عائلــة واحــدة بتهمــة االنتمــاء     
للميليشــيات اإليرانيــة بعــد عمليــة إنــزال جــوي بمشــاركة قســد فــي ريــف ديرالــزور 

ــرقي. الش

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة مواقــع قســد فــي محيط     
بلــدة "تــل تمر" شــمالي الحســكة.

ــف      ــم" بري ــة "جاس ــي مدين ــن ف ــاص مجهولي ــلم" برص ــان مس ــي "عدن ــل المدن مقت
ــمالي. ــا الش درع

مقتــل قيــادي فــي قســد ومرافقــه بغــارة جويــة مــن الطيــران المســير التركــي     
اســتهدفت ســيارتهم فــي مدخــل مدينــة "عيــن العــرب" بريــف حلــب الشــرقي.



راصد نما للنصف األول من شهر أيار - مايو 2022

Page 16

ــلي      ــة القامش ــي مدين ــا ف ــن عناصره ــن م ــل اثني ــة تعتق ــوريا الديمقراطي ــوات س ق
خــال محاولتهمــا نقــل قاعــدة بيانــات تضــم معلومــات أمنيــة إلــى مخابــرات نظــام 

األســد.

ــر" بريــف دمشــق      قــوات النظــام تنفــذ مداهمــات فــي مدينتــي "القطيفــة وضمي
وتعتقــل مجموعــة مــن مروجــي المخــدرات و مدنييــن تصــادف مرورهــم مــع تواجــد 

الدوريــات فــي المنطقــة.

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل 5 شــبان مــن حــي "تــل حجــر" بمدينــة الحســكة     
بتهمــة التعامــل مــع الجيــش الوطنــي الســوري.

قســد تســتقدم تعزيــزات عســكرية مكونــة مــن 6 عربــات محملــة بالعتــاد والعناصــر     
إلــى بلــدة "أبــو راســين" شــمالي الحســكة.

ــده      ــى قواع ــتية إل ــاعدات لوجس ــلحة ومس ــة أس ــتقدم قافل ــي يس ــف الدول التحال
ــف الحســكة قادمــة مــن شــمال العــراق. العســكرية بري

قتلــى وجرحــى باشــتباكات بيــن أهالــي مــن عشــيرة "الكبيصــة" وعناصــر قســد فــي     
قريتــي "حريــزة وبرشــم" شــمالي ديرالــزور إثــر حملــة مداهمــات شــنتها قســد فــي 

القريتيــن.
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العثــور علــى ثاثــة جثــث فــي مخيــم الهــول الخاضــع لســيطرة قســد بريــف الحســكة     

بينهــا ســيدة مقتولــة وطفــل فــي ميــاه الصــرف الصحــي وجثــة رجــل مشــنوق 

بظــروف غامضــة.

مقتــل عنصريــن مــن قســد وإصابــة 4 آخريــن بانفجــار عبــوة ناســفة بســيارة عســكرية     

علــى طريــق الشــدادي - الحســكة.

مقتــل عنصــر مــن ميليشــيا PKK/PYD جــراء انفجــار عبــوة ناســفة علــى طريــق المنخــر     

شــرق الرقــة.

انتحــار شــاب عبــر إطــاق النــار علــى نفســه بســبب رفــض والــده تزوجيــه مــن الفتــاة     

التــي يحبهــا فــي قريــة ام عظــام بريــف القامشــلي.

ــكرية      ــيارة عس ــتهدف س ــلح اس ــوم مس ــيا PKK/PYD بهج ــن ميليش ــر م ــل عنص مقت

ــكة. ــوب الحس ــي جن ــق الخراف ــى طري عل

الحواجــز      لميليشــيا PYD/PKK علــى  التابعــة  العســكرية  الشــرطة  لعناصــر  انتشــار 

فــي مدينــة الحســكة بهــدف اعتقــال الشــبان وســوقهم إلــى معســكرات التجنيــد 

اإلجبــاري.

قتــل الشــاب "محيســن العــاوي العبــود" بطلــق نــاري خــال مشــاجرة بيــن أبنــاء     

العمومــة فــي قريــة النمليــة شــمالي ديرالــزور.

مقتــل شــخص وإصابــة آخريــن جــراء مشــاجرة مــن أجــل قطعــة أرض في ريــف المالكية     

شــمال شــرقي الحسكة.

أقــدم مجهولــون علــى تشــليح " عبــد الرحمــن فرحــان المريــخ" مبلــغ مالــي وقــدره     

8200 دوالر و1000يــورو وقرابــة 45 مليــون ليــرة ســورية وهــو صاحــب مكتــب حــواالت 

ماليــة فــي حــي الصالحيــة بـــ مدينــة الحســكة.

اختطــف مســلحون موظفــًا مــن مركــز "المجلــس الّنرويجــي لاجئيــن" وصــادروا عــددًا     
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مــن األجهــزة الخليويــة والحواســيب فــي القســم الخامــس مــن مخيــم الهــول شــرق 

ــة فــي مخيــم الهــول عملهــا  الحســكة. حيــث علقــت عــددًا مــن المنظمــات العامل

.NRS جــراء اختطــاف مجهوليــن موظفــًا مــن مركــز المجلــس النرويجــي لاجئيــن

وفــاة الشــاب "محمــد الحوارنــي" جــراء اطــاق النــار علــى نفســه عــن طريــق الخطــأ     

أثنــاء تنظيــف ســاحه فــي حــي المفتــي بـــ مدينــة الحســكة.

علــى طريــق       PYD/PKK لميليشــيا تابعــة  بســيارة عســكرية  ارضــي  لغــم  انفجــار 

الحســكة. جنــوب  الخرافــي 

إصابــة الشــاب "عبــد الكريــم االســماعيل الحســوني" جــراء مشــاجرة بيــن عائلتيــن     

ــة الرقــة. ــة بـــ مدين باألســلحة البيضــاء فــي حــي رميل

قصــف مدفعــي تركــي يســتهدف مواقــع ميليشــيا PKK/PYD فــي مدينــة تــل     

ــب. ــمال حل ــت ش رفع

إنتحــار الشــاب "ســعيد الفتــاح" البالــغ مــن العمــر )40 عامــًا( بإطــاق النــار علــى نفســه     

فــي قريــة الــدردارة التابعــة لبلــدة أبــو راســين شــرق راس_العين.

مقتــل عنصــر مــن ميليشــيا PKK/PYD وإصابــة اخــر بجــروح بليغــة جــراء انفجــار عبــوة     

ناســفة فــي بلــدة الباغــوز شــرق ديرالــزور.

قصــف مدفعــي تركــي يســتهدف معســكرًا لميليشــيا PYD/PKK فــي جبــل الحمــام     

القريــب مــن جســر قرقــوزاك شــرق حلــب.

وفــاة "خلــف العبــداهلل العمــر " )16عامــًا( و "عبــود حســين الخليــف" )16عامــًا(     

وإصابــة آخريــن جــراء إنفجــار صهاريــج محملــة بالنفــط أثنــاء تهريبهــا باتجــاه الشــامية 

ــزور. ــر بلــدة جديــد بــكارة شــرق ديرال مــن معب

مقتــل الشــاب "وزيــر الحمــدان الحــواس " برصــاص مجهوليــن يســتقلون دراجــة ناريــة     

فــي قريــة الحريجــي شــمال ديرالــزور.
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المناطق المحررة

ــن      ــة م ــلل لمجموع ــة تس ــاط عملي ــال إحب ــي خ ــش الوطن ــن الجي ــر م ــل 3 عناص مقت
ــب. ــن شــمال حل ــة عفري ــف مدين ــدة "كيمــار " بري قســد قــرب بل

مقتــل المعلــم "زكريــا حميــدي" بانفجــار عبــوة ناســفة بســيارته فــي مدينــة جرابلس     
شــرقي حلب.

ــة      ــفة مزروع ــوة ناس ــط عب ــوري تضب ــي الس ــش الوطن ــة للجي ــة التابع ــرق الهندس ف
ــب الشــمالي وتفجرهــا عــن بعــد. ــة "اعــزاز" بريــف حل وســط مدين

ــة      ــة ثاث ــة وإصاب ــل المعارض ــع لفصائ ــمال" التاب ــور الش ــواء صق ــن "ل ــر م ــل عنص مقت
آخريــن جــراء اشــتباكات مــع عشــيرة "الهيــب" فــي منطقــة عفريــن بريــف حلــب 

الشــمالي.

أضــرار ماديــة إثــر قصــف بقذائــف الهــاون مصدرهــا قــوات النظــام اســتهدفت األحيــاء     
الســكنية فــي بلــدة معــارة النعســان فــي ريــف إدلــب.

الدفــاع المدنــي: إصابــة 11 شــخصًا جــراء وقــوع نحــو ســتة حــوادث ســير فــي المناطق     
المحــررة شــمال غــرب ســوريا خــال أول أيــام عيــد الفطر.
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بلــدة      فــي  العســكرية  للقاعــدة  قســد  اســتهداف  جــراء  تركــي  جنــدي  مقتــل 
المدفعيــة. بقذائــف  حلــب  شــمالي  "كلجبريــن" 

ــوا      ــة هاجم ــوريا الديمقراطي ــوات س ــن ق ــرًا م ــد 24 عنص ــة: تحيي ــاع التركي وزارة الدف
ــوريا. ــمالي س ــون" ش ــن الزيت ــة "غص منطق

اشــتباكات بيــن الجيــش الوطنــي الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى جبهــة     
"حــزوان" غربــي مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي.

ــان"      ــة زوي ــي "تل ــد ف ــع قس ــة مواق ــف المدفعي ــتهدف بقذائ ــي يس ــش الترك الجي
ــب الشــرقي. ــاب بريــف حل ــة الب ــة قــرب مدين ــة عبل ــى قري ــة عل المطل

قــوات النظــام تقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة محيــط بلــدة "البــارة" بريــف إدلــب     
الجنوبــي.

هيئــة ثائــرون للتحريــر تلقــي القبــض علــى تاجــر المخــدرات فــي مدينــة "جرابلــس"     
شــرقي حلــب المدعــو "أبــو شــيماء".

الدفــاع المدنــي الســوري: فريــق إزالــة الذخائــر غيــر المنفجــرة أزال عــددًا مــن مخلفات     
قصــف ســابق لقــوات النظــام وروســيا بينهــا 4 قنابــل عنقوديــة فــي ريــف إدلب.

مقتــل 6 عناصــر مــن "الجبهــة الوطنيــة للتحريــر" جــراء اســتهداف ســيارتهم بصــاروخ     
موجــه مــن قبــل قــوات النظــام فــي منطقــة ســهل الغــاب شــمالي حمــاة.

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تســجل خــال نيســان 2022 مقتل 101 مــن المدنيين     
بينهــم 17 طفــًا و14 ســيدة و1 مــن الكــوادر الطبيــة إضافــة لمقتــل 6 أشــخاص بســبب 
التعذيــب علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة. الشــبكة: تــم تســجيل مــا ال 
يقــل عــن 194 حالــة اعتقــال تعســفي النســبة األكبــر منهــا كانــت علــى يــد قــوات 
ة  ــة مدنيَّ النظــام إضافــة لتســجيل مــا ال يقــل عــن 10 حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويَّ

بينهــا منشــآت تعليميــة وطبيــة.

وفــاة طفليــن أشــقاء غرقــًا فــي ســاقية زراعيــة بمدينــة بنــش فــي ريــف محافظــة     
إدلــب.

ــة      ــا بقري ــم كفرزيت ــي مخي ــاه ف ــزان مي ــدم خ ــر ته ــايب" إث ــر الش ــل "عم ــاة الطف وف
"بابســقا" شــمالي إدلــب.
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الطائــرات الحربيــة الروســية تســتهدف بعــدة غــارات جويــة أطــراف قريــة منطــف في     
جبــل الزاويــة جنوبــي إدلب.

قصف مدفعي وصاروخي يستهدف محيط مدينة مارع بريف حلب الشمالي.    

قصف مدفعي يستهدف مدينة الباب بريف حلب الشرق.    

قصــف مدفعــي يســتهدف بلــدة "قرقميــش" التركيــة ومحيــط مدينــة جرابلــس     
شــرقي حلــب بقذائــف المدفعيــة.

ســوريا      لقــوات  مدفعــي  بقصــف  طفليــن  إصابــة  الســوري:  المدنــي  الدفــاع 
الشــرقي. حلــب  ريــف  فــي  جرابلــس  مدينــة  علــى  الديمقراطيــة 

ــن - اعــزاز شــمالي      ــة بالقــرب مــن أوتســتراد عفري ــي ينفــذ غــارة جوي ــران الحرب الطي
حلــب.

المركــز اإلعامــي العــام: إصابــة جندييــن أتــراك بجــروح جــراء قصــف لقــوات النظــام     
علــى النقطــة التركيــة قــرب قريــة "الشــيخ ســليمان" بريــف حلــب الغربــي.

ــر      ــًا بجــروح وكســور إث الدفــاع المدنــي الســوري يعلــن وفــاة امــرأة وإصابــة 11 مدني
حــادث ســير علــى طريــق مشمشــان - جســر الشــغور غربــي إدلــب أثنــاء ذهابهــم 

ــاد. للحص

الدفــاع المدنــي: وفــاة طفــل يبلــغ مــن العمــر 5 ســنوات غرقــًا فــي بركــة مــاء     
تســتخدم لــري المزروعــات فــي قريــة إبليــن جنوبــي إدلــب.

أضــرار ماديــة فــي أحــد منــازل بلــدة تقــاد غربــي حلب بعــد محاولة اســتهداف فاشــلة     
مــن قبــل قــوات النظــام لســيارة مدنية بجــوار منزل بصــاروخ م.د.

مُقتــل مــا ال يقــل عــن عشــرة عناصــر مــن قــوات النظــام الســوري وأصيــب مثلهــم،     
ــت  ــب الغربي.ونقل ــف حل ــي ري ــم ف ــة تقله ــتهدف حافل ــاروخ اس ــوم بص ــراء هج ج
وكالــة إعــام النظــام "ســانا"، عــن مصــدر عســكري قولــه: إن عشــرة عســكريين قتلــوا 
وجــرح تســعة آخــرون جــراء اســتهداف حافلــة مبيــت عســكري تقلهــم فــي حوالــي 
الســاعة التاســعة والنصــف، بصــاروخ  م/د فــي منطقــة عنجــارة بريــف حلــب الغربــي، 

واتهــم المصــدر مــن ســماهم بـــ "اإلرهابييــن" بالوقــوف وراء الهجــوم.
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ثانيا: أخبار متفرقة:
رئيــس حكومــة النظــام "حســين عرنــوس": قطــاع الكهربــاء تعــرض لتخريــب كبيــر     

ويحتــاج إلــى قطــع أجنبــي إلعــادة تأهيلــه وصيانتــه. وقــال عرنــوس: القطــع األجنبي 
ــام بإعــادة تأهيلــه  محــدود فــي خزينــة الحكومــة وال يوجــد شــركات يمكنهــا القي

وصيانتــه.

منصــة "باينانــس" للعمــات الرقميــة تغلــق حســابات متداولين ســوريين فــي مختلف     
دول العالــم بعــد تلقيهــا توصيــات مــن جهــات عــدة أبرزهــا وزارة الخزانــة األمريكية.

الدفــاع المدنــي الســوري: تضــرر أكثــر مــن 100 خيمــة للنازحيــن فــي ريفــي حلــب و     
إدلــب جــراء العاصفــة المطريــة والســيول التــي ضربــت المنطقــة.

ــى      ــة إل ــر النفطي ــران غي ــن أن قيمــة صــادرات إي ــة تعل ــة التجــارة اإليراني منظمــة تنمي
ســوريا فــي عــام 2021 بلغــت أكثــر مــن 217 مليــون دوالر. المنظمــة: شــكلت صــادرات 
مكونــات وأجــزاء التوربينــات البخاريــة والغازيــة قرابــة نصــف قيمــة الصــادرات اإليرانيــة 

غيــر النفطيــة لســوريا.
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الحكومــة الســورية المؤقتــة تعلــن عــن قبــول مديريــة التربيــة فــي غــازي عينتــاب     
طلبــات التعديــل لشــهادات الحكومــة المؤقتــة للطــاب المســجلين فــي جامعــة 
غــازي عينتــاب فــرع مدينــة البــاب الســورية شــرقي حلــب. الحكومــة: ســيتم االعتمــاد 
علــى البطاقــات الشــخصية الصــادرة عــن المجالــس المحليــة فــي شــمال ســوريا لقبول 

طلبــات التعديــل.

ــا خــال الســاعات      قــوات النظــام أفرجــت عــن عشــرات المعتقليــن مــن ســجن صيدناي
الماضيــة إاّل أّنهــا عملــت علــى تضخيــم عمليــات اإلفــراج إعاميــًا. حيــث المعتقلــون 
المفــرج عنهــم ينحــدرون مــن مناطــق مختلفــة فــي ســوريا إاّل أّن غالبيتهــم مــن درعــا 
ــر  ــر تأثي ــث ظه ــًا حي ــة عقلي ــر متزن ــة غي ــي حال ــم ف ــل معظمه ــق ووص ــف دمش وري
التعذيــب عليهــم مــن خــال فقدانهــم للذاكــرة أو عــدم القــدرة علــى الــكام بشــكل 
ــا  ــن توجهــت إلــى منطقــة صيدناي طبيعــي. كمــا أن مجموعــة مــن ذوي المعتقلي
وبــدأت بمســاعدة المعتقليــن الذيــن عجــزوا عــن التواصــل مــع ذويهــم. ونســبة كبيــرة 
مــن األهالــي قــررت االنتظــار فــي دمشــق لمعرفــة مصيــر أبنائهــم فــي حيــن عــادت 
بعــض العائــات إلــى منازلهــا بانتظــار وصــول خبــر مؤكــد بعــد أن فشــلوا فــي تحصيــل 

أيــة معلومــة رغــم انتظارهــم يومــًا كامــًا فــي صيدنايــا ودمشــق.

ــال      ــن بمج ــن والعاملي ــن الصحفيي ــل 711 م ــان: مقت ــوق اإلنس ــورية لحق ــبكة الس الش
اإلعــام فــي ســوريا منــذ آذار 2011 حتــى أيــار 2022. الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان: قرابــة 82 % منهــم قتلــوا علــى يــد قــوات النظــام وروســيا.

محكمــة قضايــا "اإلرهــاب" التابعــة لحكومــة نظــام األســد تنفــي نشــرها للقوائــم     
ــن  ــى مواقــع التواصــل االجتماعــي والتــي تتضمــن أســماء المعتقلي ــة عل المتداول

ــر. المفــرج عنهــم بموجــب "العفــو" األخي

التحالــف الدولــي يرســل قافلــة أســلحة ومســاعدات لوجســتية مكونــة مــن 15     
شــاحنة إلــى قواعــده العســكرية بريــف الحســكة قادمــة مــن شــمال العــراق.

المحكمــة االتحاديــة العليــا األلمانيــة تصــدق علــى القــرار الصــادر بحــق العنصر الســابق     
ــف  ــنوات ونص ــجنه 4 س ــي بس ــب" والقاض ــاد الغري ــد "إي ــام األس ــرات نظ ــي مخاب ف

بتهمــة ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية فــي ســوريا.
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قــوات النظــام تفــرج عــن 46 معتقــًا مــن داخــل ســجونها بحضــور المحافــظ فــي     
ــة درعــا بعــد اســتقدامهم مــن دمشــق. ــى المجمــع الحكومــي بمدين مبن

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تســتأنف ضــخ الغــاز مــن حقــل "جبســة" جنــوب الحســكة     
نحــو محطــة "الريــان" بمناطــق ســيطرة النظــام فــي محافظــة حمــص.

ــم 6      ــفي بينه ــال تعس ــة اعتق ــق 194 حال ــان: توثي ــوق اإلنس ــورية لحق ــبكة الس الش
أطفــال فــي جميــع أنحــاء ســوريا خــال شــهر نيســان الماضــي معظمهــم علــى يــد 
قــوات النظــام. الشــبكة: نظام_األســد يعتقــل شــهريًا أعــدادًا تفــوق الحــاالت المفــرج 

عنهــم بأضعــاف كثيــرة.

انهيــار قســم مــن الجســر الترابــي الجديــد الــذي يربــط ضفتــي نهــر الفــرات بمدينــة     
ديرالــزور بعــد أن افتتحــه نظــام األســد قبــل أيــام..

ــي      ــن إنســان فــي منطقــة شــمال غرب ــر مــن 4 مايي ــي الســوري: أكث الدفــاع المدن
ســوريا ســيواجهون كارثــة إنســانية حقيقيــة فــي حــال عــدم تمديــد تفويــض إدخــال 

المســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود.

ســفارة نظــام األســد فــي بيــروت تعلــن الســماح للشــبان الســوريين فــي لبنــان     
المتخلفيــن عــن الخدمــة اإللزاميــة بزيــارة ســوريا بشــرط التقــدم بطلــب ألخــذ موافقة 
مســبقة. الســفارة: الموافقــة تمنــح لمــرة واحــدة ســنويًا وتســمح للمغتــرب بزيــارة 
ســوريا خــال 180 يومــًا مــن تاريــخ صدورهــا وتتيــح لــه اإلقامــة فــي ســوريا 90 يومــًا 
فقــط. الســفارة: يحــق لمــن غــادر ســوريا بطريقــة شــرعية التقــدم بطلــب زيــارة القطــر 
أمــا الذيــن غــادروا بطريقــة "غيــر شــرعية" يتوجــب عليهــم تقديــم طلــب إجراء تســوية 

لــدى الســفارة.

ــان إلغــاء كافــة باغــات وإجــراءات      ــن فــي بي وزارة العــدل فــي حكومــة النظــام تعل
إذاعــة البحــث والتوقيــف والمراجعــة المســتندة إلــى مــا وصفتــه الجرائــم المنصوص 
عليهــا فــي قانــون "مكافحــة اإلرهــاب". بيــان الــوزارة تقــول إن القــرار يشــمل جميــع 
ــت  ــان أو يثب ــوت إنس ــم بم ــبب فعله ــم يتس ــا ل ــارج م ــل والخ ــي الداخ ــن ف المواطني

اســتمرار انتمائهــم إلــى "تنظيمــات إرهابيــة" أو ارتباطهــم مــع دول أخــرى.
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مؤسســات تابعــة لقســد تبــدأ بعمليــات إحصــاء للســكان من جميــع مكونــات منطقة     
الجزيــرة شــمال شــرقي ســوريا. اإلحصــاء يشــمل تســجيل عــدد أفــراد األســرة المقيميــن 
والمســافرين واألســر الوافــدة والنازحــة وممتلــكات العائلــة مــن منــازل وأراضــي 

ومحــال تجاريــة مــع الســؤال عــن األوراق الثبوتيــة.

ــد(      ــام األس ــق )نظ ــع دمش ــران م ــة طه ــي إن عاق ــة اهلل خامنئ ــي آي ــد اإليران المرش
مصيريــة وال يجــب أن تضعــف وأن المعنويــات العاليــة هــي "مــن أهــم أســباب انتصــار 

النظــام خــال الحــرب الدوليــة عليهــا".

القضــاء اليونانــي يحكــم علــى الجــئ ســوري بالســجن لمــدة 187 عامــًا بصفتــه     
قبطــان قــارب متهــم بتســهيل دخــول أشــخاص إلــى اليونــان بشــكل غيــر شــرعي 

والســجن لمــدة 126 عامــًا لســوريين اثنيــن آخريــن بصفــة معاونيــن.

ــد      ــع تزوي ــع لحكومــة النظــام "عامــر هــال" يصــدر قــرارًا بمن ــة التاب محافــظ الاذقي
ــة. ــن المحافظ ــص م ــى ترخي ــا عل ــدم حصوله ــال ع ــي ح ــات ف ــدات بالمحروق المول
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اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقســد تســلم الســويد مواطنتيــن و3 أطفــال مــن عوائــل     
تنظيــم الدولــة المقيميــن فــي مخيــم "روج" شــرقي الحســكة.

مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطيني ســوريا: عناصــر ميليشــيا "لــواء القــدس"     
تســتولي علــى 4 أمــاك فــي "مخيــم النيــرب" تعــود إلــى الجئيــن فلســطينيين 

معتقليــن ومعارضيــن لســلطات النظــام فــي مدينــة حلــب.

والــي غازي_عنتــاب يعلــن توقيــف مواطــن تركــي إثــر نشــره لمقطــع فيديو يســيء     
فيــه لنســاء ســوريات وتركيــات يقفــن فــي طابــور أمــام إحــدى الجمعيــات الخيريــة 

فــي واليــة غــازي عنتــاب جنوبــي تركيــا.

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان: نظام_األســد أفــرج عــن 419 شــخصًا مــن مختلــف     
الســجون المدنيــة والعســكرية فــي المحافظات الســورية بعــد "العفو" الــذي أصدره 
بشــار األســد. الشــبكة: بيــن المفــرج عنهــم 44 ســيدة و8 أشــخاص كانــوا أطفــااًل حيــن 

اعتقالهم.

المنظمــات اإلنســانية المحليــة والدوليــة العاملة في مخيم الهول شــرقي الحســكة     
تعّلــق أنشــطتها بعــد تعــرض مكتــب منظمــة "المجلــس النرويجــي لاجئيــن" لهجــوم 

. مسلح

طائــرات مســّيرة إســرائيلية تلقــي منشــورات ورقيــة علــى مواقــع عــدة بريــف     
ــام  ــوات النظ ــة وق ــيات اإليراني ــا الميليش ــذر فيه ــوريا تح ــي س ــوب غرب ــرة جن القنيط

ــار". ــاق الن ــف إط ــق وق ــن "مناط ــراب م ــن االقت م

شــركة تكنولوجيــا الميــاه مــن الجــو اإلســرائيلية "ووتــر جيــن" تركــب مولــدات ميــاه     
فــي منشــأة طبيــة بمحافظــة الرقــة.

حكومــة النظــام تفتتــح معبــر "مطربــا" الحــدودي مــع لبنــان فــي محافظــة حمــص     
وهــو ســادس معبــر رســمي يربــط ســوريا بلبنــان.

الشــرقي يعلنــون اعتصامــًا      بريــف #حلــب  تــادف  العشــرات مــن أهالــي مدينــة 
مفتوحــًا رفضــًا لحفــر خنــدق يفصــل مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي عــن مناطــق 

ســيطرة نظــام األســد.
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الســفارة األمريكيــة فــي ســوريا: نشــعر بقلــق بالــغ إزاء الهجمــات األخيــرة عبــر الحدود     
ــار العشــوائي علــى مناطــق المدنييــن.  ــر عــن إطــاق الن ــا والتقاري مــن ســوريا و تركي
الســفارة: ندعــو جميــع األطــراف إلــى خفــض التصعيــد ودعــم االســتقرار اإلقليمــي.

الجيــش األردنــي يعلــن إحبــاط محاولــة تهريــب كميــات مــن المــواد المخــدرة محملــة     
بواســطة طائــرة مســيرة )درون( قادمــة مــن األراضــي الســورية إلــى األراضــي األردنيــة.

ــى اإلمــام الفرنســي الســوري "بســام      فرنســا تحكــم بالســجن لمــدة 5 ســنوات عل
ــة. عياشــي كان فــي  عياشــي" )75 عــام( بتهمــة االنتمــاء إلــى مجموعــات إرهابي
إدلــب بيــن عامــي 2014 و2018 منتميــا إلــى أحــد الفصائــل ويعمــل مديــرا "لمكتــب 
العاقــات العامــة". حيــث أن وزارة الدفــاع الفرنســية "رفضــت رفــع الســرية" عــن ملــف 
ــرات الفرنســية ال  ــه مــع المخاب ــة أن تعامل ــق  وأكــدت القاضي ــاء التحقي عياشــي أثن
ــري  ــون الفرنســي ال ينــص علــى أي إعفــاء لمخب ــه الجريمــة إذ إن "القان يحجــب عن

الشــرطة".
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

ــادة عــدد قــوات ســوريا  ــة تخطــط لزي ــكا": وزارة الدفــاع األمريكي ــة "صــوت أمري وكال
الديمقراطيــة بمقــدار 3500 مقاتــل وتســليح فصيــل "مغاويــر الثــورة" ضمــن الميزانيــة 

المطلوبــة للســنة الماليــة 2023.

ــن  ــواء النازحي ــكنيا إلي ــروعا س ــح مش ــو" يفتت ــليمان صويل ــي "س ــة الترك ــر الداخلي وزي
ــب الشــمالي. ــف إدل فــي منطقــة ســرمدا بري

رئيــس االندمــاج والتواصــل فــي رئاســة الهجــرة التركيــة "غوغتشــاه أوك": علــى 
الاجئيــن الســوريين أن ال يقلقــوا مــن الترحيــل طالمــا هنــاك حالــة مــن عــدم االســتقرار 
فــي ســوريا. وقــال أوك: ال يوجــد لدينــا بشــأنهم أي أجنــدة أو سياســة مختلفــة 
ومنــذ البدايــة طبقنــا سياســة البــاب المفتــوح تجاههــم. وأوضــح أوك: طالمــا ال 
يوجــد تهديــد لألمــن العــام وللمجتمــع ولــم يحــدث إخــال بالنظــام أو ارتــكاب جرائــم 
ــى  ــة تبق ــة المؤقت ــإن الحماي ــك ف ــل بذل ــات ُتخ ــام بتصرف ــون أو القي ــة للقان مخالف

ــام. ــع بس ــش الجمي ــدف أن يعي واله

صحيفــة “الغارديــان” البريطانيــة تحــذر مــن خــروج أكثــر مــن 40 ألَف طفل في الشــمال 
الســوري مــن المــدارس نتيجــة تقليــص الحكومــة البريطانيــة مســاعداتها اإلنســانية. 
الغارديــان: التمويــل البريطانــي لـــ 133 مدرســًة ُتديرهــا منظمــة ســيريا اليــف انتهــى 
فــي 30 نيســان، وذلــك بعــد أْن خّفضــت لنــدن إجمالــي إنفاِقهــا علــى المســاعدات 

الخارجيــة.

ــول  ــري يق ــد المنظ ــط أحم ــرق المتوس ــم ش ــة إلقلي ــة العالمي ــة الصح ــر منظم مدي
إن مســتقبل ســوريا العــادل والســلمي يعتمــد علــى االلتــزام المتجــدد للمجتمــع 
فــي ســوريا هائلــة  االحتياجــات  المنظــري:  والشــركاء.  األعضــاء  والــدول  الدولــي 
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والظــروف قاســية وجائحــة كورونــا تســببت فــي تفاقــم معانــاة الشــعب الســوري 

ونحتــاج لشــراكات دوليــة جديــدة لتعزيــز الرعايــة الصحيــة فــي ســوريا. المنظــري: 

ــريد  ــى تش ــؤدي إل ــا ي ــور مم ــي التده ــتمر ف ــادي يس ــي واالقتص ــع االجتماع الوض

الســكان وتعميــق أوجــه عــدم المســاواة والضعــف البشــري.

مفّوضــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان ميشــيل باشــيليت: تــم إحــراز تقــّدم "ضئيــل 

ــن وحــق معرفــة مصيرهــم جــزء مــن تحقيــق  ــم" فــي ملــف المعتقلي بشــكل مؤل

المســاءلة عــن االنتهــاكات والجرائــم المرتكبــة. المفوضــة الســامية: بعــد 11 عامــًا ال 

يــزال الوضــع علــى مــا هــو عليــه "مفجــع" كمــا شــوهد قبــل أســبوع فــي فيديــو 

مجــزرة حــي التضامــن. المفوضــة الســامية: العائــات فــي ســوريا تضطــر إللقــاء نظــرة 

علــى الصــور الوحشــية علــى وســائل التواصــل االجتماعــي فــي بحثهــم عــن أقاربهــم 

المفقوديــن وهــذه فرصــة للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول االنتهــاكات 

واألشــخاص الذيــن يمكنهــم تقديــم الشــهادة علــى مــا يرونــه.

رئيــس لجنــة التحقيــق المعنيــة بســوريا لــدى األمــم المتحــدة باولــو بينيــرو يقــول إن 

االعتقــال فــي ســوريا هــو بمثابــة اختفــاء ومصيــر عشــرات آالف المدنييــن مجهــول 

معظمهــم يقبــع فــي معتقــات النظــام. بينيــرو: التوقعــات تشــير إلــى أن معظــم 

المعتقليــن أعدمــوا ودفنــوا فــي مقابــر جماعيــة وتعــرض آخــرون للتعذيــب وســوء 

معاملــة فــي ظــروف غيــر إنســانية. بينيــرو طالــب بضــرورة إنشــاء آليــة مســتقلة ذات 

ــى أن  ــدد عل ــرو ش ــن. بيني ــن المختفي ــاع المدنيي ــي أوض ــق ف ــة للتحقي ــلطة دولي س

التأخــر فــي إنشــاء هــذه اآلليــة ســيزيد مــن صعوبــة الكشــف عــن مصيــر هــؤالء النــاس.

وزيــر الشــؤون االجتماعيــة اللبنانــي "هيكتــور حجــار": الوفــد اللبنانــي المشــارك 

ــار دوالر  ــغ 3.5 ملي ــيطالب بمبل ــل س ــي بروكس ــوريا" ف ــتقبل س ــم مس ــر "دع بمؤتم

لمواجهــة أزمــة الاجئيــن الســوريين.
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روســيا تنتقــد عــدم دعــوة موســكو ودمشــق لمؤتمــر "دعــم مســتقبل ســوريا 
ة"  والمنطقــة" فــي العاصمــة البلجيكيــة بروكســل وتعتبــر المؤتمراجتمــاع لـــ "شــلَّ

ــة. ــة مضاف ــم أي قيم ــن دون تقدي ــن م ــن الغربيي م

منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف(: ماييــن األطفــال الســوريين يعيشــون 
ــل  ــي داخ ــواء ف ــاعدة، س ــى المس ــون إل ــن ويحتاج ــدم يقي ــة وع ــوف وحاج ــي خ ف

ســوريا أو فــي دول الجــوار ونهايــة األزمــة فــي ســوريا ال تــزال بعيــدة المنــال.

المديــرة اإلقليميــة للمنظمــة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا أديــل خضــر: فــي 
ــل وُأصيــب 213 طفــل فــي ســوريا  األشــهر الثاثــة األولــى مــن هــذا العــام فقــط ُقِت
كمــا جــرى التحقــق مــن مقتــل وإصابــة أكثــر مــن 13 ألــف طفــل منــذ بدايــة األزمــة 
فــي العــام 2011 . وقالــت  خضــر: احتياجــات األطفــال داخــل ســوريا والــدول المجــاورة 
آخــذة فــي االزديــاد والعديــد مــن العائــات تكافــح لتأميــن نفقاتهــا المعيشــية فيمــا 

يتضــاءل تمويــل العمليــات اإلنســانية بســرعة.
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ــى  ــارة بشــار األســد إل ــان يقــول إن زي ــد اللهي ــر عب ــة اإليرانــي حســين أمي ــر الخارجي وزي
طهــران فتحــت أفقــًا جديــدًا فــي العاقــات االســتراتيجية بينهمــا. عبــد اللهيــان فــي 
ــة  ــي "هزيم ــن ف ــن الطرفي ــاون بي ــدور التع ــه ب ــا وصف ــار لم ــر أش ــى تويت ــدة عل تغري

ــى ســوريا". ــة المفروضــة عل المؤامــرة اإلرهابي

اللجنــة الســورية التركيــة المشــتركة تحــذر مــن انتشــار رســائل مــزورة حــول "العــودة 
الطوعيــة" للســوريين مــن تركيــا إلــى ســوريا. اللجنــة: أجرينــا اتصــااًل مــع إدارة الهجــرة 
ــم  ــزورة ول ــي م ــة ه ــودة الطوعي ــول الع ــة ح ــائل المتداول ــدت أن الرس ــة وأك التركي
ترســل الهجــرة هكــذا رســائل.اللجنة: إدارة الهجــرة قالــت إن الرســالة والرابــط الموجــود 

فيهــا ليســا تابعيــن إلدارة الهجــرة.

المندوبــة األمريكيــة فــي األمــم المتحــدة تعلــن تخصيــص بادهــا 800 مليــون دوالر 
لدعــم الشــعب الســوري. حيــث أعلنــت قطــر تخصيــص مبلــغ 50 مليــون دوالر لدعــم 
الشــعب الســوري. وأعلنــت ألمانيــا  أنهــا تتعهــد بتقديــم مليــار و 300 مليــون يــورو 
لدعــم الشــعب الســوري.كما أن  الســويد تتعهــد بتقديــم 73 مليــون دوالر لدعــم 
الشــعب الســوري. حيــث قــال ممثــل بلجيــكا فــي مؤتمــر بروكســل: نتعهــد بـــ27 

ــان و األردن. ــورو لدعــم ســوريا و لبن ــون ي ملي

المديــرة التنفيذيــة لليونيســيف: نحتــاج إلــى نحــو 40 مليــون دوالر لمواصلــة عملنــا 
فــي ســوريا.

هولنــدا فــي مؤتمــر بروكســل: "مؤخــرًا ُصــدم العالــم بمذبحــة ارتكبهــا النظــام فــي 
جنــوب دمشــق حيــن تــم إعــدام المدنييــن بــدم بــارد لــذا يجــب محاســبة النظــام ومــن 

مســؤولية المجتمــع الدولــي محاســبة جميــع المشــاركين فــي هــذه الجرائــم".

ــار يــورو لعــام 2022 ومــا  تعهــد المجتمــع الدولــي، بتقديــم مــا يقــرب مــن 6.4 ملي
بعــده خــال مؤتمــر بروكســل الســادس حــول "دعــم مســتقبل ســوريا والمنطقــة"، 

الــذي نظمــه االتحــاد األوروبــي وشــاركت بــه األمــم المتحــدة
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ــر بيدرســون": آمــل فــي الحصــول  ــى ســوريا "غي مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص إل
علــى معلومــات أكثــر عــن نتائــج مرســوم "العفو" الرئاســي الذي أصدره بشــار األســد 
ــق  ــأزور دمش ــون: س ــجونه. بيدرس ــي س ــاب" ف ــم "اإلره ــن بته ــن المعتقلي ــرًا ع مؤخ
الشــهر المقبــل علــى أمــل البنــاء علــى هــذا التطــور الــذي نظــر إليــه الكثيــرون علــى 
ــار مطالــب وحاجــات الشــعب  أنــه تطــور إيجابــي. بيدرســون: يجــب األخــذ بعيــن االعتب

الســوري ويجــب البــدء دائمــًا بخطــوات بنــاء الثقــة وفقــًا للقــرار 2254.

إدارة معبــر جرابلــس الحــدودي تعلــن إلغــاء شــرط أخــذ اللقــاح للراغبيــن بزيــارة ســوريا 
ــة  ــة الحماي ــي بطاق ــة وحامل ــاب اإلقام ــة وأصح ــية التركي ــي الجنس ــن حامل ــكل م ل

ــاب. ــة غازي_عينت ــة لوالي المؤقت

وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف يقــول خــال زيارتــه ســلطنة عمــان إن 
ــكو  ــروف: موس ــة. الف ــة العربي ــى الجامع ــد إل ــام األس ــودة نظ ــان لع ــد ح ــت ق الوق
تثمــن موقــف مســقط الموضوعــي والمتــزن مــن األزمــة الســورية ويمكــن للســلطنة 

ــة. ــى األســرة العربي أن تلعــب دورًا فاعــا فــي إعــادة النظــام إل

منظمــة "أنقــذوا الطفولــة" تقــول إن نتائــج مؤتمــر بروكســل الســادس حــول ســوريا 
كانــت مخيبــة لآلمــال ومبلــغ 6.7 مليــارات دوالر أمريكــي غيــر مائــم علــى اإلطــاق 
ــة: احتياجــات األطفــال فــي ســوريا  ــر ممــا هــو مطلــوب. أنقــذوا الطفول وأقــل بكثي
ودول الجــوار "هائلــة" و99% مــن األســر الســورية فــي لبنــان ليــس لديهــا مــا يكفــي 
مــن المــال لشــراء الطعــام. مديــرة مكتــب المنظمــة ســونيا كــوش عبــرت عــن حزنهــا 
لنســيان المجتمــع الدولــي األطفــال فــي ســوريا والبلــدان المجــاورة مرة أخــرى والذين 

هــم بحاجــة ماســة للتمويــل مــن أجــل بقائهــم وتعلمهــم وحمايتهــم.

وزراء التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم الدولــة يؤكــدون فــي بيــان مشــترك دعــم تســوية 
سياســية دائمــة فــي ســوريا مــن خــال تطبيــق قــرار مجلــس األمــن الدولــي 2254.
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مجلــس حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة يقــول إن الاجئيــن الســوريين فــي 
لبنــان ُينظــر إليهــم عــن طريــق الخطــأ بأنهــم مصــدر للمنافســة علــى الوظائــف 
والدعــم والخدمــات العامــة. المجلــس: معاملــة الاجئيــن فــي لبنــان تتجلــى بالتمييــز 
والمضايقــة والعنــف وخطــاب الكراهيــة ويامــون بشــكل روتينــي علــى عــدم توفيــر 
الاجئيــن  مــن   % المجلــس: 88  للســكان.  األساســية  والســلع  للخدمــات  الحكومــة 
الســوريين فــي لبنــان يعيشــون تحــت ســلة الحــد األدنــى لإلنفــاق للبقــاء علــى قيــد 
ــاة وتعانــي مــا يقــرب مــن نصــف األســر الســورية مــن انعــدام األمــن الغذائــي. الحي

وزارة الخزانــة األميركيــة تحــدد فــي بيــان القطاعــات التــي يســمح لألجانــب االســتثمار 
بهــا والمســتثناة مــن عقوبــات قيصر في الشــمال الســوري تحــت ما ســّمتها "الرخصة 
ــة: واشــنطن اســتثنت قطاعــات الزراعــة  ــة األمريكي الســورية العامــة رقــم 22". الخزان
واالتصــاالت والبنيــة التحتيــة والبنــاء والطاقــة النظيفــة والتمويــل والنقــل والتخزيــن 
الخزانــة األمريكيــة:  الصحيــة والتعليــم والتصنيــع والتجــارة.  الخدمــات  وقطاعــات 
االســتثناء شــمل شــراء المنتجــات البتروليــة المكــررة ذات المنشــأ الســوري لاســتخدام 

فــي ســوريا.
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اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر تقــول إن الماييــن مــن الســوريين مهــددون بـــ "خطــر 
االنــزالق إلــى الفقــر واليــأس" بســبب تحــول االهتمــام العالمــي نحــو أزمــات أخــرى. 
اللجنــة فــي بيــان لهــا: الدمــار الشــامل والتدهــور التدريجــي للبنيــة التحتيــة الحيويــة 
مثــل الميــاه والكهربــاء والرعايــة الصحيــة أدى إلــى إجهــاد قــدرة الســكان علــى 

التأقلــم.

لجنــة العاقــات الخارجيــة فــي مجلــس الشــيوخ األمريكــي تعلــن عزمهــا تنظيــم 
ورشــة عمــل علنيــة حــول السياســة األمريكيــة فــي ســوريا. وقالــت اللجنــة: الورشــة 
ستشــهد كلمــة للشــاهد الســوري المعــروف بـــلقب ”حفــار القبــور” أحــد المنشــقين 
عــن نظــام األســد، وكان قــد عــرض علــى القضــاء األلمانــي انتهــاكات “مروعــة” كان 

شــاهدًا عليهــا قبــل انشــقاقه.

أعلنــت الســفيرة األمريكيــة لــدى األمــم المتحــدة، لينــدا تومــاس غرينفيلد، عــن نيتها 
زيــارة معبــر “بــاب الهــوى” الواقــع فــي محافظــة إدلــب والــذي يقــع علــى الحــدود 
ــاع  ــارة لاط ــذه الزي ــال ه ــن خ ــة م ــة األمريكي ــعى المندوب ــة. وتس ــورية التركي الس
علــى مســتجدات “المســاعدات المنقــذة للحيــاة”. وأشــارت غرينفيلــد إلــى أن الوضــع 
اإلنســاني الخطيــر الــذي يواجهــه ماييــن الســوريين يظــل أولويــة بالنســبة للواليــات 
ــن علــى مجلــس األمــن  المتحــدة. وأكــدت أن الزيــارة ستكتســب أهميــة عندمــا يتعّي
ــق المــواد الغذائيــة المهمــة والميــاه  تمديــد التفويــض الــذي يســمح باســتمرار تدفُّ
النظيفــة والتطعيمــات واألدويــة إلــى شــمال غربــي ســورية. ولفتــت غرينفيلــد إلــى 
ــق المســاعدات اإلنســانية َعْبــر الحــدود  أهميــة بــذل كل مــا أمكــن للحفــاظ علــى تدفُّ

إلــى ســورية، مشــيرة إلــى أن المســاعدات َعْبــر الخطــوط وحدهــا ليســت كافيــة.

قــال رئيــس لجنــة التحقيــق المعنيــة بســوريا لــدى األمــم المتحــدة باولــو بينيــرو، إن 
"التوقعــات تشــير إلــى أن معظــم المعتقليــن فــي ســجون النظــام الســوري أعدمــوا 
ودفنــوا فــي مقابــر جماعيــة، وتعــرض آخــرون للتعذيــب وســوء معاملــة فــي ظــروف 
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بروكســل،  البلجيكيــة  العاصمــة  إنســانية". وأشــار خــال مؤتمــر عقــد فــي  غيــر 
الجمعــة، حــول مصيــر المعتقليــن فــي ســجون النظــام الســوري، إلــى أن االعتقــال 
فــي ســوريا يشــبه االختفــاء، الفتــا إلــى المصيــر المجهــول لعشــرات آالف المدنييــن 
ــو  ــوم ه ــوريا الي ــي س ــال ف ــرض لاعتق ــد أن "التع ــنوات. وأك ــذ 10 س ــن من المعتقلي
ــة  ــلطة دولي ــتقلة ذات س ــة مس ــاء آلي ــرورة إنش ــى ض ــدد عل ــاء"، وش ــة االختف بمنزل
للتحقيــق فــي أوضــاع المدنييــن المختفيــن، وأن التأخــر فــي إنشــاء هــذه اآلليــة 

ســيزيد مــن صعوبــة الكشــف عــن مصيــر هــؤالء النــاس.

قالــت الواليــات المتحــدة يــوم األربعــاء إنهــا ستســمح ببعــض االســتثمار األجنبــي 
فــي مناطــق تقــع فــي شــمال شــرق ســوريا خــارج ســيطرة الحكومــة دون أن تخضــع 
لعقوبــات، فــي خطــوة تقــول إنهــا تهــدف إلــى مســاعدة منطقــة كان يســيطر 
عليهــا تنظيــم الدولــة اإلســامية ســابقا. وأوضحــت فيكتوريــا نوالنــد القائمــة بأعمال 
مســاعدة وزيــر الخارجيــة األمريكيــة فــي مراكــش خــال اجتمــاع للتحالــف العالمــي 
ضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية أن واشــنطن ســتصدر رخصــة عامــة تحــرر الشــركات مــن 

قيــود العقوبــات األمريكيــة.

وأضافــت "الواليــات المتحــدة تعتــزم خــال األيــام القليلــة المقبلــة إصــدار رخصــة 
ــر الخاضعــة  عامــة لتســهيل نشــاط االســتثمار االقتصــادي الخــاص فــي المناطــق غي

ــوريا". ــي س ــامية ف ــة اإلس ــم الدول ــن تنظي ــررة م ــام والمح ــيطرة النظ لس

.
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

ــون "  ــب أردوغــان مؤخــرًا و التــي تســتهدف إعــادة " ملي الرئيــس التركــي  رجــب طي
الجــئ ســوري فــي تركيــا إلــى مناطــق الريــف الشــمالي فــي الداخــل الســوري ، و 
ســيكون قائمــًا علــى بنــاء تجمعــات ســكنية تتــوزع جغرافيــًا علــى مناطــق إعــزاز و 
ــروع "  ــأّن مش ــة Sabah ب ــارت صحيف ــن. و أش ــض ورأس العي ــل أبي ــاب وت ــس و الب جرابل

ــة " يتألــف مــن 8 مراحــل أساســية ، هــي:  العــودة الطوعي

ســتبدأ العــودة الطوعيــة مــن الواليــات التركيــة الكبــرى المكتظــة بالســوريين ، مثــل     
 . Gaziantep و  Adana و  Konya و  Ankara و  istanbul

العســكري      االســتقرار  تضمــن  التــي  المناطــق  إلــى  ســتكون  الطوعيــة  العــودة 
والسياســي و األمنــي ، و ذلــك بمشــاركة  المجالــس المحليــة ال 13 فــي المشــروع .

إدارة الكــوارث والطــوارئ التركيــة "AFAD"، ســتقوم و بالتنســيق مــع 12 منظمــة     
مجتمــع مدنــي مثــل HH و الهــال األحمــر التركــي ، بإنشــاء مســاحات جديــدة لبنــاء 

ــة .  ــازل والمرافــق العامــة و البنــى التحتي المن

الصغيــرة      الصناعيــة  المناطــق  مثــل  تجاريــة  مناطــق  إنشــاء  ســيتضمن   المشــروع 
ــتدامة  ــان اس ــل ضم ــن أج ــدة ، م ــل جدي ــرص عم ــر ف ــع توفي ــواق ، م ــر واألس والمتاج

الحيــاة اليوميــة فــي تلــك المناطــق . 

المشــروع ســيعتمد فــي جانــب مهــم منــه علــى بنــاء المــدارس والمستشــفيات     
والمســاجد . 

ســيتزامن المشــروع مــع تقديــم دورات مهنيــة لتعليــم الحــرف ، وإنشــاء ورشــات     
ــن مــن العمــل . ــن الســوريين العائدي ــن الاجئي ــرة لتمكي ــم قــروض صغي ــة ، و تقدي مهني

البرامــج التعليميــة ستشــغل حيــزًا هامــًا فــي المشــروع ، و كذلــك برامــج إعــادة     
التأهيــل والدعــم النفســي . 

 ســيتم تقديــم طلبــات الدعــم مــن جهــات تمويــل محليــة أو أمميــة ، بمــا فــي ذلــك     
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن .
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أكــد تقريــر لموقــع العربــي الجديــد زيــادة حجــم الفســاد المتعلــق بتجــار الحــرب الذيــن 
يرتبطــون بنظــام بشــار األســد بشــكل كبيــر فــي اآلونــة األخيــرة، وتعميــق ســيطرتهم 
علــى قطاعــات الطاقــة والمــال والصناعــة، فضــا عــن إدارة شــبكات التهريــب واقتصاد 
الظــل األســود.وفي الصــدد، أكــد الباحــث االقتصــادي أســامة القاضــي، أن حجــم 
ــى أن  ــا إل ــنويا، الفت ــارات دوالر س ــن 10 ملي ــر م ــوريا أكث ــو ال بس ــل األم ــاد وغس الفس
"تجــارة النفــط التــي تتــم مــع المنظمــات الكرديــة والخــارج، ال تقــل قيمتهــا عــن 3 
مليــارات ســنويا، معظمهــا غيــر مشــروع وبأثمــان مرتفعــة، يجنــي الفــارق الســعري 
لهــا تجــار الحــرب، كمــا ال تقــل تجــارة المــواد الغذائيــة، والقمــح واألرز والســكر، عــن 
4 مليــارات دوالر ســنويا". وأوضــح أن "قطــاع العقــارات األســود بســوريا وبحجــم كبيــر 
يتعــدى مئــات ماييــن الــدوالرات ســنويا، خاصــة بعد االســتياء علــى أمــوال المغتربين 
وســطو أمــراء الحــرب علــى العقــارات والتحكــم بســوق البنــاء، حتــى المناطــق األثرية، 
ومنهــا محيــط قلعــة حلــب والممتلــكات العامــة كشــواطئ البحــر، التــي دخلت ضمن 
صفقــات فســاد العقــارات، فضــًا عــن االســتياء علــى طــرق بأكملهــا". وأكــد القاضــي 
أن ثــروة النظــام تتنامــى بالخــارج، ومــا أعلنتــه وزارة الخارجيــة األميركيــة مؤخــرا عــن 
ثــروة بشــار األســد بيــن 1 و2 مليــار دوالر، هــو رقــم هزيــل وثــروة األســد أضعــاف هــذا 

الرقــم.

افــاد تقريــر لتلفزيــون "ماكــو" اإلســرائيلي ان االنبــاء تتزايد بــأن الروس يقومــون بإخراج 
جنودهــم مــن ســوريا إلــى أوكرانيــا ، وتســيطر علــى المواقــع والمعــدات المتروكــة 

قــوات ايرانيــة وقــوات تابعــة لحــزب اهلل.

قــال مركــز أبحــاث "رانــد" األميركــي، فــي تقييــم لقــدرات ســاح الجــو الروســي 
وضرباتــه فــي ســوريا، أمــس الخميــس، إن قــدرات روســيا الجويــة القتاليــة ال كفــاءة 
عندهــا أمــام خصــم مقتــدر، وذلــك باالعتمــاد علــى تدخلهــا العســكري فــي ســوريا 
ــه كان مكثفــا وأســهم فــي بقــاء  ــل 2016. وأشــار إلــى أن ــذ عــام 2015 إلــى أوائ من
نظــام األســد وهــزم معارضتــه وأســهم فــي دحــر "داعــش"، وأمــن مكانــة روســيا فــي 
المنطقــة، وأكــد أن ســاح الجــو الروســي لــم يواجــه خصمــا يتمتــع بقــدرات جــو- جــو 

أو ســطح - جــو متطــورة.



راصد نما للنصف األول من شهر أيار - مايو 2022

Page 38

سادسا: رؤية تحليلية

 شــغلت قضيــة إعــادة الســوريين مــن تركيــا الــرأي العــام الســوري خــال الفتــرة 
ــادة  ــض ق ــن بع ــية م ــات سياس ــات أو تصريح ــرد تكهن ــر مج ــد األم ــم يع ــة، فل الماضي
المعارضــة السياســية التركيــة ، فمشــروع إعــادة مليــون ســوري تــم اإلعــان عنــه مــن 
 Sabah قبــل رأس الدولــة التركيــة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان كمــا ســربت صحيفــة
المراحــل األساســية للمشــروع، وهــذا األمــر ســيكون لهــا انعكاســاته المباشــرة علــى 
الســوريين المقيميــن فــي تركيــا وعلــى المناطــق المحــررة باعتبارهــا الوجهــة التــي 
أعلنــت الرئاســة التركــي بأنهــا المنطقــة المســتهدفة الحتضــان مــن ســيتم اعادتهــم، 
ويناقــش العديــد مــن الكتــاب بــأن هــذا الطــرح ال يتعــدى أكثــر مــن منــاورة سياســية 
مــن قبــل حــزب العدالــة والتنميــة لســحب ملــف الاجئيــن مــن يــد المعارضــة باعتبــار 
هــذه الورقــة تعتبــر أقــوى ورقــة سياســية تملكهــا المعارضــة فــي وجــه حــزب 
العدالــة والتنميــة، كمــا أن التمويــات التــي تــم رصدهــا فــي مؤتمــر بروكســل مــع 
التصريــح األوربــي بــأن ســورية لــم تعــد بعــد مهيــأة إلعــادة الســوريين هــي عوامــل قد 
تحــد مــن االندفاعــة التركيــة فــي البــدء الفعلــي فــي عمليــة اإلعــادة، إال أنــه عــن 
المنقلــب االخــر فملــف الاجئيــن الســوريين فــي تركيــا بــات يرتبــط وبشــكل آلــي ولــو 
ــه  ــة الناخــب التركــي بتدهــور الوضــع االقتصــادي وعلي ــوط فــي عقلي بشــكل مغل
فطالمــا بقــي الوضــع االقتصــادي يشــهد عــدم اســتقرار مــع انخفــاض فــي قيمــة 
العملــة التركيــة، كلمــا زاد الضغــط علــى حــزب العدالــة والتنميــة علــى إحــراز انجــاز 
فــي ملــف الاجئيــن قبــل االســتحقاق  االنتخابــي القــادم، وإال ســيتحول هــذا الملــف 
مــن الملفــات التــي قــد تؤثــر علــى احتماليــة اســتمرار الحــزب فــي الســلطة وهــو مــا 

لــن يخاطــر بــه حــزب العدالــة والتنميــة بــه إطاقــا.   
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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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