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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: نبــذل كل جهدنــا ليســتطيع إخوتنــا الســوريين 
العــودة إلــى بلدهــم بطريقــة مشــرفة.

رئيــس حــزب الحركــة القوميــة فــي تركيــا دوليــت باهتشــيلي: الســوريون الذيــن 
يســتطيعون الذهــاب إلــى بلدهــم فــي العيــد ال داعــي لعودتهــم.

ــو: يجــب أوال ضمــان ســامة الســوريين  ــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغل وزي
قبــل إعادتهــم لبادهــم كمــا يجــب النظــر إلــى ملــف الاجئيــن مــن منظــور سياســي 
وإنســاني واجتماعــي، وفــي الفتــرة القادمــة ســنبدأ مشــروعًا إلرســال الاجئيــن إلــى 
مناطقهــم بالتعــاون مــع 4 دول، لكــن علينــا القيــام بذلــك بحكمــة وبشــكل يتوافــق 

مــع حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي والدســتور التركــي.

الســفارة األمريكيــة فــي ســوريا تقــول إنهــا تشــعر بقلــق عميــق مــن الهجمــات 
األخيــرة علــى مكاتــب المجلــس الوطنــي الكــردي فــي شــمال شــرقي ســوريا، 
والســفارة فــي تغريــدة علــى تويتــر: ال مــكان للترهيــب والعنــف فــي الخطــاب 
السياســي ونحــث جميــع األطــراف علــى االنخــراط ســلميًا فــي الســعي للتوصــل إلــى 

ــع ــد الجمي ــول تفي حل

الســفارة األمريكيــة فــي ســوريا: قبــل عــام تبّنــت الــدول األعضــاء فــي منظمــة حظــر 
األســلحة الكيميائيــة قــرارًا يديــن اســتخدام نظــام األســد لألســلحة الكيميائيــة فــي 
ســوريا وتعليــق عضويتــه فــي المنظمــة. وقالــت الســفارة: تبقــى الواليــات المتحــدة 



راصد نما للنصف الثاني من شهر نيسان - أبريل 2022

Page 3

ملتزمــة بضمــان محاســبة األســد وداعميــه علــى أفعالهــم.

وزيــر الداخليــة التركــي ســليمان صويلــو : لــو لــم نتخــذ التدابيــر الازمــة لتجــاوز عــدد 
ــي  ــاب ف ــوريين بالذه ــماح للس ــم الس ــن يت ــن. ول ــرعيين 10 مايي ــر ش ــن الغي المهاجري

إجــازة إلــى بلدهــم خــال العيــد.

وزيــر الخارجيــة التركــي "مولــود جاويــش أوغلــو": تركيــا أغلقــت المجــال الجــوي 
التركــي أمــام الطائــرات الحربيــة والمدنيــة التــي تنقــل قــوات مــن روســيا إلــى ســوريا.

وزيــر الخارجيــة األميركــي أنتونــي بلينكــن: واشــنطن تواصــل جهودهــا لمحاســبة 
الكرمليــن بســبب حمايتــه للنظــام مــن المســاءلة عــن اســتخدام الســاح الكيميائــي 

فــي ســوريا.

األمــم المتحــدة تؤكــد علــى أن إعــان النظــام إنهــاء برنامجــه الكيمــاوي ال يــزال غيــر 
دقيــق وغيــر كامــل وهنــاك ثغــرات وعــدم اتســاق فــي المعلومــات بمــا ال يتفــق مــع 

مقتضيــات قــرار المجلــس رقــم 2118.

ممثلــة األميــن العــام لشــؤون نــزع الســاح ايزومــي ناكاميتســو: نطالــب النظــام 
بضــرورة التعــاون التــام مــع منظمــة حظــر األســلحة الكيماويــة ويجــب تحديــد هويــة 

ــاءلتهم. ــاوي ومس ــتخدموا الكيم ــن اس ــع م جمي

االتحــاد األوروبــي: النظــام اســتخدم الســاح الكيمــاوي بطريقــة مروعة ضــد المدنيين 
فــي ســوريا ممــا أســفر عــن ســقوط مئــات الضحايــا بينهــم أطفال.

ــام 2011  ــذ ع ــرة من ــض 17 م ــق النق ــتخدامت ح ــيا اس ــة: روس ــة البريطاني وزارة الخارجي
ــورة الســورية. ــة الشــعب الســوري خــال ســنوات الث ــع حماي ــك لمن وذل

وزيــر الشــؤون االجتماعيــة اللبنانيــة "هيكتــور حّجــار": أبلغنــا األمــم المتحــدة بعــدم 
قــدرة لبنــان علــى تحمــل ملــف الاجئيــن الســوريين مــن أجــل "مصلحــة دول أخــرى". 
ــار: الدولــة اللبنانيــة ملتزمــة بمبــدأ عــدم اإلعــادة القســرّية  وفــي خبــر آخــر قــال حّج

لاجئيــن الســوريين ولكــن الوضــع لــم يعــد ُيحتمــل.
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ثانيا: الحراك السياسي

ــن  ــو إلعــدام جماعــي لمدنيي ــان تنشــر فيدي ــى وقوعهــا، الغاردي بعــد 9 ســنوات عل

مــن قبــل عصابــات األســد فــي حــي التضامــن الدمشــقي فــي ســوريا راح ضحيتهــا 41 

شــخًصا.

الرئيــس المشــارك للجنــة الدســتورية الســورية هــادي البحــرة: المعارضــة الســورية 

متمســكة بمســار اللجنــة إلبقــاء المطالــب السياســية والدســتورية للشــعب الســوري 

"حيــة وتحــت بقعــة الضــوء الدوليــة".

البحــرة: المعارضــة الســورية لــم تتخيــل يومــًا مــا أن أعمــال اللجنــة الدســتورية ستســير 

بســرعة وساســة، بــل كانــت تتوقــع أن النظــام ال يملــك أي نوايــا حســنة تجــاه الحــل 

السياسي.

الهيئــة السياســية فــي االئتــاف الوطنــي تعقــد اجتماعــًا بطلــب مــن رئيــس االئتــاف 

لاطــاع علــى التقريــر الــذي قّدمــه وزيــر الداخليــة "محــي الديــن الهرمــوش" حــول 

تواصــل أعضــاء مــن االئتــاف مــع نظــام األســد، ووزيــر الداخليــة فــي الحكومــة 

المؤقتــة محــي الديــن هرمــوش يقــول: بعــد أن وردتنــي معلومــات من مصــادر خاصة 

ــب  ــي المتابعــة والتحــري لجل ــب من ــى عاقــة بالنظــام ُطل عــن وجــود شــخصين عل

ــا لــم أتحــدث لإلعــام ولــم  ــة والبراهيــن، ومنــذ ذلــك التاريــخ وحتــى اليــوم وأن األدل

أصــرح ألي أحــد وكل مــا تــم تناقلــه علــى وســائل اإلعــام كان بنــاء علــى تحليــات. 

محــي الديــن هرمــوش: بعــد المتابعــة تبيــن أن المعلومــات التــي وردتنــي حــول 

وجــود ارتبــاط ألشــخاص مــع النظــام لــم تؤيــد باألدلــة والبراهيــن، وأتحفــظ علــى ذكــر 

األســماء علــى اعتبــار أن المعلومــات التــي وردتنــي لــم يتم إثباتهــا باألدلــة والبراهين 

وســيتم متابعــة األمــر باعتبــار أن الموضــوع وطنــي.
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ســالم المســلط: فيمــا يتعّلــق بتلفيــق األخبــار وتزويــر المحاضــر فــإن هنــاك مــن يحــاول 

ــذه  ــوم به ــن يق ــماء م ــتعرض أس ــًا وس ــة أيض ــر خيان ــذه تعتب ــاف، وه ــاءة لائت اإلس

األعمــال ونحــن نتابــع هــذا الملــف. وقــال المســلط: هــذه قضيــة تمــس كل الســوريين 

ونحــن ســنتابع بالتحقيقــات حتــى نصــل إلــى صحــة المعلومــات.

الســفارة الســورية فــي قطــر التابعــة لائتــاف الوطنــي: نعمــل منــذ انتشــار مشــاهد 

"مجــزرة حــي التضامــن" علــى جمــع األدلــة مــن أجــل محاســبة المجرميــن الذيــن 

يشــتبه بمشــاركتهم بجرائــم حــرب فــي ســوريا.

رئيــس النظــام بشــار األســد يصــدر مرســومًا بالعفــو عمــا أطلــق عليهــا "الجرائــم 

اإلرهابيــة" باســتثناء "التــي أفضــت إلــى مــوت إنســان".
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:

انفجــار عبــوة ناســفة فــي حــي "الســل" أحــد أحيــاء المربــع األمنــي بمدينــة درعــا     
واقتصــرت األضــرار علــى الماديــة فقــط.

إصابــة شــخصين بجــروح أحدهمــا بحالــة حرجــة نتيجــة انفجــار لغــم أرضــي مــن     
مخلفــات المعــارك بالقــرب مــن بلــدة "خربــة غزالــة" شــرقي درعــا.

قــوات النظــام تعتقــل 3 شــبان ممــن أجــروا عمليــات "تســوية" مؤخــرًا علــى حواجزها     
العســكرية فــي محافظــة الرقة.

مقتــل الشــاب "ياســر الرجــا" بانفجــار لغــم أرضــي مــن مخلفــات الحــرب علــى الطريــق     
الواصــل بيــن بلدتــي "إبطــع - نمــر" شــمالي درعــا.

مقتــل عنصريــن مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة بانفجــار عبــوة ناســفة فــي محيــط     
بلــدة الباغــوز شــرقي ديرالــزور.

الجيــش الوطنــي يســتهدف مواقــع قســد فــي قــرى "الطويلــة وأم الكيــف" شــمال     
الحســكة بالمدفعيــة الثقيلة.

مقتــل عنصريــن مــن قســد بهجــوم مســلح لمجهوليــن علــى نقطــة عســكرية قــرب     
قريــة الجاســمي شــمال ديرالــزور.
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وفــاة ثــاث أطفــال أشــقاء نتيجــة انــدالع حريــق فــي منزلهــم فــي درعــا البلــد     
بمدينــة درعــا.

مقتــل ســيدة وابنهــا ونجــاة ابنهــا اآلخــر فــي مدينــة الرقــة علــى يــد ســائق تكســي     
أثنــاء ذهابهــا الســتام حوالــة ماليــة واردة مــن زوجهــا المقيــم فــي ألمانيــا. حيــث 
قــام القاتــل بــرش بخــاخ مخــدر وســلب المــال والذهــب الــذي بحــوزة الضحيــة ومــن ثــم 

اطلــق النــار بشــكل مباشــر عليهــم.

وزارة الدفــاع التركيــة: تحييــد 13 عنصــرًا مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة حاولــوا     
التســلل إلــى منطقــة "نبــع الســام" شــمال شــرقي ســوريا.

مخابــرات النظــام تعتقــل 5 أشــخاص فــي مدينتــي "قطنــا وكفرقــوق" بريف دمشــق     
الغربــي بعــد حملــة مداهمــات علــى خلفيــة الضربــة اإلســرائيلية األخيــرة. وطالبــت 

المخابــرات ميليشــيا "جيــش التحريــر" بنقــل معســكراتها مــن المنطقــة.

قــوات النظــام تعتقــل 13 طالبــًا أثنــاء مرورهــم بأحــد الحواجــز العســكرية فــي     
طريقهــم إلــى مركــز تســجيل امتحانــات الشــهادة الثانويــة بريــف الرقــة الشــرقي.

مقتــل عنصريــن مــن قســد وإصابــة آخريــن بقصــف مدفعــي للجيــش الوطنــي     
اســتهدف بلــدة "صيــدا" بمحيــط مدينــة عيــن عيســى شــمال الرقــة.

مقتــل "محمــد أميــن شــريفة" قاضــي محكمة االســتئناف فــي محكمــة "الصنمين"     
برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة قيطــة شــمالي درعا.

مقتــل "حســن قــدور "رئيــس جمعيــة "أحفــاد القــره كاجــي" بانفجــار عبــوة ناســفة     
فــي ســيارته بمدينــة قباســين بريــف حلــب الشــرقي.

إصابــة أكثــر مــن 5 أشــخاص بجــروح باشــتباكات بيــن قــوات الشــرطة ومجموعــة     
مســلحة قــرب ســوق "النوفوتيــه" وســط مدينــة البــاب شــرقي حلــب.

ــي      ــف مدفع ــراء قص ــث ج ــدان ثال ــخصين وفق ــة ش ــوري: إصاب ــي الس ــاع المدن الدف
مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة اســتهدف عائلــة علــى ضفــة نهــر الفــرات فــي 

مدينــة جرابلــس شــرقي حلــب الشــرقي.

الدفــاع المدنــي: إصابــة ثاثــة متطوعيــن بقصــف مدفعــي لقســد أثنــاء بحثهــم عــن     
شــخص مفقــود بعــد تعــرض عائلــة لقصــف مماثــل علــى ضفــة نهــر الفــرات فــي 

مدينــة جرابلــس شــرقي حلــب.
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ــدة      ــي بل ــلحين ف ــن مس ــتباكات بي ــر اش ــد إث ــن قس ــر م ــم عنص ــى بينه ــقوط جرح س
ــزور. ــر ال ــة دي ــمالي محافظ ــور ش الص

مقتــل صــف ضابــط برتبــة مســاعد مــن قــوات النظــام برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة     
"عقربــا" شــمالي درعــا.

إصابــة عــدد مــن عناصــر قــوات النظــام نتيجــة اســتهداف ســيارة عســكرية بالرصــاص     
علــى الطريــق الواصــل بيــن بلــدة "نامــر" ومدينــة "إزرع" شــرقي درعــا.

قتيــل و10 إصابــات جــراء اشــتباكات بيــن فصيليــن مــن الجيــش الوطنــي فــي مدينــة     
عفريــن شــمال حلــب.

مقتــل الجئــة عراقيــة فــي العقــد الثالــث مــن العمــر بطلــق نــاري فــي الــرأس علــى     
يــد مســلحين مجهوليــن بالقطــاع األول فــي مخيــم الهــول بريــف الحســكة.

مقتــل "بشــار الزامــل" أحــد عناصــر قــوات النظــام نتيجــة اســتهدافه برصــاص مجهولين     
فــي بلــدة "إنخــل" شــمالي درعا.

إصابــة الرائــد فــي قــوات النظــام "عمــر جمعــة" بانفجــار عبــوة ناســفة بســيارته فــي     
مدينــة "الصنميــن" شــمالي درعــا.

الطيــران الحربــي الروســي يســتهدف بالصواريــخ محيــط بلــدة البــارة بريــف إدلــب     
الجنوبــي.

مقتــل عنصريــن مــن الفرقــة الرابعــة التابعــة لقــوات النظــام بانفجــار عبــوة ناســفة     
اســتهدفت ســيارتهم علــى أطــراف بلــدة المســرب غربــي ديرالــزور.

التحالــف الدولــي يعتقــل 4 أشــخاص بعــد عمليــة إنــزال جــوي فــي بلــدة "مركــدة"     
بريــف الحســكة الجنوبــي.

الشــوان" بعــد      التابــع لقســد "إبراهيــم  القيــادي  يتبنــى مقتــل  الدولــة  تنظيــم 
مداهمــة منزلــه فــي بلــدة الكرامــة بريــف الرقــة.

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف مواقــع قســد فــي قريــة "تــل طويــل" شــمال     
الحســكة بالمدفعيــة الثقيلــة.

ــائري      ــال عش ــراء اقتت ــاء ج ــس األربع ــن أم ــرح آخري ــل وج ــى األق ــخاص عل ــل 6 أش مقت
ــمالي. ــكة الش ــف الحس ــلي بري ــة القامش ــي منطق ف
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إصابــة شــخص بجــروح جــراء اســتهداف ضابــط برتبــة عقيــد في قــوات النظــام بانفجار     
عبــوة ناســفة فــي حــي الــورود فــي منطقــة دمر بدمشــق.

مقتــل طفــل وإصابــة آخريــن نتيجــة انفجــار صاعــق مــن مخلفــات قــوات النظــام فــي     
منطقــة الضاحيــة بمدينــة درعــا.

ــة "طــارق الحلقــي" وهــو عنصــر منشــق عــن قــوات النظــام بعــد      ــى جث ــور عل العث
ــف درعــا الشــمالي. ــى اختطافــه فــي ري ــوم واحــد عل ي

ــع      ــادر" م ــد الق ــن عب ــد "رودي ــي قس ــاع ف ــب الدف ــتركة لمكت ــة المش ــل الرئيس مقت
اثنيــن مــن مرافقيهــا بغــارة جويــة اســتهدفت ســيارتها جنوبــي مدينــة عيــن العــرب 

بريــف حلــب الشــرقي.

مســلحون مجهولــون يختطفــون 15 شــخصًا علــى متــن حافلــة نقــل خــال توجههــم     
ــة.  ــة مالي ــب فدي ــدف طل ــص به ــف حم ــة ري ــي منطق ــوس ف ــة طرط ــى محافظ إل
ــا 5  ــة قدره ــة مالي ــت فدي ــن وطلب ــع ذوي المخطوفي ــت م ــة تواصل ــة الخاطف الجه

ــخص. ــراح كل ش ــاق س ــل إط ــي مقاب آالف دوالر أمريك

قتلــى وجرحــى باشــتباكات بيــن تنظيــم الدولــة وقــوات النظــام فــي منطقــة "وادي     
النقيــب" بريــف حمص الشــرقي.
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مقتــل عنصريــن مــن قســد بهجــوم مجهوليــن علــى نقطــة عســكرية بيــن قريتــي     
ــزور. "ضمــان والســجر" شــمالي ديرال

مقتــل الشــاب "محمــد الضبطــي" بعبــوة ناســفة مزروعــة فــي ســيارته بمدينــة الباب     
فــي ريــف حلب الشــرقي.

ــار فــي مدينــة طفــس      ــار إطــاق الن ــن عليهمــا آث ــور علــى جثتــي شــابين مدنيي العث
غربــي درعــا.

قصــف مدفعــي مــن مناطــق ســيطرة قســد يســتهدف مدرعــة تركيــة وحاجــزا     
ــمالي. ــب الش ــف حل ــي ري ــن ف ــق تالي ــى طري ــارع عل ــب م ــرب ملع ــي ق ــش الوطن للجي

مقتــل عنصريــن مــن قــوات النظــام وإصابــة 6 آخريــن بهجــوم لتنظيــم الدولــة علــى     
نقطــة عســكرية فــي منطقــة "بيــر رحــوم" فــي باديــة الرقــة الجنوبيــة.

ــرون      ــة "ثائ ــن هيئ ــتباكات بي ــن باش ــة آخري ــي وإصاب ــش الوطن ــن الجي ــر م ــل عنص مقت
ــكة. ــمال الحس ــن ش ــة رأس العي ــي مدين ــزة" ف ــة الحم ــر" و"فرق للتحري

مقتــل القيــادي الســابق فــي فصائــل المعارضــة "بكــري الرفاعي" برصــاص مجهولين     
فــي مدينــة "نــوى" غربــي درعا.

ــة      ــاور الكبين ــد مح ــتهدفت أح ــي اس ــي الروس ــران الحرب ــل الطي ــن قب ــة م ــارة جوي غ
بريــف الاذقيــة الشــمالي.

إصابــة طفــل بجــروح جــراء انفجــار جســم غريــب مــن مخلفــات الحــرب فــي بلــدة     
"الكــرك الشــرقي" بريــف درعــا الشــرقي.

قــوات النظــام المتمركــزة بالحواجــز المحيطــة تقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة محيــط     
قريــة معربليــت بريــف إدلــب الجنوبــي.

مقتــل مدنــي وإصابــة آخريــن بإطــاق نــار عشــوائي مــن قبــل مجهوليــن وســط مدينة     
عفريــن بريــف حلب الشــمالي.

مقتــل عنصــر مــن قســد وإصابــة آخريــن بانفجــار عبــوة ناســفة بســيارة عســكرية بريف     
"اليعربية" شــمال شــرقي الحســكة.

مقتــل الشــاب "عطــا اهلل الجبــر" أحــد العناصــر المنشــقين عــن قــوات النظــام برصــاص     
مجهوليــن فــي بلــدة "خــراب الشــحم" غربــي درعــا.
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ــة علــى      ــم الدول ــن بهجــوم لتنظي ــة 16 آخري ــل عنصــر مــن قــوات النظــام وإصاب مقت
ــة. ــزور الجنوبي ــة ديرال ــي بادي ــي ف ــيا القاطرج ــة 17 وميليش ــع الفرق مواق

ضحايا مدنيون جراء حادث سير على طريق بلدة "كفريا" بريف إدلب.    

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف مواقــع قســد بريــف "تــل أبيــض" شــمال الرقــة     
بقذائــف المدفعيــة.

وفــاة مدنييــن اثنيــن جــراء حــادث ســير علــى طريــق إدلــب ـ بــاب الهــوى عنــد مفــرق     
قريــة "كفريــا" شــمالي مدينــة إدلــب.

انفجــار عبــوة ناســفة كانــت مزروعــة داخــل حاويــة قمامــة فــي مدينــة البــاب بريــف     
حلــب الشــرقي دون وقــوع أضــرار بشــرية.

الطيــران الحربــي الروســي يســتهدف بالصواريــخ محيــط مدينــة دارة عــزة بريــف حلــب     
الغربي.

قتلــى وجرحــى مــن قســد جــراء هجــوم مســلح اســتهدف ســيارة عســكرية تقلهــم     
قــرب مزرعــة كبــش شــمال غربــي الرقــة.

إصابــة "خالــد ســعيد الزامــل" بجــروح إثــر اســتهدافه بطلــق نــاري مــن قبــل مجهوليــن     
وســط بلــدة ســحم الجــوالن غربــي درعــا. وكان الزامــل قــد عمــل قبــل التســوية فــي 
صفــوف الجيــش الحــر ثــم انضــوى ضمــن مفــرزة األمــن العســكري فــي بلــدة ســحم 

الجــوالن.

ــي      ــن ف ــاص مجهولي ــر" برص ــر العم ــد ناص ــاب "محم ــل الش ــوران: مقت ــرار ح ــع أح تجم
ــي درعــا. ــة غرب ــة الناصري قري

مقتــل 3 عناصــر مــن قــوات النظــام وإصابــة 4 آخريــن جــراء اســتهداف ســيارتهم     
العســكرية بصــاروخ موجــه مــن قبــل عناصــر تنظيــم الدولــة فــي منطقــة "جعيديــن" 

ــة الطبقــة غربــي الرقــة. ببادي

ــل المعارضــة ســابقًا برصــاص      ــل الشــاب "محمــد ناصــر العمــر" أحــد عناصــر فصائ مقت
ــي. ــف درعــا الغرب ــة" بري ــة "الناصري ــن فــي قري مجهولي
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الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة طفــل وإصابــة والــده جــراء انحــراف جرارهمــا الزراعي     
ــف  ــد" بري ــيخ حدي ــة "الش ــدار بناحي ــديد االنح ــي وادي ش ــقوطه ف ــق وس ــن الطري ع

حلــب الشــمالي.

إصابــة 6 مدنييــن جــراء اســتهداف قســد لمدينــة مــارع شــمالي #حلــب بالمدفعيــة     
الثقيلــة.

مقتــل أربعــة عناصــر مــن قــوات النظــام وإصابــة ثاثــة آخريــن جــراء قصــف إســرائيلي     
ــة  ــط العاصمــة دمشــق وفــق وكال اســتهدف عــددًا مــن مواقــع النظــام فــي محي

أنبــاء النظــام ســانا.

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة شــخصين بانفجــار عبــوة ناســفة داخــل ســيارة فــي     
شــارع الســرفيس بمدينــة عفريــن.

مقتــل عنصريــن مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة وإصابــة 4 آخريــن بهجــوم لتنظيــم     
الدولــة اســتهدف حافلــة مبيــت قــرب بلــدة الرصافــة جنــوب غربــي الرقــة.

الدفــاع المدنــي الســوري: انتشــال جثــة شــاب مجهــول الهويــة فــي مدينــة "عفريــن"     
بريــف حلــب الشــمالي وأخــرى المــرأة قــرب بلــدة "بابكــة" فــي ريــف حلــب الغربــي.

الجيــش الوطنــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي قــرى "المعلــق     
وصيــدا" ومحيــط الطريــق الدولــي شــمال الرقــة.

أكثــر مــن 23 جريــح جــراء اقتتــال عائلــي فــي قريــة "قطمــة" التابعــة لمدينــة عفريــن     
شــمال حلــب.

نظيــم الدولــة يهاجــم مواقــع قــوات النظــام فــي منطقــة "جبــل البشــري" الواقعــة     
بيــن محافظتــّي الرقــة و ديرالــزور.

مقتــل الشــاب "يوســف اليتيــم" برصــاص مجهوليــن فــي مدينــة "جاســم" شــمالي     
درعــا.

إصابة مساعد أول تابع لقوات النظام باشتباكات مع مجهولين في مدينة درعا.    

قتلــى وجرحــى مــن قــوات النظــام بهجــوم لتنظيــم الدولــة علــى حاجــز عســكري     
فــي مدينــة معــدان جنــوب شــرقي الرقــة.
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مقتــل الســيدة "صبــاح صبــري البــردان" برصــاص مجهوليــن فــي مدينــة "طفــس"     

ــي. ــا الغرب ــف درع بري

ــة      ــي مدين ــد ف ــي قس ــة ف ــان" القيادي ــا حن ــد "راني ــن تحيي ــة تعل ــتخبارات التركي االس

ــب. ــن العــرب بريــف حل عي

وثــق فريــق عيــن الشــام أكثــر مــن خمســة عشــر عمليــة اغتيــال فــي درعــا منــذ مطلــع     

ــا  ــد كم ــيا أس ــن ميليش ــر م ــن وعناص ــت قياديي ــاالت طال ــي، االغتي ــان الحال ــهر نيس ش

طالــت عــددا مــن المدنييــن، بينمــا تنوعــت عمليــة االغتيــال بيــن اســتهداف بالرصــاص 

أو بالعبــوات الناســفة، كان مــن أبرزهــا؛

اســتهداف القيــادي فــي المخابــرات الجويــة "يوســف العــدوي" بإطــاق نــار مباشــر     

برفقــة ثاثــة مــن مرافقيــه  

ــل      ــة وعمي ــذي يشــغل منصــب رئيــس الفرقــة الحزبي ــن" ال ــد العماري اســتهداف "فري

لألمــن العســكري، اســتهداف القاضــي "محمــد أميــن شــريفة" الملقــب )أبــو عبــدو(

ــتئناف  ــة اس ــي محكم ــارًا ف ــل مستش ــه يعم ــر أن ــه، يذك ــر علي ــار المباش ــاق الن بإط

ــي، ــح واالســتئناف المدن الجن

ــي      ــن الجنائ ــز األم ــس مرك ــوم رئي ــة"  الي ــر جمع ــد "عم ــتهداف الرائ ــا اس وكان آخره

فــي مدينــة الصنميــن بعبــوة ناســفة أثنــاء مــرور الســيارة التــي كان يســتقلها وكمــا 

تــم أيضــا توثيــق اســتهداف لحواجــز عســكرية وســيارات تابعــة لهــاكان أبرزهــا ؛ حاجــز 

قيطــة - حاجــز الســوق - نقطــة مجمــع المصطفــى - نقطــة شــارع الزيــن فــي محيــط 

بلــدة الصنميــن بريــف درعــا الشــمالي، إســتهداف ســيارة نقــل عســكرية بعبــوة 

ناســفة بالقــرب مــن صوامــع الحبــوب فــي منطقــة غــرز بيــن درعا_البلــد وبلــدة أم_

الميــاذن
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ثانيا: أخبار متفرقة:
المعابــر الحدوديــة مــع تركيــا تعلــن بــدء الزيــارات للدخــول إلــى ســوريا )زيــارة العيــد(     

اعتبــارًا مــن تاريــخ 16 نيســان حتــى 30 مــن الشــهر نفســه. ولكــن عــادت المعابــر لتعلــن 
توقــف اجــازات العيــد.

إدارة معبــر جرابلــس الحــدودي تعلــن فــي بيــان إيقــاف اســتقبال الســوريين حاملــي     
ــازة  ــى إج ــول عل ــن بالحص ــة الراغبي ــية المزدوج ــاب والجنس ــازي عنت ــة غ ــك والي كمل

بشــكل مؤقــت

قســد تخفــض مــن مســتوى الغــاز المتدفــق مــن حقــل الجبســة جنوبــي الحســكة     
نحــو محطــة الريــان التابعــة للنظــام بنســبة 60% وتحظــر شــاحنات نفــط القاطرجــي 
الخــروج مــن مدينــة رميــان حتــى إشــعار آخــر. وفــي خبــر ثانــي  قســد منعــت أيضــا 
دخــول الشــاحنات الموجــودة علــى معبــري الطبقــة غربــي الرقــة والتايهــة جنــوب 
غربــي منبــج ردا علــى حصــار النظــام حيــي الشــيخ مقصــود واألشــرفية فــي حلــب.

ــدد      ــل ع ــادة تأهي ــرش وإع ــة لف ــال خدمي ــدأ أعم ــوري تب ــي الس ــاع المدن ــرق الدف ف
مــن الطرقــات فــي مخيمــات الســاحل وقــرى وبلــدات بريــف إدلــب الغربــي. الدفــاع 
المدنــي: يســتفيد مــن هــذه األعمــال أهالــي قــرى وبلــدات )خربــة الجــوز والبدريــة 
وبكســريا والزعينيــة والحنبوشــية( والمخيمــات المحيطــة بهــم وهــي )مخيــم الجبــل 

وقلعــة الســنديان والفاتحــة(.

صحيفــة الشــرق األوســط: مقتــل 19 عنصــرًا مــن تنظيــم الدولــة وإصابــة 10 آخريــن     
ــم  ــع التنظي ــى مواق ــف عل ــي مكث ــوي روس ــف ج ــن بقص ــن الماضيي ــال اليومي خ
فــي الباديــة الســورية وســط البــاد. والمتحــدث الرســمي باســم تنظيــم الدولــة يعلــن 
انطــاق سلســلة عمليــات تحــت اســم "غــزوة الثــأر" ردًا علــى مقتــل زعيــم التنظيــم 

ــم الهاشــمي". ــو إبراهي "أب

ــه بينمــا يحتفــي الشــعب      مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطيني ســوريا تقــول إن
الفلســطيني، بيــوم األســير الفلســطيني يواصــل نظــام األســد اعتقــال أكثــر مــن 
)1800( الجــئ فلســطيني بينهــم أطفــال ونســاء. مجموعــة العمــل: ُقتــل تحــت 
ــام  ــذ ع ــطينيين من ــن الفلس ــن الاجئي ــة م ــام 636 ضحي ــجون النظ ــي س ــب ف التعذي

2011 والعــدد الحقيقــي للمعتقليــن وضحايــا التعذيــب أكبــر ممــا تــم توثيقــه.
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القيــادي فــي المجلــس الوطنــي الكــردي بشــار أميــن يقــول لموقــع باســنيوز إنهــم     
ــزب  ــار للح ــراق مق ــة إح ــى خلفي ــد عل ــات قس ــي بممارس ــب األمريك ــيبلغون الجان س
فــي الحســكة. وقــال أميــن: الجانــب األمريكــي لديــه قناعــة تامــة أن قســد ال يريــدون 

التوافــق الكــوردي الكــوردي الســوري.

قــوات النظــام تفتتــح مركــزًا للتســويات فــي مركــز مدينــة درعــا لمــدة يوميــن     
ــن  ــو ع ــدار عف ــم إص ــث ت ــط. حي ــقين فق ــر المنش ــم العناص ــوية ه ــن بالتس والمعنيي
المنشــقين مقابــل حصولهــم علــى بطاقــة تســوية وااللتحــاق بالخدمــة العســكرية 

ــوم. ــا 15 ي ــدة أقصاه ــد م بع

مديــر التخطيــط فــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة بحكومــة النظــام "محمــود الكــوا":     
ــاد ومــن كان علــى خــط الفقــر أصبــح  ــًا بازدي ــاج دعمــًا أهلي عــدد الشــرائح التــي تحت

تحتــه فــي ظــل ارتفــاع األســعار والصعوبــات المعيشــية.

رئيــس النظــام "بشــار األســد" يصــدر مرســومًا يقضــي بصــرف منحــة ماليــة لمــرة     
واحــدة بمبلــغ 75 ألــف ليــرة ســورية )نحــو 20 دوالرًا( معفــاة مــن الضرائــب للعامليــن 

ــة. ــة وأصحــاب المعاشــات التقاعدي فــي الدول

المديريــة العامــة للموانــئ التابعــة لــوزارة النقــل بحكومــة النظــام تعلــن طــرح     
ــتثمار  ــوس لاس ــاس وطرط ــة وباني ــة وجبل ــي الاذقي ــة ف ــع البحري ــن المواق ــدد م ع

الموســمي بطريقــة المــزاد العلنــي.

علــى      لتوزيعهــا  الغربــي  دمشــق  ريــف  إلــى  إماراتيــة  إغاثيــة  شــاحنات  وصــول 
قســم مــن األهالــي المســجلين فــي قوائــم منظمــة الهــال األحمــر بمناطــق داريــا 
وسعســع وكناكــر. وحكومــة النظــام طلبــت تخصيــص كميــة مــن المســاعدات لعــدد 

ــرب". ــات ح ــم إلصاب ــرض بعضه ــادي وتع ــم الم ــق وضعه ــبب "ضي ــا بس ــن عناصره م

الدفــاع المدنــي الســوري: عــودة داء اللشــمانيا لانتشــار فــي عــدة مناطــق شــمال     
ــة  ــة التحتي ــي والبني ــرف الصح ــيما الص ــات وال س ــف الخدم ــبب ضع ــوريا بس ــرب س غ

ــة الرمــل التــي تنقــل العــدوى. المدمــرة وانتشــار ذباب

قــوات النظــام وميليشــيا حــزب اهلل اللبنانــي تعــزز حواجزهــا األمنيــة فــي منطقــة     
القصيــر غربــي حمــص وقــرب المعابــر الحدوديــة غيــر الشــرعية مــع لبنــان بعــد تزايــد 

حركــة تهريــب البشــر مــن ســوريا علــى خلفيــة تــردي األوضــاع المعيشــية.
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ميليشــيا "فاطميــون" األفغانيــة تطــرد عناصــر ميليشــيا "الدفــاع الوطنــي" مــن     
مقراتهــم فــي منطقــة الكتــف ومــن مبنــى الهجــرة والجــوازات عنــد مدخــل مدينــة 

ــزور. ــف محافظــة دير_ال البوكمــال بري

الدفــاع المدنــي الســوري يقــول إن فرقــه أســعفت أكثــر مــن 100 حالــة تســمم     
غذائــي بســبب األطعمــة الفاســدة إلــى المشــافي مــن مخيمــات جبــل كللــي بريــف 
إدلــب الشــمالي منــذ مســاء األحــد وحتــى االثنيــن.  الدفــاع المدنــي: الحــاالت توزعــت 
فــي مخيمــات "العينــاء وكفرعويــد المحبــة والمختــار ودار الكــرام والملــك هلل" قــرب 

بلــدة كللــي شــمالي إدلــب وأغلبهــم نســاء وأطفــال وبينهــم حــاالت حرجــة.

الجيــش الوطنــي الســوري يصــدر تعميمــا يقضــي بمنــع حمــل الســاح داخــل المــدن     
ــة  ــى مهم ــن عل ــر الحاصلي ــتثناء العناص ــا باس ــًا بات ــوريا منع ــمال س ــي ش ــدات ف والبل
رســمية لحمايــة األســواق وتأميــن المدنييــن. وقالــت غرفــة القيــادة الموحــدة عــزم: 
ســيتم التعامــل بحــزم مــع أي اشــتباك مســلح بيــن أفــراد أو مجموعــات الجيــش 

ــي الســوري. الوطن

 موقــع صــوت العاصمــة المحلــي يكشــف عــن عمليــات تهريــب تجــري بيــن نظــام     
ــع:  ــكة. الموق ــي الحس ــد ف ــة قس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــق وق ــي دمش ــد ف األس
ــها  ــى رأس ــات عل ــن المنتج ــد م ــب العدي ــوم بتهري ــكرية تق ــن" العس ــرات إليوش طائ
"الدخــان" و"المعســل" و"المعلبــات" و"الفواكــه" إضافــة لبعــض األدوات الكهربائيــة 
واألدويــة األجنبيــة. الموقــع: عمليــات التهريــب تجــري بإشــراف "األمــن العســكري" 
ــع:  ــلي. الموق ــي القامش ــام ف ــن بالنظ ــار مرتبطي ــر تج ــكرية" عب ــرات العس و"المخاب
المرابــح الشــهرية مــن عمليــات التهريــب بيــن القامشــلي ودمشــق تصــل إلــى مئــات 

ــهريًا. ــدوالرات ش آالف ال

ــاء النظــام ســانا: لليــوم الـــ 17 علــى التوالــي تســتمر قســد بفــرض حصــار      ــة أنب وكال
ــة الحســكة. ــى مركــز مدين عل

وزيــر التجــارة الداخليــة فــي حكومــة النظــام "عمــرو ســالم": نــدرس اســتبدال الدعــم     
عبــر "البطاقــة الذكيــة" بتقديــم مبلــغ محــدد للمســتفيد وإزالــة بعــض الشــرائح مــن 

الدعــم بســبب "األعبــاء الكبيــرة المترتبــة علــى خزينــة الدولــة".
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ــن خرجــوا      ــن الذي ــم التابعــة لقســد تفصــل عــددًا مــن المعلمي ــة والتعلي ــة التربي لجن
ــي. ــف الرقــة الغرب ــة "الطبقــة" بري ــت برفــع األجــور فــي مدين بمظاهــرات طالب

قــوات النظــام تعتقــل رجــًا حــاول االنتحــار وأطلــق النــار فــي الهــواء بســبب مصــادرة     
الجمــارك لبضائــع مــن محلــه فــي منطقــة "أبــو رمانــة" وســط العاصمــة دمشــق.

قــوات النظــام تســتقدم تعزيــزات عســكرية إلــى باديــة الرصافــة جنــوب الرقــة قادمــة     
مــن مدينــة مســكنة بريــف حلــب.

الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة 5 مدنييــن بينهــم طفــل وإصابــة 11 آخريــن جــراء     
ــة. ــة الماضي ــام الثاث ــال األي ــوريا خ ــي س ــمال غرب ــي ش ــير ف ــوادث س ح

ــب العاقــات العامــة فــي      ــزل رئيــس مكت ــى من ــة يتبنــى الهجــوم عل ــم الدول تنظي
مجلــس ديرالــزور المدنــي التابــع لقســد فــي منطقــة "أبــو خشــب" غربــي المحافظة 

والــذي خلــف 7 قتلــى و4 جرحــى.

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل شــخصين فــي حــي "المشــلب" بمدينــة الرقــة     
بتهمــة التعامــل مــع الجيــش الوطنــي الســوري.

"بشــار األســد" يصــدر مرســومًا بتســمية اللــواء "علــي محمــود عبــاس" وزيــرًا للدفــاع     
فــي حكومــة النظــام. وتعييــن اللــواء عبــد الكريــم محمــود إبراهيــم رئيســًا لهيئــة 

األركان العامــة

محافــظ الحســكة التابــع لحكومــة النظــام "غســان حليــم" يعلــن الوصــول الــى اتفــاق     
مــع قســد يقضــي بفــك الحصــار عــن مدينتــي الحســكة و القامشــلي خــال الســاعات 

ــة القادمة. القليل

ــة مــن أمــام      "الشــبيبة الثوريــة" التابعــة لحــزب العمــال الكردســتاني تختطــف طفل
مدرســتها فــي حــي "الشــيخ مقصــود" بمدينــة حلــب لتجنيدهــا فــي صفوفهــم.

محافــظ الحســكة فــي حكومــة النظــام غســان خليــل يعلــن وصــول النظــام التفــاق     
ــلي  ــكة والقامش ــي الحس ــي مدينت ــاء ف ــن أحي ــار ع ــك الحص ــي بف ــد يقض ــع قس م
وقــال خليــل: االتفــاق الــذي تــم برعايــة روســية يقضــي أيضــا الســماح بإدخــال المــواد 
الغذائيــة والطحيــن والمحروقــات إلــى المناطــق التــي كانــت تحــت الحصــار بمــا فيهــا 

حيــي الشــيخ مقصــود واألشــرفية بمدينــة حلــب.
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وفــاة الطفــل "يحيــى عمــار الريــا" غرقــًا فــي نهــر العاصــي بمدينــة أنطاكيــا التركيــة     
وال تــزال فــرق اإلنقــاذ تحــاول إخــراج جثتــه منــذ البارحــة.

موقــع العربــي الجديــد: ضبــاط إيرانيــون يعملــون علــى تشــكيل ميليشــيا عشــائرية     
ــيرة  ــايخ عش ــد مش ــراف أح ــوريا بإش ــرقي س ــمال ش ــكة ش ــة الحس ــة بمحافظ محلي

ــام. ــة للنظ ــد" الموالي "الراش

ــبة 25% دون أي      ــة بنس ــف الخليوي ــة" الهوات ــور "جمرك ــع أج ــام ترف ــة النظ حكوم
ــد. ــة الناظمــة لإلتصــاالت والبري إعــان رســمي مســبق مــن الهيئ

التحالــف الدولــي يرســل قافلــة أســلحة ومســاعدات لوجســتية مكونــة مــن 20     
شــاحنة إلــى قواعــده العســكرية بريــف الحســكة قادمــة مــن شــمال العــراق.

انخفضــت أســعار العقــارات فــي العاصمة دمشــق بنســبة 15 بالمئة منذ شــهر تشــرين     
الثانــي العــام الماضــي إلــى اليــوم، وعلــى الرغــم مــن ركــود البيــع والشــراء وانتشــار 
العــروض الكثيــرة أمــام قلــة الطلــب ال تــزال األســعار تكــوي وســعر المتــر اليــوم أغلــى 

مــن ثمــن شــقة قبــل بــدء األزمــة فــي ســورية.

الســلطات األردنيــة تعلــن ضبــط كميــة ذخائــر وأســلحة قادمــة مــن ســوريا بعــد     
الحــدود. اشــتباكات مــع مهربيــن علــى 

أصــدرت غرفــة القيــادة الموحــدة )عــزم( قــرارات جديــدة لضبــط فوضــى الســاح فــي     
مناطــق شــمال ســورية
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

وصــول الرئيــس التركــي رجــب طيــب اردوغــان الــى جــدة فــي أول زيــارة لرئيــس تركــي 
للســعودية منــذ 2017.

إدارة الهجــرة فــي اســطنبول تدعو الســوريين مــن حاملي "بطاقــة الحماية المؤقتة" 
الذيــن يرغبــون بتحديــث عناويــن ســكنهم لمراجعــة مركــز "تــوزال" دون الحاجــة لحجــز 

موعد مســبق.

الســلطات التركيــة تعلــن ضبــط حســابات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي تديرهــا 
منظمــات "إرهابيــة" مــن بينهــا منظمــة "غولــن" الســتفزاز األتــراك وتحريضهــم ضــد 

الاجئيــن الســوريين.

ــوريين  ــاء س ــاركة أطب ــى مش ــا إل ــر له ــي تقري ــير ف ــية تش ــد الفرنس ــة لومون صحيف
مــن منظمــة ســامز غيــر الحكوميــة فــي عمليــات اإلغاثــة واإلســعاف فــي أوكرانيــا. 
وقالــت الصحيفــة: الســوريين ال َيكتفــون بإعــان تضامنهــم مــع الشــعب األوكرانــي 
ضحايــا وحشــيِة الجيــش الروســي بل ُيحــاول بعضهم تقديــم دعم ملموس باســتخدام 

خبرتهــم فــي مناطــق الحــرب فــي ســوريا.

ــوريا  ــي س ــمال غرب ــخص ش ــف ش ــول إن 135 أل ــة تق ــانية التركي ــة اإلنس ــة اإلغاث هيئ
اســتفادوا مــن طــرود رمضــان التــي وزعتهــا بمســاهمة المتبرعيــن. وقــال المســؤول 
اإلعامــي فــي الهيئــة ســليم طوســون فــي بيــان: أنشــطة اإلغاثــة مســتمرة فــي 
ســوريا تحــت شــعار "نحيــا رمضــان" وشــملت مناطــق إدلــب وعفريــن وإعــزاز وجرابلــس 

ورأس العيــن وتــل أبيــض.

وكالــة "أسوشــيتد بــرس" األمريكيــة: الفرقــة 25 التابعــة لقــوات النظــام والمعروفــة 
باســم "قــوات النمــر" تســتعد للمشــاركة بحــرب روســيا علــى أوكرانيــا خــال األســابيع 

المقبلة.
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مفوضيــة األمــم المتحــدة تعلــن تراجع عدد الاجئين الســوريين العائديــن إلى بادهم 
مــن العــراق منــذ أوائــل عــام 2020 بســبب تدهــور األوضــاع األمنيــة والمعيشــية فــي 
ســوريا. وقالــت المفوضيــة فــي بيــان: ال نشــجع حاليــًا علــى عــودة الاجئيــن الســوريين 
إلــى بادهــم نظــرًا للظــروف هنــاك والتــي ال تســاعد علــى العــودة الطوعيــة بأمــان 

وكرامة.

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تدعــو الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة لتعليــق 
عضويــة نظــام األســد فــي مجلــس حقــوق اإلنســان علــى غــرار تعليــق عضوية روســيا، 
الشــبكة فــي تقريــر لهــا: روســيا والــدول المواليــة لهــا تصــوت دائمــا لصالــح النظــام 
ــر  ــم ضــد اإلنســانية، الشــبكة: تقري فــي مجلــس حقــوق اإلنســان رغــم تورطــه بجرائ
ــق االنتهاكات  لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا فــي شــباط الفائــت وثَّ

الجســيمة لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني فــي ســوريا

االتحــاد األوروبــي يعلــن عقــد الــدورة السادســة مــن مؤتمــر "دعــم مســتقبل ســوريا 
والمنطقــة" يومــي 9 و10 مــن أيــار المقبــل فــي العاصمــة البلجيكيــة بروكســل.

المتحــدث باســم المفوضيــة األوروبيــة بيتــر ســتانو: سيشــارك فــي المؤتمــر ممثلــون 
عــن حكومــات ومنظمــات دوليــة وإقليميــة ومنظمــات مجتمــع مدنــي وهــو فرصــة 

مهمــة للتأكيــد علــى دعــم المجتمــع الدولــي للشــعب الســوري.

مديــرة االتصــال باللجنــة الســورية التركيــة المشــتركة "إنــاس النجــار" : إن إدارة الهجــرة 
التركيــة أكــدت تفعيــل كملــك الاجئيــن الســوريين ممــن لديهــم كــرت مســاعدة 
"الهــال األحمــر". وقالــت إنــاس النجــار: رغــم إعــادة تفعيــل الكملــك إال أنــه تــم وضــع 
"كــود / إشــارة" علــى مــن لــم يتــم تثبيــت عنوان ســكنه فــي دائــرة النفــوس التركية.

ــم قاســم يدعــو الحكومــة  ــي نعي ــن العــام لميليشــيا "حــزب اهلل" اللبنان ــب األمي نائ
ــزب  ــم: الح ــال قاس ــد وق ــام األس ــع نظ ــة م ــات الطبيعي ــادة العاق ــى إع ــة إل اللبناني
سيســعى بــكل جهــد إلعــادة العاقــات وحــان الوقــت لعــودة النازحيــن والاجئيــن 

ــم. ــى بلده ــوريين إل الس
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مســاعدة األميــن العــام لألمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية "جويــس مســويا": ســوريا 
علــى شــفير أن تتحــول إلــى "أزمــة منســية" تضــاف إلــى قائمــة األزمــات المنســية 
األخــرى. وقالــت مســويا: ماييــن الســوريين يعانــون شــهريًا فــي ســبيل البقــاء علــى 
قيــد الحيــاة وإطعــام عائاتهــم وتوفيــر مســتقبل ألطفالهــم. وقالــت أيضــا مســويا: 
تجديــد إذن عبــور مســاعدات األمــم المتحــدة عبــر الحــدود يظــل أساســيًا إلنقــاذ األرواح 

فــي شــمال غربــي ســوريا.

المبعــوث األممــي إلــى ســوريا "غيــر بيدرســون": الجولــة الثامنــة مــن اجتماعــات 
اللجنــة الدســتورية الســورية ســتعقد بمدينــة جنيــف السويســرية فــي 28 مــن الشــهر 
المقبــل، بيدرســون: رســالتي اليــوم بســيطة وهــي دعــوة للتركيــز علــى ســوريا 
والمشــاركة البنــاءة الهادفــة، بيدرســون: ســوريا تعيــش صراعــًا متأججــًا وليــس خامــدًا 
وهنــاك 5 جيــوش أجنبيــة بمواقــع مختلفــة فــي البــاد والحــوادث المتكــررة التــي 

تنخــرط فيهــا أطــراف دوليــة "أمــر مقلــق".

مبعــوث روســيا إلــى مجلــس األمــن فاســيلي نيبينزيــا يهــدد بعــدم التصويــت لصالــح 
قــرار تمديــد دخــول المســاعدات األمميــة عبــر معبــر بــاب الهــوى الصيــف المقبــل.

المنــدوب الروســي: لــم يتــم تنفيــذ القــرار األممــي 2585 حســب الشــكل الــذي تــم 
االتفــاق عليــه فــي مجلــس األمــن والوضــع لــم يتغيــر بعــد 9 أشــهر مــن عمــل معبــر 

الهــوى

المبعــوث األمريكــي الخــاص إلــى ســوريا إيثــان غولدريتــش يبحــث فــي اجتمــاع مــع 
ممثليــن عــن وزارتــي خارجيــة قطــر ومصــر الملــف الســوري. الســفارة األميركيــة فــي 
ســوريا فــي تغريــدة عبــر تويتــر: غولدريتــش أّكــدا التــزام واشــنطن بدفــع حــل سياســي 

للنــزاع الســوري بمــا يتماشــى مــع قــرار مجلــس األمــن 2254.

ــن: ســوريا ال  ــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئي ــة باســم المفوضي المتحدث
تــزال تشــكل أكبــر مصــدر لاجئيــن فــي العالــم رغــم حــرب أوكرانيــا حيــث فــر مــن ســوريا 

نحــو 6.8 مليــون شــخص.
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PKK/ عقــد وفــد روســي عســكري، اجتماعــا مغلقــا مــع قيــادات بصفــوف ميليشــيا
PYD" فــي مطــار الطبقــة العســكري غربــي الرقــة. وجــاء اللقــاء بهــدف اطــاع الروس 
علــى مطالــب ميليشــيا PKK/PYD مــن أجــل ســماحها بمــرور صهاريــج النفــط العالقــة 
علــى معبــر "الطبقــة" نحــو مناطــق ســيطرة نظــام األســد. ووفقــا لمصــادر المحليــة، 
فــإن الوفــد الروســي يســتعد لعقــد اجتمــاع مــع إدارة معبــر "صفيــان" وضبــاط 
ميليشــيا األســد للتوصــل إلــى صيغــة نهائيــة علــى أن تكــون بضمانــة روســية وتحــت 
رقابتهــا. ويأتــي ذلــك بهــدف إخــراج معابــر الطبقــة مــن قائمــة الحصــار المتبادلــة بيــن 

نظــام األســد وميليشــيا PKK/PYD فــي محافظتــي الحســكة وحلــب.

كشــفت منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة "يونيســيف"، األربعــاء، إن عــدد األطفــال 
الســوريين الذيــن يموتــون فــي لبنــان بســبب مضاعفــات تتعلــق بالحمــل، ارتفــع إلــى 
ــا، وســط أزمــة اقتصاديــة ســاحقة مســتمرة منــذ ثــاث ســنوات.  ثاثــة أمثالــه تقريب
ــى  ــدرة عل ــم الق ــن لديه ــم تك ــان ل ــي لبن ــال ف ــث األطف ــيف" إن "ثل ــت "يونيس وقال
الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة حتــى أكتوبر/تشــرين األول 2021، وزاد عــدد األطفــال 
الذيــن يموتــون خــال األســابيع األربعــة األولى مــن الوالدة، بدرجــة كبيرة بيــن الاجئين 
الســوريين فــي أربعــة أقاليــم جــرى تقييمهــا مــن 65 وفــاة لحديثــي الــوالدة فــي 

الربــع األول مــن 2020 إلــى 137 وفــاة فــي الربــع الثالــث".

كشــف وزيــر الخارجيــة التركــي األســبق شــكري أوميــت غوريــل عــن جهــود يقودهــا 
"حــزب النصــر" فــي تركيــا للتوصــل إلى تفاهــم مع الحكومة الســورية "لضمــان إعادة 
ــابقة  ــات الس ــار السياس ــح مس ــة، وتصحي ــن جه ــم م ــى باده ــوريين إل ــن الس الاجئي
ــي"  ــار العرب ــئلة "النه ــى أس ــي رّده عل ــل ف ــال غوري ــرى". وق ــة أخ ــن جه ــة م الخاطئ
حــول الموضــوع: "بدأنــا بمبادراتنــا المتعّلقــة بالمواطنيــن الســوريين المتواجديــن في 
تركيــا تحــت بنــد الحمايــة الموقتــة. ناقشــنا هــذه المســألة بدايــة مــع وزارة خارجيتنــا. 
خطوتنــا الّتاليــة هــي الّتوجــه إلــى دمشــق بوفــد مــن حــزب النصــر برئاســتي، والبــدء 
بالمفاوضــات حــول الموضــوع. نرغــب فــي الحصــول علــى المواعيــد واالنطــاق بهــذه 
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ــي  ــورية ف ــؤون الس ــة الش ــع مديري ــات م ــا محادث ــل: "أجرين ــاف غوري ــة". وأض العملي
ــات الرســمية التــي  ــة للمحادث ــم مســاهمة إيجابي ــا هــو تقدي ــة. هدفن وزارة الخارجي
نأمــل بــأن تبــدأ بيــن الطرفيــن فــي المســتقبل القريــب وذلــك مــن خــال إنشــاء قنــوات 

موازيــة )مــع الجانــب الســوري(".

ــن  ــراوح بي ــد تت ــار األس ــة بش ــروة عائل ــرس: ث ــر للكونغ ــي تقري ــة ف ــة األميركي الخارجي
مليــار الــى مليــاري دوالر وفــق تقديــرات المصــادر المفتوحــة. وبشــار واســماء األســد 
يمارســان نفــوًذا كبيــًرا علــى جــزء كبيــر مــن ثــروة ســوريا، وبشــار يملــك عاقــات رعايــة 
وثيقــة مــع أكبــر الاعبيــن االقتصادييــن فــي بــاده. فاســماء األســد تمــارس نفــوًذا 
متزايــًدا علــى االقتصــاد الســوري واللجنــة االقتصادية التي تديره ووســعت ســيطرتها 
ــن  ــة م ــتان الخيري ــة البس ــى جمعي ــتولت عل ــا اس ــة، كم ــر الربحي ــات غي ــى القطاع عل
رامــي مخلــوف ولهــا مقربيــن فــي مجلــس أدارة شــركة ســيرياتيل. وأسســت شــركة 

اتصــاالت مــع رجــل االعمــال الســوري خضــر طاهــر بــن علــي.

وقــد تراكمــت الثــروة غيــر المشــروعة لــدى عائلتــي األســد واألخــرس علــى حســاب 
ــج وأماكــن أخــرى. وشــبكة  ــا والخلي الشــعب الســوري مــن خــال شــبكة فــي أوروب
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  قطاعــات  فــي  تمتــد  االقتصــادي  األســد  ماهــر  نفــوذ 
المعلومــات والهندســة والطاقــة والســياحة والفرقــة الرابعــة التــي يشــرف عليهــا 
متورطــة فــي تهريــب مخــدرات. وهــو علــى عاقــة عمــل وثيقــة مــع محمــد صابــر 
حمشــو وعائلــة قاطرجــي المشــرفة علــى تهريــب النفــط مــن مناطــق داعــش فــي 

ــي. الماض

بشــرى األســد وابناؤهــا يعيشــون فــي مدينــة دبــي االماراتيــة منــذ 2012 بعــد خــاف 
مــع بشــار االســد بشــأن التعامــل مــع الصــراع الداخلــي.

ــن خــال الرئيــس الســوري وهــو أغنــى وأقــوى الشــخصيات  ــوف هــو اب  رامــي مخل
فــي ســوريا وتقديــرات ثروتــه تتــراوح بيــن 5 و 10 مليــار دوالر، كمــت نمــا دور إيهــاب 
ــق  ــك ح ــد ويمل ــار األس ــي وبش ــقيقه رام ــن ش ــاف بي ــد خ ــوريا بع ــي س ــوف ف مخل

ــر مــن 200 مكتــب صرافــة فــي دمشــق. ــر أكث احتــكار االســواق الحــرة ويدي
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مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الاجئيــن: أكثر مــن 3 آالف مهاجــر بينهم 
ســوريون لقــوا حتفهــم فــي البحــر خــال عــام 2021 أثنــاء محاولتهــم الوصــول إلــى 

أوروبا.

المفوضيــة: يجــب علــى الجميــع المســاعدة فــي تقديــم بدائــل ذات معنــى لهــذه 
الرحــات الخطيــرة ومنــع تحــول النــاس إلــى ضحايــا تهريــب.
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

ــرقية  ــاء الش ــار األحي ــادة إعم ــد إلع ــام األس ــات لنظ ــط: اقتراح ــرق األوس ــة الش صحيف
مــن مدينــة حلــب بأمــوال مــن جهــات عربيــة وتفاهمــات إقليميــة. وقالــت الصحيفــة: 
النظــام رفــض المقتــرح ويريــد بنــاء مــدن ســكنية جديــدة خــارج تلــك المناطــق أو فــي 
محيطهــا وتــرك أهالــي المناطــق المدمــرة النازحيــن المشــردين يواجهــون مصيرهــم 

بأنفســهم.

ــة  ــر لـــ "معهــد أبحــاث األمــن القومــي اإلســرائيلي" )INSS(  عــن أهمي تحــدث تقري
الوضــع الحالــي "المــأزوم" فــي ســوريا بالنســبة إلســرائيل، الــذي يشــكل فرصــة 
الــذي نشــره  التقريــر  للتأثيــر علــى تشــكيلها واســتقرارها. وجــاء فــي  إلســرائيل 
المعهــد، الخميــس 13 نيســان 2022، انتهــت "الحــرب األهليــة" في ســوريا بعــد 11 عامًا 
بخســارة فادحــة للمعارضــة الســورية و"نصــر أجــوف" لبشــار األســد، مــن دون ســيطرة 
ــر إلــى أن ســوريا أصبحــت منقســمة  فعليــة علــى جميــع أنحــاء سوريا.وأشــار التقري
وتخضــع تحــت ســيطرة قــوى أجنبيــة، وتعانــي مــن أزمــة اقتصاديــة وإنســانية حــادة، 
تشــكل هــذه الفتــرة االنتقاليــة فرصــة ســانحة لتــل أبيــب للعــب دور فــي تشــكيلها 
واســتقرارها. وأوصــى التقريــر بوجــوب اســتمرار الضربــات الجويــة داخــل ســوريا لمنــع 
ــع  ــوريا م ــن س ــن م ــراج اإليرانيي ــد إلخ ــة لألس ــي ذريع ــا تعط ــي، ألنه ــع اإليران التموض
الحفــاظ علــى آليــة التنســيق مــع الــروس. وأشــار التقريــر إلــى أن إيــران تســتغل الحــرب 
فــي أوكرانيــا لتوســيع نفوذهــا علــى حســاب النفــوذ الروســي. كمــا أوصــى التقريــر 
ــن  ــاء المحليي ــع الحلف ــة م ــات خاص ــة عاق ــمة وإقام ــوريا المنقس ــع س ــل م بالتعام
المحتمليــن، ال ســيما "األكــراد فــي شــمال شــرقي البــاد والــدروز فــي الجنــوب". 
وأشــاد التقريــر بالتجربــة "الكرديــة" فــي شــمالي غربــي ســوريا فــي إنشــاء منطقــة 

حكــم ذاتــي وإدارة ناجحــة ال تخلــو مــن الفســاد.
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تركيــا تضغــُط علــى اإلدارِة األمريكيــِة لعــدمِ حصــوِل “اإلدارِة الذاتيــِة” علــى اســتثناٍء 
مــن عقوبــاِت قيصــَر. أّكــدْت مصــادُر مطلعــٌة، أَنّ تركيــا تضغــط علــى اإلدارة األمريكيــة 
لعــدم منــِح مناطــق ســيطرة “اإلدارة الذاتيــة” فــي شــماِل شــرقي ســوريا، اســتثناءاٍت 
ــأن  ــن ش ــد، ألَنّ م ــام األس ــى نظ ــروِض عل ــر” المف ــون “قيص ــاِت قان ــن عقوب ــٍة م خاص
“نــورث  موقــع  وبحســب  المنطقــة..  فــي  الذاتيــة  اإلدارة  حالــَة  “يعــّزز  أْن  ذلــك 
بــرس” المحلــي نقــًا عــن مصــادره، فــإَنّ مســّودَة قــرار اســتثناء مناطــق خارجــة عــن 
ــت جاهــزًة وعلــى وشــِك اإلعــان عنهــا  ــات “قيصــر”، كان ســيطرِة النظــام مــن عقوب
ــى  ــيرًا إل ــا، مش ــي أوكراني ــرب ف ــدالع الح ــَل ان ــة، قب ــة األمريكي ــل وزارة الخزان ــن ِقب م
ــِع حــدوِث هــذه الخطــوة.  ــا لمن ــا والمعارضــة الســورية فــي واشــنطن تدخلت أَنّ تركي
ووفــَق مصــدرٍ آخــر ُمقــّرٍب مــن المعارضــة الســورية فــي واشــنطن، فــإَنّ المعارضــة 
تفّضــل عــدَم الحصــول علــى اســتثناء خــاص مــن العقوبــات لمناطقهــا، إذا كان هــذا 
ــة.” وأوضــح المصــدُر أَنّ أنقــرَة  ــًا لمناطــق “اإلدارة الذاتي القــراُر يعنــي اســتثناًء مماث
والمعارضــة تعتقــدان أَنّ الحــدود المفتوحــة بيــن شــمال غربــي ســوريا وتركيــا، تمّكــن 
ــن  ــَر م ــن يغّي ــتثناء ل ــذا االس ــة، وأَنّ ه ــِق المعارض ــات مناط ــن احتياج ــن تأمي ــرَة م األخي
المعادلــة السياســية واالقتصاديــة شــيئًا، لذلــك يتــمُّ الدفــُع باتجــاه عــدم اتخــاذ قــرار 

ــَر علــى مناطــِق “اإلدارة الذاتيــة”. ــُره اإليجابــي أكب ــذي ســيكون أث االســتثناء، ال

الماضــي  األربعــاء  فجــر  اإلســرائيلية  الغــارات  لألبحــاث:  اإلســرائيلي  "ألمــا"  مركــز 
اســتهدفت موقعيــن قــرب دمشــق يحويــان "إمــدادات إيرانيــة" تــم نقلهــا عبــر مطــار 

دمشــق الدولــي.

كتــب جهــاد يازجــي رئيــس تحريــر مجلــة ســيرياريبورت : ننشــر هــذا األســبوع مقابلــة 
 Gulfsands حصريــة مــع جــون بيــل ، العضــو المنتــدب لشــركة غولــف ســاندز النفطيــة
Petroleum. ومــن المثيــر لاهتمــام أنــه يشــير إلــى "التعافــي المبكــر" باعتبــاره اإلطار 
الــذي يمكــن لشــركته مــن خالهــا العمــل فــي ســوريا وإعفائهــا مــن العقوبــات. كمــا 
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ــذي  ــة أمــل" عندمــا علمــت بالترخيــص ال ــت بخيب قــال إن شــركة جلــف ســاندز "أصيب
ــا  ــة االمريكيــة لشــركة دلت منحــه مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة فــي وزارة الخزان
ــط  ــن النف ــائر م ــل الخس ــون بي ــدر ج ــا يق ــب. كم ــنوات ترام ــال س ــي خ ــنت إنرج كريس
ــوك 26  ــا أن "أصــول بل ــار دوالر. وأوضــح لن ــة 26 بنحــو 2.5 ملي "المســروق" مــن الكتل
يديرهــا ويســيطر عليهــا مجلــس ســوريا الديمقراطيــة / قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

وفروعــه بمــا فــي ذلــك شــركة نفــط الجزيــرة".

معهــد الشــرق األوســط لألبحــاث يحمــل جميــع الجهــات الفاعلــة "الواليــات المتحــدة 
وروســيا والصيــن والنظــام واألردن" المســؤولية القانونيــة لحمايــة النازحيــن الســوريين 
فــي مخيــم الركبــان. المعهــد: حــل المعضلــة اإلنســانية تكمــن بيــد واشــنطن وليــس 
عــن  للتخلــي  اســتعدادهما  عــدم  والنظــام  روســيا  مــن  كل  أبــدت  بعدمــا  األردن 
ــف.  ــدة التن ــن قاع ــة م ــوات األمريكي ــل الق ــن أو رحي ــودة النازحي ــأن ع ــا بش مطالبهم
المعهــد: النظــام وروســيا يواصــان عرقلــة أي برنامــج فعــال مــن برامــج األمــم 
ــار جميــع الجهــود الدوليــة الســاعية للتخفيــف مــن  المتحــدة اإلنســانية وســط انهي

ــم. أزمــة المخي

ــح  ــة تعمــل علــى فت ــدول عربي ــا" تكشــف عــن مســاع دبلوماســية ل صحيفــة "تركي
آفــاق حــوار بيــن دمشــق وأنقــرة. وقالــت الصحيفــة: المســاعي تتركــز علــى العــودة 
الطوعيــة لـــ 1.5 مليــون الجــئ ســوري إلــى وطنهــم بعــد خلــق الظــروف المناســبة 
فــي مناطــق ســيطرة النظــام والمناطــق التــي يســيطر عليهــا الجيــش الوطنــي 
الســوري. وقالــت أيضــا الصحيفــة: المســاعي تخطــط للعمــل علــى مــدار الـــ 15 - 20 
شــهرًا خــال الفتــرة المقبلــة لتكــون تركيــا هــي الضامــن لعــدم تعــرض الاجئيــن 

لاعتقــال أو األذى.
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سادسا: رؤية تحليلية

ســيتصدر ملــف الاجئيــن فــي دول الجــوار وخاصة فــي تركيا نتيجــة اقتــراب انتخاباتها 
عناويــن األخبــار، وخاصــة أن هــذا الملــف أصبــح ملــف ابتــزاز سياســي مــن قبــل األحــزاب 
المعارضــة، ويبــدو أن الحكومــة التركيــة تــدرك بأنهــا مضطــرة لتنفيــذ خطــوات عمليــة 
لســحب هــذا الكــرت السياســي مــن يــد المعارضــة، وفــي ســبيل ذلــك تعمــل الحكومة 

التركيــة وفــق المســارات وهي:

الاجئيــن (   1 الناتــج عــن ملــف  الضغــط  بــأن  تــدرك  التركيــة  اقتصــادي: فالحكومــة 
تراجعــا. التركــي  االقتصــاد  شــهد  كلمــا  يتضاعــف 

سياســي مــن خــال التصريــح الرســمي مــن قبــل الحكومــة بأنهــا مــع عــودة الاجئيــن (   2
ولكــن هــذا األمــر يتطلــب توفيــر شــروط عودتهــم.

ــة (   3 ــة والدولي ــاء تفاهمــات سياســية مــع القــوى اإلقليمي دبلوماســي مــن خــال بن
ــة. الفاعل

كل هــذه المســارات تتطلــب مــن صانــع القــرار التركــي إعــادة تصفيــر لســاعة األزمــات 
التــي تعيشــها تركيــا مــع دول اإلقليــم، وهــو مــا تجلــي في إعــادة تنشــيط للعاقات 
االمارتيــة التركيــة، واإلســرائيلية التركيــة، والســعودية التركيــة وال يســتبعد أن يكــون 
هنــاك إعــادة تنشــيط للعاقــات المصريــة التركيــة، وقــد يتنبــأ البعــض بــأن يكــون هناك 
انفتــاح مــن قبــل تركيــا تجــاه النظــام، ولكــن يبــدو أن هــذا األمــر مســتبعد فــي الفتــرة 
الحاليــة وخاصــة بعــد تطــورات القضيــة األوكرانيــة، والتــي اصطفــت بهــا أغلــب دول 
العالــم ضــد روســيا، وبالتالــي فالتوجــه العــام لــن يكــون بمكافــأة الــروس وحلفائهــم 

بــل العكــس.  
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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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