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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركز حرمون للدراسات املعارصة

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

تطوره،  وسيناريوهات  سورية  في  الدائر  والصراع  خاصة،  السوري  بالشأن  املتعلقة  والفكرية  واملجتمعية 
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  جوانبه  من  سورية،  في  الصراع  واقع  في  التغيرات  أهّم  حرمون«  »مرصد  يرصد 
تساعد  مواكبة  معرفة  خلق  بغية  واملناطق،  األطراف  مختلف  في  واالجتماعية،  واملعيشية  واالقتصادية 
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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خالصة تنفيذية للتطورات السياسية:

تمثلت أبرز التطورات السياسية، في شهر أيار/ مايو، في زيارة بشار األسد إلى إيران، في تأكيد جديد على 
تطبيع  مقابل  اإليراني  بحليفه  السوري  النظام  ارتباط  فّك  إمكانية  على  العربية  الدول  بعض  رهان  فشل 
في  عسكرية  عملية  إطالق  بالده  عزم  أيار،   23 في  التركي،  الرئيس  إعالن  التطورات  ومن  معه،  العالقات 
الشمال السوري، الستكمال إنشاء »منطقة آمنة« بعمق 30 كم، وما أثاره هذا اإلعالن من رّدات فعل دولية.

ل نشاطها في 
ّ
 ومن جانب آخر، واصلت »مؤسسات« املعارضة السورية تخّبطها مع ضعف دورها، وتمث

تصريحات إعالمية، وإجراءات تنظيمية تعكس عدم ثقة السوريين بمؤسساتها. 

مايو  أيار/  خالل  املتحدة  الواليات  نشطت  السورية،  القضية  في  الفاعلة  األطراف  حراك  صعيد  وعلى 
على أكثر من صعيد في القضية السورية، وبرزت في هذا السياق زيارة السفيرة األميركية في األمم املتحدة، 
فيها  دت 

ّ
أك تصريحات  أطلقت  حيث  السوري،  الشمال  في  الهوى(  )باب  معبر  إلى  غرينفيلد،  توماس  ليندا 

مواصلة إدخال املساعدات األممية، بالرغم من محاوالت روسيا عرقلة تجديد قرار مجلس األمن الخاص 
بآلية إدخال املساعدات من املعبر.

وفي ظل استمرار غياب الفاعلية األممية عن امللف السوري منذ سنوات، ومواصلة املسؤولين واملنظمات 
األممية إطالق التصريحات والتحذيرات من األوضاع الصعبة التي يعيشها السوريون، لم يسّجل، في شهر 
الرصد الحالي أيار/ مايو، أي تحّرك عملي أممي، باستثناء تلّقي النظام السوري إشادة بمرسوم العفو، من 
املبعوث األممي إلى سورية غير بيدرسون، على الرغم من أن النظام لم ُيفرج إال عن بضع مئات من املعتقلين، 
في  املأساوية لسنوات طويلة ملجرد اشتراكهم  نتيجة ظروف اعتقالهم  في حالة صحية سيئة  معظمهم كان 
التظاهرات التي تطالب بالتغيير، مع استمرار النظام في إخفاء مئات آالف املعتقلين في سجونه، من دون 
غير  االجتماعات  عقد  بيدرسون  وواصل  مصيرهم.  ومعرفة  اعتقالهم  ظروف  على  لالطالع  املجال  إتاحة 
املنتجة في اللجنة الدستورية، حيث أطلق اجتماعات الجولة الثامنة 30 أيار، لتكون كسابقاتها التي أفشلها 

تعّنت النظام السوري.

أما حلفاء النظام السوري روسيا وإيران، فلم يكن لهم في شهر أيار أّي فاعلية، على الصعيد السيا�سي، 
باستثناء محاوالت وزير الخارجية الرو�سي دفع سلطنة عمان للعب دور في إعادة تعويم النظام السوري على 

الصعيد العربي.

أيار تحذيرات األردن من نفوذ إيراني تخريبي بات يتصاعد بعد انسحاب  ا، فقد تكررت خالل  أما عربيًّ
معظم القوات الروسية من الجنوب السوري، ولم يسّجل أي جديد على صعيد التطبيع مع النظام السوري.

وأوروبًيا، جدد االتحاد األوروبي رفضه تطبيع العالقات مع النظام السوري ورفع العقوبات عنه، وذلك 
في  األوروبي  االتحاد  نظمه  الذي  واملنطقة«،  سوريا  مستقبل  »دعم  حول  السادس  بروكسل  مؤتمر  خالل 
9 أيار، وشاركت فيه األمم املتحدة ودول فاعلة في القضية السورية ودول جوار سورية ومنظمات مجتمع 
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مون روسيا من حضور املؤتمر، وتعهدت الدول املشاركة 
ّ
مدني ومنظمات حكومية ودولية، واستبعد املنظ

بتقديم نحو 6.4 مليار يورو، لدعم احتياجات الشعب السوري.

 وبرزت خالل شهر أيار/ مايو أحداث ومواقف سياسية عديدة، نستعرض أبرزها في هذا التقرير.

السياسة األميركية:

دانت  حيث  السورية،  القضية  في  صعيد  من  أكثر  على  األميركية  اإلدارة  نشطت  مايو،  أيار/  شهر  في 
الخارجية األميركية، في بياٍن لها مطلع الشهر، الفظائَع التي وردت في فيديو مجزرة التضامن، الذي نشرته 
حين، بيد 

ّ
صحيفة الغارديان البريطانية، وتظهر في الفيديو مشاهد إعداٍم ملدنيين معصوبي األعين وغير مسل

 إضافًيا على جرائم الحرب التي 
ً

عناصر من قوات النظام السوري. واعتبر البيان أن مقطع الفيديو ُيعّد دليال
ارتكبها النظام، وأنه مثال مرّوع آخر على الفظائع التي عاناها الشعب السوري ألكثر من عقد من الزمان.

وبعد صدور مرسوم العفو الرئا�سي في سورية، وإطالق النظام السوري مئات من املوقوفين واملعتقلين، 
 وخاضًعا للمساءلة عن 

ً
قال متحدث باسم وزارة الخارجية األميركية: إن النظام السوري »ال يزال مسؤوال

موت ومعاناة عدٍد ال يح�سى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف سكان البالد قبل الحرب، واالعتقال 
التعسفي واإلخفاء القسري ألكثر من 130 ألف رجل وامرأة وطفل«. 

وقالت سفيرة الواليات املتحدة األميركية في األمم املتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن نظام األسد »لم 
يقّدم ما يكسبه الحق في تطبيع عالقاته مع املجتمع الدولي«، مؤكدة أنه »يحتجز الشعب السوري، كرهينة«.

ع الرئيس األميركي جو بايدن أمًرا تنفيذًيا يمّدد حالة »الطوارئ الوطنية«، في ما 
ّ
وفي التاسع من أيار، وق

ل »تهديًدا غير عادي« 
ّ
يتعلق بـ »إجراءات النظام السوري«، ملدة عام آخر، مؤكًدا أن هذه اإلجراءات تشك

ا على صعيد جهود إطالق املصّور الصحفي األميركي 
ً
للواليات املتحدة. وشهدت أروقة البيت األبيض حراك

أوستن تايس )املحتجز لدى النظام السوري منذ نحو عشر سنوات(، بعد زيارة وساطٍة أجراها مدير األمن 
العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم )املقّرب من النظام السوري وميليشيا »حزب هللا«(، نهاية نيسان/ أبريل 
املا�سي، حيث التقى الرئيس األميركي والَدي أوستن تايس، وجّدد التزامه بمواصلة جهوده عبر كّل القنوات 

املتاحة لضمان عودة أوستن إلى عائلته.

وفي الثامن من أيار، زارت السفيرة األميركية لدى األمم املتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، شمال سورية، 
أو تساعد  تعمل داخل سورية  التي  اإلنسانية  واملنظمات  السوري  املدني  املجتمع  لقاًء مع ممثلي  وعقدت 
ستواصل  واشنطن  بأن  الهوى  باب  معبر  من  وصّرحت  تستضيفهم،  التي  واملجتمعات  السوريين  الالجئين 
إيصال املساعدات للشمال السوري، وإن حاولت روسيا عرقلة تجديد اآللية األممية إلدخال املساعدات 
من معبر باب الهوى، كما أكدت أن عودة الالجئين السوريين إلى بالدهم ال بّد أن تتم على أساس العودة اآلمنة 
قانون قيصر،  الحالي«.وعلى صعيد عقوبات  الوقت  في  متوفرة  »غير  الظروف  والطوعية، وهذه  والكريمة 
أعلنت واشنطن السماح باالستثمار األجنبي في بعض مناطق شمال سورية، وإعفائها من تطبيق عقوبات 

»قانون قيصر«، الذي تفرضه واشنطن على النظام السوري. 
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وبالتزامن مع ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على »شبكة من خمسة ميّسرين ماليين لتنظيم الدولة«، 
يعملون في إندونيسيا وسورية وتركيا، ويدعمون التنظيم في سورية.

سوريا  »قوات  ميليشيا  سيطرة  مواقع  ضد  عسكرية  عملية  حول  التركية  التصريحات  وبخصوص 
للعملية  الرافض  الرسمي  واشنطن  موقف  أميركيون  مسؤولون  أكد  السوري،  الشمال  في  الديمقراطية« 
العسكرية  العملية  بخصوص  التركية  الحكومة  مع  تواصل  على  أنها  األميركية  الخارجية  وأعلنت  املرتقبة، 
املحتملة، وقال املتحدث باسم الخارجية األميركية، نيد برايس، إن أّي هجوم جديد شمالي سورية سيقوض 
ر السفير األميركي السابق في 

ّ
االستقرار اإلقليمي، ويعّرض الحملة على تنظيم )داعش( للخطر، في حين حذ

عدد  روسيا  تخفيض  مع  بالتزامن  سورية،  في  والتصعيد  التوترات  حدة  تصاعد  من  فورد،  روبرت  سورية، 
قواتها وتمدد امليليشيات اإليرانية في جنوب وشرق البالد، إضافة إلى تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية على 

األهداف اإليرانية في سورية.

سورية،  مستقبل  لدعم  بروكسل  مؤتمر  خالل  األميركية،  املتحدة  الواليات  أعلنت  آخر،  صعيد  وعلى 
حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 800 مليون دوالر لصالح الشعب السوري.

روسيا

عادت روسيا إلحياء جهودها لتعويم نظام األسد، من بعد انشغالها عن امللف السوري بوقع تطورات 
الغزو الرو�سي ألوكرانيا، فقد دعا وزير الخارجية الرو�سي، سيرغي الفروف، سلطنة ُعمان إلى »اإلسهام بشكل 
فاعل لعودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية«، وذلك في زيارٍة للسلطنة في 11 أيار، بحث فيها مع 
في  الروسية،  الخارجية  وزارة  وعّبرت  والطاقة.  وأوكرانيا  وإيران  بسورية  تتعلق  قضايا  الُعمانيين  املسؤولين 
بيان لها، عن استيائها من عدم دعوة موسكو ودمشق ملؤتمر »دعم مستقبل سورية واملنطقة«، في نسخته 
ة« من الغربيين، من دون تقديم أي 

َّ
السادسة، في العاصمة البلجيكية بروكسل، واعتبرته بأنه تجّمع لـ »شل

قيمة مضافة.

األوسط  للشرق  الرو�سي  للرئيس  الخاص  املمثل  الروسية،  الخارجية  وزير  نائب  التقى  موسكو،  وفي 
6 أيار/ مايو، سفيَر النظام السوري في موسكو رياض حداد، بناًء على  وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في 
طلب من األخير، وتناولت املحادثات تطورات الوضع في سورية واجتماع آستانة املتوقع انعقاده في العاصمة 

الكازاخية نور سلطان، في حزيران/ يونيو املقبل.

وفي إطار تأكيد حضورها في سورية، أقام »مركز املصالحة الرو�سي« احتفاالت في مدينتي درعا والسويداء 
جنوبي سورية، إحياًء لذكرى »انتصار روسيا على النازية« في الحرب العاملية الثانية، بمشاركة ممثلين عن 

املركز في حميميم.

بالده  سعي  عن  بوغدانوف،  ميخائيل  الرو�سي،  الخارجية  وزير  لنائب  تصريح  الرصد  شهر  خالل  وبرز 
إلقناع تركيا بإعادة فتح املجال الجوي أمام الطائرات الروسية التي تنقل عسكريين من سورية وإليها.
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وعلى صعيد آخر، اتهمت وزارة الدفاع األوكرانية روسيا بسرقة كميات من »الحبوب«، من املناطق التي 
سيطرت عليها في أوكرانيا، وبنقلها على متن سفن تحمل العلم الرو�سي إلى سورية.

املوقف العربي

لم يسجل أي زيارة ملسؤولين عرب إلى دمشق، في شهر الرصد أيار/ مايو، واقتصر تواصل النظام السوري، 
على الصعيد العربي، على رسائل تهنئة بروتوكولية بمناسبة عيد الفطر، بين النظام وأربع دول، هي اإلمارات 

والجزائر والسلطة الفلسطينية والسودان.

الفراغ  إيران و«وكالؤها«  الثاني، من أن تمأل  العاهل األردني، عبد هللا  وفي األردن، برزت تحذيرات من 
الذي ستتركه روسيا في الجنوب السوري، وما قد ينتج عنه من تصعيد ملشكالت محتملة على حدود بالده، 
في الوقت الذي صّرح فيه الجيش األردني بأن القوات املسلحة األردنية تواجه تنظيمات إيرانية على الحدود 
السورية - األردنية، تأتمر بأجندات خارجية، وتستهدف األمن الوطني األردني. وجاء تحذير الجيش األردني 
بعد إحباط محاوالت عدة لتهريب أسلحة ومواد مخّدرة من األرا�سي السورية، وكانت إحدى هذه الشحنات 
محمولة بطائرة مسّيرة »درون«، وفي األثناء، دعا وزير الخارجية األردني، أيمن الصفدي، إلى حّل سيا�سي في 

سورية، يلعب فيه العرب دوًرا واضًحا.

وفي تصريٍح أثار استياء ناشطي املعارضة السورية، أعربت حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( عن أملها 
في »تغييرات إيجابية« في املستقبل، بشأن استئناف عالقاتها مع النظام السوري، وذلك عقب زيارة لوفٍد 
من كبار قادتها إلى موسكو، في 4 أيار/ مايو، وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعالن مجموعة العمل 
عدموا ميدانًيا بيد أجهزة أمن النظام السوري، منذ 

ُ
من أجل فلسطينيي سورية أن )101( الجئ فلسطيني أ

بداية الثورة في العام 2011 حتى نهاية نيسان/ أبريل املا�سي.

جامعة  في  املساعد  العام  األمين  دعا  واملنطقة،  سوريا  مستقبل  لدعم  السادس  بروكسل  مؤتمر  وفي 
الدول العربية، حسام زكي، املجتمَع الدولي إلى مواصلة تقديم كل الدعم ملواجهة أزمة النازحين والالجئين 
السوريين، بالرغم من الظروف العاملية الصعبة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، ودعا وزير الخارجية اللبناني 
عبد هللا بو حبيب، إلى التفاوض مع النظام السوري، للبحث في مسألة عودة النازحين، معتبًرا أن األوضاع 

في البالد ستتحول إلى أسوأ، إذا لم تتم عودة السوريين.

 في االنتخابات النيابية اللبنانية، بعد خسارة الحزب 
ً
وفي لبنان، تلّقى »حزب هللا« والنظام السوري ضربة

وحلفائه لألغلبية في البرملان، ودخول شخصيات معارضة له إلى البرملان، وكان وزير العدل اللبناني األسبق، 
اللواء أشرف ريفي، قد حّمل، في مقابلٍة مع موقع »تلفزيون سوريا«، ميليشيا »حزب هللا« اللبناني، مسؤولية 
تهجير الشعب السوري من القرى السورية املحيطة في لبنان، مؤكًدا أن »حزب هللا« خرج مدجًجا بسالحه 

ليقاتل الشعب السوري، وارتكب جرائم بحق السوريين.
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األمم املتحدة ومنظماتها

تركز نشاط األمم املتحدة في القضية السورية، خالل شهر الرصد أيار/ مايو، على كثير من التصريحات، 
التي  الصعبة  األوضاع  ظّل  في  السوريين  واحتياجات  النظام،  سجون  في  السوريين  املعتقلين  أوضاع  حول 
غياب  يكّرس  ما  جدي،  بتحّرك  تقوم  أن  دون  من  اللجوء،  بلدان  وفي  النفوذ  مناطق  مختلف  في  يعانونها 
الفاعلية األممية عن امللف السوري منذ سنوات، وبرز موقف لألمم املتحدة، في 25 أيار، تعليًقا على إعالن 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تركيا ستشن قريًبا عمليات عسكرية جديدة شمالي سورية، حيث 
أكدت األمم املتحدة تمسكها بموقفها املدافع عن سالمة ووحدة األرا�سي السورية، مشددة على أن سورية 

»ال تحتاج مزيًدا من العمليات العسكرية«.

أما املبعوث األممي إلى سورية غير بيدرسون، فقد عقد لقاءات عدة مع مسؤولين من املعارضة السورية 
والنظام السوري والدول الفاعلة في القضية السورية، قبل أن يطلق في اليوم األخير من أّيار أعمال الجولة 
الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، ولم تحقق الجولة التي انتهت بعد لقاءات عدة أي تقّدم، 
بسبب تعّنت النظام السوري وعدم جديته في نقاش املواضيع املقررة في جدول األعمال، وكان بيدرسون قد 
د، في 10 أيار/ مايو، أن الحل السيا�سي في سورية ما زال بعيًدا، وأعرب عن أمله في تحقيق تقّدم إيجابي 

ّ
أك

في اجتماع اللجنة الدستورية، وأشاد بمرسوم »العفو« الذي أصدره رئيس النظام السوري، في 30 نيسان/ 
أبريل املا�سي، معتبًرا أنه ينطوي على »احتماالت إيجابية«.

الرئا�سي،  العفو  مرسوم  بموجب  املعتقلين،  من  مئات  بضع  عن  السوري  النظام  إفراج  خلفية  وعلى 
رّجح رئيس لجنة التحقيق األممية املعنية بسورية، باولو بينيرو، أن يكون النظام السوري قد أعدم آالف 
املعتقلين في سجونه، مؤكًدا تعّرض معظم املعتقلين للتعذيب، وجاء ذلك خالل مؤتمر عقده حول مصير 

املعتقلين في سجون النظام السوري، في 7 أيار/ مايو.

وطالبت مفّوضة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، ميشيل باشيليت، بمعرفة مصير املعتقلين في سجون 
النظام السوري، وتحقيق املساءلة عن االنتهاكات والجرائم املرتكبة في سورية.

النظام السوري  العفو، قالت منظمة )هيومن رايتس ووتش(: »حتى عندما يقدم  وتعليًقا على مرسوم 
القليل من األخبار السارة، فإنه يواصل معاقبة أولئك الذين يعيشون في ظّل حكمه االستبدادي«، مؤكدة 

أن أهالي املعتقلين السوريين »يستحقون إجابات«.

وبخصوص األوضاع الصعبة التي يعيشها السوريون، صدرت تصريحات عدة في شهر أيار، من مسؤولي 
وشمال  األوسط  الشرق  في  )يونيسيف(  لـ  اإلقليمية  املديرة  تحذير  أبرزها  كان  دولية،  ووكاالت  منظمات 
ُضر، بأن »أكثر من 6.5 ماليين طفل في سورية يحتاجون إلى املساعدة، وهو أعلى رقم جرى 

ُ
أفريقيا، أديل خ

تسجيله منذ أكثر من 11 عاًما«، وجدد »برنامج األغذية العالمي« التابع لألمم املتحدة، التحذير من سيناريو 
الدكتور  املتوسط،  العاملية إلقليم شرق  في سورية، وطالب مدير منظمة الصحة  الغذائي  »مقلق« لألمن 
أحمد املنظري، بتعزيز الرعاية الصحية في سورية. ووصف احتياجات السوريين بأنها هائلة، وأن الظروف 

قاسية.
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وجاءت هذه التصريحات في الوقت التي سجلت أعداد قوافل املساعدات األممية إلى الشمال السوري 
ا، في حين دخلت 14 شاحنة مساعدات، في 16 أيار/ مايو، قادمة من مناطق سيطرة النظام 

ً
انخفاًضا ملحوظ

في حلب إلى شمال غربي سورية، عبر معبر سراقب »الترنبة« شرقي إدلب. وندد فريق »منسقو االستجابة« 
 عن املساعدات »عبر الحدود«، من 

ً
بدخول املساعدات »عبر الخطوط«، معتبًرا أنها ال يمكن أن تكون بديال

معبر »باب الهوى« الحدودي مع تركيا. 

الركبان  مخيم  إلى  بضخها  تقوم  التي  املياه  كمّية  )يونيسيف(  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  خفضت 
للنازحين الواقع على الحدود السورية األردنية، والذي يتعّرض لحصار خانق منذ سنوات من جهة النظام 
وروسيا، وأكدت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، أن تناقص املساعدات الدولية املمنوحة لشمال غرب 
سورية تسبب في أزمة صحية، حيث تكافح املستشفيات واملرافق الطبية األخرى وتعمل بموارد شحيحة، 
كما حذر رئيس »اللجنة الدولية للصليب األحمر« من »انهيار الخدمات العامة األساسية في سورية«، من 
جراء تحّول االهتمام العالمي إلى أزمات أخرى، الفًتا إلى أن ماليين السوريين مهددون بخطر االنزالق في براثن 

»الفقر واليأس«.

وكانت بعض املنظمات الدولية العاملة في مخيم »الهول« الخاضع لسيطرة قوات )قسد( شمال شرقي 
 ،»NRS« سورية، علقت عملها، بعد اختطاف ملثمين مجهولين موظًفا من مركز املجلس النرويجي لالجئين

في 9 أيار.

االتحاد األوروبي

جّدد االتحاد األوروبي موقفه الرافض رفع العقوبات عن النظام السوري، كما أكد على مواصلة دعم 
 9 في  األوروبي،  االتحاد  نظم  فقد  اإلعمار،  إعادة  بعملية  املشاركة  دون  من  السوري،  الشعب  احتياجات 
املتحدة ودول  السادس حول »دعم مستقبل سوريا واملنطقة«، وشاركت فيه األمم  أيار، مؤتمر بروكسل 
فاعلة في القضية السورية ودول جوار سورية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات حكومية ودولية، واستبعد 
لعام  يورو  مليار  يقرب من 6.4  ما  بتقديم  املشاركة  الدول  املؤتمر، وتعهدت  مون روسيا من حضور 

ّ
املنظ

2022 وما بعده، لدعم الشعب السوري خالل العامين 2022 و 2023، وشدد املشاركون على عدم تمويل 
إعادة اإلعمار في سورية قبل الوصول إلى حل سيا�سي، وهو ما أكده رئيس بعثة االتحاد األوروبي إلى سورية، 
دان ستوينيسكو، في تصريح له على هامش املؤتمر، في حين أشار املمثل األعلى للسياسة الخارجية واألمنية 
املئة  في   60 ويفتقر  فقر،  في  يعيشون  السوريين  من  املئة  في   90 أن  إلى  بوريل،  جوزيب  األوروبي،  لالتحاد 
منهم إلى األمن الغذائي، واستبعد بوريل تطبيع العالقات مع النظام السوري، أو إطالق برنامج إلعادة إعمار 

سورية، الفًتا النظر إلى أن »األموال التي ستنفق إلعادة إعمار سورية ستذهب لدعم النظام«.

إضافية،  لسنة  السوري  النظام  على  املفروضة  العقوبات  تمديد  األوروبي  االتحاد  أعلن  أيار،   30 وفي 
 من تنظيم »حّراس الدين« وقائده »فاروق السوري« 

ًّ
 إلى قائمة التنظيمات اإلرهابية، في بيان له، كال

َ
وأضاف

وزعيمه الديني »سامي العريدي« ، بالرغم من تقويض قوة وتمدد التنظيم في مناطق شمال غرب سورية 
على يد »هيئة تحرير الشام« خالل العام الفائت.
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دت محكمة االستئناف في باريس، في حكم لها بتاريخ 18 أيار/ مايو، تهمة التواطؤ 
ّ

وعلى صعيد آخر، أك
الفرنسية لصناعة اإلسمنت، على خلفية  بجرائم ضد اإلنسانية في سورية، املوجهة ضد شركة »الفارج« 
املواد  وتداول  أخرى  مسلحة  وجماعات  )داعش(  لتنظيم  الدوالرات  ماليين  سورية  في  الشركة  فرع  دفع 

الخام معها.

إيران

لت زيارة رئيس النظام في سورية بشار األسد، إلى إيران، في 8 أيار/ مايو، ولقاؤه املرشد علي خامنئي، 
ّ
شك

إعالمية عن  تقارير  في طهران ودمشق، وتحدثت  النظامين  تحالف  تأكيد عمق  األبرز على صعيد  الحدث 
»إعادة تموضع وترتيب أوراق« إليران وميليشياتها في سورية، في ظّل انسحاب جزء من القوات الروسية من 
دت الزيارة فشل رهان بعض الدول العربية على إمكانية فّك ارتباط النظام السوري بحليفه 

ّ
سورية، وأك

اإليراني، مقابل تطبيع العالقات معه.

تركيا

إنشاء  الستكمال  عسكرية  عملية  إطالق  بالده  عزم  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  إعالن  ل 
ّ
شك

ا بارًزا أنتج جملة مواقف 
ً
»مناطق آمنة« في عمق 30 كيلومتًرا على طول الحدود الجنوبية مع سورية، حدث

التركي  الجيش  استهداف  أيار، على وقع تصاعد عمليات   23 في  أردوغان  دولية ومحلية، فقد جاء تصريح 
ملواقع ميليشيا »قوات سوريا الديمقراطية«، في مناطق سيطرتها شمال وشرق سورية، بعد تزايد هجمات 
عناصر امليليشيا ضد مواقع الجيش التركي، وتزامن إعالن أردوغان االستعداد لشّن العملية مع تزايد ضغط 
 الالجئين السوريين، وما تاله من إعالن الرئيس التركي في 3 أيار مشروع 

ّ
املعارضة على الحكومة التركية في ملف

بناء منازل للسوريين في الشمال، يتيح إعادة مليون سوري من الذين تستضيفهم تركيا، إلى بالدهم، كما 
من  الكردية  امليليشيات  سيطرة  مناطق  إعفاء  واشنطن  قرار  بعد  التركية  العسكرية  العملية  إعالن  جاء 
للعملية، منح مجلس  لهذه الخطوة األميركية. وتأكيًدا لالستعداد  التركي  عقوبات قانون قيصر، والرفض 
األمن القومي التركي ، في 25 أيار، الرئيس التركي تفويًضا باتخاذ قرار بدء العملية العسكرية في شمال سورية.

وبالتزامن مع إعالن الرئيس التركي نّية تركيا العمل على مشروع إعادة مليون الجئ سوري، وتصريحاته 
التركي،  الداخلية  زار وزير  بلدهم؛  في  الحرب  تركيا هرًبا من  إلى  الذين لجؤوا  السوريين  لن تطرد  بأن بالده 
إدارة  بنتها  سكنية،  قرية  وافتتح  تركيا،  مع  الحدود  على  سرمدا  مدينة  مايو،  أيار/   3 في  صويلو،  سليمان 
 100 إلى  تبنيها تركيا في إدلب سيصل  الطوارئ والكوارث التركية )آفاد(، وأكد صويلو أن عدد املنازل التي 
في  في زيادة اإلنتاج  السوريين أسهموا  2022، وفي تصريحات الحقة، أكد صويلو أن  العام  نهاية  ألف قبل 
3 مليار دوالر أخيًرا، في حين قال  التي زادت بمقدار  إلى الصادرات  بالنظر  التركية  بالده، مطالًبا املعارضة 
»إسماعيل جاتاكلي«، املتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، إن أعداد السوريين الحاصلين على الحماية 
 مللف 

ً
املؤقتة »الكملك« لم تشهد أي تغيير يذكر منذ عام 2017، مشيًرا إلى أن الفترة األخيرة شهدت استغالال

الهجرة من بعض األطراف، بهدف ضرب مصداقية البيانات الرسمية.
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إسرائيل

بالرغم من تزايد عدد الهجمات اإلسرائيلية في سورية، واتساع نطاقها ونوعيتها، حرصت دولة االحتالل 
على التأكيد أنها ال تستهدف النظام السوري، إذ شدد رئيس وحدة األبحاث في شعبة االستخبارات التابعة 
للجيش اإلسرائيلي، اللواء عاميت ساعر، في مقابلة مع موقع )والال( مطلع أيار، على أن القيادة اإلسرائيلية 
ترسل باستمرار رسائل واضحة جًدا، بأن عملياتها العسكرية في سورية ليست ضّد بشار األسد، إنما تستهدف 
الوجود اإليراني، وهو ما يدفع النظام السوري إلى عدم الرد على عشرات الهجمات. وكان وزير دفاع دولة 
االحتالل اإلسرائيلي، بيني غانتس، قد أكد في تصريحات لإلعالم، في 3 أيار، أن حكومته »تواصل التنسيق 
مع روسيا في اتفاق ضمني يسمح بضربات جوية إسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سورية«، وأن »التنسيق 

قائم، حتى بعد أن أرسلت إسرائيل مساعدات عسكرية محدودة إلى أوكرانيا«.

النظام السوري

جاءت زيارة بشار األسد إلى إيران، في 8 أيار، لتؤكد أن إيران جزء من العقيدة السياسية للنظام السوري، 
والحليف املوثوق لبشار األسد، خاصة بعد اإلخفاق الرو�سي في أوكرانيا، وانسحاب جزء من القوات الروسية 
من سورية، كما برهنت الزيارة على فشل رهان الدول العربية التي طبعت عالقاتها مع النظام مقابل فّك 

ارتباطه بطهران.

وعلى صعيد آخر، التقى رئيس النظام السوري، في 9 أيار/ مايو، رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
التي  الدولية  العزلة  في منظمة دولية. وأمام واقع  نادرة ملسؤول  زيارة  في  العاصمة دمشق،  في  بيتر ماورير، 
عبر  الفلسطينية،  القضية  مع  التعاطف  موجة  الستغالل  النظام  رئيس  سعى  السوري،  النظام  يعيشها 
استقطاب عدد من شخصيات الجاليات واملؤسسات الفلسطينية، حيث استقبل، في 16 أيار/ مايو، عدًدا 
من أعضاء األمانة العامة التحاد الجاليات واملؤسسات الفلسطينية، خالل املؤتمر العام الخامس لالتحاد 

الذي ُعقد في دمشق.

من  وروسيا  السوري  النظام  واستبعاد  األوروبي،  االتحاد  نظمة  الذي  بروكسل  مؤتمر  انعقاد  وأثار 
حضوره، استياء النظام، ودفع وزارة خارجية حكومة النظام إلى إدانة املؤتمر، واعتباره »ال يتفق مع مبادئ 
األمم املتحدة الناظمة للعمل اإلنساني«، وأشارت الوزارة إلى أن املؤتمر »تعّمد تسييس موضوع املساعدات 

اإلنسانية«. 

من  سورية  شمالي  مناطق  إلعفاء  األميركية،  اإلدارة  أصدرته  الذي  الترخيص  السوري  النظام  ودان 
عقوبات »قانون قيصر«.

خارجية النظام السوري أعلنت في 20 أيار/ مايو، رفض تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
في  النظام السوري  إلى »املناطق اآلمنة« شمالي سورية، وبدوره قال سفير  حول عودة مليون الجئ سوري 
روسيا، رياض حداد، إن نظامه ال يرى أي آفاق لبدء حوار مع تركيا بهدف حل الخالفات والقضايا املتنازع 

عليها بين الطرفين.
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وعلى صعيد آخر، كشف موقع )باسنيوز( املقرب من حكومة إقليم كردستان العراق أّن وفًدا من »حزب 
مملوك  علي  اللواء  السوري،  النظام  في  الوطني«  »األمن  مكتب  مديَر  التقى   »PKK  - الكردستاني  العمال 

بدمشق، للتباحث حول األوضاع في شمال شرقي سورية.

املعارضة السورية

أثارت قرارات االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة فصل عدد من أعضائه، وقرار هيئته السياسية 
 من أنس العبدة، رّدات فعل سلبية واسعة في 

ً
في 25 أيار تعيين بدر الجاموس رئيًسا لهيئة التفاوض، بدال

الشارع السوري املعارض.

وعلى الصعيد السيا�سي، طالب االئتالف األمَم املتحدة بـ »تجاوز فيتو روسيا والصين«، الذي اسُتخدم 
 محاسبته على دماء السوريين، وشدد على 

ّ
السنوات املاضية لصالح النظام السوري، ومنع أّي تقدم في ملف

ضرورة وصول املساعدات اإلنسانية إلى السوريين بعيًدا عن النظام السوري ومؤسساته، داعًيا إلى تمديد 
آلية دخول املساعدات عبر الحدود دون االلتفات إلى الفيتو الرو�سي.

وقال االئتالف في بيان له إن مرسوم »العفو« الذي أصدره النظام السوري ما هو إال زيف أطلقه للتغطية 
على مجزرة التضامن، مطالًبا األمم املتحدة بالتحرك الفوري والعمل بجدية إلطالق املعتقلين والكشف عن 

مصيرهم.

املجال  في  عاملة  سورية  منظمة   17 وّجهت  السوري،  املدني  املجتمع  منظمات  أنشطة  صعيد  وعلى 
 إلى مندوبة واشنطن في مجلس األمن، ليندا توماس 

ً
اإلنساني والحقوقي واملجتمع املدني، في 11 أيار، رسالة

غرينفيلد، بصفتها رئيسة الدورة الحالية ملجلس األمن، تطالب بفتح تحقيق مستقل في مجزرة التضامن، 
التي ارتكبها عناصر من »الفرع 227« في املخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري.

»العفو«  بعد  شخًصا،   527 عن  السوري  النظام  إفراج  اإلنسان«  لحقوق  السورية  »الشبكة  قت 
ّ
ووث

الرئا�سي األخير املتعلق بجرائم اإلرهاب. وقالت في تقرير لها، في 27 أيار/ مايو، إن بين األشخاص املفَرج عنهم 
 عند اعتقالهم. وكشف التقرير أن النظام ما زال يحتجز نحو 132 ألف 

ً
59 امرأة، و16 شخًصا كانوا أطفاال

 131 عنهم  املفرج  بين  من  فإن  التقرير،  وبحسب   .2011 عام  سورية  في  االحتجاجات  بداية  منذ  معتقل، 
شخًصا كانوا قد أجروا »تسويات« ألوضاعهم األمنية قبيل اعتقالهم، و21 شخًصا، بينهم سيدتان، اعتقلوا 

بعد عودتهم من دول اللجوء إلى سورية.

اإلدارة الذاتية/ ميليشيا )قسد(

واصلت ميليشيا »قوات سوريا الديمقراطية/ قسد« التي يهيمن عليها مقاتلو ميليشيا »وحدات حماية 
الشعب« الكردية، سياساتها القمعية ضد املدنيين في مناطق سيطرتها، وجاء إعالن الرئيس التركي عزم بالده 
شن عملية عسكرية شمال سورية، ليزيد من انتهاكات ميليشيا )قسد(، ورفع وتيرة تجنيد الشبان إجبارًيا 

في صفوف قواتها.
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وعلى الرغم من الدعم املتواصل الذي تقّدمه لها قوات التحالف، التي تشكل القوات األميركية قوامها 
الديمقراطية«  سوريا  »قوات  مليليشيا  السيا�سي  الذراع  الديمقراطية«،  سوريا  »مجلس  حّمل  األسا�سي، 
عملية  أي  منع  مسؤولية  األميركية،  املتحدة  الواليات  بقيادة  الدولي«  »التحالف  سورية،  شرقي  شمال  في 

عسكرية تشنها تركيا في شمالي سورية.
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