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مرصد حرمون

فــي ســورية  الصــراع  فــي  التطــورات  وأبــرز  هــي رصــد واقعــي ملجريــات األحــداث  غايــة مرصــد حرمــون 
وعليهــا، مــن مختلــف الجوانــب وملختلــف األطــراف؛ بقصــد معرفــة مــا يحــدث وتكويــن صــورة مواكبــة مــن 
كل النواحــي )السياســية، العســكرية، االقتصاديــة/ املعيشــية، االجتماعيــة(، واستكشــاف اتجاهــات 
األطــراف الفاعلــة ونشــاطها وتأثيرهــا وطبيعــة أنشــطتها، وذلــك مــن خــال تقاريــر تنتــج فــي أقــرب نقطــة 
القضيــة  تطــورات  آخــر  ــص 

ّ
يلخ شــهري،  تقريــر  إلنتــاج  أوليــة  كمــواد  املعلومــات  تتجمــع  ـكـي  للحــدث، 

لخلــق  الســورية،  القضيــة  تطــور  اتجــاه  رصــد  هــي  الرئيســة  والغايــة  الجوانــب.  مختلــف  مــن  الســورية 
معرفــة مواكبــة تســاعد الباحثيــن وتمــّد صانعــي القــرار بصــورة عامــة عــن أهــم التطــورات مجّمعــة فــي 

تقريــر مكثــف. 

مركز حرمون

للدراسات املعارصة

مؤسسة بحثية مستقلة، ال تستهدف الربح، تعنى بإنتاج الدراسات والبحوث السياسية واملجتمعية 
والفكريــة املتعلقــة بالشــأن الســوري خاصــة، والصــراع الدائــر فــي ســورية وســيناريوهات تطــّوره، وتهتــم 
بتعزيــز أداء املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي. كمــا تهتــم أيًضــا بالقضايــا العربيــة، والصراعــات 

املتعلقــة بهــا، وبالعاقــات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة.

ينفــذ املركــز مشــاريع ونشــاطات، ويطلــق مبــادرات مــن أجــل بنــاء مســتقبل ســورية، علــى أســس وقيــم 
الديمقراطيــة والحريــة واملســاواة وحقــوق اإلنســان وقيــم املواطنــة املتســاوية، ويســعى ألن يكــون ميداًنــا 

للحــوار البّنــاء، وســاحة لتاقــي األفــكار.
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مرصد حرمون

شهر أيار/ مايو 2021

خالصة تقرير رصد شهر أيار/ مايو 2021

� ما زال الجمود السيا�سي هو السمة السائدة في القضية السورية.	

� بشرعنة 	 السماح  عدم  حيث  من  مايو،  أيار/  شهر  خال  مستقًرا،  بدا  واألوروبي  األميركي  املوقف 
األسد، بالرغم من إجرائه انتخابات لم تنل اعترافهم. ولكن برزت ميول أقوى لدى بعض الدول األوروبية 

الصغيرة، الستعادة عاقاتها مع النظام، وازداد ظهور دعم اليمين األوروبي لنظام األسد.

� PYD على املنطقة، 	 تشير زيارات وفود أميركية ملنطقة شرق الفرات، إلى استمرار دعمها لسيطرة 
وعدم انسحابها القريب: »نحن هنا«.

�  ثم دولًيا، مع تعزيز 	
ً

جهود روسيا مستمرة بالتصميم ذاته إلعادة تأهيل األسد ونظامه، عربًيا أوال
وجودها العسكري في سورية، وتعلن عن تقديم قرض لسورية لتمويل استيراد الحبوب منها.

� ماحقة استخدام األسد للساح الكيمياوي ضد املدنيين ما زالت حاضرة في املحافل الدولية وأروقة 	
األمم املتحدة.

� الاجئون السوريون يواجهون صعوبات إضافية، وهناك تشدد في تعامل بعض دول أوروبا معهم، 	
من دون تغيير كبير في مجمل سياسات أوروبا تجاه اللجوء.

� ماحظة بعض الحرارة في عاقات السعودية بالنظام.	

� استمرت العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد مواقع إيران على األرض السورية.	

� ما زال هناك أطراف إقليمية تستغل أزمة السوريين، لتجنيدهم مرتزقة في دول أخرى، مثل ليبيا 	
واليمن وأرمينيا وأذربيجان.

� استمرار أنشطة إيران في التغلغل في جسم املجتمع والدولة السوريين.	

� ذكر، طوال أيار/ مايو 2021، وما زال الهدوء العسكري 	
ُ
لم تشهد خرائط السيطرة السورية تغيرات ت

هو السمة السائدة، بالرغم من حدوث مناوشات بين مختلف األطراف. 

� شهدت مناطق مختلفة في سورية عمليات تفجير واغتيال واعتقال وتعذيب. 	
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� شهدت مناطق »اإلدارة الذاتية« الكردية تظاهرات من قبل األهالي، ضد التجنيد اإلجباري وضد رفع 	
األسعار وضد ممارسات “اإلدارة الذاتية”، قابلتها ميليشيا PYD بالرصاص الحي، وسقط عدد من القتلى.

� ارتفعت وتيرة هجمات تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش( في مناطق متفرقة من البادية السورية. 	

� يعاني %90 من النازحين السوريين في مناطق شمال غرب سورية صعوبات معيشية قاسية.	

� ترتفع أصوات نخب سورية مطالبة بتشكيل جسم سيا�سي واسع يمثل السوريين ويعّبر عن أصواتهم 	
الغائبة حتى اآلن ملواجهة تغييبهم عن تقرير مصيرهم.

� تواصلت جهود هيئة تحرير الشام »جبهة النصرة سابًقا« لتقديم نفسها كمنظمة معتدلة تسعى 	
لتكون مقبولة عند املجتمع الدولي.

� أجرى األسد انتخابات معروفة النتائج مسبًقا، وأعلن نتائج جرى تفنيدها، وبالغ في إظهار االحتفال 	
بالنتيجة. ولقي خطابه نقًدا شديًدا من أوساط سورية واسعة وأوساط عربية ودولية، بسبب لهجته العدائية.

�  لسياسة إعادة هندسة السكان.	
ً

يستمر النظام في عمليات التهجير القسري استكماال

� الزراعة، وسبب نقًصا 	 في موسم  ر سلًبا 
ّ
أث تعاني مناطق سورية مختلفة من موسم الجفاف، مما 

حاًدا في املياه.

�  في إطار إعادة اإلعمار، ولم يستطع تأمين موارد ذات قيمة.	
ً

لم يباشر النظام أعماال

� لم تشهد مناطق سيطرة النظام أّي تحسن في األوضاع االقتصادية أو املعيشية ومازالت الصعوبات 	
شديدة وتواصل أسعار املواد األساسية ارتفاعها. وبذات الوقت ما زالت األوضاع املعيشية صعبة في مختلف 

مناطق سورية األخرى، 

� ما زال إنتاج املخّدرات مستمًرا في مناطق النظام، حيث يتم تصديرها للخارج لصالح ميليشيات، 	
وخاصة »حزب هللا«. 

� في 	 إلى جانب بشار، واستمرار وجود صورها  في بعض األخبار  استمرار ورود اسم »أسماء األسد« 
مكاتب املسؤولين، مما يعكس نفوذها السيا�سي واالقتصادي.
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الجزء األول
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دولي عربي

: األمم املتحدة ومنظماتها
ً

أول

• في 	 باختيار نظام األسد عضًوا جديًدا  74، قراًرا  الـ  العاملية، خال دورتها  اتخذت منظمة الصحة 
مجلسها التنفيذي. وقد استنكرت منظمات املجتمع املدني السورية هذا القرار الذي يشرعن جرائم الحرب، 
من  سنوات  عشر  مدى  على  األسد  نظام  ارتكبها  التي  اإلنسانية  ضد  والجرائم  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات 

الصراع.

• جددت مجموعة وزراء خارجية “مجموعة الدول السبع”، في 4 أيار/ مايو، التزامها بالعمل من أجل 	
الدفع لتحقيق جميع جوانب قرار مجلس األمن الدولي رقم )2254(، والتوصل إلى حل سيا�سي إلنهاء الحرب 

املستمرة في سورية منذ عشر سنوات حتى اآلن.

• )باب 	 معبر  طريق  عن  املساعدات  بإدخال  األمن  مجلس  لقرار  التمديد  بعدم  روسيا  تهدد  بينما 
الهوى(، وجعل جميع املساعدات تأتي عن طريق معابر النظام، وبأن يتولى الهال األحمر الحكومي السوري 
معبر  عبر  تمّر  التي  للمساعدات  الحياة”  “شريان  عدم قطع  األمن  مجلس  املتحدة  األمم  ناشدت  توزيعها، 
)باب الهوى( الحدودي مع تركيا، لنحو ثاثة مايين سوري في شمالي سورية، وقال منسق مساعدات األمم 
أيار/ مايو: “نريد أن نرى املزيد من املساعدة عبر   26 املتحدة، مارك لوكوك، أمام مجلس األمن، األربعاء 
الخطوط املارة عبر الحدود، وال يمكن استبدال عملية إدخال املعابر الحدودية، التي تعّد شريان حياة ألكثر 

من ثاثة مايين شخص. نناشد املجلس ضمان عدم قطع شريان الحياة هذا«.

• البالغ 	 قلقها  عن  ناكاميتسو،  إيزومي  الساح،  نزع  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املمثلة  عّبرت 
في  الكيمياوية”،  التابع ملنظمة “حظر األسلحة  الهوية  التحقيق وتحديد  إليها فريق  التي توصل  النتائج  من 
 ،2018 فبراير  4 من شباط/  في  إدلب،  بريف  الكيمياوية على مدينة سراقب  باألسلحة  بالهجوم  يتعلق  ما 
وقالت املسؤولة األممية، في جلسة مجلس األمن التي ُعقدت الخميس 6 أيار/ مايو افتراضًيا: “ال يوجد أي 
مبرر الستخدام املواد الكيمياوية السامة كأسلحة، من قبل أي شخص، في أي مكان وتحت أي ظرف من 

الظروف”.

ثانًيا: الوليات املتحدة

• السوري، 	 النظام  يرتكبها  التي  املستمرة  بالفظائع  بلينكن،  أنتوني  األميركية،  الخارجية  وزير  نّدد 
وذلك في ختام اجتماع الدول السبع في لندن، في 5 أيار/ مايو، ودان بلينكن إعاقة وصول املساعدات إلى 
إطاق  وبدعم وقف  في سورية،  للمرأة  الحقيقية  وباملشاركة  املعتقلين،  بإطاق سراح  مستحقيها، وطالب 
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النار في سورية بشكل كامل، ودعا لتوفير بيئة آمنة ومحايدة تسمح بعودة الاجئين إلى سورية.

• واعتبر 	  ،
ً
 إضافية

ً
الخاصة بسورية سنة الوطنية  الطوارئ  بايدن حالة  األميركي جون  الرئيس  مدد 

7 أيار/ مايو أن تصرفات حكومة النظام السوري وسياساتها، في ما يتعلق  بيان أصدره البيت األبيض في 
ل تهديًدا لألمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد 

ّ
بدعم املنظمات “اإلرهابية” واألسلحة الكيمياوية، تشك

الواليات املتحدة. وقال البيان: إن “وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية، ال تعّرض 
املنطقة«. وأشار  أنحاء  في جميع   من عدم االستقرار 

ً
أيًضا حالة د 

ّ
تول بل  للخطر فحسب،  نفسه  الشعب 

حالة  مصير  لبحث  النظام،  حكومة  وإجراءات  سياسات  في  التغييرات  في  ستنظر  املتحدة  الواليات  أن  إلى 
الطوارئ: أستستمر أم ستنتهي.

• دعا قائد القيادة املركزية األميركية )سينتكوم( كينيث ماكينزي، الجمعة 21 أيار/ مايو، خال زيارة 	
غير معلنة إلى مناطق في مدينة الحسكة الخاضعة لسيطرة )قسد(، إلى ضرورة إعادة الدول مواطنيها من 
مخيم الهول شرقي الحسكة، ودمجهم وتخليصهم من التطرف وجعلهم عناصر منتجة في املجتمع، وأكد 
ماكينزي أن نشر عربات »برادلي« شرق سورية هو رسالة لروسيا، مفادها: »هذا ليس الوقت املناسب للعبث 

مع األميركيين في املنطقة«.

• زار وفد أميركي متمثل بالقائم بأعمال نائب وزير الخارجية األميركية جوني هود ومسؤولين آخرين، 	
منطقة شمال شرق سورية، والتقوا قيادة قوات )قسد( وقيادة العشائر في الرقة وقيادة التحالف الدولي 
موا على هزيمة تنظيم »الدولة اإلسامية«، وسبل القضاء 

ّ
والعاملين في املنظمات اإلنسانية في املنطقة، وتكل

على جيوب التنظيم املنتشرة في الصحراء السورية، وفتح املعابر، ودعم الحل السيا�سي للقضية السورية.

• دعت املفوضية األميركية العليا للحريات الدينية، في تقريرها السنوي، إدارة الرئيس جون بايدن، 	
وأوضحت  شرعية،  محلية  كحكومة  سورية،  شرق  شمال  على  املسيطرة  الذاتية«  »اإلدارة  بـ  االعتراف  إلى 
املفوضية في تقريرها أّن التجربة الحكومية في شمال شرق سورية إذا نجحت فقد تصبح نموذًجا للتنظيم 

السيا�سي لسورية. 

• »لم 	 واشنطن  إن  مرعي:  فادي  سورية  في  الكردي«  الوطني  »املجلس  في  العامة  األمانة  عضو  قال 
تلعب دورها كطرف محايد أو تضغط بشكل جدي، لوقف املمارسات التي حصلت من قبل حزب االتحاد 
الديمقراطي )PYD(«، الفًتا النظر إلى أن »األميركيين لم يحاولوا حل مشكات الشرق األوسط، بل اإلمساك 

بخيوط املشكلة وتحريكها بحسب مصالحهم، وهو ما ال ينفصل عن املناطق الكردية«.

•  النووي مع إيران، من أن 	
ّ

هناك حالة قلق في األوساط السورية املعارضة، بسبب مفاوضات امللف
تكون تلك املفاوضات على حساب السوريين، ويتكرر األمر ذاته مع الرئيس بايدن، الذي يسير على خطى 
إغرائها  أجل  إيران، من  يزعج  بما ال  في سورية،  الصراع  املتحدة من  الواليات  الذي صاغ سياسات  أوباما 

بتوقيع اتفاق التخصيب النووي.
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ا: أوروبا 
ً
ثالث

• األسد، 	 بانتخابات  وإيطاليا  وفرنسا  وبريطانيا  وأملانيا  املتحدة  الواليات  خارجية  لوزراء  بيان  ندد 
معتبًرا أنها »لن تكون حّرة وال نزيهة«. وحّض البيان الذي صدر الثاثاء 25 أيار/ مايو، املجتمع الدولي على 
رفض محاولة نظام األسد كسب الشرعية مجدًدا، من دون أن يوقف انتهاكاته الخطيرة لحقوق اإلنسان، 

ومن دون أن يشارك بشكل ملحوظ في العملية السياسية التي سهلتها األمم املتحدة بهدف وضع حد للنزاع.

• 	 1 حتى  إضافًيا،  عاًما   2011 منذ  السوري  النظام  على  املفروضة  عقوباته  األوروبي  االتحاد  مّدد 
حزيران/ يونيو 2022، في ظل استمرار قمع السكان املدنيين في الباد.

• السفارة 	 فوق  اليوناني  العلم  رفع  ظهر 
ُ
ت صوًرا  مايو،  أيار/   31 االثنين  يوم  إعام،  وسائل  تداولت 

اليونان  جانب  من  محاولة  بأنه  محللون  وصفه  دبلوما�سي،  تقارب  على  مؤشرات  في  دمشق،  في  اليونانية 
لتعزيز موقفها في صراعها مع تركيا.

• في 	 املحامين  لنقيب  تصريحات  بعد  دمشق،  في  سفارتها  في  العمل  قبرص  بإعادة  التكهنات  تعززت 
في  مبًنى  القبر�سي  الجانب  الستئجار  عقًدا  قبرص  سفارة  مع  النقابة  توقيع  حول  فارس،  الفراس  سورية، 

منطقة )أبو رمانة( وسط دمشق، إلعادة فتح سفارتها.

رابًعا: تركيا 

• أكدت إدارة معبر )باب الهوى( الحدودي بين سورية وتركيا أن الحكومة التركية قامت بترحيل 700 	
الجئ سوري، بعضهم بشكل قسري وآخرون بشكل طوعي، معظمهم من الشباب)1(.

• مخيم 	 نازحي  بين  الشمالي،  إدلب  ريف  في  أطمة،  قرية  في  الخفيفة  باألسلحة  اشتباكات  اندلعت 
الكرامة وحرس الحدود التركي، يوم الجمعة 21 أيار/ مايو، على خلفية إصابة طفل من أبناء املخيم برصاص 

حرس الحدود التركي.

• خفضت تركيا كمية املياه املتدفقة عبر نهر الفرات إلى سورية، وتسبب ذلك في موجة جفاف كبيرة 	
التي  النهر  من  املياه  سحب  ومضخات  الكهرباء،  توليد  عنفات  وبتوقف  الحالي،  الزراعي  باملوسم  وخسائر 

يستخدمها املزارعون لرّي أراضيهم.

• حزب 	 عن  العام  املسؤول  الدين(  نور  )صوفي  »تحييد«  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أعلن 
العمال الكردستاني في سورية، في عملية لاستخبارات والقوات املسلحة التركية شمالي العراق، وعادة ما 

يستخدم املسؤولون األتراك مصطلح »تحييد« لإلشارة إلى »قتل« عناصر حزب العمال الكردستاني.

(1)  https://bit.ly/3hYPM2H 

https://bit.ly/3hYPM2H
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• أطلق النظام السوري سراح مواطن تركي كان محتجًزا في سجونه منذ 2011، بعد أن أم�سى مدة 	
عشر سنوات من دون محاكمة. 

• كشف وزير التجارة التركي محمد موش، في 16 أيار/ مايو، عن ضبط 1072.6 كيلوغراًما من حبوب 	
)كبتاغون(  »حبات  أّن  خاصة  مصادر  عن  )الحرة(  موقع  ل 

َ
ونق إسكندرون)2(،  بميناء  املخدرة  »كبتاغون« 

ه »تم 
ّ
كانت مخبأة ضمن شحنة حجارة بناء مرسلة من سورية، ومرت بترانزيت إسكندرون«، مشيرة إلى أن

اختيار تركيا كنقطة عبور ترانزيت إلى اإلمارات«)3(.

خامًسا: روسيا 

• في 	 فوزه  على  األسد  بوتين  وهنأ  لها،  ورّوجت  األسد،  بانتخابات  الروسية  اإلعام  وسائل  اهتمت 
االنتخابات الرئاسية.

• هبطت في قاعدة »حميميم« التي تسيطر عليها القوات الروسية، يوم الثاثاء 25 أيار/ مايو، ثاث 	
أخيًرا،  توسيعه  تم  الذي  الجديد  املدرج  على   »3 إم   22  - »توبوليف  طراز  من  املدى  بعيدة  ثقيلة  قاذفات 
العسكري  التدخل  منذ  األولى  للمرة  لتتمركز  عماقة،  وطائرات  املدى  بعيدة  مقاتات  استقبال  ليضمن 
القاذفات  أطقم  اكتساب  هو  العملية  هدف  فإن  الروسية،  الدفاع  وزارة  لبيان  ووفًقا   ،2015 في  الرو�سي 
بعيدة املدى مهارات عملية في ممارسة مهمات التدريب، في مناطق جغرافية جديدة، أثناء الرحات الجوية 
في املجال الجوي فوق البحر األبيض املتوسط، وذكر البيان أن القاذفات ستعود إلى قواعدها الدائمة في 

روسيا، بعد استكمال املهمات التدريبية.

• أظهرت دراسات دولية تراجع الدور الرو�سي شرق أوكرانيا، بعد تهديدات حلف الناتو، وزيادة النفوذ 	
الرو�سي في سورية، وتعويض نقاطها التي خسرتها في أوكرانيا.

• للسفارة 	 تعليٍق  في  وذلك  سورية،  في  شرعي  غير  بشكل  بالتواجد  لواشنطن  اتهامها  روسيا  جددت 
بانتهاك  الروسية  القوات  اتهم  )البنتاغون(،  األميركية  الدفاع  لوزارة  تقرير  على  رًدا  واشنطن،  في  الروسية 

اتفاقية “منع االشتباك بين قوات البلدين”.

• وصل الرئيس األبخازي، أصان بجانيا، األحد 16 أيار/ مايو، إلى دمشق، في زيارة استمرت بضعة 	
أيام، التقى خالها رئيس النظام السوري، بشار األسد، بهدف »تطوير وتعزيز عاقات التعاون القائمة بين 

البلدين«، حسب وكالة )سانا(.

• وخلص 	 فيكتوروف،  أناتولي  الرو�سي  بالسفير  إسرائيل  في  الدروز  املوحدين  طائفة  شيخ  اجتمع 
االجتماع إلى أربعة مطالب رئيسية وهي: إدخال مساعدات مادية إلى سورية وتوزيعها في مناطق انتشار الدروز 

(2)  https://bit.ly/3p1RlOD

(3)  https://arbne.ws/3hBHvBz
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فيها؛ السعي لفتح معبر حدودي بين سورية واألردن في جبل العرب؛ العمل على وحدة سورية وإعادة تنظيمها 
وبناء مؤسساتها الحكومية بشكل جيد وفق دستور جديد للباد؛ عدم استخدام الشباب الدرزي في سورية 

كمرتزقة وعدم إرسالهم للقتال في أوكرانيا وليبيا تحت القيادة الروسية.

سادًسا: إيران 

• أكد وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، دعم ومساندة إيران لانتخابات السورية، ورفضها 	
أي محاوالت تستهدف التشكيك في نزاهتها، وذلك في اتصال مع فيصل املقداد وزير خارجية النظام السوري.

• عّينت إيران مهدي سبحاني سفيًرا جديًدا للباد لدى دمشق، بحسب ما نقلت وكالة )إرنا( عن وزارة 	
الخارجية اإليرانية، والسفير الجديد شغل سابًقا منصب املدير العام ملكتب التخطيط والرصد االستراتيجي 

ده سابًقا مناصب دبلوماسية عديدة.
ّ
بوزارة الخارجية اإليرانية، إضافة إلى تقل

• افتتح السفير اإليراني بدمشق، مهدي سبحاني، مع مسؤولين سوريين وإيرانيين، القنصلية اإليرانية 	
22 أيار/ مايو)4(، وسط توسع ديني واقتصادي واضحين في املدينة، حيث تسعى  العامة في مدينة حلب في 
في  األحياء  من  العديد  على  قبضتها  وإحكام  العقارات  شراء  خال  من  حلب،  في  حضورها  تقوية  إلى  إيران 
ري والصاخور. وكان وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 

ّ
الجزء الشرقي من املدينة، كحي هنانو والسك

التعاون  توسيع  بذريعة  حلب،  مدينة  في  اإليرانية  العامة  القنصلية  افتتاح  مايو،  أيار/   13 في  أعلن،  قد 
االقتصادي والثقافي والتجاري بين البلدين)5(.

•  عن مصادر محلية )امليلشيات الشيعية اإليرانية تنقل كميات كبيرة من الساح، إلى مستودعات 	
ً

نقا
جديدة قرب منطقة أثرية، في مدينة امليادين بريف دير الزور الشرقي(.

• تجددت االشتباكات في منطقة السيدة زينب بدمشق، بين امليليشيات اإليرانية من جهة، والفرقة 	
واإلبقاء على  املنطقة،  إلى  يؤدي  رئي�سي  لطريق  الرابعة  الفرقة  إغاق  أخرى، على خلفية  الرابعة من جهة 
طريق رئي�سي واحد للدخول إليها، وتعود بداية هذا الصراع إلى آذار/ مارس املا�سي، بسبب رغبة كل طرف 
من األطراف املتصارعة في تثبيت نفوذه في املنطقة، ما دفع ميليشيا الحرس الثوري اإليراني إلى إرسال عدد 
امليليشيات  لدعم  دمشق،  جنوب  زينب”  “السيدة  منطقة  إلى  والذخائر  باألسلحة  املحملة  الشاحنات  من 

التابعة لها)6(.

• نفت سفارة إيران في أنقرة أنباء نقلتها وكالة )األناضول( التركية، حول إرسال “الحرس الثوري” 120 	
 سورًيا من محافظة دير الزور في سورية، إلى اليمن.

ً
مقاتا

(4)  https://bit.ly/3oUKbvI

(5)  https://bit.ly/3ypZUHy

(6)  https://bit.ly/3wl08NZ

https://bit.ly/3oUKbvI
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• أفادت مصادر إعامية عدة بوجود خافات بين قوات النظام وامليليشيات اإليرانية، بالتزامن مع 	
اقتراب موسم قطاف الفستق الحلبي، وصراع الطرفين على تقاسم الحصص)7(. وتحدثت مصادر إعامية 
عن قيام مكاتب تجنيد في ريف حماة باستقطاب الشباب، من أجل العمل في حراسة بساتين الفستق الحلبي 
في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، وذلك بإيعاز من حيدرة األسد امللقب بـ »أبو الحارث«، وهو ابن 

خالة وسيم بديع األسد قائد ميليشيا تابعة للدفاع الوطني في الاذقية)8(.

• اعتقلت أجهزة أمن النظام السوري، في 9 أيار/ مايو، اللواء نزار أحمد الخضر، قائد الفرقة 17 	
إلى لجنة تحقيق عسكرية، بعد صدور  اللجنة األمنية والعسكرية في محافظة دير الزور، وأحالته  ورئيس 
مذكرة حجز على أمواله املنقولة وغير املنقولة. وأفادت مصادر إعامية أن امليليشيات اإليرانية في منطقة 
وصول  بعد  خاصة  بينهما،  كبيرة  خافات  نشوب  إثر  على  وذلك  الخضر،  اعتقال  خلف  تقف  الزور  دير 
»الخضر« إلى قيادة الفرقة 17 في كانون األول/ ديسمبر )9(2020، وذكرت املصادر أن مشاّدة كامية نشبت 
بين الخضر وممثل الثقافية اإليرانية في دير الزور املدعو »الحاج حسين«، وقائد القوات الشيعية املدعو 
التابعة إليران داخل املحافظة. وحّولت  امليليشيات  بها  التي تقوم  »الحاج كميل«، حول بعض املمارسات 
ميليشيا الحرس الثوري اإليراني مسجد حي التّمو إلى مقر عسكري تابع لها، بعد أن كانت قد حولته سابًقا 
إلى حسينية. وأضاف املرصد أن استغناء امليليشيا عن املسجد وتحويله إلى مقر عسكري، جاء بسبب انتهاء 

أعمال تشييد مسجد وحسينية جديدة في ذات الحي من قبل منظمة “جهاد البناء” اإليرانية)10(.

• تواصلت في فيينا املفاوضات حول االتفاق النووي اإليراني، من دون اإلعان عن خرق واضح، وفق 	
تصريحات جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي.

ا: إسرائيل
ً
ثامن

• ألقت طائرات إسرائيلية، الخميس 27 أيار/ مايو 2021، منشورات ورقية تحذيرية على أطراف قرى 	
وبلدات محافظة القنيطرة، القريبة من الشريط الحدودي، تضمنت صوًرا للقيادي في ميليشيا “حزب هللا” 

اللبناني، “جواد هاشم”، وبضع صور أخرى لضباط من اللواء 90 في جيش النظام السوري. 

• أبرزها: استهداف مروحية إسرائيلية 	 في سورية، كان  سّجل مرصد حرمون عمليات عسكرية عدة 
ف االستهداف إصابة واحدة، وذلك 

ّ
ملنزل في منطقة عين التينة، بالريف الشمالي ملحافظة القنيطرة، وقد خل

في 10أيار/ مايو 2021، وتداولت األنباء أن املنزل يستخدم كمقر مليليشيا »حزب هللا« اللبناني.

(7)  https://bit.ly/3oEA0v1

(8)  https://bit.ly/3yEy36B

(9)  https://bit.ly/3c28p1E

(10)  https://bit.ly/3bOIo61
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• اندالع حريق ضخم في ناقلة نفط، قبالة سواحل بانياس، في 9 أيار/ مايو 2021، ورجحت مصادر 	
إعامية أن الحادث ناتج عن عمل عسكري نفذته وحدة مهام خاصة إسرائيلية.

• قصف مروحي إسرائيلي استهدف مناطق في محافظة القنيطرة السورية، في 5 أيار/ مايو 2021.	

• قصف ليلي إسرائيلي استهدف عمق األرا�سي السوري في الاذقية ومصياف، في 5 أيار/ مايو 2021.	

• قصف مدفعي إسرائيلي على موقع للدفاع الجوي السوري، رًدا على إطاق 3 صواريخ من األر�سي 	
السورية استهدفت مناطق في شمال فلسطين املحتلة، في 14 أيار/ مايو 2021.

• دمرت قوة من الجيش اإلسرائيلي نقطة مراقبة أمامية للجيش السوري مقامة في منطقة غربي خط 	
ألفا وسط هضبة الجوالن، وذلك في 31 أيار/ مايو 2021.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

14

الدول العربية

• جدد وزير الخارجية القطري، الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” موقف باده في عدم وجود 	
أي دافـع إلعادة العاقات مع نظام األسد، وأشار “آل ثاني”، خال مقابلة مع “التلفزيون العربي”، إلى أن 

الحديث عن إعادة العاقات مع النظام ُيتداول منذ سنوات، وال جديد فيه.

• الرئاسية ومواطنين 	 االنتخابات  في  بين الجئين سوريين متوجهين لاقتراع  وقعت صدامات عنيفة 
لبنانيين رافضين لتلك االنتخابات. منها ما حدث في منطقة جونيه ببيروت، حيث اعترض شبان لبنانيون 
في  النظام  تؤيد  مسيرة  أي  ومنعوا  األسد«،  »بشار  صور  بتمزيق  وقاموا  السوري،  للنظام  مؤيدة  مسيرة 
االنتخابات  مسرحية  في  للمشاركة  الخارج  دول  في  السفارات  أبواب  فتح  مع  بالتزامن  ذلك  جاء  منطقتهم، 

الرئاسية. 

• انتقد سمير جعجع، األمين العالم لحزب القوات اللبنانية، ما سماها »املهزلة االنتخابية في سورية«، 	
وطالب من يقترعون في لبنان من الاجئين السوريين بمغادرة لبنان فوًرا وااللتحاق باألسد. 

• قالت الحكومة األردنية إن حجم التمويل من الحكومة األردنية، ملتطلبات خطة االستجابة لألزمة 	
السورية، يبلغ نحو 1.52 مليون دوالر. 

• وّجه عصام نيال، سفير النظام السوري في األردن، طلًبا إلى الحكومة األردنية، لتسهيل حركة األفراد 	
والبضائع واستئناف الرحات الجوية بين دمشق عمان، وذلك خال اجتماعه مع وزير النقل األردني، وجيه 

عزايزة، األحد 30 أيار/ مايو.

• وصل وزير السياحة في حكومة األسد »محمد رامي رضوان مرتيني«، على رأس وفٍد من وزارة السياحة، 	
إلى اململكة العربية السعودية، في زيارة هي األولى ملسؤول من حكومة األسد، منذ أن قطعت الرياض عاقاتها 

مع النظام.

• أظهر الشارع السوري اهتماًما كبيًرا باألحداث الفلسطينية، مع تعاطف كبير مع النضال الفلسطيني 	
الفلسطينية،  القضية  مع  تضامًنا  سورية  غرب  شمال  في  تظاهرات  وخرجت  الصهيونية،  العنصرية  ضد 
بين  انقسم الشارع السوري  في حي الشيخ جراح املقد�سي. ومن جانب آخر،  باالنتهاكات الحاصلة  وتنديًدا 
متفهم ومعارض لتصريحات )حماس( التي شكرت فيها إيران والنظام السوري على تقديم الدعم في حين 

تشارك إيران النظام السوري في حربه على الشعب السوري.
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الجزء الثاين
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املناطق خارج سيطرة النظام

الوضع العسكري

• حافظت القوى املسيطرة، خال أيار/ مايو 2021، على مواقع نفوذها، ولم تشهد خرائط النفوذ 	
، باستثناء خرقين في 

ً
العسكري أي تغيير، وظلت خطوط التماس التي تفصل بين األطراف املتصارعة ثابتة

الحسكة، حيث تبادلت قوات ميليشيا »الدفاع الوطني« التابعة لنظام األسد، وقوات ميليشيا »أسايش« 
التابعة مليليشيا وحدات حماية الشعب الكردية، السيطرة على مقّرين في حّي طي وحي حلكو، بعد اشتباكات 

استمّرت نحو أسبوعين، وتوقفت بوساطة روسية في األسبوع األول من أيار/ مايو.

• قصف 	 بعمليات  مدنيين   9 وقتلت  سورية،  غرب  شمال  مناطق  استهداف  األسد  قوات  واصلت 
ا التفاق وقف إطاق النار، الذي تّم برعاية تركية روسيا ودخل حيز التنفيذ في 

ً
وإطاق نار، وُيعّد ذلك خرق

آذار/ مارس 2020، حيث قصفت مدفعية تابعة لقوات األسد، في 4 أيار/ مايو، األرا�سي الزراعية في قرية 
تلت سيدة أخرى تدعى »أمينة اليوسف«، من 

ُ
الزيادية بريف إدلب الغربي، وتسببت في مقتل سيدة، وقد ق

جراء استهداف قوات األسد سيارة تقّل مدنيين، بصاروخ موّجه، على الطريق بين معارة النعسان وكتيان 
بريف إدلب.

• استهدفت مدفعية النظام، في 8 أيار/ مايو، مدينة األتارب غرب حلب، بقذائف عدة، وأدى ذلك إلى 	
مقتل الطفل أحمد كرمو اليوسف )13 عاًما( وسيدة، إضافة إلى إصابة 5 مدنيين.

• عفرين 	 مدينة  في  السكنية  األحياء  على  )قسد(،  ميليشيا  أطلقته  صاروخ  تسبب  مايو،  أيار/   2 في 
شمال حلب، في مقتل الطفلة علياء رحيم )5 سنوات( وإصابة والديها بجروح.

تفجيرات واغتيالت

• ارتفعت وتيرة التفجيرات بالعبوات الناسفة، في عموم املناطق السورية، حيث سّجل مرصد حرمون 	
28 عملية تفجير، مستهدفة أشخاًصا ومواقع عسكرية ومدنية مختلفة، وخلفت 30 حالة وفاة، و14 حالة 
تشهد  التي  درعا  محافظة  وخصوًصا  حاالت،   10 بـ  األكبر  الحصة  السوري  النظام  ملناطق  وكان  إصابة، 
عناصر  استهدفت  حاالت،   8 بـ  )قسد(  الذاتية  اإلدارة  مناطق  تلتها  يومية،  شبه  اغتيال  وحاالت  تفجيرات 

ومتعاملين مع “اإلدارة الذاتية”. 

• تم استهداف القوات التركية في الشمال السوري بثاث عمليات تفجير، كان أبرزها استهداف رتل 	
علن مقتل جندي تركي وإصابة آخرين. 

ُ
عسكري في معبر باب الهوى، حيث أ
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• تم تسجيل 6 حاالت إطاق نار في مناطق غرب سورية، كان أبرزها الهجوم على القاعدة التركية في 	
بلدة أطمة، على الحدود السورية التركية، من قبل مسلحين محليين، بسبب قنص القوات التركية لطفل 

كان يرعى األغنام بجانب القاعدة العسكرية. 

• استهدفت 	 ناسفة،  عبوات  تفجير  حاالت  بست  السورية  املعارضة  فصائل  مناطق  استهداف  تم 
منتمين إلى هذه الفصائل ومناطق مدنية، وسجلت حالة استهداف واحدة للقوات اإليرانية في جبل البشري 

شرق سورية.

• 72 حالة إطاق نار، في عموم األرض السورية، تنوعت بين عمليات اغتيال 	 سجل مرصد حرمون 
ها 

ّ
ألشخاص واستهداف نقاط عسكرية، وتصدرت مناطق النظام السوري القائمة بـ 44 حالة إطاق نار، جل

في محافظة درعا التي تشهد عمليات تصفيات متبادلة بين األطراف العسكرية وحاالت تصفيات ألشخاص 
 22 تسجيل  تم  كما  للمحافظة.  الشرقية  املناطق  في  العمليات  وتركزت  السوري،  النظام  مع  يتعاملون 
عرف الجهة 

ُ
عملية إطاق نار في مناطق »اإلدارة الذاتية«، استهدفت عناصر اإلدارة واملتعاونين معها، ولم ت

املستهدفة.

• مناطق 	 62 حالة، وسجلت  السورية  األرا�سي  في عموم  والجوي  املدفعي  القصف  بلغ عدد حاالت 
في  48 موقًعا عسكرًيا ومدنًيا،  النسبة األعلى من حاالت القصف؛ حيث سجل قصف  املعارضة السورية 
عموم املناطق التابعة للمعارضة السورية، كما سجل استهداف مواقع عسكرية للنظام السوري املتمركزة 
املتمركزة  الذاتية«  »اإلدارة  مواقع  اسُتهدفت  كما  مدفعي،  قصف  حاالت   4 وبلغت  إدلب،  مدينة  جنوب 
شمال  في  املدنية  املناطق  واسُتهدفت  مدفعي،  قصف  حاالت  بثاث  التركية  القوات  قبل  من  حلب  شمال 
املتمركزة  الذاتية«  »اإلدارة  مدفعية  قبل  من  قصف،  بحالتي  التركية  اإلدارة  سيطرة  تحت  الواقعة  حلب 

جنوب شرق مدينة عفرين.

• جيوب 	 أنها  يعتقد  تدمر،  شرق  صحراء  في  مجهولة  ملواقع  رو�سي،  جوي  قصف  حاالت   5 سجلت 
لتنظيم »الدولة اإلسامية«.

• تم تسجيل 15 حاالت تسلل عسكرية واشتباكات، تمركزت على الخط الفاصل بين قوات “اإلدارة 	
الذاتية” وبين قوات املعارضة السورية )الجيش الوطني( وبين قوات النظام السوري وقوات املعارضة، على 

محاور »الكبينة« في جبل األكراد وشمال مدنية سراقب. 

• سجلت 19 حالة انفجار ملخلفات الحرب في عموم األرا�سي السورية مخلفة ضحايا مدنيين.	

• رصد مركز حرمون انفجار خط الغاز الواصل بين حقل الجبسه الواقع تحت سيطرة »قوات سوريا 	
الديمقراطية« في منطقة الشدادي، ومناطق النظام السوري بالقرب من الجحيف، في تاريخ 17 أيار/ مايو 

.2021

• مجهولة 	 جهات  نفذتها  ناسفة،  وعبوات  بمفخخات  التفجير  عمليات  مايو  أيار/  في  تصاعدت 
أيار/   2 ففي  مدنيين،   6 بحياة  وأودت  السوري،  الشمال  في  األسد  نظام  خارج سيطرة  مختلفة  مناطق  في 
مايو، ُسجل انفجار دراجة نارية مفخخة في سوق الصناعة في بلدة سلوك في ريف الرقة الشمالي الخاضعة 
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لسيطرة »الجيش الوطني« السوري، أسفر عن مقتل أحد املدنيين وإصابة 4 آخرين، وحدوث أضرار باملحال 
التجارية في املكان.

• في 24 أيار/ مايو، انفجرت دراجة مفخخة وسط مدينة جرابلس، وأودى االنفجار بحياة 3 مدنيين.	

• التركية، حملة 	 بالتعاون مع االستخبارات  الوطني«،  لـ »الجيش  التابعة  العسكرية  الشرطة  نفذت 
مداهمات واعتقاالت في مدينتي الباب وإعزاز شمال حلب، يوم االثنين 24 أيار/ مايو، أسفرت عن اعتقال 

العشرات من املطلوبين األمنيين، وعدد من املتهمين باالنتماء أو العمل ملصلحة تنظيم “الدولة اإلسامية”.

• 26 قيادًيا 	 شنت “هيئة تحرير الشام” حملة اعتقاالت واسعة، في مناطق إدلب وريفها، استهدفت 
من تنظيم »حّراس الدين« ُعرف منهم: أبو الوليد الحص، أبو آية جيش، أبو عبد هللا السوري )ابن القيادي 
السابق في تنظيم القاعدة أبو فراس السوري، رضوان النموس( وآخرين، وتعّد هذه الحملة األوسع واألكبر 
التي تنفذها الهيئة ضد »حراس الدين« الذي يشكل أحد أبرز أهداف واشنطن والتحالف الدولي، في مناطق 

شمال غرب سورية.

• وجه »مركز إدلب للخدمات اإلعامية«، )IDLIB CENTER FOR MEDIA SERVICES( الذي يديره 	
لزيارة  العاملية،  اإلعام  ووسائل  للصحفيين  دعوة  الشام«،  تحرير  »هيئة  لـفصيل  التابع  اإلعامي  الذراع 

املناطق املحررة شمال غربي سورية.

• يزيد الجوالني من ظهوره بين أهالي إدلب، في سعي لتخفيف سخط األهالي من نمط العيش املتشدد 	
الذي فرضه عليهم، ولترويج صورته وصورة الهيئة في األوساط الدولية، بأنه رجل معتدل وبراغماتي، بالرغم 
من تصنيف الهيئة على قوائم »اإلرهاب«، بسبب فكرها الجهادي. وكان قد ظهر في شباط/ فبراير املا�سي، 
في محافظة إدلب  الجهة املسيطرة  الشام” هي  لقاء مع الصحفي األميركي مارتن سميث. و“هيئة تحرير  في 

ومناطقها، عسكرًيا وإدارًيا.

الضحايا والنتهاكات

• فريق 	 سجل  حيث  سورية،  في  مختلفة  مناطق  في  االنتهاكات  وتيرة  في  زيادة  أيار/مايو  شهر  شهد 
 ،

ً
الرصد في مركز حرمون مقتل ما ال يقل عن 108 سوريين، في أيار/ مايو، منهم 97 مدنًيا، بينهم 17 طفا

 
ً

و 9 سيدات، و 6 معتقلين تحت التعذيب. وقد توزع الضحايا وفق املحافظات التي ينتمون إليها: 22 قتيا
 من الرقة، 9 قتلى من إدلب، 9 قتلى من 

ً
 من درعا، 11 قتيا

ً
 من حلب، 20 قتيا

ً
من دير الزور، 21 قتيا

الحسكة، 6 قتلى من حماة، 4 قتلى من ريف دمشق، 4 قتلى من السويداء، وقتيل من حمص، وقتيل من 
، 19 منهم 

ً
الاذقية. وقد تسببت جهات مجهولة في قتل العدد األكبر من الضحايا، حيث بلغ عددهم 60 قتيا

في انفجار مفخخات وعبوات ناسفة ومخلفات املعارك من قذائف وألغام، بينهم 7 أطفال و3 سيدات، في 
حين ق�سى ما تبقى منهم بحوادث خطف وإطاق نار، ومنهم 3 أطفال وسيدتان، ولم يستطع فريق التوثيق 

تحديد الجهة املتسببة في مقتلهم.
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• »الدولة 	 تنظيم  من  عناصر  استهدفهم  مدنيون  منهم  أشخاص،   5 مقتل  حرمون  مرصد  وثق 
اإلسامية«، في محافظتي دير الزور والرقة.

• ق�سى مدنيان بانفجار قنابل عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات األسد والعدوان الرو�سي، 	
أحدهما طفل، في مخيم قرب بلدة كفريا في إدلب.

• شاب 	 تل 
ُ
ق كما  إدلب،  محافظة  شرق  النيرب  قرية  في  تركية  مدرعة  دهستها  سورية  طفلة  قضت 

تعّرض للضرب حتى املوت من قبل عناصر من الجيش التركي، عقب محاولته عبور الحدود إلى تركيا)11(.

• مايو، 	 أيار/   11 في  في ريف حلب،  بلدة عنجارة  أبناء  نازًحا، من  الشام” مدنًيا  “هيئة تحرير  قتلت 
وذلك خال محاولة عناصر من الهيئة اعتقال أحد املدنيين وإطاقهم النار بشكل عشوائي في الدانا بريف 

إدلب الشمالي.

• قتل مدني بقصف لطيران قوات التحالف الدولي، في قرية شنان التابعة لبلدة ذيبان في دير الزور.	

• لـ 	 التابعة  العسكرية  للشرطة  سجن  في  التعذيب  نتيجة  الجاسم«،  »محمد  يدعى  معتقل  ق�سى 
»الجيش الوطني« السوري، في مدينة تل أبيض شمال الرقة، وكان الجاسم قيادًيا سابًقا في تنظيم الدولة في 
منطقة معدان، قبل أن ينسحب من صفوف التنظيم، واعُتقل على خلفية اتهامات بإعادة ارتباطه بتنظيم 

)داعش(.

مناطق سيطرة PYD – “اإلدارة الذاتية”

• سورية، 	 وشرق  لشمال  الذاتية«  »اإلدارة  لـ  التابع  التنفيذي  املجلس  في  الدفاع«  »مكتب  أصدر 
تعميًما حدد بموجبه املواليد املطلوبة للتجنيد اإلجباري الذي تفرضه )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد( 
تحت مسمى »الدفاع الذاتي«، وينص التعميم على تحديد املواليد املطلوبة لخدمة »الدفاع الذاتي« 1 كانون 
الثاني/ يناير من عام 1999 حتى 30 نيسان/ أبريل من عام 2003، وذلك بموجب املادة )رقم 1( من قانون 

واجب الدفاع الذاتي.

• أصدر املجلس التنفيذي التابع لــ »اإلدارة الذاتية«، قراًرا رفع بموجبه أسعار املحروقات في مناطق 	
شمال وشرق سورية، الخاضعة لسيطرة قوات )قسد( إلى نحو الضعف، فيما حدد سعر البنزين املستورد 

بالدوالر األميركي، قبل أن يضطر إلى إلغائه تحت ضغط التظاهرات الشعبية.

• من 	 يحّد  اإلعامي(،  العمل  وتشريع  )تنظيم  مسمى  عليه  أطلقت  قانوًنا  الذاتية”  “اإلدارة  أصدرت 
عمل اإلعاميين في املنطقة، ويفرض قيوًدا على التعاطي بالشأن العام وعلى تناول الحياة الخاصة ملسؤوليها 
العمل مدة  أبرزها توقيف  تترتب على املخالفات،  املدنيين والعسكريين، ويفرض عقوبات مسلكية ومالية 

(11)  وفاة طفلة دهًسا وسيدتني وطفل بحريق يف إدلب، موقع حرية برس، 11 أيار 2021 

https//:horrya.net/archives133737/ 

https://horrya.net/archives/133737


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

20

تراوح بين شهر و4 أشهر.

• 	 27 طالبت املجالس املحلية في ريف دير الزور التي تسيطر عليها “اإلدارة الذاتية”، يوم الخميس 
الترحيل،  طائلة  تحت  أيام،  سبعة  أقصاها  مدة  خال  كفالة،  سند  على  بالحصول  النازحين  مايو،  أيار/ 
وتفرض “اإلدارة الذاتية” في شمال وشرقي سورية، على الوافدين ملناطقها من مناطق سورية أخرى، ضرورة 

الحصول على كفالة من أحد السكان األصليين في املناطق التي يقيمون فيها.

• مايو، 	 أيار/   18 في  الحسكة،  في محافظة  مايو خروج احتجاجات سلمية ملدنيين  أيار/  شهد شهر 
وذلك ضد ممارسات “اإلدارة الذاتية” وميليشيات )قسد( التابعة لها، وخاصة ما يتعلق منها بسوء األوضاع 
مدينة  في  الغربية  النشوة  حي  من  كّل  في  املدنيين  مئات  احتج  حيث  املحروقات،  أسعار  وارتفاع  املعيشية 
الحسكة ومدينة الشدادي وقريتي عبدان والـ47 في الريف الجنوبي، وقابلتها قوات ميليشيا )قسد( بالهراوات 
محافظة  في  املمارسات  هذه  تقتصر  ولم  طفل،  أحدهم  مدنيين   7 مقتل  عن  أسفر  ما  الحي،  والرصاص 
الحسكة، بل تعدتها إلى محافظة دير الزور، حيث ُرصدت حالتان ملقتل مدنيين برصاص ميليشيا )قسد( في 
قرى بريف دير الزور، باإلضافة إلى مقتل مدنيين آخرين في الرقة وحلب، وشهدت مدينة منبج شرقي حلب 
تظاهر مئات من أبناء املدينة، وسط إضراب عام رفًضا لقرار التجنيد اإلجباري الذي فرضته قوات )قسد(، 

في املناطق الخاضعة لسيطرتها. 

• شهدت مناطق سيطرة “اإلدارة الذاتية” 14 عملية اغتيال ملدنيين، تركز معظمها في محافظتي دير 	
الزور والرقة، حيث يرجح أن منفذي هذه العمليات هم من الخايا النائمة التابعة لتنظيم )داعش(، فيما 

تبنى التنظيم بشكل صريح عملتي اغتيال ملدنيين اثنين، بتهمة التعامل مع ميليشيا )قسد(.

• وادي 	 منطقة  في  ضخمة،  أمنية  حملة  الدولي  التحالف  قوات  من  بدعم  )قسد(  ميليشيا  شنت 
فيها مقاتلو  فيها جيوًبا يتحصن  أيام، استهدفت   4 الزور، استمرت  لدير  الشرقي  الشمالي  بالريف  العجيج 

»الدولة اإلسامية« )داعش(.

• بموجب اتفاق بين بغداد والتحالف الدولي ملكافحة )داعش(، وبمواكبة قوات عراقية، غادرت يوم 	
الثاثاء 25 أيار/ مايو 2012، نحو مئة عائلة عراقية )381 شخًصا( مخيم الهول في شمال شرقي سورية، 
من  املقاتلين  مئات  بينهم  عراقيون،  نصفهم  شخص،  ألف   62 حوالي  أميركي  بدعم  )قسد(  تحتجز  حيث 

)داعش( والباقي من عائات مقاتلي )داعش(.

• احتجزت “اإلدارة الذاتية” عبر ذراعها العسكري ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية، الجمعة 	
خزاناتها  لتعبئة  رميان  طريق  على  مرورها  أثناء  في  القاطرجي  لشركة  تابعة  شاحنة   160 مايو،  أيار/   21
بالنفط، وذلك لعدم التزام القاطرجي بدفع مستحقات شحنات بترول سابقة تقّدر بنحو 5 مليون دوالر، 
علًما أن برميل البترول الواحد يباع بـ 20 - 25 دوالًرا، من آبار رميان شرقي سورية، لصالح النظام عبر ذراعه 

االقتصادي )القاطرجي(.

• رصد مركز حرمون حالتي وفاة ملعتقلين في سجون ميليشيا )قسد( في الحسكة والرقة.	
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أطراف املعارضة السورية

• ظهر رئيس الوزراء السابق في سورية رياض حجاب في لقاء متلفز على )قناة تلفزيون سوريا(، وصّرح 	
بعدم وجود إرادة دولية لحّل األزمة في سورية، وطالب بدور عربي موحد ملواجهة التمدد اإليراني والتدخل 
وهاجم  الدستورية،  اللجنة  بموضوع  االكتفاء  ال   ،2254 األممي  للقرار  كامل  لتطبيق  دعا  كما  سورية،  في 

املعارضة، ووصفها بالنظام املترهل، ودعم حق األكراد في سورية. 

• عقد مؤتمر تأسي�سي للجبهة الوطنية الديمقراطية )جود( على منّصة إلكترونية، بعد منع النظام 	
السوري انعقاد املؤتمر في دمشق آذار/ مارس املا�سي، وانتخاب أسعد رشيد رئيس لها.

• ياحظ زيادة زيارات وفود من االئتاف الوطني لقوى الثورة واملعارضة إلى الداخل السوري، في مسعى 	
لتحسين صورته في عيون السوريين.

• تستمر النخب السورية في مناقشاتها حول املؤسسات التي تمثل املعارضة، وتعرب عن نقد شديد 	
تجتمع  الدستورية(، حيث  اللجنة  املفاوضات،  )االئتاف، هيئة  والباهت  الضعيف  لها وألدائها وحضورها 
أطراف إقليمية ودولية ملناقشة الشأن السوري ومصير سورية وشعبها، من دون مشاركة أي من السوريين، 
نشاطاته، ونشاطات  تفعيل  االئتاف وفق أسس جديدة، وضرورة  إعادة هيكلة  وتردد مطالباتها بضرورة 

هيئة املفاوضات. 

• ياحظ نشاط واضح ملجموعات من النخب السورية بإقامة ندوات، عبر وسائط التواصل االجتماعي، 	
وتطرح مجموعات منها مطالبات بتشكيل جسم سيا�سي يمثلهم في املحافل الدولية، وياحظ قيام بعضها 
بمبادرات متفرقة لتشكيل أجسام سياسية تجمع طاقات بعض السوريين في إطار منظم، وتكون الصوت 

الذي يمثلهم في املحافل الدولية، ولكنها تبقى صغيرة ومشتتة وتأثيرها ضعيف. 

• الحكم، 	 على  قادر  غير  النظام  إن  بشارة:  عزمي  العربي  املفكر  قال  سوريا(  )تلفزيون  مع  لقاء  في 
نتيجته ذهاب األسد«،  تكون  في سورية  الدولية، وقال: »ال تحرك اآلن إليجاد حل  الشرعية  بسبب غياب 
وإن »التغييرات تحتاج إلى من يفرضها، وال يوجد اآلن من يفرضها«، وقرع جرس إنذار بخطورة التقسيم، إذ 
قال: »في سورية خطر أربع كيانات سياسية.... قد تترسخ وتصبح ثابتة إلى حد ما، وتصبح هي األطراف التي 
تتحدث معها الدول التي تتدخل لحّل القضية السورية........ ويجب أن يكون الشعب السوري جاهًزا، من 
أجل هذه اللحظة التي تطرح بها القضية السورية بين روسيا وأميركا« ......وأضاف أن »دور السوريين في املنافي 
أن يتحولوا إلى لوبي حقيقي من أجل القضية السورية« ...... ودعا السوريين إلى أن يسارعوا إلى إقامة نوع من 
مؤسسة أو تنظيم ومظلة جامعة للسوريين، ترمز إلى وحدة سورية وتتجاوز حالة هذه الكيانات، وتتحدث 
عن عموم الشعب السوري........... مؤسسة قيادة سياسية تتحدث باسم الشعب السوري كله، وأن تكون 
مقنعة، وأن تملك قاعدة اجتماعية، وأن يجمعهم أمران هما وحدة الشعب السوري ووحدة سورية والنظام 
الديمقراطي التعددي في سورية. وأوضح أن هذا يتطلب تنظيم الشعب السوري على مستوى اتحادات طلبة 
ونساء وأطباء وعمال، وعقد مؤتمر سوري عام للشعب السوري وإقامة تنظيم جامع للسوريين في الخارج، 
له لجنة تنفيذية وله ذراع مالي، وتتعامل معه دول العالم.. سيضطر املجتمع الدولي حينها إلى الحديث معهم.
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التهجير واللجوء والنزوح

• هّجر النظام السوري 30 عائلة من قرية أم باطنة التي تقع في محافظة القنيطرة، وتبعد 5 كم عن 	
الحدود اإلسرائيلية، وجاء ذلك بعد اتفاق حصل بين النظام واألهالي، على إثر تهديد النظام بقصف البلدة 
واقتحامها، ودخلت قافلة مهّجري بلدة أم باطنة السبت 22 أيار/ مايو، إلى بلدة دير حسان شمال محافظة 
و«الجيش  األسد  نظام  مناطق  بين  الفاصل  الزندين(  )أبو  معبر  في  ساعة   30 لحوالي  انتظار  بعد  إدلب، 
الوطني« السوري، في مدينة الباب شرق حلب، بعد منعهم من دخول مدينة الباب من قبل فصائل »الجيش 

ق. الوطني« بحجة عدم وجود تنسيق مسبَّ

• الاجئين 	 لترحيل  الدانمارك  حكومة  توجهات  من  الدانمارك  في  السوريين  الاجئين  قلق  يتزايد 
السوريين من الدانمارك إلى سورية، بحجة أن الوضع في دمشق آمن، أو تهجيرهم إلى معسكرات لجوء في 

دول خارج أوروبا )مثل أفريقيا( غالًبا.

• مدينة 	  25 في  واعتصامات،  تظاهرات  في  دانماركيين  مواطنين  جانب  إلى  السوريين  آالف  شارك 
دنماركية، يوم األربعاء 19 أيار/ مايو، احتجاًجا على قرار الحكومة الدنماركية سحب تصاريح اإلقامة من 
الجئين سوريين، في خطة حكومية إلعادة الاجئين السوريين، بذريعة أن دمشق واملنطقة املحيطة بها آمنة 

بما يكفي لعودة طالبي اللجوء إليها.

• االمتحانات 	 تقديم  من  السوريين  الاجئين  الطاب  لبنان  في  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  منعت 
ا 

ً
 إذا أبرزوا وثائق رسمية، علًما أن لبنان يفرض على الاجئين السوريين عوائق إجرائية وشروط

ّ
املدرسية، إال

املدارس  مسؤولي  بعض  أنذر  وقد  اإلقامة.  تصاريح  على  السوريين  من   80% حصول  دون  تحول  صارمة 
2021 هو املهلة األخيرة لتقديم الوثائق، ومنها إثبات اإلقامة،  أيار/ مايو  بأّن الرابع من  الطاب السوريين 
 فسُيمنعون من إجراء االمتحانات، كما يشترط املرسوم رقم 40 الذي أقّره مجلس الوزراء في لبنان في 

ّ
وإال

 
ّ

2017، على الطاب السوريين، تأمين جداول العامات الرسمية من سورية للحصول على شهادات الصف
التاسع أو الثاني عشر.

األوضاع املعيشية

• السوري 	 الشمال  مناطق  في  املحروقات  سوق  على  تسيطر  التي  للمحروقات،  )وتد(  شركة  رفعت 
الخاضعة لسيطرة املعارضة، أسعار املحروقات خال أيار/ مايو؛ نتيجة انخفاض سعر الليرة التركية أمام 
الدوالر األميركي، حيث أصبح سعر أسطوانة الغاز 91 ليرة تركية، وسعر ليتر البنزين 6.46 ليرة تركية، وليتر 

املازوت أول 6.18 ليرة، وليتر املازوت 4.40 ليرة.

• تركيا 	 الحدودي مع  الهوى(  )باب  إدارة معبر  أوقفت  السوري،  الشمال  في مناطق  للمزارعين  دعًما 
مؤقًتا استيراد بعض املنتجات الزراعية من تركيا، وشمل قرار منع االستيراد مواد البطاطا والبصل اليابس 
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والثوم، والخيار والبندورة والبطيخ والكوسا.

• ا مع شركة »غرين إنيرجي” 	
ً
أبرمت املؤسسة العامة للكهرباء التابعة لحكومة اإلنقاذ في إدلب اتفاق

)Green Energy( لتوريد الكهرباء من األرا�سي التركية، حيث بدأت الشركة بتزويد مدينة إدلب وريفها بالتيار 
الكهربائي، على أن تستكمل تغذية بقية مناطق الشمال السوري على مراحل.

• تعاقد املجلس املحلي في مدينة جرابلس وريفها شرقي حلب، مع شركة “Ak Energy” التركية، لتزويد 	
املنطقة بالكهرباء، مشيًرا إلى أن الخدمة ستكون مأجورة، وأن تقديم الكهرباء مجاًنا سيتوقف نهاية أيار/ 

مايو الحالي.

• في شمال 	 832 حريًقا  تعاملت مع  املنظمة  أن  البيضاء«  »الخوذ  املدني  الدفاع  تقرير ملنظمة  أفاد 
غربي سورية، منذ بداية العام حتى نهاية أيار/ مايو، بينها 210 حرائق بمناطق زراعية وحراجية، و77 حريًقا 
في مخيمات النازحين، و281 حريًقا في منازل املدنيين ومحال تجارية، وتم إنقاذ نحو 100 شخص، في حين 

أدت تلك الحرائق إلى وفاة 8 أشخاص.

• 200 مخيم، في شمال غربي سورية، ليست لها 	 أعلن فريق “منسقو استجابة سوريا” أن أكثر من 
جهة داعمة تؤّمن املياه الصالحة للشرب، بعد توقف بعض املنظمات عن دعم عقود تأمين املياه في عدد 

من املخيمات.

• ما زالت األوضاع املعيشية للسوريين املقيمين في مخيمات لجوء عشوائية تفتقر إلى أبسط الخدمات 	
 جًدا، ولم يحدث أي تحسن بالرغم من مطالبات األهالي املتكررة. ويبلغ عدد 

ً
في شمال غرب سورية صعبة

املخيمات العشوائية في الشمال السوري حوالي 264 مخيًما، يقطن فيها حوالي 550 ألف نازح، ممن أجبرهم 
النظام على النزوح من بيوتهم ومناطقهم، وفق تقديرات مكتب التوثيق في »تجمع ثوار سوريا«.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

24

الجزء الثالث
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مناطق سيطرة النظام

انتخابات األسد 

• أيار 	 تمهيًدا النتخابات األسد، أصدر رئيس النظام السوري بشار األسد، األحد )الثاني من مايو/ 
2021( مرسوم عفو عام جديًدا عن مرتكبي جرائم ومخالفات تشمل التآمر الرتكاب »عمل إرهابي« و«النيل 
من هيبة الدولة« والتعامل بغير الليرة السورية، لكنه يتضمن أيًضا استثناءات كثيرة، حرمت معتقلي الرأي 

من االستفادة منه.

•  من )بشار 	
ً

أصدرت »املحكمة الدستورية العليا« قائمة املرشحين لانتخابات الرئاسية، وشملت كا
األسد، عبد هللا سلوم، محمود مرعي(.

• جرت االنتخابات الرئاسية معروفة النتائج مسبًقا، وفق دستور 2012، على نحو يتعارض مع قرار 	
قّر في كانون األول/ ديسمبر 2015.

ُ
مجلس األمن الدولي 2254 الذي أ

• في كل املناطق خارج منطقة 	 انتخابات األسد، حيث منعت إقامتها  في  لم يشارك معظم السوريين 
ومناطق  الوطني«،  »الجيش  سيطرة  ومناطق  الشام«،  تحرير  »هيئة  سيطرة  مناطق  وهي  النظام،  سيطرة 
“اإلدارة الذاتية” )قسد( داخل سورية، كما منعت بعض الدول إقامة هذه االنتخابات على أراضيها، وخاصة 
أملانيا وتركيا، حيث يقيم فيها أكبر عدد من الاجئين السوريين خارج سورية. واتسمت مشاركات الاجئين في 

كل من األردن ولبنان بالضعف.

• أعلن األسد فوزه بنسبة %95.1 من األصوات، وأن 14.2 مليون سوري شاركوا في هذه االنتخابات. 	
وقد طعن كثيرون بصحة االنتخابات، وقدروا أن من شارك في انتخابات األسد، ممن يحق لهم االنتخاب، ال 
يزيد عن 2.5 مليون ناخبة وناخب. وقد مارس النظام أساليبه املعتادة في إرغام الناخبين على انتخاب األسد. 

• تلقى األسد تهنئة من رؤساء 10 دول فقط، هي كوريا الشمالية، روسيا، بياروسيا، الصين، إيران، 	
لبنان، فنزويا، ُعمان، والسلطة الفلسطينية، بما يعني أن %95 من دول العالم لم تعترف بهذه االنتخابات. 

• قواته 	 بقيت  التي  دمشق(  ضواحي  )في  دوما  مدينة  في  االنتخابات،  في  »فوزه«  خطاب  األسد  ألقى 
تحاصرها وتمنع عنها الغذاء والدواء واملاء والكهرباء سنوات عدة، حيث تم قتل آالف من سكانها وتم تهديم 
املدينة وتهجير غالبية أهلها إلى شمال سورية. وقد اعتبرت أوساط سورية واسعة أن الختيار املكان طابًعا 
الشعب وأوساط عربية ودولية، وُوّجه كثير من  استفزازًيا. ولقي خطاب األسد غضًبا شديًدا من أوساط 
النقد إلى اللغة العدائية االستفزازية، خاصة أن األسد شّن هجوًما واسًعا على السوريين الذين عارضوه، 

مستخدًما لغة عدائية تجاه كل من ال يؤيده، معتبًرا إياهم غير سوريين، ووصفهم بأنهم »ثيران«.

• تسببت االحتفاالت بنتائج انتخابات األسد، في مقتل طفل وشاب بمدينة حلب، نتيجة إطاق النار 	
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من قبل قوات األسد وامليليشيات املوالية بشكل عشوائي، خال هذه االحتفاالت.

الوضع األمني في مناطق سيطرة النظام

• مجموعات 	 ضلوع  إلى  السوريون  يشير  التي  الغامضة،  والجرائم  األمني  الفلتان  حاالت  تتواصل 
الجريمة املنظمة في ارتكابها، بغض نظر من سلطات األمن في النظام.

• وريفها، 	 دمشق  صناعة  غرفة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  )شقيق  كبور  حسام  اغتيل  دمشق،  في 
وصاحب معامل تعبئة املتة(، طعًنا في مكتبه في منطقة الطلياني بدمشق التي تتمتع بحماية أمنية كبيرة، 

نتيجة وجودها ضمن مربع أمني يضم عدًدا من الفروع األمنية.

•  شهدت مدينة جبلة التابعة ملحافظة الاذقية، خال أيار/ مايو، حاالت من الفلتان والتوتر األمني، 	
املستهدفين  أبرز  ومن  األمن،  أجهزة  ومن  عسكريين  ضباط  سيارات  وتفجير  اغتياالت  حوادث  جراء  من 
أول  واملازم  الاذقية،  في  العسكري  للمشفى  السابق  املدير  شهاب«  أحمد  »رياض  اللواء  القتل  بعمليات 
»سومر  أول  واملازم  جبلة،  من  غانم«  فؤاد  »علي  واملازم  طرطوس،  من  سلمان«  إبراهيم  »محمد  املدعو 

سعيد مرشد«، من القرداحة.

• تعرض حاجز »الجيعان« التابع لألمن العسكري، في حي الفوار في جبلة، لهجوم من عناصر مسلحة، 	
نوعه  من  األول  الهجوم  وهو  آخر،  وُجرح  العسكرية،  النظام  قوات  مخابرات  من  أول  مساعد  قتل  حيث 
ا 

ً
داخل املدينة منذ تفجيرات جبلة في 2016، ورجحت مصادر ملرصد حرمون أن يكون سبب الهجوم خاف

وحمات  اشتباكات  جبلة  شهدت  أن  سبق  حيث  التهريب،  في  تعمل  الشبيحة  من  مسلحة  مجموعات  بين 
كان  التي  البحر«  و«مغاوير  الصحراء«  »صقور  الشبيحة  ميليشيا  من  سابقين  قادة  صفوف  في  اعتقاالت 

يمّولهما أيمن جابر )صهر عائلة األسد(.

• ارتفاع وتيرة حاالت االغتيال في مناطق مختلفة من محافظة درعا، حيث ُسجلت 15 عملية اغتيال، 	
استهدفت في معظمها أشخاًصا كانوا ينتمون سابًقا إلى قوات املعارضة املسلحة، وأجروا تسوية مع النظام 
باتفاق رو�سي، أو مدنيين، ففي 16 أيار/ مايو سّجل مقتل سيدة وزوجها برصاص مجهولين، أطلقوا عليهما 

النار على الطريق الواصل بين قريتي عابدين وجملة في ريف محافظة درعا الغربي.

• من 	 و3  السويداء  أبناء  من  مدني  بحياة  درعا،  بريف  العطش  مليحة  وادي  في  لغم،  انفجار  أودى 
أطفاله.

• االنتخابات 	 مقاطعة  إلى  دمشق،  وريف  درعا  محافظتي  في  فاعلة،  ولجان  ومجالس  هيئات  دعت 
الرئاسية في بيان مشترك صدر في 24 أيار/ مايو 2021، وإلى إعان اإلضراب العام أثناء االنتخابات، األربعاء 

26 أيار/ مايو 2021.

• عثرت فرق طبية وعسكرية في محافظة حمص على مقبرة جماعية، تضم رفات 15 ِمن العسكريين، 	
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وذلك في محيط بلدة العامرية قرب تدمر في البادية السورّية، شرقي حمص، خال عملية »تمشيط« وإزالة 
ألغام، بهدف إنشاء حاجز ومفرزة أمنّية للنظام في املنطقة. وتعود املقبرة الجماعية التي ُعثر عليها، السبت 
22 أيار/ مايو، إلى فترة سيطرة تنظيم الدولة )داعش( على املنطقة، وهي السابعة التي ُيعثر عليها في مناطق 
البادية السورية، التي خرج منها »التنظيم« بعد سيطرة »النظام« عليها باالشتراك مع امليليشيات اإليرانية 

والروسّية.

• اشتباك خال 	 في  آخرين،  اثنين  مهربين سوريين، وأصاب   3 األردني  الجيش  قتل  األردنية:  الحدود 
محاولة لتهريب أسلحة ومخدرات من سورية إلى اململكة. وأفاد الجيش األردني أنه ضبط عدًدا من األسلحة، 

ومليون و307 آالف و655 حبة كبتاغون )حبوب منشطة(، و2100 حبة ليريكا.

• أيار/ مايو، معظمهم قضوا 	 التعذيب، خال  6 حاالت لضحايا تحت  سجل مرصد مركز حرمون 
في سجون األسد نتيجة التعذيب املستمر، فقد ق�سى املعتقل بشار خليل الحلقي تحت التعذيب في أحد 
السجون التابعة للنظام، وهو مجند منشق ينحدر من مدينة جاسم بمحافظة درعا، وبالرغم من أن الحلقي 

أجرى تسوية مع النظام فقد اعُتقل في تشرين األول/ أكتوبر 2018، ووصل خبر مقتله في 4 أيار/ مايو.

•  من أهالي دوما، منهم امرأتان، كانوا قد اعُتقلوا قبل مدة طويلة، 	
ً

14 معتقا النظام سراح  أطلق 
 كبيًرا بهذه املناسبة بحضور رسميين وضباط جيش وشرطة، 

ً
النتمائهم إلى املعارضة، ونظم النظام احتفاال

وأجبر املعتقلين املطلق سراحهم على الهتاف لبشار األسد. وكان بشار األسد قد تعّمد أن يدلي بصوته في 
النظام واملعارضة، وتم تدميرها بشكل شبه كامل،  بين  التي شهدت معارك على مدى سنوات  مدينة دوما 

وقتل واعتقل عشرات اآلالف من أبنائها. 

اقتصاد النظام

• صّدقت وزارة “التجارة الداخلية وحماية املستهلك”، في حكومة النظام، على النظام األسا�سي لشركة 	
“وفاتيلكوم” لاتصاالت، كمشغل خليوي ثالث، وأشارت وسائل إعام موالية إلى أن املالك الحقيقي لـ شركة 
»وفا تيليكوم« يدعى يسار إبراهيم، وهو أحد املستهدفين بالعقوبات األميركية، كما أفادت مصادر إعامية 
مقربة من النظام أن 7 شركات سورّية اجتمعت لـ تأسيس »وفا تيليكوم”، وجميعها تمارس أعمالها في دمشق.

• التيار الكهربائي 	 ما زالت املصانع تعمل بأقل من نصف طاقتها، وذلك ألسباب عدة، منها انقطاع 
وعدم توفر مواد أولية مستوردة وضيق السوق املحلية، علًما بأن آالف املصانع ما زالت مغلقة أو مهدمة.

• أوراق 	 بإدخال  سورية  إلى  للقادمين  يسمح  قراًرا  يصدر  املركزي′′  ′′البنك  واملال  االئتمان  مجلس 
نقدية أجنبية بمبلغ 500 ألف دوالر أو ما يعادلها، بشرط أن يعلن عنها حسب األصول، وفًقا لاستمارات 

املعتمدة من هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

• شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر استقراًرا نسبًيا، خال أيار/ مايو، وقد تراوح السعر 	
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ما بين 3100 ليرة شراء، و3150 ليرة مبيع.

• أصدر بشار األسد قانون االستثمار الجديد رقم )12(18، القا�سي بمنح إعفاءات جمركية وضريبية 	
األوضاع  نتيجة  متدنية،  مستويات  يعاني  الذي  االستثمار  لتشجيع  االستثمارية،  للمشاريع  مسبوقة  غير 

الصعبة غير الجاذبة لاستثمار.

• شهادة 	 للنظام  التابعة  الخارجية«  والتجارة  االقتصاد  »وزارة  منح  عن  اقتصادية  مصادر  كشفت 
 phenomenon of business( والتقانة(  للتجارة  الظاهرة  في حلب )شركة  إيرانية جديدة  تسجيل لشركة 
العاجية  املراكز  ومراقبة  وتدشين  »إنشاء  أن  إلى  ذاته-  املصدر  -وفق  الشركة  وتهدف   )and technology

والتجارية والتعليمية واإلنتاجية والخدمية والعلمية والتقنية واإلبداع«. 

• تبحث حكومة النظام عن زيادة املوارد الشحيحة للخزينة العامة، وتتخذ لذلك إجراءات مختلفة، 	
مثل إلزام دفع قيمة البيوع العقارية عن طريق املصارف، وتسديد ضريبتها املستحقة، بينما كان الدفع يتم 
نقًدا، كما وضعت الحكومة حًدا لكميات األموال املنقولة نقًدا بين املحافظات، لدفع السوريين إلى استعمال 

املصارف، والسماح بإدخال نقود سائلة »بنكنوت« بمبلغ يصل حتى 500 ألف دوالر. 

• ما زالت هناك أخبار تتردد عن مصادرات شحنات مخدرات قادمة من سورية، مما يشير إلى استمرار 	
إنتاج املخدرات وتصديرها من سورية، كنشاط تمارسه ميليشيات مرتبطة بالنظام من أجل تمويلها، وخاصة 

»حزب هللا اللبناني«.

• 3500 موقف سيارات، 	 لـ  قامت محافظة دمشق بتأجير شوارع األسواق الرئيسة في دمشق تتسع 
لشركة مالكوها إيرانيون، وذلك لقاء 2.1 مليار ليرة سورية سنوًيا، بينما تقدر إيرادات الشركة بنحو 7 مليار 

ليرة سنوًيا.

• 2021، وهذا 	 200 مليون دوالر، خال الربع األول من عام  بلغت صادرات مناطق سيطرة النظام 
يشير إلى رقم هزيل، بينما بقيت املستوردات الرسمية وغير الرسمية تفوق هذا الرقم بكثير.

• 2021، بإقالة مدير 	 2 أيار/ مايو  أصدر رئيس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس قراًرا، في 
الحكومة  من  املقرب  اإلعام  ووّجه   .2017 العام  منذ  منصبه  في  وهو  أسعد،  فواز  سورية  في  الجمارك 
إلى  اإلقالة  أسباب  أرجعت  التي  »الوطن«  ما ذكرته صحيفة  أبرزها  كان  الجمارك،  إلى مدير  تهم  مجموعة 
 21 وتوقيف  طرد  تم  مايو،  أيار/   22 وفي  الجمارك)13(،  قطاع  في  الفساد”  محاربة  في  وفشله  السلبي  “دوره 
شخًصا من العاملين في »مديرية الجمارك«، بينهم أمناء جمارك ورؤساء أقسام ومراقبون في أمانات جمارك 

جديدة يابوس، ونصيب، والاذقية، واملنطقة الحرة و«مديرية القضايا والشؤون القانونية«)14(.

• عانت سورية الجفاف في هذا العام، وظهر ذلك في حصاد موسم القمح والشعير في هذا الشهر، 	

(12)  https://bit.ly/2SxBDi7

(13)  https://alwatan.sy/archives/256813

(14)  https://bit.ly/3bZ0nGN
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السوريين،  غالبية  لغذاء  أسا�سي  السوري من جهة، ومصدر  الزراعي  اإلنتاج  في  رئيسيان  وهما محصوالن 
وخاصة في الظروف االقتصادية الصعبة. 

• تم تسجيل 12 عملية حرق ملحاصيل زراعية، حيث بلغت مساحة األرا�سي الزراعية املحروقة 2400 	
هكتاًرا.

• من 	 لسورية، لتمكينها  قرًضا  قّدمت  روسيا  أن  بوريسوف  يوري  الرو�سي  الوزراء  رئيس  أعلن نائب 
تمويل شراء األغذية والحبوب. وأفاد السفير الرو�سي لدى سورية، ألكسندر إيفيموف، بأن روسيا وردت نحو 
350 ألف طن من القمح إلى سورية، منذ آذار/ مارس املا�سي، وفًقا ملا نقلته وكالة »إنترفاكس«. وأعلن وزير 
االقتصاد السوري محمد سامر الخليل أن من املتوقع وصول مليون طن من القمح الرو�سي إلى سورية، قبل 

نهاية العام الجاري. 

• يتم 	 الروسية  اإلنسانية  املساعدات  إن  الرو�سي:  الخارجية  وزير  نائب  بوغدانوف،  ميخائيل  قال 
إرسالها إلى سورية »باستمرار«.

األوضاع املعيشية في مناطق سيطرة النظام السوري

• والصرف 	 الشرب  ملياه  العامة  املؤسسة  وأعلنت  املياه،  نقًصا من  في سورية  مناطق عديدة  تشهد 
تقرير ملنظمة  ر 

ّ
يومًيا)15(. وحذ 10 و12 ساعة  بين  املياه  تقنين  برنامج  بدء تطبيق  الصحي بدمشق وريفها، 

األمم املتحدة للطفولة »يونيسيف« الثاثاء 25 أيار/ مايو، من أّن نحو 12.2 مليون شخص في سورية يحتاج 
الوصول إلى املياه والصرف الصحي، بسبب األضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية خال السنوات 
كانت  مناطق  املياه  نقص  وشمل  الصحي.  والصرف  املياه  مرافق  الهجمات على  جراء  من  املاضية،  العشر 
عرف بغزارة توفر املياه فيها، مثل السويداء والقنيطرة وريف طرطوس، حيث يضطر الناس إلى شراء املياه 

ُ
ت

بالصهاريج بتكلفة أكبر ومستوى أقل من النظافة.

• استمرت األوضاع املعيشية واإلنسانية في سورية في االنحدار، وما زال السوريون عاجزين عن تأمين 	
أبسط متطلبات حياتهم اليومية، وزاد شهر رمضان وعيد الفطر من ضغط األعباء املادية على السوريين، 
حيث شهدت أسواق املابس ارتفاًعا كبيًرا في األسعار، بشكل ال يتناسب مع القدرة الشرائية للسواد األعظم 

من الناس.

• ووفًقا لتقرير على موقع )الليرة اليوم()16(، مع العلم أن معظم رواتب السوريين تتفاوت بين 50 و80 	
ألف ليرة سورية، يتراوح سعر الطقم الرجالي في أسواق دمشق بين 140 - 200 ألف ليرة، والقميص النسائي 
ا 

ً
وصل 50 ألف ليرة، وتراوح سعر الحذاء بين 35 - 70 ألف ليرة. وأن كسوة طفل واحد فقط تتطلب مبلغ

(15)  https://sp-today.com/news/9737

(16)  https://sp-today.com/news/9295

https://arabic.rt.com/business/1238867-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/business/1236476-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.rt.com/business/1238867-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/business/1238708-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2021/
https://arabic.rt.com/business/1236476-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.rt.com/business/1236476-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.rt.com/business/1238708-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2021/
https://arabic.rt.com/business/1238708-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2021/
https://arabic.rt.com/middle_east/1238103-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1238103-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9/
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يفوق 50 ألف ليرة سورية، وهو ما يعادل الراتب الشهري للموظف. 

• استمرت أسعار الغذاء في االرتفاع مع موسم العيد)17(، وارتفع سعر لحم الفروج، بعد أن زاد الطلب 	
عليه، بسبب عدم قدرة غالبية املواطنين على شراء اللحوم الحمراء، فبلغت أسعار الفروج الحي 6400 ليرة 

ف.
ّ
للكيلو، و 8500 ليرة للمنظ

• مع حلول عيد الفطر، أصدر بشار األسد مرسوًما يق�سي بصرف منحة مالية ملرة واحدة، قيمتها 	
50 ألف ليرة للعاملين في الدولة والعسكريين، و40 ألف ليرة للمتقاعدين)18(، أي ما يعادل 16 دوالر تقريًبا، 

بحسب سعر الصرف. 

• مطلع أيار/ مايو، أفاد وزير التجارة الداخلية وحماية املستهلك في حكومة النظام، طال البرازي، 	
باعتماد النظام آلية جديدة لبيع الخبز عبر “الحصة الشهرية”، مشيًرا إلى أنها سُتطّبق بداية حزيران/ يونيو 

القادم)19(، بما يعني تقنين استهاك الخبز، وهو مصدر الغذاء األسا�سي للعائات السورية الفقيرة.

• يملكها 	 التي  الجواالت  عن  التصريح  أجور  للنظام  التابعة  لاتصاالت  الناظمة  الهيئة  رفعت 
أفراد، بنسبة %100 عن األجور التي كانت محددة سابًقا، حيث تم رفع جمركة الجواالت، وفًقا ألربع شرائح 
وبحسب نوعية الجهاز، حيث تبلغ أجور التصريح للشريحة األولى 130 ألف ليرة، وللثانية 220 ألف ليرة، 

وللثالثة 400 ألف ليرة، أما الشريحة الرابعة فقد بلغت أجورها 500 ألف ليرة سورية)20(.

• يعاني النظام السوري أزمة في توافر القمح، أدت إلى تخفيض نحو %16 من مخصصات الطحين 	
لألفران، إلى جانب رفع سعر ربطة الخبز إلى 100 ليرة سورية)21(، على الرغم من تسمية النظام لهذا العام بـ 
نَتجة إلى الجفاف والحرائق التي التهمت عدًدا 

ُ
»عام القمح«. وُيرجع النظام أسباب تراجع كميات القمح امل

كبيًرا من الحقول)22(.

• زار رئيس مجلس وزراء نظام األسد حسين عرنوس، محافظة السويداء، يوم األحد 23 أيار/ مايو، 	
مع فريق حكومي مشكل من ثاثة عشر وزيًرا، وقدم منحة حكومية بتوجيه من األسد، تبلغ خمسة مليارات 

ليرة سورية، ملحافظة السويداء الحتواء الغضب الشعبي من تردي األوضاع املعيشية.

• 63 %من 	 أن  العاصمة دمشق  في  العمليات  الدراسات وبحوث  بها مركز  قام  بحثية  نتائج  أظهرت 
االقتصادية  الظروف  إلى  السبب  عزوا   60% وأن  الباد،  مغادرة  في  يرغبون  آراؤهم  املستطلعة  السوريين 

(17)  https://sp-today.com/news/9610

(18)  http://www.sana.sy/?p=1377105

(19)  https://bit.ly/2QWP36R

(20)  https://www.eqtsad.net/news/article/33260

(21)  https://www.noonpost.com/content/40528 

(22)  https://bit.ly/3um1N4x.
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الصعبة، و %56 وصفوا الاجئين خارج البلد باملحظوظين، لتمكنهم من الهروب من سورية. 

على املستويات األخرى

• صورها 	 باتت  كما  املناسبات،  بعض  في  األسد  بشار  اسم  مع  تترافق  األسد«  »أسماء  أخبار  باتت 
تتصدر مكاتب املسؤولين، بما يعكس تزايد نفوذها السيا�سي إلى جانب نفوذها االقتصادي.

� كشف بشار الجعفري )نائب وزير خارجية النظام السوري( خال مقابلة مع قناة )امليادين( عن 	
لقاءات أمنية عقدها مسؤولون من النظام السوري والجانب التركي، مؤكًدا أن هذه اللقاءات »لم تسفر 

عن �سيء«.

� صدر قرار من بشار األسد باالستبقاء ملدة شهر واحد على وزير الدفاع السوري علي عبد هللا أيوب، 	
بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد.

� الضباط 	  
ّ

وصف للضباط  واالستدعاء  االحتفاظ  بمقتضاه  ُينهي  إدارًيا  أمًرا  األسد،  بشار  أصدر 
واألفراد االحتياطيين، ضمن فئات محددة، اعتباًرا من 1 حزيران/ يونيو املقبل.

• فيروس 	 انتشار  مواجهة  على  القدرات  من  األدنى  الحد  إلى  تفتقر  النظام  سيطرة  مناطق  زالت  ما 
معظم  بمقدور  ليس  كبيرة  مبالغ  تكاليفها  تبلغ  حيث  الفحوص،  إجراء  إمكانات  توفر  ومحدودية  كورونا، 

السوريين تحّملها.

• تم تسجيل 1253 حالة إصابة بـ COVID-19 في املناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري. 	

• عودة تسجيل معدالت مرتفعة من اإلصابات بفيروس كورونا املستجد  COVID-1، في شمال غرب 	
سورية، خال أيار/ مايو الحالي، حيث بلغت إجمالي اإلصابات 777 إصابة، وقال فريق »منسقو استجابة 
سوريا«: إن إجمالي عدد اإلصابات بالفيروس، منذ األول من أيار/ مايو الحالي ولغاية الـ 23، بلغت 777 حالة.

• حايدة 	
ُ
بدأ الهال األحمر القطري، تحت إشراف منظمة الصحة العاملية، في تنفيذ برنامج املراقبة امل

للجولة األولى ِمن حمات اللقاح ضد فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-( في شمال غربي سورية. 
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القضية السورية في تقارير بحثية وإعالمية دولية

أبحاث تناولت الشأن السوري

• أكد تقرير أصدره مركز الشرق األوسط في الواليات املتحدة، بعنوان »النتخابات السورية املقبلة 	
حتى  ونزيهة«،  »حّرة  سورية  في  الرئاسية  االنتخابات  تكون  أن  يتوقع  أحد  ال  أنه  محسومة«،  تكون  تكاد 
القيادات الروس، في اللحظات القليلة التي يتكلمون فيها با حذر، هم يبتسمون بسخرية عند مناقشة هذه 
ِقَبل  املحددة مسبًقا ستستخدم من  النتائج  أن  الدولية من  العواصم  في  القضية. ومع ذلك، فهناك قلق 
دول أمثال روسيا، للدعوة إلى التطبيع مع نظام األسد. وأشار التقرير إلى أن هناك تحركات جارية بالفعل 
في املنطقة، إلعادة دمشق إلى الجامعة العربية وإعادة العاقات الدبلوماسية، ووصف التقرير هذا االتجاه 
بأنه قصير النظر وخطير، ألنه يعمل على تعزيز كل األسباب الجذرية النتفاضة 2011، وجميعها أسوأ اليوم 

مما كانت عليه قبل عقد من الزمن. 

• “اإلدارة 	 سياسات  ساهمت  )كيف  بعنوان  املتحدة،  الواليات  في  األوسط  الشرق  ملركز  تقرير  في 
الذاتية” في عودة نشاط داعش(، استعرض التحليل تدهور عاقات املجتمعات املحلية مع “اإلدارة الذاتية” 
التدهور  التقرير أن هذا  بالسياسات األمنية والعسكرية واالقتصادية(، وأكد  تتعلق  )نتيجة أسباب عدة 
الذاتية«،  »اإلدارة  بـ  املحلية  املجتمعات  تربط  التي  املدنية  املجالس  تجربة  فشل  بعد  أكبر،  بشكل  ازداد 
نتيجة انتشار الفساد داخلها وعدم وجود اإلمكانات بيد تلك املجالس للنهوض بحاجة املجتمعات املحلية 
املجالس،  تلك  عمل  على  املستمرة  االحتجاجات  من  دوامة  في  املنطقة  أدخل  ما  والخدمية،  االقتصادية 
املرافقة  الفو�سى  حالة  واستغل  الذاتية«،  »اإلدارة  ضد  العام  الرأي  تأليب  في  التنظيم  خدم  الذي  األمر 
لاحتجاجات والسخط الشعبي على عمل اإلدارة، لتقوية خاياه وممارسة نشاطه بشكل أكبر مستفيًدا من 
تلك املعطيات. وهكذا، إذا استمر التوتر بين املجتمعات املحلية و«اإلدارة الذاتية«، فمن املتوقع أن تواصل 

)داعش( تمددها.

• إلى 	 الصغيرة  سرمدا  بلدة  تحّولت  »كيف  بعنوان  األوسط،  للشرق  كارنيغي  ملركز  دراسة  تناولت 
 النزاع في 

َ
بوابة سورية إلى العالم الخارجي«، ظاهرة بروز دور بلدة سرمدا في شمال إدلب، بعد أن أحدث

 أساسًيا في املنظومة االقتصادية واالجتماعية، في املنطقة الواقعة شمال الباد عند الحدود 
ً

سورية تحّوال
مع تركيا. أّدى إلى تراجع دور حلب باعتبارها املركز االقتصادي لسورية، وبروز بلدات حدودية ضمن منظومة 
ا وثيًقا بالحدود، ومنها منطقة سرمدا/ باب الهوى، التي باتت بّوابة متعددة 

ً
اقتصادية جديدة مرتبطة ارتباط

املنافذ نشأت بصورة طبيعية، من رحم الظروف القائمة أكثر منه عن سابق تصّور وتصميم، بين املنظومات 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية املختلفة في تركيا وسورية.

• تحت عنوان »ما يحصل في سورية ليس )مجرد( انتخابات مزيفة أخرى: تداعيات حسم الحرب«، 	
عقد معهد واشنطن منتدى سياسًيا افتراضًيا شارك فيه نخبة من الباحثين، تناول املنتدى األجواء السائدة 
إلى أن العديد من  بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية التي أجراها نظام األسد، وخلص الباحثون  في سورية 
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املراقبين يدركون أن االنتخابات التي تجري حالًيا ليست نزيهة. ومع ذلك، فلن تكون ذات صدقية، حتى لو 
كان السام يعّم الباد.

•  سياسًيا، للصحفي كينيث أر. روزين، بعنوان »املأزق في شمال شرق 	
ً

نشر معهد واشنطن تحليا
»الدولة  لتنظيم  املناهض  التحالف  فشل  الكاتب  فيه  تناول  األميركية،  املصالح  لتعزيز  خيارات  سورية: 
اإلسامية« في استخدام جهازه األمني الفعلي في شمال شرق سورية، كوسيلة ضغط إلجبار الجهات الفاعلة 
ت الواليات املتحدة والجهات الفاعلة 

ّ
املحلية على تحسين الحوكمة واعتماد حل سيا�سي. مشيًرا إلى أنه إذا ظل

املوارد لشمال شرق سورية؛ فسيّسهان  املزيد من  تأمين  في  الحالية، وفشا  في خافاتهما  املحلية غارقْين 
ا، في وادي نهر الفرات 

ً
املزيد من العرقلة الروسية في كل من عملية التوحيد وتحقيق االستقرار األوسع نطاق

األوسط.

تقارير إعالمية تناولت الشأن السوري 

• في 	 االنتخابي  املشهد  عن  األسد«  »أسماء  انكفاء  أسباب  )املدن(  صحيفة  نشرته  تقرير  استعرض 
ا لحضورها القوي على الساحة السورية في الفترة املاضية، وانتشار صورها في مكاتب املؤسسات 

ً
سورية، خاف

الحكومية والشوارع. وأرجع التقرير سبب ذلك إلى الضغط الذي يتعرض له بشار األسد من الطائفة العلوية، 
على خلفية صراع زوجته مع رامي مخلوف الذي يحظى بتأييد العلويين، وهيمنتها على االقتصاد السوري، 
وتأثيرها في قرارات زوجها. وهناك من أرجع سبب ذلك إلى رغبة »أسماء« في استدامة التمويل األممي الذي 
تحصل عليه »الجمعيات الخيرية« التي تشرف عليها، ما يحتم عليها التزام الحياد وااللتفات للشأن اإلنساني 

فقط)23(.

• لـ 	 الجديدة  الخريطة  تظهر  االنتخابية  »الحملة  بعنوان  تقريًرا  األوسط(  )الشرق  صحيفة  نشرت 
»اقتصاد الظل« في سورية«، تحدث التقرير عن مظاهر احتفال داعمي األسد خال »االنتخابات« وإظهار 
الوالء له، وهي مظاهر تكشف عن حدوث تحوالت اجتماعية واقتصادية في املجتمع، تمثلت بظهور عائات 

وشخصيات جديدة، معظمهم قادة ميليشيات وأثرياء حرب ينشطون في التهريب)24(.

• كيفية 	 فيه  استعرضت  تقريًرا  مايو،  أيار/  من  السابع  في  البريطانية،  الغارديان  صحيفة  نشرت   
تحول سورية إلى دولة مخدرات، عبر إنتاج مخدر كبتاغون)25(. ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين في أجهزة 
شرطة واستخبارات في الشرق األوسط وأوروبا، قولهم إن كل الشحنات كان مصدرها سورية أو عبر الحدود 
اللبنانية، حيث تشكلت عصابات إجرامية وزعماء ميليشيات وعصابات حدودية، تصنع وتوزع كميات كبيرة 

من املخدرات على نطاق كبير.

(23)  https://bit.ly/3wDOr5s

(24)  https://bit.ly/3v6DbOt

(25)  https://bit.ly/3ff5a9l
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