


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:

والعسكرية  السياسية  في سورية، من جوانبه  الصراع  واقع  في  التغيرات  أهّم  يرصد »مرصد حرمون« 
واالقتصادية واملعيشية واالجتماعية، في مختلف األطراف واملناطق، بغية خلق معرفة مواكبة تساعد 
الباحثين وتمّد صانعي القرار بصورة عن أهّم التطورات، ويستقي املرصد معلوماته من مصدر رئي�سي هو 

راصدو مركز حرمون امليدانيون، ومن مصدر ثانوي هو املصادر املفتوحة املوثوقة املتاحة للجمهور.
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 قراءة في التطورات السياسية حول الحرب السورية:

ما زالت السمة العامة املحيطة بالقضية السورية، في نيسان/ أبريل 2022، هي الجمود الذي يسم الوضع 
بها، مع استمرار إهمالها ووضعها على الرف، حيث لم يكن هناك أّي جهد فعلي لتحريكها  الدولي املحيط 
والدفع نحو حل سيا�سي، على الرغم من أن غزو روسيا ألوكرانيا أعاد القضية السورية إلى ساحة اإلعالم 

الدولي، ولكن ذلك اقتصر على التذكير بما فعله بوتين في سورية، من دون أي تحريك لهذه القضية.

على املستوى املحلي، ترددت أصداء تحقيق صحفي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، حول مجزرة 
التي  والتفاصيل  املجزرة  خبر  ل 

ّ
شك حيث  بدمشق،  التضامن  حّي  في  السوري  النظام  أمن  عناصر  ارتكبها 

تجديد  مع  أميركية  إدانة  التحقيق  إثر  على  برزت  وقد  أبريل،  نيسان/  خالل  حدث  أبرز  التحقيق  تضمنها 
حين  في  سورية،  في  الجرائم  مرتكبي  بمحاسبة  والتعّهد  السوري  النظام  لتعويم  الرافض  واشنطن  ملوقف 

غابت أي ردات فعل أو تصريحات حول املجزرة، على الصعيد العربي والدولي.

وفي اليوم األخير من شهر الرصد )نيسان/ أبريل( ، أصدر رئيس النظام السوري مرسوًما بمنح عفو عام 
عن الجرائم اإلرهابية املرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022، ولم يسفر املرسوم إال عن إطالق نحو 
300 معتقل في األيام الالحقة، وعلى نحو يتسم بالفو�سى املتعمدة، وقد تسبب ذلك في زيادة خيبة األمل 
عند ذوي املعتقلين الذين تجّمع آالف منهم تحت »جسر الرئيس« وسط العاصمة دمشق، بانتظار اإلفراج 
عن معتقليهم، أو معرفة مصيرهم، وهو ما كشف حقيقة جرائم اإلخفاء القسري ملئات اآلالف من السوريين 
في سجون النظام، على الرغم من محاولته االستثمار، إعالمًيا وسياسًيا، في عملية اإلفراج عن عدد محدود 

من املعتقلين.

ا، انعقد نهاية نيسان/ أبريل اجتماع دولي في العاصمة الفرنسية باريس، لبحث التطورات األخيرة في  دوليًّ
امللف السوري، شارك فيه ممثلون عن 11 دولة ومنظمة، وكّرر بيان االجتماع الختامي الدعوات للتوصل 
إلى حل سيا�سي في سورية وفق القرار 2254، واستمرار إيصال املساعدات اإلنسانية، وتعزيز جهود محاسبة 

مرتكبي الجرائم في سورية.

مسؤولي  حتى  واألجانب،  العرب  واملسؤولين  السوري  النظام  بين  واالتصاالت  الزيارات  غابت  وداخلًيا، 
الدول املساندة للنظام. وباستثناء اتصال هاتفي بين بشار األسد وسلطان ُعمان، مطلع نيسان، بمناسبة 

شهر رمضان، لم تسجل أي زيارة ملسؤول عربي أو أجنبي إلى العاصمة دمشق.

وفي حين تتحرك منظمات مدنية سورية، على الصعيد القانوني، في أوروبا، لتفعيل جهود محاسبة النظام 
على جرائم ارتكبها مسؤولون فيه بحق السوريين، وتقديم األدلة على استعماله أسلحة كيميائية في حربه 
على الشعب السوري، يستمّر غياب املعارضة السورية عن أي دور فاعل لها على املستويين الدولي واملحلي.
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وعلى صعيد االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة، شهد نيسان/ أبريل هزة تنظيمية مدوية، من جراء 
 من صفوفه، وتصاعد على إثر ذلك 

ً
استبعاد قيادة االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة أعضاء وكتال

جدل واسع حول مشروعية هذا اإلجراء، كما برزت مطالبات شعبية ومن شخصيات معارضة إلجراء إصالح 
جذري في االئتالف.

الجتماعات  جديدة  مواعيد  تسويق  على  العمل  بيدرسون  غير  األممي  املبعوث  واصل  األثناء،  تلك  وفي 
اللجنة الدستورية السورية، بالرغم من عدم إحراز أي تقدم في الجوالت السبع السابقة، وقد لقي هذا األمر 

انتقادات واسعة من أوساط معارضة سورية.

 وبرزت خالل شهر نيسان/ أبريل أحداث ومواقف سياسية عديدة، نستعرض أبرزها في هذا التقرير.

السياسة األميركية:

قادت الواليات املتحدة، بمشاركة دول ومنظمات أخرى، اجتماًعا ُعقد في باريس في 28 نيسان/ أبريل، 
ملناقشة تطورات امللف السوري، وقد رّحب املشاركون في االجتماع بانعقاد مؤتمر بروكسل السادس حول 
دوا في بيان لهم ضرورة تحقيق حل سيا�سي في سورية 

ّ
مستقبل سورية واملنطقة، املقرر في 9 أيار/ مايو، وأك

إلى سورية، وزيادة الضغوطات الدولية ملحاسبة مرتكبي  2254، واستمرار إيصال املساعدات  القرار  وفق 
الجرائم في سورية. واملشاركون في االجتماع هم الجامعة العربية، واالتحاد األوروبي، ومصر، وفرنسا، وأملانيا، 
والعراق، واألردن، والنرويج، وقطر، والسعودية، وتركيا، وبريطانيا، والواليات املتحدة. ولم تشكل مخرجات 
االجتماع أّي فرق عّما يقال عن القضية السورية من تصريحات باردة ال ينتج عنها أي فعل يدفع نحو حل 
حول  البريطانية«،  »الغارديان  لصحيفة  االستقصائي  التحقيق  أصداء  على  التعليق  معرض  سيا�سي.وفي 
»جريمة حرب« نّفذها عناصر النظام السوري في حّي التضامن بالعاصمة دمشق عام 2013، أكد متحدث 
باسم وزارة الخارجية األميركية، في 29 نيسان/ أبريل، أن واشنطن ملتزمة »بمحاسبة النظام السوري على 

الفظائع التي ارتكبها بحق شعبه«.

وقبل ذلك بأيام، أعلنت وزارة الخارجية األميركية أّن القيمة الصافية لثروة بشار األسد وعائلته تقّدر 
في  دوره  بسبب  لعزله  املتحدة  الواليات  تبذلها  التي  الجهود  من  الّرغم  على  دوالر،  ملياري  إلى  مليار  بحوالي 
الحرب الدائرة في البالد. وقد كان هذا التقدير موضع انتقاد واستغراب من خبراء كثر، لكونه ُيظهر نوًعا من 

الفشل في معرفة ثروة بشار األسد التي تفوق هذا الرقم بمرات عديدة.

 املحتجزين في مخّيم الهول، جدد مسؤول أميركي مطالبة الواليات املتحدة جميع دول 
ّ

وبخصوص ملف
العالم، بإعادة رعاياها من مخيم »الهول« شمال شرقي سورية، مع الحرص على إعادة تأهيلهم أو مقاضاتهم 
إن تطلب األمر، في وقٍت تتجاهل فيه كثير من الدول هذه املطالب، وال تظهر أي اهتمام بإعادة رعاياها من 

مقاتلي وأبناء )داعش(.

ا على التصعيد املتبادل بين تركيا وميليشيا )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد(، في مدينة عين العرب/  وردًّ
أبريل، عن  نيسان/   25 يوم  لها  تغريدة  في  في دمشق،  األميركية  السفارة  كوباني شمال شرقي حلب، عّبرت 
قلقها البالغ إزاء التصعيد، وأعربت عن أسفها للخسائر في أرواح املدنيين، داعية جميع األطراف إلى التهدئة.
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القضية  تجاه  الرخوة  ومواقفه  األبيض  البيت  سياسة  في  تغيير  بأّي  أوكرانيا  على  بوتين  حرب  تأِت  لم 
السورية وتجاه النظام السوري، بالرغم من الربط اإلعالمي بين سلوك روسيا في كل من سورية وأوكرانيا، 

والحديث بأن السكوت الغربي عن سلوك بوتين في سورية قد شّجعه على شّن حربه على أوكرانيا.

روسيا

في ظّل انشغال القيادة واملسؤولون الروس بتداعيات غزو الجيش الرو�سي ألوكرانيا، لم يكن هناك أي 
أبريل، واقتصر  نيسان/  البلدين، خالل  أي من  إلى  السوري،  النظام  في  أو ملسؤولين  زيارة ملسؤولين روس 
السوري  النظام  خارجية  ووزير  الفروف،  سيرغي  الرو�سي  الخارجية  وزير  بين  هاتفي  اتصال  على  التواصل 

فيصل املقداد، عقب تجدد الغارات اإلسرائيلية على مواقع لجيش النظام في سورية في 27 نيسان.

وعلى الرغم من عدم حصول أي جديد في موضوع عودة النظام السوري لشغل مقعد سورية في الجامعة 
العربية، ادعى الفروف، في مؤتمر عقده مع وزراء املجموعة الوزارية العربية في العاصمة الروسية موسكو، 

في 4 نيسان/ أبريل، أن هذه املسألة سُتحّل قريًبا.

في  سفارتها  عبر  الضغط،  روسيا  محاوالت  عن  أنباء  نيسان،  منتصف  عديدة،  إعالم  وسائل  تداولت 
 نقل النفط العراقي عبر سورية إلى املتوسط، من دون تحقيق تقدم 

ّ
العاصمة العراقية بغداد، إلحياء ملف

على هذا الصعيد.

مطلع  الرو�سي،  الفيدرالي«  »األمن  جهاز  ادعى  عليها،  أدلة  روسيا  تقّدم  لم  سابقة  التهامات  تكرار  وفي 
نيسان، اعتقال عناصر من فصيل »هيئة تحرير الشام« في روسيا، زَعم أنهم كانوا يحضرون لتنفيذ عمل 

إرهابي. وقد أثار هذا التصريح تكهنات بأنه قد يكون مقدمة لعمليات عسكرية روسية في إدلب. 

إسرائيل

وفي تأكيد جديد على موقف إسرائيل الداعم لبقاء نظام بشار األسد، مع تجدد هجمات جيش االحتالل 
اإلسرائيلي على مواقع لجيش النظام السوري وميليشيات مدعومة من إيران في سورية، خالل نيسان؛ برز 
تصريح لوزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس، في 12 نيسان، شدد فيه على الشرط الواجب تنفيذه من قبل 
بشار األسد، ليكون »جزًءا من املنطقة والعودة إلى جامعة الدول العربية«، وهو »قطع عالقاته مع إيران«.

رت من أن التغيير الديموغرافي وزيادة 
ّ

وكانت هناك دراسة للجيش اإلسرائيلي حول الوضع في سورية، حذ
5 نيسان على أن  في  التي نشرت  الدراسة  تهديًدا جديًدا، وشددت  الشيعة والعلويين يشكل  السكان  عدد 
إيران تحاول استغالل الظروف إلجراء حمالت التشييع في الجنوب السوري، الستنساخ تجربة »حزب هللا« 

في الجوالن.
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املوقف العربي

شهد شهر نيسان/ أبريل غيابا تاًما للتواصل العربي مع النظام السوري، على كل املستويات، باستثناء 
اتصال هاتفي بين بشار األسد والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، بمناسبة شهر رمضان، 
ولم يسجل أي موقف جديد من أي دولة عربية بخصوص إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية 

وحضوره قمة الجزائر املزمع عقدها في الربع األخير من العام الحالي 2022.

التحقيق  على  السورية،  للثورة  الداعمة  حتى  العربية،  الدول  من  موقف  أي  صدور  عدم  الفًتا  وبدا 
تل فيها مئات السوريين املدنيين، في 

ُ
االستقصائي الذي نشرته الغارديان حول مذبحة »حي التضامن« التي ق

إعدامات جماعية نّفذها عناصر أمن النظام السوري في العام 2013.

األمم املتحدة ومنظماتها

ا حول القضية السورية، في شهر نيسان/ أبريل، 
ً
ا ملحوظ

ً
شهدت أروقة األمم املتحدة ومنظماتها نشاط

وكان أبرز هذه النشاطات إحاطة في مجلس األمن الدولي، في 26 نيسان، حذرت فيها مساعدة األمين العام 
لألمم املتحدة، جويس مسويا، من أن »سورية على وشك أن تصبح أزمة أخرى منسية«، بينما يكافح ماليين 
 قاتًما، 

ً
دت أن األزمة االقتصادية مستمّرة، وأن السوريين يواجهون مستقبال

ّ
السوريين من أجل البقاء. وأك

وأن العاملين في املجال اإلنساني يعانون قلة املوارد.

التركيز على تحقيق  إلى ضرورة  إلى سورية، خالل اإلحاطة  األممي  املبعوث  بيدرسون،  وبدوره، دعا غير 
حّل سيا�سي شامل للصراع، يتما�سى مع القرار 2254، مع التأكيد على سيادة سورية ووحدتها واستقاللها 

وسالمتها اإلقليمية، وتمكين الشعب السوري من تحقيق تطلعاته املشروعة. 

وأعلن بيدرسون أنه وجه الدعوات لحضور الدورة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، 
بين 28 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، في جنيف.

وكان مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة عقد، في األول من نيسان، جلسته الـ 49، وتبنى فيها 
ا شفوًيا إلى 

ً
قراًرا بتجديد والية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية ملدة عام، على أن تقّدم اللجنة تحديث

ا في دورتي املجلس الـ 51 والـ 52.
ً
املجلس في دورته الخمسين، وتقريًرا خطًيا محدث

وفي جلسة عقدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة، في 8 نيسان، حول حالة حقوق اإلنسان في سورية، 
طالبت املفوضة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل باشيليت املجتمع الدولي، بضرورة التحرك العاجل واتخاذ 

إجراءات ملموسة لتعزيز حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية والعدالة في سورية، وحل ملف املفقودين.

وعّبر خبراء لدى األمم املتحدة عن قلقهم إزاء مصير مئة معتقل »قاصر« عند قوات )قسد(، ما يزال 
 بعد مرور أكثر من شهرين على هجوٍم شنه تنظيم )داعش( على سجن الصناعة في حي 

ً
مصيرهم مجهوال

غويران شمال شرق سورية.

الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  أدانت  السورية،  القضية  من  الدولية  املنظمات  مواقف  سياق  وفي 
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ح الذي شنه مجهولون واستهدف املستوصف التابع لها 
ّ

الفلسطينيين »أونروا«، في بيان لها، الهجوَم املسل
في مخيم درعا جنوب سورية، يوم 9 نيسان الحالي، ودعت لحماية املدنيين وحماية البنية التحتية املدنية.

باستهداف  أطفال  أربعة  بمقتل  )يونيسيف(،  منظمة  ومنها  عدة،  وإنسانية  أممية  منظمات  نددت  كما 
واعتبرت  أبريل،  نيسان/   4 في  إدلب،  شرقي  شمال  النعسان  معارة  لبلدة  وروسيا  السوري  النظام  قوات 
)يونيسيف( أن الهجمات على املدارس في سورية باتت »شائعة«، ولفتت إلى تسجيل أكثر من 750 هجوًما 
تلوا في سورية 

ُ
على منشآت تعليمية وموظفيها في سورية منذ عام 2011، مؤكدة أن %70 من األطفال الذين ق

العام املا�سي كانوا في شمال غربي من سورية.

انتقادات  دولية  منظمات  وجهت  السوري،  النظام  أصدره  الذي  التعذيب  تجريم  قانون  وبخصوص 
وإدانات لهذا القانون، حيث قالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« عن القانون: »هذه ليست كذبة )أبريل(، 
فسورية التي يعتبر التعذيب فيها أمًرا اعتيادًيا أصدرت قانوًنا يجّرم التعذيب«، كما انتقدت منظمة »العفو 
الدولية« )آمنستي( قانون تجريم التعذيب في سورية، معتبرة أنه يرمي إلى تلميع عقود من انتهاكات حقوق 

اإلنسان بموافقة الدولة.

االتحاد األوروبي:

في موقف الفت، لم يسجل أي تعليق رسمي من الدول األوربية واالتحاد األوروبي، حول تحقيق صحيفة 
بعمليات  السوري  النظام  قوات  من  عناصر  قيام   يظهر  فيديو  مقطع  املتضمن  البريطانية،  »الغارديان« 
إعدام جماعية في حي »التضامن« جنوب العاصمة دمشق، من قبل عناصر من قوات النظام السوري عام 

.2013

وفي السياق ذاته، عّبرت القاضية الفرنسية كاثرين مار�سي أويل عن خيبتها، من جراء الفشل في إحالة 
الرو�سي/  الفيتو  في الهاي، وذلك بسبب  الدولية«  الجنائية  إلى »املحكمة  في سورية  املرتكبة  الجرائم  ملف 

الصيني حلفاء النظام السوري في مجلس األمن الدولي.

وجددت بولندا، على لسان  املديرة العامة ملنطقتي أفريقيا والشرق األوسط بوزارة الخارجية، باتريشا 
أوزكان كاروليوسكا، رفضها أي عملية تطبيع مع النظام السوري، وأكدت عدم املشاركة في أي عملية إعادة 

إعمار، موضحة أن الحل السيا�سي هو الحل الوحيد في سورية.

إلى أي  تؤّدِ  في أوروبا، ولم  تأثيرات حرب بوتين على أوكرانيا ساحة اإلعالم  ومن جانب آخر، لم تتجاوز 
تشديد في مواقف دول أوروبا من النظام السوري، بالرغم من الربط بين ما فعله بوتين في سورية وما يفعله 

في أوكرانيا.
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إيران

زيارة  أي  هناك  تكن  ولم  السوري،   
ّ

امللف عن  اإليرانيون  املسؤولون  غاب  التوالي،  على  الثاني  للشهر 
الدولية،  املجموعة  مع  النووي  ملّفها  محادثات  في  إيران  انشغال  ظّل  في  سورية،  إلى  إيرانيين  ملسؤولين 
وسط حالة الجمود التي تراوح فيها املفاوضات نتيجة رفض واشنطن مطلب إيران برفع ميليشيا »الحرس 
الثوري« من قائمة العقوبات األميركية، وهو ما يهدد املفاوضات املستمرة منذ نحو عام بالفشل. ومع ذلك، 
استعرضت إيران نفوذها وهيمنتها على الدولة السورية، عبر االحتفال بيوم القدس العالمي، حيث أقامت 
مهرجاًنا خطابًيا نظمته السفارة اإليرانية، يوم 29 نيسان، في فندق شيراتون بدمشق، وألقى السفير اإليراني 
بدمشق مهدي سبحاني كلمة كّرر فيها شعارات بالده املناهضة ألميركا وإسرائيل، وقد حضر املهرجان من 
الجانب السوري وزير التربية في نظام األسد، دارم طباع، ونائب وزير الخارجية بشار الجعفري، ومسؤولون 
حزبيون، ومن الشخصيات الفلسطينية، طالل ناجي وماهر الطاهر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
 شارك فيها مئات األشخاص، معظمهم عناصر ميليشيات مدعومة من 

ً
كما نظمت السفارة اإليرانية مسيرة

 إلى الجامع األموي، بحضور 
ً

إيران وعناصر من أجهزة أمن النظام السوري، ساروا في سوق الحميدية وصوال
شخصيات سياسية وحزبية إيرانية وسورية وفلسطينية وشخصيات فنية وثقافية.

وبدورها، أظهرت امليليشيات املوالية إليران قوة نفوذها على حساب مؤسسات الدولة في النظام السوري، 
حيث أصدرت قيادة امليليشيات في مدينة البوكمال وريفها، بداية شهر رمضان، قراًرا حددت فيه عدًدا من 

املساجد املسموح فيها بأداء صالتي التراويح والجمعة.

تركيا

أعلنت تركيا إغالقها مجالها الجوي أمام الطائرات املدنية والعسكرية الروسية التي تنقل جنوًدا املتجهة 
إلى سورية، في 23 نيسان، في تطّور يمثل متغيًرا جديًدا في التنسيق بين البلدين على األرض السورية.

وباستثناء تصريحات رسمية تركية حول إمكانية تعاون أنقرة مع النظام السوري في امللفات األمنية، لم 
تسجل تحركات سياسية تركية على صعيد القضية السورية طوال شهر نيسان، بالرغم من دخول ملف 
املعارضة  أحزاب  تصعيد  جراء  من  تركيا،  في  الداخلي  السيا�سي  الصراع  ساحة  مجدًدا  السوري  اللجوء 

التركية الضغط على الحكومة التركية من بوابة قضايا الالجئين السوريين.

وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة )�سي إن إن، ترك( 
املحلية، إلى إمكانية تعاون بالده مع النظام السوري في قضايا »اإلرهاب« و«املهاجرين«، »من دون االعتراف 

به«، على غرار التعاون مع طالبان، كاشًفا عن لقاءات استخباراتية أجريت مع النظام سابًقا.
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النظام السوري

بين  املبارك،  بمناسبة حلول شهر رمضان  أبريل،  2 نيسان/  في  الذي جرى  الهاتفي،  باستثناء االتصال 
رئيس النظام السوري وُسلطان ُعمان هيثم بن طارق آل سعيد، لم تكن هناك أي زيارة أو اتصال لبشار 

األسد مع أي من املسؤولين العرب والدوليين.

املنظمات  إلى  النظام  خارجية  وزارة  وجهتها  رسائل  على  السوري  للنظام  السيا�سي  النشاط  واقتصر   
الدولية، تطالب رسالتان منها بمحاسبة واشنطن وحلفائها على جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، ارتكبتها 
 عن وكالة )سانا( لألنباء التابعة للنظام، وهناك رسالة 

ً
بحق الشعب السوري، كما أفادت به الرسالة، نقال

أخرى إلى أنطونيو غوتيريش األمين العام لألمم املتحدة، تحمل احتجاًجا على قصف العدو اإلسرائيلي مواقع 
في سورية في 9 نيسان.

وكانت هناك نشاطات متعددة ألسماء األسد )زوجة بشار(، أبرزها قيامها بزيارة برفقة بشار إلى دير سيدة 
صيدنايا بريف دمشق في 24 نيسان، بمناسبة عيد الفصح، ولقائها في 30 نيسان بفريق الجناح السوري في 

معرض إكسبو 2020 دبي، عبر تقنية الفيديو.

ومحلًيا، أصدر رئيس النظام السوري، في نيسان/ أبريل، عدة مراسيم تشريعية، منها القانون رقم »20«، 
القا�سي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة املعلوماتية. وقد أدانت تقارير حقوقية املرسوم، 
21 جرًما معلوماتًيا، منها »النيل من هيبة  لكونه يشّرع ملزيد من التضييق على الحريات، حيث ينّص على 

الدولة املالية«.

كما أصدر رئيس النظام في 30 نيسان، املرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، القا�سي بمنح عفو عام عن 
»الجرائم اإلرهابية« املرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022، وعلى الرغم من محاولة النظام استثمار 
قانون العفو وإطالق نحو 300 معتقل من سجونه، إعالمًيا وسياسًيا، وسعيه لتلميع نفسه بعد الكشف 
عن »مجزرة حي التضامن«، فقد أتت النتائج سلبية على النظام، إذ إن فو�سى إطالق املعتقلين وتجّمع آالف 
السوريين تحت »جسر الرئيس« وسط العاصمة دمشق، والعدد املحدود للمعتقلين املفرج عنهم والحالة 
الصحية الصعبة ملعظمهم، خاصة أن عدًدا كبيًرا منهم خرج فاقًدا ذاكرته نتيجة التعذيب الشديد، كشف 
وإخفائهم  النظام،  ومعتقالت  سجون  في  منهم  اآلالف  مئات  اعتقال  جراء  من  السوريين  مأساة  حجم  عن 
إدانة دولية  قسرًيا، من دون السماح لعائالتهم بمعرفة أي معلومة عن مصيرهم، وهو ما قوبل بمواقف 
واسعة، وتسبب في خيبة أمل كبيرة لذوي املعتقلين الذين ق�سى معظمهم سنوات طويلة في سجون النظام.
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املعارضة السورية

انتقادات ومطالبات للعمل جدًيا على تفعيل وتنظيم  إلى املعارضة السورية  وّجه فيه 
ُ
ت في الوقت الذي 

عملها وإصالح مؤسساتها، واصلت املعارضة السورية تكريس حالة انعدام الفعالية، وخطوات االنقسام، 
ا أثار 

ً
والغياب عن التواصل والتأثير في توجهات األطراف الفاعلة بالقضية السورية، وشهد شهر نيسان حدث

ردود أفعال متناقضة، إذ قرر »االئتالف السوري لقوى الثورة واملعارضة«، في 2 نيسان/ أبريل، استبعاد 14 
عضًوا من أعضائه، قبل أن ينهي في 7 نيسان/ أبريل، عضوية 4 مكونات، في عمليٍة سّماها »عملية إصالح 
شاملة«، بموافقة الهيئة العامة التي عقدت اجتماًعا أقرت فيه أيًضا نظاًما داخلًيا جديًدا، ووافقت على 
الشخصيات  أفعال  العامة، وتفاوتت ردات  الهيئة  السوريين« داخل  الكرد  املستقلين  تمثيل »رابطة  زيادة 
واملجموعات املعارضة السورية على قرارات االئتالف، بين مؤيدين لها، ورافضين رأوا أنها تصفية حسابات 

بين كتل ضمن االئتالف.

بيان  في  حكومية،  غير  سورية،  حقوقية  منظمات  أعلنت  القانونية،  الحقوقية  الجهود  صعيد  وعلى 
مشترك، في 4 نيسان، تقديم »أدلة إضافية«، على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية بين العامين 

2013 و2017، إلى سلطات التحقيق واالدعاء العام في كّل من »أملانيا وفرنسا والسويد«.

اإلدارة الذاتية/ ميليشيا )قسد(

شهدت مناطق سيطرة امليليشيات الكردية في شمال شرقي سورية، في شهر الرصد الحالي )نيسان/ أبريل(، 
حون تابعون مليليشيا 

ّ
حوادث حرق ملكاتب ومقرات تابعة لـ »املجلس الوطني الكردي« وأحزابه، نّفذها مسل

في مناطق  »وحدات حماية الشعب« الكردية، في محاوالت متجددة لفرض هيمنتها على الحياة السياسية 
سيطرتها، وتبع هذه الهجمات إدانات من عدد من األحزاب الكردية، حيث أصدرت األمانة العامة لـ »املجلس 
املستمرة،   PYDالديمقراطي االتحاد  حزب  ميليشيا  انتهاكات  حول  بياًنا  نيسان،   26 في  الكردي«،  الوطني 
وكذلك أدان عضو الهيئة السياسية في االئتالف الوطني السوري عبد هللا كدو ما وصفه باألعمال الترهيبية 
التي تقوم بها ميليشيات “PYD” في حق مكاتب املجلس الوطني الكردي وأحزابه، محذًرا من تداعيات هذه 

األعمال على مستقبل املنطقة.

من جانب آخر، وّجه كوادر في »حزب العمال الكردستاني«، خالل اجتماع مع مسؤولين في ميليشيا قوات 
إلى تنظيم تظاهرات ضّد إقليم كردستان  سوريا الديمقراطية »قسد« واإلدارة الذاتية بمدينة القامشلي، 
3 أشهر من الهدوء بين الطرفين، عقب تدخل أميركي  في محافظة الحسكة، ليعود التصعيد مجدًدا بعد 

منتصف كانون الثاني/ يناير الفائت نتج عنه إعادة فتح املعابر الحدودية.

وفي إطار فرض الهيمنة على مختلف نواحي الحياة، عّدل املجلس العام التابع لـ »اإلدارة الذاتية«، املظلة 
الخارج،  من  القادمين  ليشمل  نفوذها،  مناطق  في  اإلجباري  التجنيد  قانوَن  )قسد(،  مليليشيا  السياسية 

واملقيمين لديها ألكثر من ثالث سنوات. 
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