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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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استمرت حالة الجمود في القضية السورية والصراع الدائر في سورية وعليها، وبرزت خالل شهر كانون 
األول أحداث ومواقف سياسية، يستعرض التقرير التالي أبرزها:

السياسة األميركية:

واصلت السياسة األميركية تخّبطها في إدارة امللف السوري، خالل شهر كانون األول/ ديسمبر 2021، مع 
استمرار حالة ترقب وانتظار رؤية سياسة الرئيس جو بايدن تجاه امللف السوري.

التطبيع  إزاء محاوالت  ها، فالتغا�ضي األميركي 
ّ
إدارة األزمة ال حل السياسة األميركية ما زالت تعتمد نهج 

النظام،  لتعويم  رافضة  األميركية  اإلدارة  من  إعالمية  تصريحات  مع  يتزامن  السوري  النظام  مع  العربية 
الذي  في هذا امللف  الكونغرس تطالب اإلدارة األميركية الجديدة بدور فاعل  في حين تتصاعد نداءات من 

أصبحت روسيا متفردة في إدارته.

ر املبعوث األميركي الخاص السابق لسورية، جيمس جيفري، إدارة الرئيس، جو بايدن، من خطر 
ّ

وقد حذ
في  أميركا  أن  جيفري  وأكد  اإليراني،  النووي   

ّ
امللف على  التركيز  يتم  بينما  الخلف،  في  السورية  األزمة  إبقاء 

»موقف أقوى« حالًيا، للتفاوض مع روسيا حول سورية، ألسباب كثيرة منها أن جميع أدوات الضغط ال تزال 
موجودة في أيدي إدارة الرئيس جو بايدن، وأن »روسيا غارقة في املستنقع السوري«.

األسد  »بشار  ثروة  مصادر  عن  الكشف  يطلب  قانوًنا  األميركي  النواب  مجلس  أقّر  السياق،  هذا  وفي 
وعائلته«، والدائرة املقّربة منه، ويطالب اإلدارة األميركية بإعالن استراتيجية في سورية، كما فرضت وزارة 
األسلحة  هجمات  في  متورطين  أشخاًصا  شملت  سورية،  في  وكيانات  أفراد  على  عقوبات  األميركية  الخزانة 
مطالبة  ذلك  إلى  ويضاف  السورية،  القمعية  السورية  واألمن  املخابرات  أجهزة  في  ومسؤولين  الكيميائية، 
فرينش هيل )النائب الجمهوري في الكونغرس األميركي( إدارة الرئيس األميركي جو بايدن، باتخاذ استراتيجية 

وسياسة واضحة وقوية تجاه »بشار األسد« ومحاربة املخدرات في سورية.

روسيا

ما زال منطلق روسيا في التعامل مع القضية السورية يقوم على إعادة تعويم النظام السوري، وما زالت 
2021 بشكل كبير في درعا جنوبي  نت النظام خالل العام 

ّ
تحاول فرض منطق القوة على األرض، فقد مك

سورية، وأجرت ببعض املناوشات في الشمال السوري، لتحقيق مكاسب أخرى من األتراك لصالح النظام 
السوري.

للنظام  بوتين، دعًما  الرو�ضي فالديمير  الرئيس  املمارس واملستمر من  الواضح حجم الضغط  وكان من 
السوري وقواته، إذ جدد بوتين في كلمة له، خالل اجتماع هيئة وزارة الدفاع الروسية في 22 كانون األول، 
في  الروسية في سورية هو مساعدة السكان املدنيين إنسانًيا وضمان االستقرار،  القوات  ادعاءاته أن دور 
 

ً
حين صّرح وزير الخارجية الرو�ضي سيرغي الفروف بأن الوجود العسكري األميركي في سورية سينتهي، عاجال

، داعًيا األكراد إلى تقرير نهجهم إزاء الحوار مع النظام السوري.
ً

أم آجال
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وبرزت أكثر التصريحات املعّبرة عن السياسة الروسية، تجاه القضية السورية الرافضة فعلًيا للعملية 
السياسية و »اللجنة الدستورية«، من ألكسندر الفرنتييف )املبعوث الرو�ضي إلى سورية(، إذ أكد أن الدستور 
القادم ال يمكن أن يهدف إلى إقصاء األسد أو إنهاء سلطته. وقال الفرنتييف، في ختام لقاءين مع وفدي تركيا 
ا غير مقبولة للجنة الدستورية، 

ً
وإيران ضمن محادثات صيغة »أستانا«، إن املعارضة السورية تضع شروط

وكان الفرنتييف قد أعرب عن أمل موسكو بأن يضعف ضغط العقوبات املفروضة على النظام السوري من 
جانب عدد من بلدان العالم في العام 2022.

وأنها  مكاسبها،  لتحقيق  السوري  النظام  إبقاء  على  تعتمد  زالت  ما  الروسية  السياسة  أن  يؤكد  وهذا 
تفاوض العالم كله في ملفاتها األخرى داخل الساحة السورية، وتسعى إلى تحقيق أكبر مكاسب اقتصادية 
في سورية، من خالل إحكام السيطرة على مفاصل االقتصاد السوري وتمكين نفسها في الساحل السوري 
إيران، حليفة روسيا حالًيا  لتحييد  )الرو�ضي اإلسرائيلي(  التنسيق  يثبت عمق  يوم،  بعد  بشكل عام. ويوًما 

ومنافستها على األرا�ضي السورية.

الواليات  ديسمبر،  األول/  كانون   23 في  لهما  مشترك  بيان  في  والسورية،  الروسية  الحكومتان  واتهمت 
املتحدة بوضع شروط سياسية، تعرقل تطبيع الحياة السلمية في سورية، وتتناقض مع القرار 2585 الصادر 

عن مجلس األمن.

املوقف العربي

األول  كانون  شهر  خالل  تعويمه،  وإعادة  األسد  نظام  مع  التطبيع  إلعادة  الدول  بعض  اندفاع  تواصل 
2021، وفي سياق املساعي إلى إعادة النظام إلى جامعة الدول العربية، انتقد أحمد أبو الغيط )األمين العام 
لجامعة الدول العربية( تأخر عودة النظام السوري إلى الجامعة، مؤكًدا أن بند عودة سورية لجامعة الدول 

العربية غير مدرج رسمًيا، ولم تتقدم أي دولة بطلب مكتوب أو مشروع قرار أو بتشاور رسمي، حتى اآلن.

القطري،  الخارجية  النظام السوري مجدًدا، حيث جدد وزير  العربية تجاه  املواقف  في  التناقض  وبرز 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، موقف بالده الرافض رفع تعليق عضوية النظام السوري في جامعة الدول 
العربية، مؤكًدا أنه »ال منطق« في الوقت الحالي لتطبيع العالقات مع النظام. وشهد اجتماع الجمعية العامة 
لألمم املتحدة، في 17 كانون األول، هجوًما من السفير السعودي، عبد هللا املعلمي، ضد النظام السوري، 

مفنًدا مزاعم النصر التي يرّوجها النظام السوري، على أشالء األبرياء وأنقاض املساكن.

وباملقابل، أعلنت مملكة البحرين في 30 كانون األول/ديسمبر تعيين أول سفير لها في دمشق، منذ نحو 
عقد، حيث سمى ملك البحرين السفير وحيد مبارك سيار رئيًسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى النظام 

السوري، بلقب سفير فوق العادة مفّوض.

لبنانية  البترول املصرية، حمدي عبد العزيز، عن مساع  من جانب آخر، كشف املتحدث باسم وزارة 
للحصول على ضمانات أميركية تتعلق بإعفاء الدول املشاركة في مشروع إيصال الغاز املصري إلى لبنان، عبر 

األردن وسورية، من عقوبات قانون »قيصر« املفروض على النظام السوري.
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أّما جامعة الدول العربية، فدعت في بياٍن بمناسبة ذكرى قرار »إسرائيل« ضم الجوالن السوري املحتل 
الذي أقره الكنيست عام 1981، إلى إلزام االحتالل اإلسرائيلي بالوقف الفوري لألعمال العدوانية كافة على 
د مجلس التعاون الخليجي، في البيان الختامي بعد اجتماعه الـ 42 في الرياض، رفضه 

ّ
أرا�ضي الجوالن، وأك

التدخالت اإلقليمية في سورية ومحاوالت إحداث تغييرات ديموغرافية في البالد، مشدًدا على ضرورة حل 
األزمة بناء على قرار مجلس األمن 2254، بينما أعلن األردن والنظام السوري إعادة افتتاح املنطقة الحرة 

السورية األردنية املشتركة، عند معبر نصيب-جابر، بين البلدين.

ويواصل لبنان استغالل ورقة النازحين السوريين على أراضيه والترويج أن سورية أصبحت »بلًدا آمًنا«، 
وأن »على السوريين العودة إليها«، إذ دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، املجتمع الدولي إلى تحّمل مسؤوليته 

في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان لبالدهم، زاعًما أن معظم املناطق السورية أصبحت آمنة.

األمم املتحدة وأوروبا

ما زالت األمم املتحدة غائبة عن التأثير الفعلي في القضية السورية، وتحاول لعب دور »ُميّسر الجلسات«، 
والتركيز على تناول القضية السورية بصفتها إحدى األزمات اإلنسانية فقط، لكّنها باملقابل تعجز عن تنفيذ 
على  خالله  من  والضغط  الستغالله  روسيا  تسعى  الذي  اإلنساني  الجانب  في  حقيقية  اختراقات  وإحداث 
التعليم  ملفات  دعم  في  كبيًرا  وتراجًعا  املتحدة  األمم  من  واضًحا  تقصيًرا  هناك  أن  لوحظ  وقد  السوريين. 
والطبابة والنازحين في املخيمات، وما تزال األمم املتحدة تحاول إعطاء السوريين في تلك املنطقة »السمكة« 

مهم الصيد.
ّ
دون أن تعل

ّصص 
ُ

ومن أبرز األحداث التي رصدها تقرير شهر كانون األول 2021، االجتماُع الذي ُعقد في بروكسل وخ
العربية ومصر واالتحاد األوروبي وفرنسا  الدول  الوضع السوري، وقد حضره ممثلون عن جامعة  لبحث 
وأملانيا والعراق واألردن والنرويج وقطر والسعودية وتركيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة، ودعا البيان 
املشترك الصادر عن االجتماع إلى تنفيذ قرار مجلس األمن رقم “2254”، ووقف إطالق النار، واإلفراج عن 

املعتقلين، وإيصال املساعدات دون عوائق وبشكل آمن. 

امللف  حول  أستانا«  »مسار  لقاءات  من  عشرة  السابعة  الجولة  أعمال  األول  كانون   22 في  واختتمت 
الضامنة  الثالثة  البلدان  وفود  بحضور  انعقادها  على  يوم  بعد  الكازاخستانية،  العاصمة  في  السوري، 
ووفود  بيدرسون،  غير  الدولي  املبعوث  وبمشاركة  واملعارضة،  النظام  عن  وممثلين  تركيا(  إيران،  )روسيا، 
مراقبة من األمم املتحدة والعراق واألردن ولبنان. وبرز تركيز املبعوث الخاص لألمم املتحدة إلى سورية غير 
بيدرسون على مقاربة »خطوة بخطوة«، في وقٍت يواجه في بيدرسون انتقادات كبيرة، لفشله في تحقيق أي 

تقدم في امللف السوري.

»مأزق  في  وقعوا  سورية  في  الصراع  أطراف  أن  الدولي،  األمن  ملجلس  جلسة  خالل  بيدرسون،  واعتبر 
استراتيجي« منذ 21 شهًرا، وكان بيدرسون قد زار العاصمة دمشق مطلع الشهر، وبحث مع مسؤولي النظام 
السوري عمل اللجنة الدستورية، بعد فشل آخر جلسة للهيئة املصغرة للجنة الدستورية في تشرين األول/ 
األمن  »مجلس  إلى  قّدمه  تقرير  في  غوتيريش،  أنطونيو  املتحدة،  لألمم  العام  األمين  وأكد  املا�ضي،  أكتوبر 
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الدولي«، أن املساعدات اإلنسانية عبر الحدود للسكان السوريين من دون موافقة دمشق، ما زالت ضرورية، 
ا بتقدم في املساعدات التي تمر عبر خطوط الجبهة في سورية.

ً
معترف

وطالبت األمم املتحدة، عبر ممثلة األمين العام السامية لشؤون نزع السالح إيزومي ناكاميتسو، النظاَم 
 98 الـ  الشهري  التقرير  استعراض  خالل  الكيميائية،  األسلحة  حظر  منظمة  مع  التام  بالتعاون  السوري، 
األمن  ملجلس  جلسة  في  الكيميائي  سورية  برنامج  حول  الكيميائية،  األسلحة  حظر  ملنظمة  العام  للمدير 
الدولي. واعتمدت األمم املتحدة مشروعي قرارين، بشأن القدس والجوالن السوري، تقّدمت بهما مصر إلى 

الجمعية العامة.

أّما االتحاد األوروبي فقد واصل فرض مزيد من العقوبات األوروبية على جهات وكيانات داعمة للنظام 
السوري، وجدد عبر ممثله األعلى للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، جوزيب بوريل، في 4 كانون األول، 

موقف االتحاد بعدم االعتراف سياسًيا بالنظام السوري وعدم زيادة العالقات الدبلوماسية معه.

من جانبها، قضت محكمة دنماركية في 14 كانون األول بفرض غرامٍة، قدرها خمسة ماليين يورو، على 
شركة دنماركية متخصصة بتزويد الوقود وعلى مديرها التنفيذي، بتهمة انتهاك الحظر األوروبي على النظام 

السوري عبر بيع الوقود لسالح الجو الرو�ضي.

وقالت مصادر إعالم غربية إن االتحاد األوروبي يعتزم فرض عقوبات على »جيش فاغنر« السّري الذي 
العقوبات  نظام  ضمن  السوداء«،  »القائمة  إلى  وضمه  الرو�ضي،  الجيش  عن  بالنيابة  عدة  دول  في  ينشط 

الخاص بسورية.

وكانت »محكمة العدل األوروبية« قد رفعت العقوبات عن اثنين من رجال األعمال السوريين، هما بشار 
عا�ضي وخلدون الزعبي، ورفضت رفعها عن اثنين آخرين، بينهما رجل األعمال املقّرب من األسد سامر الفوز، 
من  كثير  بين  واسًعا   

ً
جدال أثارت  خطوٍة  في  فوز،  لسامر  مملوكة  شركات  يديران  والزعبي  عا�ضي  أن  علًما 

السوريين من مراقبين وحقوقيين وناشطين.

 من العقوبات ضد األفراد والكيانات، على خلفية 
ً
على جانب آخر، فرض مجلس االتحاد األوروبي حزمة

أزمة الهجرة على الحدود بين بيالروسيا واالتحاد، وشملت العقوبات شركة »أجنحة الشام« التابعة لرجال 
الضابط  ُيسجن  أن  األملاني  الفدرالي  العام  املدعي  مكتب  طلب  بينما  السوري،  النظام  من  مقربين  أعمال 
السابق في مخابرات األسد أنور رسالن، مدى الحياة، في أول محاكمة في العالم ألحد مرتكبي االنتهاكات من 

مسؤولي النظام السوري.

إيران

خالل شهر كانون األول، سعت إيران إلى تثبيت وجودها أكثر وأكثر في سورية، وبدأت بإرسال مزيد من 
الوفود التابعة لها لتعزيز وجودها االقتصادي في سورية، والتغلغل في دوائر صناعة القرار السوري، بينما 

تعمل إسرائيل على التنسيق مع روسيا لضبط إيران وعدم خروجها عن السيطرة.
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وأهّم ما تّم رصده، خالل كانون األول 2021، كشف مسؤول إيراني عن التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون 
الصناعي بين النظامين السوري واإليراني، بينها تأسيس مصرف مشترك، وذلك خالل زيارة وزير الصناعة 
28 كانون األول، عقد رئيس منظمة الحج  الثالثاء  إلى دمشق. وفي يوم  اإليراني »سيد رضا فاطمي أمين«، 
الحج والزيارة،  لهيئة منظمة  التخطيط والتنسيق  والزيارة اإليرانية، علي رضا رشيديان، اجتماًعا ملجلس 
بهدف تفعيل الدورة الجديدة إلیفاد الزوار اإليرانيين إلى سورية، بعد إعالن املوافقة من الجانب السوري. 
لـ »صيغة«،  وقال علي أصغر حاجي )مستشار وزير خارجية إيران( إن لقاء وزراء خارجية الدول الضامنة 

سُيعقد في كانون الثاني/ يناير – شباط/ فبراير من عام 2022، 

من جهة ثانية، أنشأت ميليشيا الحرس الثوري اإليراني، في 9 كانون األول، مؤسسة نسوية في بلدة )التبني( 
بدير الزور، في مقر دار األمل، بهدف إقامة دورات تدريبية في الخياطة والحالقة والبرمجة، تستقطب نساء 
املنطقة، وال سيما زوجات عناصر امليليشيات. وكشفت مصادر إعالمية موالية للنظام السوري عن وصول 
وفد إيراني إلى »جامعة البعث«، في حمص، لتوقيع اتفاقية »تعاون علمي«، في حدٍث يتكرر في سياق تعزيز 

النفوذ اإليراني في مناطق سيطرة النظام، سعًيا لبسط سيطرة إيران على أهم القطاعات في سورية.

تركيا

سياسًيا: واصلت تركيا محاوالتها لتثبيت االتفاقات مع روسيا، وتجلى ذلك من خالل مؤتمر آستانا األخير، 
السوري،  الشمال  في  التماس  نقاط  تثبيت  الروس،  نظرائهم  مع  لقاءات  في  أتراك،  حيث حاول مسؤولون 

وبحث مسألة ضبط »قوات سوريا الديمقراطية«، وضبط التسلالت والهجمات عبر الشريط الحدودي.

تحميل  في  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  موقف  استمرار   2021 األول  كانون  خالل  الالفت  وكان 
املجتمع الدولي ومجلس األمن الدولي مسؤولية ما يجري في سورية. حيث انتقد الرئيس التركي، في 10 كانون 
 16 الـ  املؤتمر  خالل  له  كلمة  في  وذلك  سورية،  تجاه  مسؤولياته  تحّمله  لعدم  الدولي  األمن  مجلس  األول، 
التحاد برملانات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، بمدينة إسطنبول، كما أكد الرئيس التركي، في 
خطاب له في والية غازي عنتاب في 26 كانون األول، أن بالده ستقف دائًما مع السوريين، وأن أبواب تركيا 

ستبقى مفتوحة بوجههم في كل وقت.

التركية،   NTV قناة  معه  أجرتها  مقابلٍة  في  أكار«،  »خلو�ضي  التركي  الدفاع  وزير  قال  ذاته،  السياق  وفي 
إن االتصاالت التركية الروسية بشأن سورية »أصبحت أسهل وتتطور بصيغة أفضل«، بعد اللقاء األخير 
انتقادات  أكار  التركي خلو�ضي  الدفاع  البلدين رجب طيب أردوغان وفالديمير بوتين. ووصف وزير  لرئي�ضي 
وبين  بينها  فرق  وال  »متهورة،  افتراءات  بأنها  سورية،  في  التركي  للدور  السوري«  الشعب  »مجلس  في  أعضاء 

هذيان شخص في غيبوبة«.

إسرائيل

واصلت دولة االحتالل اإلسرائيلي التماهي مع املجتمع الدولي برفض امتالك النظام السوري لألسلحة 
الكيمياوية، إذ شدد وزير االستخبارات اإلسرائيلي، إليعازر شتيرن، في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي، 
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على »ضرورة منع« دمشق من امتالك أسلحة كيميائية، بعد صدور تقرير يتحدث عن استهداف »إسرائيل« 
منشآت كيميائية في سورية.

إضافة إلى ذلك، بدا أن دولة االحتالل تركز على زيادة املستوطنات في الجوالن املحتل، إذ أقّرت حكومة 
االحتالل اإلسرائيلي في 26 كانون األول، خالل جلسة عقدتها في هضبة الجوالن، خطة لزيادة عدد املستوطنين 

إلى الضعف في الهضبة املحتلة.

النظام السوري

واصل النظام، في كانون األول 2021، ادعاءاته فيما يخص مخزونه من السالح الكيمياوي، إضافة إلى 
توجيه االتهامات لبعض الدول العربية، ومنها قطر، بالوقوف وراء عرقلة عودته إلى جامعة الدول العربية، 

بالتزامن مع استمرار حالة الفلتان األمني والتراجع االقتصادي في مناطق سيطرته.

وزعم مندوب سورية الدائم لدى األمم املتحدة، خالل جلسة ملجلس األمن الدولي، أن نظامه مستمر 
في تعاونه مع منظمة »حظر األسلحة الكيميائية«، وطالب بضرورة التخلص من أسلحة الدمار الشامل في 

الشرق األوسط، »ألنها تهدد السلم واألمن اإلقليمي والدولي«، وفق تعبيره.

وأصدر مجلس الشعب التابع للنظام السوري بياًنا، بمناسبة الذكرى الـ 82 لخروج لواء إسكندرون من 
سيطرة الدولة السورية عام 1939، 

دمشق  مشاركة  بعرقلة  قطر،  دولة  الجعفري«،  »بشار  النظام،  حكومة  في  الخارجية  وزير  نائب  واتهم 
في اجتماعات الجامعة العربية، معتبًرا أن سورية ترفعت عن األلم الذي عانته مع حركة »حماس«، وفق 
دول  تصنيف  ضمن   ،)165( املرتبة  في  سورية  حلت   ،2021 األول  كانون  في  رصده  تم  ما  وبحسب  تعبيره. 
العالم، في »حرية اإلنسان« لسنة 2021، وفق معهد »فريزر« الكندي، باالشتراك مع معهد »كاتو« لألبحاث.

على  التامة  السيطرة  استعادة  محاوالته  تصعيد  على  السوري  النظام  عمل  السويداء،  محافظة  وفي 
املسلحة  الفصائل  ظاهرة  وبروز  النظام  ضد  احتجاجات  املا�ضي  العام  خالل  شهدت  التي  املحافظة، 
والصراع فيما بينها من جهة، وبين قوات النظام وأجهزته األمنية من جهة ثانية، حيث عززت قوات النظام 
خالل كانون األول وجودها العسكري في املحافظة، وقوات النظام بتدشيم مشفى السويداء الوطني، وسط 

تعزيزات أمنّية كبيرة تابعة لقوى األمن الداخلي والفرقة 15 التابعة لجيش النظام جنوبي سورية.

املعارضة السورية

ما تزال املعارضة السورية تعاني فقدان قدرتها على التأثير في األحداث السياسية، وتبدو في أشد حاالت 
مؤسسات  إلصالح  محاوالت  هناك  أن  من  وبالرغم  الدولي.  والتأثير  السيا�ضي  الفعل  ميدان  في  ضعفها 
املعارضة، إلرضاء السوريين، ما تزال هذه املحاوالت في إطار النقاشات واألحاديث دون تنفيذ أي �ضيء على 

أرض الواقع.
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السورية  املعارضة  محاوالت  مع  بالتزامن  الدستورية«،  »اللجنة  أداء  من  السوريين  سخط  وتصاعد 
السياسية البقاء على طاولة املفاوضات السياسية مع النظام السوري، وعدم الظهور بمظهر املعرقل لها 
أمام املجتمع الدولي، إلحراج النظام وتأكيد أنه املعرقل للعملية السياسية، ولكن أداء املعارضة حتى اآلت 

لم يحقق أي نتائج مرضية على هذا الصعيد.

وبرز ضعف أداء املعارضة نتيجة تراجع االهتمام الدولي بامللف السوري على قائمة أولويات الدول وُصّناع 
القرار، ما دفع مؤسسات املعارضة إلى مالقاة وتأييد أي جهد أو موقف دولي حول القضية السورية. فقد 
حذرت الهيئة السياسية لالئتالف الوطني السوري من أن خطة املبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسون، 
الدولي بتسييره، ولكنها  ّوض املبعوث 

ُ
املسماة »خطوة بخطوة«، ال تصب في صالح الحل السيا�ضي الذي ف

خطة تحرف مسار العملية السياسية عن وجهتها، وتصب بنتيجتها في سلة النظام وإعادة تدويره.

وجدد االئتالف الوطني السوري، في بيان له، دعمه لحزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها أميركا على 
شخصيات، من النظام السوري والنظام اإليراني، متورطة بجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، ورّحب 
االئتالف باملوقف األميركي امللتزم بمحاسبة مجرمي الحرب في سورية، وأكد دعمه املبادرة التي قّدمتها املندوبة 
األميركية السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، في مجلس األمن الدولي، التي دعت فيها إلى إنشاء آلية قضائية 

خاصة ملحاكمة املسؤولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب في سورية.

»قوات سوريا الديمقراطية/ قسد«

كان من املالحظ، خالل كانون األول 2021، تصّدر األحداث األمنية واإلنسانية واجهة املشهد، في مناطق 
سيطرة »قوات سوريا الديمقراطية« شرقي سورية. حيث بحث وفٌد من التحالف الدولي والقوات األميركية 
 محتجزي تنظيم »داعش« املنحدرين من الجنسية السورية، مع محكمة تابعة لإلدارة الذاتية بمدينة 

ّ
ملف

القامشلي معنية بقضايا اإلرهاب، وناقشوا آلية إطالق سراح عناصر التنظيم، بموجب مبادرات عشائرية 
من السجون ومخيم الهول.

ومن جانب آخر إنساني، طردت وحدات أمنية تابعة لـ )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد(، في 20 كانون 
أمنية من  الرقة، بذريعة وجود أخطار  السمن شمالي  تل  الزور من مخيم  نازحي دير  14 عائلة من  األول، 

وجودهم في املخيم.

وأمنًيا، أغلقت حكومة إقليم كردستان العراق معبر »سيمالكا« الذي يربط العراق بمحافظة الحسكة 
شمال شرقي سورية، بعد قيام عناصر محسوبين على حزب »العمال الكردستاني« بمهاجمة حّراس أمن 

باملعبر، بالرغم من أن املعبر يشكل املتنفس البري الوحيد ملناطق شمال شرق سورية.

الديمقراطية/  سوريا  )مجلس  لـ  التنفيذية  الرئيسة  أحمد«،  »إلهام  كشفت  السيا�ضي،  الصعيد  وعلى 
مسد(، عن تعثر الجهود الروسية ومساعيها إلعادة املفاوضات مع النظام السوري، مؤكدة أن الحوار واللقاء 
مع النظام ال يعني تعويمه وإضفاء الشرعية عليه، في حين كشف »رياض درار«، الرئيس املشترك لـ )مجلس 
سوريا الديمقراطية/ مسد(، وجود موافقة أميركية على أن تقوم روسيا باإلشراف على الحوار بين النظام 

السوري و«اإلدارة الذاتية«، إال أنه استبعد أن يكون هناك نتائج ألي حوار، دون ضوء أخضر أميركي.
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