


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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خالصة تنفيذية للتطورات السياسية:

على  الضوء  إلقاء  الغزو  هذا  أعاد  ألوكرانيا،  الرو�سي  بالغزو  الدولي  املجتمع  انشغال  من  الرغم  على 
ويعطون  سورية،  في  الرو�سي  الدور  لفهم  استعداًدا  أكثر  الدوليين  املسؤولين  وجعل  السورية،  القضية 
اهتماًما أكبر للقضية السورية، بحكم أن روسيا دولة متدخلة في سورية أيًضا. وقد رأت األوساط املعارضة 
في الغزو الرو�سي ألوكرانيا فرصة إلعادة اهتمام العالم بالقضية السورية، وإعادة طرح ضرورة الوصول إلى 
حّل سيا�سي يقوم على قرارات الشرعية الدولية، وجوهرها االنتقال السيا�سي، وال سّيما مع دخول النظام 
السوري على خط أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، من بوابٍة ضّيقٍة تمثلت في مسارعته إلى إعالن دعمه 
الغزو الرو�سي مخالًفا التوّجه الدولي الرافض واملندد بالغزو، في حين برزت مواقف داعمة ملقاومة الشعب 
األوكراني، من مؤسسات وتيارات وشخصيات في املعارضة السورية وجدت في الجهود الدولية ملواجهة حرب 
 لتسليط الضوء على الدور الرو�سي وجرائمه في سورية، وصدر عن االئتالف الوطني 

ً
بوتين على أوكرانيا فرصة

لقوى الثورة واملعارضة السورية مواقف تدين الغزو الرو�سي، وتطالب بتحرك دولي لردع العدوان الرو�سي في 
أوكرانيا وسورية.

ا، على صعيد جهود تنظيم مؤسساتها، برز على نحو خاص في 
ً
وشهدت أوساط املعارضة السورية حراك

ندوة »سورية إلى أين؟« التي ُعقدت في الدوحة، ولم يسفر عنها سوى توصيات، في حين كانت التوقعات تشير 
إلى محاولة لتشكيل تنظيم جديد.

اإلسالمية  الدولة  تنظيم  استهداف  على  العمَل  األميركية  املتحدة  الواليات  واصلت  أخرى،  جهة  ومن 
»داعش«، باعتباره أهم أهداف سياستها في سورية، فقتلت زعيم التنظيم، في 3 شباط/ فبراير، في عملية 
خاصة في شمال إدلب، وجددت موقفها الرافض للتطبيع مع النظام السوري، والتأكيد على الحل السيا�سي 

في سورية ومواصلة تدفق املساعدات.

وأممًيا، على صعيد جهود الحل السيا�سي، ما زالت مقاربة املبعوث األممي غير بيدرسون املسماة »خطوة 
مقابل خطوة« تشكل محور لقاءاته العربية والدولية ومع األطراف السورية، ووّجهت املعارضة السورية إلى 
مقاربة بيدرسون نقًدا متكرًرا ورفًضا قوًيا، واصفة إياها بالغامضة، ومحذرة من أنها ستؤدي إلى إفراغ القرار 

األممي 2254 من مضمونه الرامي إلى تحقيق حل سيا�سي قائم على مبدأ االنتقال السيا�سي.

ومن جانب آخر، واصلت بعثة تق�سي الحقائق التابعة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ضغطها على 
بلدة  قصف  في  الكيمياوي  السالح  النظام  جيش  استخدام  إلى  يشير  تقريًرا  بإصدارها  السوري،  النظام 

كفرزيتا، بريف حماة الشمالي، عام 2016.

واتهمت منظمة »هيومن رايتس ووتش« امليليشيات الكردية بممارسة انتهاكات في سجونها ضّد معتقلين 
أطفال متهمين باالنتماء إلى تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش«، مطالبة بضمان املعاملة اإلنسانية للجميع 

هناك.

أما عربًيا، فال تزال شروط عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية غير متوفرة، في ظل عدم حصول 
ولبنان  والعراق  الجزائر  منها  العربية،  األنظمة  من  عدد  عليها  يعمل  التي  الخطوة  يسّهل  عربي«  »توافق 
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واإلمارات والبحرين، وتعارضها قطر والسعودية بشكل رئيس.

وأوروبًيا، برزت خطوة فرض عقوبات على أفراد من عائلة محمد مخلوف )خال رئيس النظام بشار األسد( 
املقّربة من النظام السوري، فرضها مجلس االتحاد األوروبي على 5 سيدات، هن زوجتا مخلوف وبناته.

 وبرزت خالل شهر شباط/ فبراير أحداث ومواقف سياسية عديدة، نستعرض أبرزها في هذا التقرير.

السياسة األميركية:

واصلت الواليات املتحدة التركيز، خالل شباط/ فبراير، على تنفيذ إحدى أولوياتها في سورية واملنطقة، 
املتمثلة بمواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش«، حيث أعلن الرئيس األميركي، جو بايدن، في 3 شباط، 
توجيه قوات بالده العسكرية ضربة جديدة للتنظيم املتطرف، بتصفية زعيمه »عبد هللا قرداش« امللقب 
بـ »أبو ابراهيم الهاشمي القر�سي«، في عملية خاصة في منطقة )أطمة( شمال إدلب، وأسفرت العملية عن 
دت منظمة األمم املتحدة لألطفال )يونيسف( أنها تحققت 

ّ
، بينهم 6 أطفال و4 نساء، وقد أك

ً
سقوط 13 قتيال

تل فيها زعيم 
ُ
من مقتل ستة أطفال على األقل، وإصابة طفلة بجروح بالغة، في عملية اإلنزال األميركية التي ق

تنظيم »داعش«.

وبشأن أهداف سياسة واشنطن حيال القضية السورية، أوضح نائب مساعد وزير الخارجية األميركي 
السيا�سي  الحل  في دعم  تتمثل  أولويات بالده  أن  18 شباط،  في  إيثان غولدريتش،  لشؤون الشرق األدنى، 
ومواصلة  سورية،  إلى  اإلنسانية  املساعدات  دخول  واستمرار   ،2254 األممي  القرار  أساس  على  سورية  في 
الضغط على تنظيم »الدولة اإلسالمية«، واملحافظة على وقف إطالق النار، واملحافظة على مبدأ مساءلة 
 6 في  ألقاها،  التي  غولدريتش  كلمة  عليها  ركزت  التي  ذاتها  النقاط  وهي  آخر،  إشعار  حتى  السوري  النظام 
شباط، أمام معارضين سوريين مجتمعين، في ندوة »سورية إلى أين؟«، التي استضافتها العاصمة القطرية 
الدوحة بدعوة من رئيس الوزراء السوري األسبق املنشق، رياض حجاب، وشدد فيها على أن بالده لن تطّبع 
إلى سورية جيمس  السابق  األميركي  املبعوث  التي عارضها  التصريحات  السوري. وهي  النظام  العالقات مع 
جيفري، في 9 شباط، في مقابلة مع قناة “CNN TURK”، مؤكًدا أن اإلدارة األميركية الحالية ليس لديها أي 

استراتيجية شاملة، لحل املشاكل في سورية.

وجددت الخارجية األميركية، عبر املتحدث باسمها نيد برايس، خالل مؤتمر صحفي في األول من شباط، 
تعليٍق على زيارة وزير خارجية  في  النظام السوري، وذلك  للتطبيع مع  موقف واشنطن برفض أي محاولة 

سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، إلى دمشق على رأس وفد عماني.

وتجددت تحركات املشرعين األميركيين املحذرة من التراخي في تطبيق عقوبات قانون قيصر، حيث أرسل 
كلٌّ من السيناتور جيم ريش )من لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ(، والنائب األميركي مايكل كول 
)من مجلس النواب(، رسالة إلى وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، في األول من شباط، حذرت من أن 
صفقات الطاقة التي تسّهلها إدارة بايدن، بين لبنان وسورية واألردن ومصر، ستؤدي بال شك إلى إثراء النظام 

السوري وتفاقم الفساد في لبنان.
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روسيا

روسيا  انشغال  مع  فبراير،  شباط/  خالل  السوري،  النظام  باتجاه  الروس  املسؤولين  حركة  تراجعت 
بالتحضير لغزوها ألوكرانيا، واقتصرت هذه الزيارات على لقاء وزير الدفاع الرو�سي، سيرغي شويغو، في 15 
شباط، برئيس النظام السوري بشار األسد في دمشق، في أثناء تفّقده سير املناورات البحرية الروسية في 

البحر املتوسط.

وكان الرئيس الرو�سي، فالديمير بوتين، قد قبل اقتراح مجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية “تسليم املجرمين” 
18 شباط، لتصدر بعدها تعليمات لوزارة العدل الروسية بالتوقيع على  بين روسيا االتحادية وسورية، في 
هذه الوثيقة، بالنيابة عن االتحاد الرو�سي، عند التوصل إلى اتفاق مع الجانب السوري. وهذا االتفاق قد 
يحمل خطر قيام روسيا بتسليم املعارضين للنظام السوري املقيمين في روسيا أو من يمرون بأراضيها، إلى 

 انتقد فيه النظام وأعماله.
ً

النظام السوري، ألن النظام يرفع قضية إرهاب على كل معارض كتب مقاال

الخارجية  نائب وزير  الدستورية، شدد  اللجنة  في  الذاتية/ قسد  اإلدارة  وضمن مساعي روسيا إلشراك 
الرو�سي، ميخائيل بوغدانوف، على ضرورة مشاركة ممثلي الكرد في عملية »اإلصالح الدستوري« بسورية. 

خالل مقابلة مع قناة )RT( الروسية، في 17 شباط، معتبًرا أن ذلك »سيحول دون أي اتهامات باالنفصال«.

وبخصوص موقف روسيا من العمليات اإلسرائيلية في سورية، قالت السفارة الروسية في »تل أبيب« في 
بيان لها، إن التنسيق العسكري بينها وبين الجانب اإلسرائيلي في سورية، ال يزال مستمًرا، وعّبرت عن دعم 

موسكو لالحتياجات األمنية اإلسرائيلية، لكنها عارضت ما أسمته »انتهاك السيادة السورية«.

وعلى صعيد االتهامات الروسية املتكررة لواشنطن بدعم املعارضة السوري، جددت »دائرة االستخبارات 
من  لتحريض  بالتخطيط  األميركية  االستخبارات  اتهام  شباط،   23 في  لها  تصريح  في  الروسية«،  الخارجية 
القوات  ضد  محددة  بأعمال  القيام  على  السوريتين،  والالذقية  دمشق  مدينتي  في  »املتطرفين«  أسمتهم 

السورية واإليرانية والروسية هناك.

النظام  ضد  السويداء  محافظة  شهدتها  التي  االحتجاجات  خط  على  روسيا  دخول  الالفت  من  وكان 
السوري، وهو شأن داخلي، حيث زار وفد عسكري رو�سي السويداء، في 11 شباط، والتقى محافظها ورئيس 

فرع »أمن الدولة«، للتوصل إلى تسوية تضمن تهدئة املحتجين.
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املوقف العربي

خالل شهر شباط/ فبراير، لم تكن هناك أي زيارة ملسؤول من أي دول عربية إلى دمشق، ما يشير إلى تراجع 
اندفاع بعض الدول العربية للتطبيع مع النظام السوري، وإلى عدم التوّصل إلى توافق عربي يدعم عودة 
النظام السوري إلى جامعة الدول العربية وحضور القمة العربية املزمع عقدها في الجزائر، في تشرين الثاني/ 
نوفمبر من هذا العام، وهو ما يؤكده تصريح األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في الثاني 
من شباط، لوسائل إعالم أردنية، إذ قال إّن عودة سورية إلى الجامعة مرتبطة بـ«توافق عربي« و«تجاوب« 
النظام السوري مع املواقف العربية املطروحة، كما يؤكده نفي مسؤول في »جامعة الدول العربية«، نقلته 

قناة أردنية، النعقاد اجتماع وزاري عربي، في آذار/ مارس، لبحث عودة سورية إلى الجامعة.

وفي السياق ذاته، استبعَد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في 2 شباط/ 
النظام السوري، وإن اتخذت دول عربية  أو  فبراير، أن تطّبع قطر عالقاتها مع دولة االحتالل اإلسرائيلي 
أخرى هذه الخطوة، في الوقت الذي دعا فيه رئيس البرملان اللبناني نبيه بري، في 18 شباط، إلى عودة النظام 

السوري إلى الجامعة العربية بشكل فوري.

األمم املتحدة ومنظماتها

ما تزال فاعلية األمم املتحدة في القضية السورية مقتصرة على تحركات مبعوثها إلى سورية غير بيدرسون، 
الذي عّبر عن أمله في انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في آذار/ مارس، بعد 
سلسلة من اللقاءات عقدها مع مسؤولين في املعارضة السورية والنظام السوري ومسؤولين عرب في كل من 
مصر واألردن وقطر، كما التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مروًجا لخطته املسماة »خطوة 

مقابل خطوة«، التي أعلنت املعارضة السورية رفضها.

وفي السياق ذاته، أعلن املكتب الصحفي للمبعوث األممي إلى سورية أن جولتين ستنعقدان بعد الجولة 
السابعة، في أيار وحزيران املقبلين، وأعرب بيدرسون عن قلقه من أن يؤثر الصراع حول أوكرانيا سلًبا في 

حّل األزمة السورية.

التابعة  الحقائق  تق�سي  بعثة  أجَرته  تحقيق  ص 
ُ
خل والدولية،  األممية  املنظمات  نشاط  صعيد  وعلى 

بأنه تم استخدام عامل كيمياوي  إلى وجود »أسباب معقولة لالعتقاد«  ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية 
كسالح في أثناء قصف بلدة كفرزيتا، بريف حماة الشمالي، في تشرين األول/ أكتوبر عام 2016.

ووجهت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، في تقرير لها، اتهامات للميليشيات الكردية بالقيام بانتهاكات في 
الحسكة، ما أدى إلى فقدان التواصل مع مئات الصبية من سجن الصناعة بحّي غويران بالحسكة، الذي 
الديمقراطية/  سوريا  »قوات  إلشراف  ويخضع  وعائالتهم،  »داعش«  تنظيم  من  أعضاء  فيه  ُيحتجز  كان 

قسد«، مطالبة بضمان املعاملة اإلنسانية للجميع هناك.
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شرقي  شمال  »الهول«،  مخيم  في  مواطنون  لديها  التي  الدول  )آمنستي(  الدولية  العفو  منظمة  وطالبت 
في املخيم،  باتخاذ إجراءات هادفة إلنهاء »الفظائع«  تنظيم )داعش(،  الذي يؤوي عائالت مقاتلي  سورية، 

وإعادة عشرات اآلالف من األطفال الذين يعيشون هناك إلى بلدانهم.

االتحاد األوروبي:

عّبر املندوب الفرن�سي الدائم لدى األمم املتحدة، نيكوال دو ريفيير، في تصريحات صحفية في 20 شباط، 
عن تشاؤمه من سير العملية الدستورية في سورية، وقال إن العملية السياسية والدستورية أصبحت بمنزلة 

»مزحة«.

وفي فرنسا أيًضا، فتح مكتب املدعي العام في باريس تحقيًقا أولًيا بحق منظمة »احموا مسيحيي الشرق« 
الفرنسية، لضلوعها في جرائم حرب في سورية، من جراء عقدها شراكات مع عدد من امليليشيات السورية 
إلى  وكل التحقيق 

ُ
املوالية لرئيس النظام السوري، بشار األسد، ضالعة بارتكاب جرائم حرب في سورية. وأ

املكتب املركزي ملكافحة الجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم الكراهية في فرنسا.

وفي األثناء، أدرج مجلس االتحاد األوروبي، في 21 شباط، خمس سيدات من عائلة محمد مخلوف )خال 
الجريدة  بحسب  هّن،  والسيدات  به،  الخاصة  العقوبات  قائمة  على  األسد(  بشار  السوري  النظام  رئيس 
أديب  الثانية غادة  املاغوط، وأرملة مخلوف  أرملة محمد مخلوف هال طريف  الرسمية لالتحاد األوروبي، 

مهنا، وبناته الثالث شهالء وكندا وسارة.

ودولًيا، أعلنت أستراليا، في 17 شباط، إدراج “هيئة تحرير الشام”، وفصيل “حّراس الدين”، على الئحة 
التنظيمات اإلرهابية املحظورة.

إيران

بامللف  طهران  اهتمام  تراجع  الدولية،  املجموعة  مع  النووي  ملفها  بمحادثات  إيران  انشغال  ظل  في 
السوري، ولم تكن هناك زيارات ملسؤولين إيرانيين إلى سورية، خالل شهر شباط، في حين أجرى اللواء علي 
مملوك، مدير مكتب “األمن الوطني” لدى النظام السوري، زيارة إلى طهران التقى خاللها أمين املجلس األعلى 

لألمن القومي اإليراني، علي شمخاني، األحد 27 شباط.

وكانت إيران قد أعلنت، عبر سفيرها لدى دمشق، مهدي سبحاني، في تصريحات صحفية في 16 شباط، 
استعدادها لتقديم خبرتها املكتسبة من مواجهة العقوبات الغربية إلى سورية، وذلك بعد أن قّدمت الدعم 

العسكري للنظام السوري خالل السنوات املاضية.

فيينا،  محادثات  في  اإليراني  النووي  امللف  حول  جديد  اتفاق  إلى  التوصل  قرب  عن  األنباء  تواتر  ومع 
تتساءل أوساط املعارضة السورية عن تأثير االتفاق الجديد الذي سيرفع العقوبات عن إيران، في عملية منح 
إيران قوة مالية وسياسية إضافية، وقدرة أكبر على اللعب في الشؤون الداخلية في سورية و لبنان والعراق 

واليمن، بما يؤثر سلًبا في الوصول إلى حّل سيا�سي للقضية السورية.
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تركيا

زت السياسة التركية جهودها، خالل شهر شباط، على مواجهة امليليشيات الكردية في شمال سورية، 
ّ

رك
ق 

ّ
وفي العراق، وصدر بيان عن املتحدث باسم الخارجية التركية، طانجو بلغيتش، في الرابع من شباط، عل

فيه على عملية قتل زعيم تنظيم »داعش« اإلرهابي »أبو إبراهيم الهاشمي القر�سي«، شمالي سورية، حيث 
أكدت تركيا رفضها فكرة التعاون مع تنظيم إرهابي من أجل القضاء على تنظيم إرهابي آخر، في إشارة إلى 

»قوات سوريا الديمقراطية/ قسد«.

إلى  املتحدة  لألمم  الخاص  املبعوث  شباط،   9 في  أوغلو،  جاويش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  والتقى 
أن اجتماعات  أوغلو  الدستورية، وأكد جاويش  اللجنة  بيدرسون، وبحث معه تطورات عمل  سورية، غير 

اللجنة الدستورية هي الحلقة األهم في البحث عن حّل سيا�سي إلنهاء الفو�سى في سورية.

إسرائيل

واصلت دولة االحتالل اإلسرائيلي سعيها لضمان استمرار التنسيق مع روسيا بشأن الضربات العسكرية 
التي يشنها جيش االحتالل ضد مواقع مليليشيات إيرانية في سورية، وعّبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن 
قلقهم من إمكانية أن تحد روسيا من حرية عمليات الجيش اإلسرائيلي في سورية، ال سيما بعد الغزو الرو�سي 

ألوكرانيا، واحتمال اضطرار إسرائيل إلى تنفيذ العقوبات الغربية ضد موسكو.

وجاءت زيارة الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في فلسطين، الشيخ موفق طريف، إلى موسكو في 15 شباط، 
ألكسندر  سورية  لشؤون  الرو�سي  للرئيس  الخاص  واملبعوث  بوغدانوف  ميخائيل  الخارجية  وزير  ولقائه 
الفرنتييف، لتعيد الجدل حول مستقبل العالقة بين أبناء الطائفة في كل من سورية وفلسطين، من جهة، 
والدور الرو�سي في تهدئة االحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري التي انطلقت مطلع شباط في السويداء 

مطالبة بتحسين الوضع األمني واالقتصادي في السويداء، من جهة أخرى.

النظام السوري

السوري، عدا تصريحات تدعم  للنظام  أي نشاط سيا�سي ملحوظ  لم يكن هناك  خالل شهر شباط، 
موسكو في اعترافها بانفصال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، وتدعم الغزو الرو�سي ألوكرانيا، 
وزيارة وزير خارجية النظام إلى موسكو في 21 شباط، ولقائه وزير الخارجية الرو�سي سيرغي الفروف ورئيس 

لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الرو�سي، ليونيد سلوتسكي.

النظام  رئيس  أجرى  فقد  صعيد،  من  أكثر  على  ألوكرانيا  الرو�سي  للغزو  السوري  النظام  دعم  وتجلى 
السوري، بشار األسد، مكاملة هاتفية مع الرئيس الرو�سي، فالديمير بوتين، في 25 شباط، أبدى خاللها دعمه 
للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واعتبر األسد في بيان نشرته منصات “رئاسة الجمهورية” في مواقع 
تفكك  بعد  فقده  الذي  العالم  إلى  للتوازن  وإعادة  للتاريخ،  »تصحيح  هو  روسيا  به  تقوم  ما  أن  التواصل، 

االتحاد السوفييتي«.
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وأكدت وزارة خارجية نظام األسد، في بيان لها في 27 شباط، أن لروسيا الحق الكامل في الدفاع عن نفسها 
وإبعاد الخطر املحدق عن شعبها، في وجه محاوالت الغرب والواليات املتحدة تهديد أمنها القومي واستهداف 

استقرارها.

وعلى صعيد العالقات مع إيران، أجرى مدير مكتب “األمن الوطني”، اللواء علي مملوك، في27 شباط، 
زيارة إلى طهران التقى خاللها أمين املجلس األعلى لألمن القومي اإليراني، علي شمخاني، وعرض خاللها تقريًرا 

حول الوضع األمني في أنحاء سورية.

وبخصوص عالقات النظام السوري مع تركيا، اشترط وزير خارجية النظام السوري، فيصل املقداد، 
خالل مؤتمر صحفي في فعاليات منتدى »فالداي« بموسكو، 22 شباط، لتطبيع العالقات مع تركيا، سحب 
وبناء  املائية،  املوارد  السوريين من  السكان  »اإلرهابيين« وعن حرمان   عن دعم 

ّ
والكف قواتها من سورية، 

عالقات مع سورية على أساس االحترام املتبادل، بحسب تعبيره.

16 شباط، التقى مبعوث األمم املتحدة الخاص لسورية، غير بيدرسون، في دمشق، وزير خارجية  وفي 
الجولة  واجتماعات  الدستورية  اللجنة  بعمل  املتعلقة  املسائل  لبحث  املقداد،  فيصل  السوري،  النظام 

السابعة املزمع عقدها في آذار/ مارس.

املعارضة السورية

نشطت املعارضة السورية، خالل شهر شباط، على أكثر من مستوى، فقد عقدت عدة لقاءات وندوات، 
»خطوة  ملقاربة  املعارضة  رفض  وبرز  ودوليين،  عرب  مسؤولين  مع  لقاءات  املعارضة  في  مسؤولون  وأجرى 
مقابل خطوة« التي يعمل عليها املبعوث األممي غير بيدرسون، وكان هناك نشاط الفت لتشكيالت املعارضة 

السياسية واإلدارية والعسكرية في الداخل السوري.

 -  5 في  شهدت  التي  الدوحة،  القطرية  العاصمة  في  كان  التنظيمي  الصعيد  على  املعارضة  أنشطة  أبرز 
6 شباط انعقاد ندوة »سورية إلى أين؟«، التي دعا إليها رئيس الوزراء املنشق، رياض حجاب، وشارك فيها 
ممثلون عن مؤسسات قوى الثورة واملعارضة السورية، واستعرضت الندوة التحوالت التي تشهدها سورية، 
إضافة إلى مناقشة كيفية تحقيق االنتقال السيا�سي والنهوض بأداء املعارضة السورية، وسيناريوهات تطور 
الندوة، فإن  نتائج ملموسة أكثر جدية وفاعلية من  انتظار السوريين  الرغم من  األوضاع في سورية. وعلى 
بيان التوصيات لم يخرج بجديد، غير أن الندوة القت اهتماًما دولًيا، وقد حضر جلستها االفتتاحية عدٌد 
من املسؤولين في أكثر من دولة وعدد من السفراء، إلى جانب حضور مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون 
 عن عقده لقاءات مع مسؤولين من املعارضة 

ً
الشرق األدنى، إيثان غولدريتش، في الندوة وإلقائه كلمة، فضال

السورية، بينهم رئيس االئتالف الوطني السوري سالم املسلط، ورئيس الوزراء السوري األسبق املنشق رياض 
حجاب.

السوري  »املنتدى  سورية  مستقلة  وشخصيات  ومنظمات  هيئات  عن  ممثلون  نظم  شباط،   20 وفي 
الدولي«، في إسطنبول، بعنوان »ال للتطبيع مع األسد«، ملواجهة اندفاع بعض الدول العربية نحو التطبيع 

مع النظام السوري ومحاوالت إعادته إلى جامعة الدول العربية.
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السياسة  معهد  مع  بالتعاون  املعاصرة،  للدراسات  حرمون  مركز  عقد  أنقرة،  التركية  العاصمة  وفي   
الخارجية في أنقرة، ورشة مغلقة بعنوان »الصراع في سورية والدور التركي ومستقبله«، في العاشر من شباط/ 
فبراير، شارك فيها عشرون خبيًرا تركًيا، من سفراء سابقين وأكاديميين وسياسيين وباحثين، وعشرة خبراء 
سوريين، من أكاديميين وسياسيين وباحثين، ناقشوا محاور عدة تتعلق بالدور التركي في سورية والعالقات 
مع أطراف الصراع، وأجمع املشاركون في الندوة على أهمّية دور تركيا في الصراع الدائر في سورية، وتطرقوا 
إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في الدفع بالعملية السياسية للوصول إلى حّل سيا�سي في سورية وفق 

القرارات األممية.

في  السورية«،  التفاوض  أعلنت »هيئة  املبعوث األممي لخطة »خطوة مقابل خطوة«،  ترويج  وبمواجهة 
ا إلى تنفيذ القرار  بيان لها في 9 شباط، رفضها مقاربة »خطوة بخطوة«، وأي مبادرات أو آليات ال تؤدي عمليًّ

األممي 2254، تمهيًدا للوصول إلى الهدف األساس له، الذي يتمثل بتحقيق االنتقال السيا�سي.

وبخصوص الغزو الرو�سي ألوكرانيا، عقد االئتالف الوطني السوري، في 28 شباط، اجتماًعا خاًصا لبحث 
الغزو الرو�سي ألوكرانيا وأثره على امللف السوري، وأكد املجتمعون أن ما يحدث في أوكرانيا اآلن ال يختلف 
عما ترتكبه روسيا في سورية منذ عام 2015، حيث استهدفت املشافي واألسواق واملناطق السكنية، لفرض 
الحل العسكري على سورية، وطالبوا املجتمع الدولي بالضغط على روسيا من أجل وقف عدوانها على سورية 
سيادة  تستهدف  التي  الدولية  للبلطجة  ورادع  حاسم  دولي  موقف  تبلور  ضرورة  على  مشددين  وأوكرانيا، 
الجمعية  في  السالم  االتحاد من أجل  تفعيل قرار  الدوليين، وعلى  والسلم  األمن  وتهدد  الدول واستقرارها 

العامة لألمم املتحدة.

وفي مناطق سيطرة املعارضة في الداخل السوري، رّحبت »الحكومة السورية املؤقتة«، التابعة لالئتالف 
الوطني، بتقرير منظمة األسلحة الكيمياوية الذي يثبت قيام الطيران املروحي للنظام السوري باستخدام 

غاز الكلور في قصف مشفى ميداني في بلدة كفر زيتا، في محافظة حماة عام 2016.

 14 عت ثالث جهات معارضة، يوم االثنين 
ّ
وفي الداخل السوري في مناطق سيطرة النظام السوري، وق

شباط، على مبادرٍة دعت فيها األطراف السياسية السورية كافة، إلجراء مراجعة نقدية وتقييم أدائها السابق 
خالل السنوات العشر املاضية، وتحّمل مسؤولية توحيد الجهود الوطنية الديمقراطية لتحقيق االنتقال 
التنسيق  والقرار«، و«هيئة  السيادة  السوري الستعادة  الوطني  »املؤتمر  املوقعة هي:  السيا�سي. واألطراف 

الوطنية-حركة التغيير الديمقراطي«، و«املبادرة الوطنية في جبل العرب«.

وكانت  السورية،  املعارضة  أوساط  في  والنشاطات  النقاشات  من   
ً
الرو�سي ألوكرانيا موجة الغزو  وأطلق 

إلى  اآلراء  معظم  وخلصت  السورية،  القضية  الرو�سي ألوكرانيا على  الغزو  تأثيرات  حول  متباينة  آراء  هناك 
النتائج  لهذه  يكون  وقد  وبنتائجه،  الغزو  هذا  بتطورات  كثيًرا  ستتأثر  السورية  القضية  أن  مفادها  نتيجة 

منعكساتها على القضية السورية.

إلقاء الضوء على   إلعادة 
ً
أّن في غزو روسيا ألوكرانيا فرصة وترى أطراف عديدة من املعارضة السورية 

الغزو  إن  حيث  املتحدة؛  الواليات  سيما  ال  الفاعلة،  األطراف  جهة  من  وخاصة  دولًيا،  السورية  القضية 
ا إيجابًيا يجعل الرسميين الدوليين أكثر استعداًدا لسماع القضية السورية، على الرغم 

ً
الرو�سي يخلق مناخ
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من انشغالهم بسبب االرتباط بين الغزو الرو�سي ألوكرانيا وتدخلها العسكري »غير املشروع« في سورية، كما 
يجعل الرأَي العام األميركي واألوروبي والدولي أكثر تفّهًما لجرائم روسيا في سورية ولطبيعة النظام السوري 
إلى التحرك للضغط أكثر على روسيا في سورية. غير أن غياب أي جسم  الفاعلين  الذي تسانده، ما يدفع 

سيا�سي معارض كبير يجعل نشاطات املعارضة متفرقة وذات تأثير مكاني وزماني محدود.

اإلدارة الذاتية/ ميليشيا )قسد(

في إطار سعيها لتكريس نفسها جهة متفردة بإدارة مناطق سيطرتها، أنهت »اإلدارة الذاتية« التي تهيمن 
عليها امليليشيات الكردية، جلسات اللجنة املوسعة لصياغة »ميثاق العقد االجتماعي«، وذلك في االجتماع 
السنوي الثالث للمجلس التنفيذي لـإلدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، الذي ُعقد في مدينة الرقة، يومي 

6 و7 شباط/ فبراير.

االتحاد  حزب  ميليشيات  مقاتلو  عليها  يهيمن  التي  قسد«  الديمقراطية/  سورية  »قوات  وواصلت 
الديمقراطي الكردي، وتسيطر على مناطق في شمال وشرق سورية، سياسات مالحقة املعارضين واإلعالميين، 
وتجنيد الشبان في صفوفها، والتضييق على املدنيين، وفرض القيود على النازحين من مناطق مجاورة، وهو 
ما دفع أهالي مناطق عدة، ومنها مدينة البصيرة شرقي دير الزور، إلى الخروج في تظاهرات رافضة ملمارسات 
وسياسات قوات »قسد« بحق املدنيين في اآلونة األخيرة، وقام املحتجون بقطع الطرقات باإلطارات املشتعلة، 
وتجّمع العشرات من أهالي بلدة )العزبة( شمال شرقي دير الزور، للمطالبة بتوزيع املحروقات على املدنيين، 

واحتجاًجا على ملفات الفساد في مؤسسات »اإلدارة الذاتية« لشمال وشرقي سورية.

وفي سياق تضييقها على اإلعالميين، أوقفت »اإلدارة الذاتية« عمل شبكة »رووداو« اإلعالمية في مناطق 
سيطرتها، بالتزامن مع اعتقال ميليشيات PYD عدًدا من اإلعالميين.

18 شباط،  في  وعلى الصعيد السيا�سي، رّحب بيان صادر عن »اإلدارة الذاتية« لشمال شرقي سورية، 
ممثلون  الكرد  أن  من  الرغم  على  السورية،  الدستورية  اللجنة  في  الكردية  للمشاركة  الرو�سي  بالدعم 
ومشاركون، عبر املجلس الوطني الكردي، في كّلٍ من االئتالف الوطني وهيئة املفاوضات واللجنة الدستورية.

في  القيادي  أمين،  بشار  قال  الكردي،  السيا�سي  الشأن  إدارة  في  الكردية  امليليشيات  استفراد  وحول 
»املجلس الوطني الكردي في سورية«، في تصريحات صحفية، إن الوقائع على األرض تشير إلى نسف الحوار 

الكردي- الكردي من جهة حزب االتحاد الديمقراطي واألحزاب املؤيدة له.
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