


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركز حرمون للدراسات املعارصة

عنى بإنتاج الدراسات والبحوث حول املوضوعات السياسية 
ُ
مؤّسسة بحثية مستقلة، ال تستهدف الربح، ت

واملجتمعية والفكرية املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر في سورية وسيناريوهات تطوره، 
وتهتم بتعزيز أداء املجتمع املدني، وتنمية الوعي الديمقراطي وقيم املواطنة املتساوية وحقوق اإلنسان. وهو 

إحدى مؤسسات املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في الدوحة.

مرصد حرمون:

يرصد »مرصد حرمون« أهّم التغيرات في واقع الصراع في سورية، من جوانبه املختلفة السياسية والعسكرية 
واالقتصادية واملعيشية واالجتماعية، في مختلف األطراف واملناطق، وذلك من خالل راصدين ميدانيين، 

بغية خلق معرفة مواكبة تساعد الباحثين وتمّد صانعي القرار بصورة عن أهّم التطورات. 
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ا، خالل شهر كانون الثاني/ يناير، على الصعيد الداخلي 
ً
 نشط

ً
شهدت أوساط املعارضة السورية تفاعال

التنظيمي، بالتزامن مع توجيه رئيس وزراء سورية املنشق رياض حجاب دعوة لعقد لقاء بحثي تشاوري في 
في  جوالته  بيدرسون،  غير  سورية،  إلى  األممي  املبعوث  فيه  كثف  وقت  في  فبراير،  شباط/  مطلع  الدوحة، 
عواصم الدول الفاعلة في القضية السورية، لترويج خطته »خطوة بخطوة« لتحريك مسار الحل السيا�سي، 
من دون إيضاحات حول مضمون الخطة، ومن أجل إطالق جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية، 
القضية  في  الفاعلة  غير  األميركية  اإلدارة  لسياسة  أميركيين  وسياسيين  مشرعين  انتقادات  تواصل  وسط 
السورية، واقتصارها على تصريحات إعالمية ترفض التطبيع مع النظام، كما تصاعدت مطالبات لتفعيل 
الضغط على النظام السوري، في حين واصلت روسيا وإيران جهودهما لتثبيت النظام السوري وإدماجه في 
املنظومة العربية الدولية، مع تراجع وتيرة التطبيع العربي مع النظام، ورفض دول عربية حضور النظام في 

القمة العربية املزمع عقدها في آذار/ مارس في الجزائر.

وأوروبًيا، ما تزال السياسة األوروبية رافضة للتطبيع مع النظام السوري، وبرز تحرك القضاء األملاني 
ملحاكمة متهمين بجرائم ضد السوريين، أحدهما ضابط أمن سابق، واآلخر طبيب في مستشفيات النظام 

السوري.

 وبرزت خالل شهر كانون الثاني/ يناير أحداث ومواقف سياسية عديدة، نستعرض أبرزها في هذا التقرير.

السياسة األميركية:

تجددت التصريحات األميركية، من مختلف املستويات السياسية، الرافضة إعادة دمج النظام السوري 
السياق  في هذا  الدولي من دون إصالحات تظهر املساءلة وتلّبي رغبة الشعب السوري، وبرزت  في املجتمع 
اللجنتين،  في  وأعضاء  األميركيين،  والنواب  الشيوخ  بمجل�سي  الخارجية  العالقات  لجنتي  رئي�سي  مطالبات 
إلى سورية، جويل  السابق  األميركي  املبعوث  وانتقادات  األميركية” دورها بشأن سورية،  “القيادة  باستعادة 

ريبورن، ملوقف اإلدارة األميركية الحالية من امللف السوري، وعدم تطبيقها قانون قيصر، 

إلى جانب تصريحات املتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية، نيد برايس، في 13 الشهر الحالي، إذ أكد أن 
الواليات املتحدة ال تشجع إقامة عالقات دبلوماسية مع النظام السوري، وأن النظام ال يمكن تأهيله، نظًرا 

ملا قام به من جرائم بحق شعبه، وذلك تعليًقا على تعيين مملكة البحرين سفيًرا لها في دمشق.

ورفض مسؤولون أميركيون وأعضاء من الكونغرس قراَر اإلدارة في واشنطن تقديم تسهيالت من عقوبات 
قانون قيصر للدول العربية، من أجل تمديد خط الغاز، بالرغم من أن السفيرة األميركية في لبنان، دوروتي 
املذكور  القانون  من  بتسهيالت  يتعلق  ميقاتي،  نجيب  اللبناني،  الوزراء  لرئيس  خطًيا  كتاًبا  مت 

ّ
سل شيا، 

التفاقيات الطاقة اإلقليمية املبرمة بين لبنان واألردن ومصر والنظام السوري.

وأدانت الواليات املتحدة األميركية هجمات النظام السوري التي تضّر بالبنية التحتية املدنية الحيوية 
السماح  إلى  في سورية، ودعت  النظام ألّي محاولة إليجاد حل سيا�سي  بعرقلة  إدلب، ونددت  في محافظة 
باثشيبا  املتحدة،  األمم  لدى  واشنطن  سفيرة  وطالبت  املدنيين،  جميع  إلى  اإلنسانية  املساعدات  بوصول 

كروكر، بوقف االنتهاكات والتجاوزات الصارخة املستمرة للنظام السوري. 
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روسيا

النظام  تعويم  إعادة  على  العمل  في  تتجلى  سوية  تجاه  الروسية  للسياسة  العملية  الترجمة  زالت  ما 
السوري، وإدماجه في املجتمع الدولي، عبر البوابة العربية، حيث التقى املبعوث الخاص للرئيس  الرو�سي إلى 
سورية، ألكسندر  الفرنتييف، برئيس النظام السوري، وذلك بعد زيارته السعودية ولقائه ولّي العهد محمد 
بن سلمان في 20 كانون الثاني/ يناير، في محاولة لتغيير املوقف السعودي الرافض عودة النظام السوري 

إلى الجامعة العربية.

بعقد  طالبت  حيث  والداخلي،  الدولي  الصعيد  على  السوري،  النظام  باسم  التحدث  روسيا  وواصلت 
اجتماع ملجلس األمن الدولي، بشأن آخر تطورات الوضع في شمال شرقي سورية، بعد هجوم تنظيم )داعش( 
بـ  بتعزيز مواقع من وصفتهم  املتحدة،  الواليات  املتحدة،  األمم  لدى  الروسية   

ُ
البعثة واتهمت  الحسكة،  في 

بالتزاماتها حيال ملف املساعدات اإلنسانية العابرة  »اإلرهابيين« من »هيئة تحرير الشام”، وبعدم الوفاء 
للحدود إلى سورية.

البدء بحوار  الضروري  إن من  يناير،  الثاني/  كانون   14 الرو�سي، سيرغي الفروف،  الخارجية  وقال وزير 
جاد مع النظام، حول الظروف التي يعيش فيها الكرد في سورية، في حين جدد نائب وزير الخارجية الرو�سي، 
 أن املحافظة تؤوي ماليين 

ً
أوليغ سيرومولوتوف، اتهاماته بإيواء محافظة إدلب لتشكيالت إرهابية، متجاهال

املدنيين والنازحين.

املوقف العربي

الثاني/  السوري، خالل شهر كانون  النظام  التطبيع مع  العربية إلعادة  الدول  اندفاعة بعض  تجددت 
لدى  الدبلوماسية  للبعثة  رئيًسا  سيار،  مبارك  وحيد  السفير  الشهر،  مطلع  البحرين،  عينت  حيث  يناير، 
منتصف  الرجوب،  جبريل  الفلسطيني«،  الوطني  »التحرير  لحركة  املركزية  اللجنة  أمين  وأجرى  النظام، 
الشهر، زيارة إلى العاصمة دمشق، وأعلن منها أن هناك زيارة قريبة لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود 

عباس، إلى سورية.

بين بالده وحكومة  التنسيق األمني والعسكري  أما األردن، فقد أكد رئيس وزرائه، بشر الخصاونة، أن 
النظام السوري مستمر، وبرر وزير الخارجية األردني، أيمن الصفدي، تواصل بالده مع النظام السوري، 
بالسعي إلى التأكد من وجود عملية سياسية جادة في سورية، وذلك على هامش لقائه بنظيره األميركي، أنتوني 
واألردن  لبنان  في  الطاقة  وزراء  وكان  السوري،  امللف  ونقاشهما  الشهر،  منتصف  واشنطن،  في  بلينكن، 

وسورية قد وقعوا اتفاقيتين لتزويد لبنان بالكهرباء، في مبنى وزارة الطاقة ببيروت، 26 كانون الثاني.

التي تعيشها بالحرب في سورية، وذلك خالل لقائه  اللبناني، ميشال عون، تبرير األزمة  وواصل الرئيس 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية.

ثاني، مباحثات مع املبعوث  وفي الدوحة، أجرى وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
األممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، وأكد على الحل السيا�سي وفق القرارات األممية، وال سيما القرار 
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2254، كما التقى وزير الخارجية القطري وفًدا من االئتالف الوطني السوري، ووفًدا آخر من جبهة السالم 
والحرية السورية املعارضة.

السوري  النظام  يتخذ  أن  إلى  تتطلع  بالده  أن  التأكيد  شكري،  سامح  املصري،  الخارجية  وزير  وجّدد 
إجراءات تسهل عودته إلى جامعة الدول العربية.

األمم املتحدة وأوروبا

في  القضية، وتقتصر جهودها على امللف اإلنساني،  في  الفاعل  الدور  ما زالت األمم املتحدة غائبة عن 
 وغير 

ً
حين واصل مبعوثها على سورية، غير بيدرسون، جوالته ومساعيه لتحقيق أي إنجاز، مهما كان ضئيال

حول  ينفها  لم  لتصريحات  انتقادات  وسط  السيا�سي،  الحل  مسار  في  السيا�سي،  الحل  مبادئ  مع  متسق 
تراجع املعارضة السورية عن مطالباتها برحيل األسد. وواصلت منظمة حظر األسلحة الكيميائية ضغطها 
النظام في ملف استخدامه األسلحة الكيمياوية ضد السوريين، وبرزت تطورات في محاكمات مرتكبي  على 

االنتهاكات ضد السوريين في املحاكم األملانية.

تصريحات بيدرسون، التي أثارت موجة استنكار واسعة من املعارضة السورية، جاءت من طهران خالل 
لقائه بوزير الخارجية اإليراني، في 16 كانون الثاني، وصف فيها الوضع في سورية بأنه »مستقر«، واعتبر أن 
األطراف لم تعد تتحدث عن إسقاط النظام السوري، ودعا بيدرسون، في تصريحات أخرى )في 27 كانون 
 املعنية إلى »إجراء مناقشات دبلوماسية جادة لبناء الثقة بين السوريين 

َ
الثاني( في مجلس األمن، األطراف

وأصحاب املصلحة اآلخرين«، مؤكًدا أن »الحل العسكري يظّل وهًما«.

تمر  أن  ضرورة  من  املتحدة  األمم  موقف  الثاني،  كانون  خالل  املتحدة،  األمم  باسم  املتحدثون  وكرر 
املساعدات اإلنسانية عبر الحدود لسورية من دون تصريح من النظام السوري، وكانت األمم املتحدة قد 
أعلنت، منتصف كانون الثاني، تمديد إيصال املساعدات اإلنسانية عبر الحدود ستة أشهر إضافية، من 

دون تصويت جديد في مجلس األمن.

وقّدم األمين العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 12 كانون الثاني، تقريًرا ملجلس األمن الدولي، 
تناول باألرقام واقع الوضع اإلنساني في سورية، وأوضح أن تسعة ماليين سوري يعيشون في مناطق ال تخضع 
لسيطرة النظام السوري، ومنهم 5.6 مليون شخص بحاجة إلى املساعدات اإلنسانية، إلى جانب وجود 90 

% من السوريين تحت خط الفقر.

وفي 13 كانون الثاني، أعلنت األمم املتحدة تخصيص 25 مليون دوالر أميركي، لدعم العمليات اإلغاثية 
في سورية، وطالبت باتخاذ خطوات للحفاظ على سالمة عّمال اإلغاثة، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، 
ح على مركز صحي في 

ّ
في مخيمات شمال شرقي سورية، وذلك بعد مقتل عامل إغاثة سوري في هجوم مسل

مخيم »الهول«.

على صعيد محاكمات املتهمين بجرائم في سورية، قضت املحكمة اإلقليمية العليا في بلدة كوبلنز بأملانيا، 
الثاني، بالسجن املؤبد غير املشدد، على املتهم الضابط في األمن السوري أنور رسالن، الرتكابه  13 كانون 
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محكمة  في  وانطلقت  بدمشق،  السوري  للنظام  تابعة  اعتقال  مراكز  في  ّفذت 
ُ
ن اإلنسانية«  ضد  »جرائم 

تعذيب  أعمال  بارتكاب  املّتهم  مو�سى«  »عالء  للنظام  املؤيد  السوري  الطبيب  محاكمة  بأملانيا  فرانكفورت 
وتصفية بحق مصابين اعتقلهم أجهزة مخابرات النظام.

وقد رّحبت لجنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم املتحدة بشأن سورية، في بيان لها في 13 كانون 
الثاني، بالحكم الذي أصدرته محكمة كوبلنز اإلقليمية العليا في قضية ضابط املخابرات السورية السابق 
السوريين،  والناجين  للضحايا  العدالة  لتحقيق  الجهود  من  املزيد  بذل  وشددت على ضرورة  رسالن،  أنور 
إدانة  بعد  وذلك  الدولية،  الجنائية  املحكمة  إلى  سورية  في  الوضع  إلحالة  دعوته  األوروبي  االتحاد  وجدد 

الضابط أنور رسالن.

ناكاميتسو«، فقد أكدت، منتصف  العام لألمم املتحدة لشؤون نزع السالح »إيزومي  أما ممثلة األمين 
كانون الثاني، أن النظام السوري لم يلتزم بشكل كامل بقرار املجلس رقم 2118 الصادر عام 2013، بشأن 
إزالة برنامج األسلحة الكيمياوية، ودعت النظام إلى الرد على 20 مسألة غير محسومة، من أصل 24 تتعلق 
تنظيم  أن  الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة  أكدت  حين  في  الكيمياوي،  برنامجه  من  التخلص  بإعالنه 
)داعش( استخدم »عامل الخردل« في هجوم شّنه عام 2015 على بلدة مارع شمال حلب، أدى إلى إصابة 20 

شخًصا على األقل.

قال  إدلب،  في  وروسيا  السوري  النظام  يشنها  التي  الهجمات  الثاني،  كانون   5 فرنسا،  أدانت  حين  وفي 
املرشح الرئا�سي اليميني في فرنسا، إيريك زمور، إنه يجب إعادة فتح القنصلية في دمشق، وإنه كان من الخطأ 

إغالقها وشيطنة األسد.

النظام  التي أجراها  وعلى الصعيد الحقوقي، قال تقرير ملنظمة »هيومن رايتس ووتش« إن االنتخابات 
ق التقرير 

ّ
السوري في أيار/ مايو 2021 ليست نزيهة، وتزامنت مع ممارسة االعتقال التعسفي والتعذيب، ووث

االنتهاكات الصادرة من مختلف األطراف، ومن ضمنها التحالف العسكري السوري-الرو�سي.

إيران

في ظل انشغال إيران بمحادثات ملفها النووي مع املجموعة الدولية، لم يكن امللف السوري حاضًرا على 
كانون   20 ألقاها،  كلمة  خالل  رئي�سي،  إبراهيم  اإليراني،  للرئيس  وصّرح  السياسية،  تحركاتها  في  كبير  نحو 
الثاني، أمام مجلس النواب الرو�سي »الدوما«، بأن الجهود اإليرانية والروسية املشتركة في دعم سورية أعطت 
ثمارها، بفضل ما اعتبره »صمود الشعب السوري«، وشكر روسيا على دورها في سورية، وكذلك دعا السفير 
اإليراني في دمشق »مهدي سبحاني«، في تصريحات صحفية، الواليات املتحدة األميركية إلى مغادرة األرا�سي 

السورية.
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تركيا

التي تشكلها امليليشيات  التهديدات  الثاني، على مواجهة  التركية جهودها، خالل كانون  زت السياسة 
ّ

رك
من  الثاني،  كانون   15 في  أكار،  خلو�سي  التركي،  الدفاع  وزير  ر 

ّ
حذ فقد  التركي،  القومي  األمن  على  الكردية 

نفاد صبر بالده تجاه هجمات ميليشيا »وحدات حماية الشعب« الكردية التي تستهدفها من داخل األرا�سي 
السورية، وذلك إثر مقتل 3 جنود أتراك بهجوم على الحدود مع سورية.

إسرائيل

واصلت دولة االحتالل اإلسرائيلي سياساتها الرامية للحفاظ على التنسيق العسكري والسيا�سي مع روسيا 
يائير البيد، أن تل أبيب تبذل قصارى جهدها لضمان سالمة  في سورية، وأكد وزير الخارجية اإلسرائيلي، 
اإلسرائيلي  اإلعالم  وأبرز  اإليرانية،  امليليشيات  مواقع  على  الغارات  تنفيذ  عند  سورية،  في  الروس  الجنود 
تصريحات ملسؤول إسرائيلي لصحيفة )يديعوت أحرونوت(، تؤكد أن إسرائيل تنظر بإيجابية إلى التقارب 

بين بشار األسد ودول الخليج، وأن هذا التقارب يؤدي إلى إبعاد إيران من سورية.

النظام السوري

كّرس النظام، في شهر الرصد الحالي: كانون الثاني/ يناير، جهوده السياسية على الصعيد الدولي لتأكيد 
استقراره وسيطرته على سورية، عبر سلسلة لقاءات مع بعض املسؤولين العرب، بينهم مسؤولون فلسطينيون 
وبحرينيون، كما جدد اتهاماته للواليات املتحدة وتركيا، بدعم املعارضة واحتالل األرا�سي السورية، ولالتحاد 
األوروبي بفقدان االستقاللية والتبعية لواشنطن. وداخلًيا، جدد النظام السوري اتهاماته لألكراد بالتآمر 
خارجية  وزير  وقال  السوري،  النظام  مع  للتنسيق  تدعوهم  تصريحات  مع  بالتزامن  السورية،  الدولة  على 
النظام السوري، فيصل املقداد، في تصريحات صحفية في 13 كانون الثاني، إن »دمشق تنظر إلى األكراد 
على أنهم جزء من مكونات الشعب السوري، لكن هناك من باع نفسه للشيطان«، وهدد املقداد الواليات 
املتحدة بإخراج قواتها من سورية »بأساليب أخرى«، إن لم تنسحب بإرادتها، وجدد اتهام الواليات املتحدة 

بسرقة النفط والقمح والقطن السوري، من خالل دعمها لـ »قوات سوريا الديمقراطية/ قسد«. 

وأدانت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري األعمال التي أدت إلى نزوح آالف املواطنين السوريين 
في محافظة الحسكة، وطالبت بانسحاب القوات األميركية من شمال سورية الشرقي، والقوات التركية من 
واتهمته  االتحاد األوروبي،  الثاني، هجوًما ضد  كانون   18 في  الخارجية،  الغربي. وشنت وزارة  شمال سورية 

بفقدان االستقاللية والتبعية الواليات املتحدة األميركية.

وعلى صعيد آخر، أصدر رئيس النظام السوري، بشار األسد، في 25 كانون الثاني، عفًوا عاًما عن جرائم 
ا من املعارضين  الفرار الداخلي والخارجي، بشرط تسليم املطلوب نفسه، وال يشمل العفو -بطبيعة الحال- أيًّ

السوريين املطلوبين أمنًيا.

بجانب  املدينة  لسكان  اعتصاًما  الثاني،  كانون   25 السويداء،  مدينة  شهدت  الداخلي،  الصعيد  وعلى 
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القصر العدلي التابع لحكومة النظام، للمطالبة بمحاسبة الخارجين عن القانون، وذلك بعد ارتفاع الجرائم 
وسط حالة فلتان أمني تشهدها املحافظة.

املعارضة السورية

الجهود  في  وازن،  رئي�سي  كطرف  نفسها  فرض  على  قدرتها  فقدان  تعاني  السورية  املعارضة  تزال  ما 
الدولية حول القضية السورية، وتجددت الدعوات إلصالح مؤسساتها وإقرار استراتيجية واضحة في مجال 
انخراطها بجهود الحل السيا�سي، وال سيما في إطار مسار اللجنة الدستورية التي لم تحقق أي تقدم حتى 
إلى  »سورية  ندوة  لعقد  التحضير  سياق  في  ومؤسساتها  السورية  املعارضة  نشطت  اإلطار،  هذا  وفي  اآلن، 
أين« التي انطلقت أعمالها في الدوحة يومي 5 و 6 شباط 2022، بدعوة من رئيس الوزراء السوري املنشق 
رياض حجاب، وأجرت وفود املعارضة لقاءات عدة مع مسؤولين عرب ودوليين، وزار رئيس االئتالف، سالم 
املسلط، العاصمة القطرية الدوحة، ورافقه رئيس هيئة التفاوض، أنس العبدة، والتقيا بوزير الخارجية 

القطري وشخصيات من املعارضة السورية.

ووجه رئيس االئتالف الوطني السوري، سالم املسلط، رسالة إلى دولة الكويت، أعرب فيها عن أمله أن 
تستمر الكويت في دعمها بتقديم املساعدات العاجلة للنازحين في مخيمات الشمال السوري، من أجل تأمين 
بيرم  في إسطنبول،  الهجرة  دائرة  رئيس  املسلط  والتقى  »قاسًيا«.  يواجهون شتاء  لهم، ذلك ألنهم  التدفئة 

يالينسو ونائبه سردار دال، ملتابعة أوضاع السوريين في املدينة، ومعالجة أي تحديات يواجهونها.

وكذلك التقى رئيس »هيئة التفاوض« السورية، أنس العبدة، املبعوث األممي إلى سورية غير بيدرسون في 
العاصمة القطرية، وأعلن العبدة، في أواخر كانون الثاني، أن الخارجية األميركية أبلغته بعدم وجود استثناء 

من »عقوبات قيصر«، في ما يخص تسهيل مرور الغاز املصري إلى لبنان عبر سورية.

ونتيجة األوضاع املأساوية التي يعيشها النازحون في الشمال السوري، حذرت الحكومة السورية املؤقتة 
املدنيين  ملاليين  خدماتها  تقدم  التي  املشافي  من  عدد  عن  الدعم  انقطاع  استمرار  جراء  إنسانية  كارثة  من 

شمال سورية. 

وكانت قرية دير حسان في ريف إدلب الشمالي شهدت، في 21 كانون الثاني، وقفة احتجاجية لعشرات من 
املتظاهرين، ضد االعتقاالت التعسفية التي تمارسها »هيئة تحرير الشام«.
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اإلدارة الذاتية/ قسد

في شمال وشرق سورية، ويهيمن  التي تسيطر على مناطق  الديمقراطية/ قسد«  واصلت »قوات سوريا 
إدارة هذه  في  السياسيين، كما تواصل تحكمها  املدنيين والناشطين  انتهاكاتها ضد  املقاتلون األكراد،  عليها 
املناطق عبر ذراعها اإلداري »اإلدارة الذاتية«، وأدى ذلك إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد هذه االنتهاكات، 
بالتزامن مع تنامي الغضب الشعبي في مناطق أخرى مجاورة، من جراء محاوالت النظام السوري وامليليشيات 
الذاتية« كل املنظمات املحلية والدولية  املناطق، فقد دعت »اإلدارة  في هذه  التغلغل  إيران  املدعومة من 
العاملة في مناطق سيطرتها إلى تزوديها بمعلومات حول أعداد املوظفين ومناصبهم وقيمة رواتبهم، وأعرب 
مطالًبا  )قسد(،  ميليشيات  قبل  من  املستمرة  لالنتهاكات  إدانته  عن  له  بيان  في  الكردي  الوطني  املجلس 

الواليات املتحدة األميركية بالتدخل وإيقافها.

وشهدت قرية العزبة، شمالي محافظة دير الزور، التي تسيطر عليها قوات )قسد(، تظاهرات شعبية في 
13 كانون الثاني، طالبت قوات النظام وامليليشيات اإليرانية بمغادرة املناطق التي تسيطر عليها شرق نهر 
الفرات، وأثار إعالن النظام السوري البدء بـ »تسويات أمنية« خاصة بأبناء الرقة، حفيظة سكان املدينة، 

ورفضت ذلك عشائر مدينة الرقة، واعتبرته تهديًدا مباشًرا لـ »االستقرار« الذي تعيشه املدينة وريفها. 

وتصاعدت انتهاكات )قسد( وإجراءاتها التعسفية ضد سكان األحياء العربية في مدينة الحسكة، ال سيما 
بعد الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة على سجن الصناعة في حي غويران.

وباملقابل، برزت تهديدات من قبل تنظيم الدولة، عبر منشورات على جدران مساجد عدة في ريف دير 
الزور الشرقي، تضمنت تهديدات مباشرة للكوادر الطبية ولألهالي، بحجة التعاون مع قوات التحالف الدولي 
أيام قليلة على مقتل الطبيب عبد املف�سي، الذي تبنى تنظيم )داعش( عملية  وقوات )قسد(، وذلك بعد 

اغتياله.
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