


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:

كانت زيارة رئيس النظام السوري بشار األسد إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة أحد أبرز التطورات في 
ا شعبًيا واسًعا إحياًء للذكرى الحادية عشرة النطالق الثورة السورية، 

ً
شهر آذار/ مارس، الذي شهد حراك

ولم تسجل في آذار أي زيارة ملسؤولين دوليين إلى العاصمة دمشق، باستثناء زيارة وزير الخارجية اإليراني، التي 
جاءت الحتواء تداعيات تصاعد االهتمام اإلماراتي بالنظام السوري وإعادة تعويمه، في ظل انشغال روسيا 

عن امللف السوري بأزمة تداعيات غزوها ألوكرانيا.

ا داخلًيا، بهدف إحداث إصالحات محدودة في االئتالف الوطني 
ً
 وشهدت أوساط املعارضة السورية حراك

لقوى الثورة واملعارضة السورية، في الوقت الذي تجدد فيه فشل جهود املبعوث األممي غير بيدرسون في 
اجتماعات الجولة السابعة للجنة الدستورية السورية، من جّراء إفشال وفد النظام السوري ألعمال الجولة 

التي اختتمت في 22 آذار في جنيف دون أي تقدم.

الواليات املتحدة جددت موقفها الرافض لتعويم النظام السوري، وتمّسكها بمسار اللجنة الدستورية 
وإيصال املساعدات عبر الحدود، وتوّعدت بشار األسد بأن وقت محاسبته على جرائمه بحق السوريين قد 
السورية،  الثورة  النطالق  عشرة  الحادية  الذكرى  بمناسبة  دمشق  في  لسفارتها  تصريحات  في  وذلك  حان، 

وبقيت هذه التصريحات دون أي إجراء فعلي ملحاسبة النظام على جرائمه.

أما عربًيا، على الرغم من االختراق اإلماراتي للعزلة التي يعيشها بشار األسد منذ انطالق الثورة في العام 
إلى الجامعة العربية ما زالت غير  2011، واستقبالها له بزيارة قصيرة، فإن شروط عودة النظام السوري 

متوفرة حتى اآلن.

وأوروبًيا، سجلت عواصم أوروبية عدة موقًفا داعًما للثورة السورية، في ذكرى انطالقتها الحادية عشرة، 
ي للسياسة األوروبية والدولية بتداعيات الغزو الرو�سي ألوكرانيا، وبرزت بعض املواقف 

ّ
في ظل انشغال كل

األوروبية التي ربطت بين جرائم الجيش الرو�سي في أوكرانيا وجرائمه التي ارتكبها بحق السوريين منذ عدوانه 
على السوريين في العام 2015، دعًما للنظام السوري.

 وبرزت خالل شهر آذار/ مارس أحداث ومواقف سياسية عديدة، نستعرض أبرزها في هذا التقرير.
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السياسة األميركية:

أكدت واشنطن، في آذار/ مارس، أهداف سياسة اإلدارة األميركية حيال القضية السورية، ومن أبرزها 
النظام السوري، والعمل على استمرار تدفق املساعدات، ورفضها تعويم نظام بشار األسد،  موقفها من 
ت مواقف واشنطن من هذه األهداف عبر العديد من التصريحات، 

ّ
ودعم مسار اللجنة الدستورية. وتجل

وبرز على هذا الصعيد تصريٌح لسفارة الواليات املتحدة في دمشق، بتغريدة على موقع )تويتر( في 28 آذار، 
أكدت فيه أن سياسة واشنطن تجاه بشار األسد لم تتغير، فقد قام بذبح شعبه، وانخرط في أعمال عنف 
ال تمييزية باستخدام األسلحة الكيميائية ضد شعبه، ولم يقم بفعل أي �سيء السترداد الشرعية التي فقدها 
منذ زمن طويل. وكانت السفارة األميركية في دمشق قد نشرت، في 1 آذار/ مارس، تغريدة عبر حسابها الرسمي 
في  العقاب سينتهي  وإن اإلفالت من  املحاسبة«،  الحالي سيكون »شهر  آذار  إن شهر  فيها  قالت  )تويتر(  في 

سورية، لكن هذا التصريح ظّل من دون إجراءات عملية لتنفيذه.

وأكدت الخارجية األميركية أيًضا ضرورة الحفاظ على آلية إيصال املساعدات اإلنسانية إلى سورية عبر 
الحدود، وذلك بعد التلويح الرو�سي بفيتو جديد إليقاف املساعدات.

 الخاص لألمم املتحدة إلى سورية، 
َ

والتقت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية، يائيل المبرت، املبعوث
غير بيدرسون، في 4 آذار/ مارس، لدعم عمل اللجنة الدستورية، والتوّصل إلى حّل سيا�سي للصراع السوري.

ضفي شرعية على 
ُ
وبعد زيارة بشار األسد إلى اإلمارات، نددت الخارجية األميركية بالزيارة، معتبرة أنها ت

نظام األسد.

وتواصل حراك املشّرعين األميركيين لفرض مزيد من الضغوط على النظام السوري، حيث قّدم نواب من 
الحزبين »الجمهوري« و«الديمقراطي«، مشروَع قرار يشّدد الخناق على النظام السوري بهدف محاسبته، 
وذلك في الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية، واصًفا النظام بـ »املجرم املدعوم من روسيا وإيران«، ومندًدا 

بارتكابه جرائم ضّد اإلنسانية.

وفي األثناء، تداول اإلعالم األميركي تفاصيل تحقيق نشرته صحيفة »نيويورك تايمز« األميركية، أجرته 
في  ودورها  سورية،  في  الجماعية  املقابر  مواقع  حول  صيدنايا«،  ومفقودي  معتقلي  »رابطة  مع  بالتعاون 
آذار/ مارس،   16 في  املنشور  التحقيق  النظام السوري، وبحسب  ارتكبها  التي  الحرب  إثبات وتوثيق جرائم 
تلوا في 

ُ
استطاعت الصحيفة تحديد موقع مقبرتين جماعيتين، ُيتوقع أنهما تضّمان آالف الجثث لسوريين ق

مراكز االحتجاز التي يديرها النظام السوري.

القوات  جانب  إلى  السوري  للنظام  مؤيدين  سوريين  مرتزقة  مشاركة  بخصوص  األنباء  تواتر  إثر  وعلى 
الروسية في حربها على أوكرانيا، دانت الخارجية األميركية إرسال روسيا مقاتلين سوريين وأجانب إلى أوكرانيا، 

للمشاركة بما وصفته بـ »العدوان غير املبرر في حربها الوحشية« ضد أوكرانيا.
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روسيا

على وقع تطورات الغزو الرو�سي ألوكرانيا، وانشغال املسؤولين الروس بتداعياتها، لم يسجل أي زيارة أو 
تواصل بين املسؤولين الروس ومسؤولين في النظام السوري طوال آذار/ مارس، في حين أعلن »الكرملين« 
في 11 آذار أن الرئيس الرو�سي فالديمير بوتين سمح بخطة إلرسال متطوعين »مرتزقة« من سورية والشرق 

األوسط، للقتال في أوكرانيا.

حيث  السوري،  النظام  باسم  املتحدث  دور  ممارسة  الفروف،  سيرغي  الرو�سي،  الخارجية  وزير  وواصل 
في  السورية  الدستورية  اللجنة  عمل  استئناف  ضرورة  تأكيد  مارس،  آذار/   14 في  له،  تصريحات  في  جدد 
جنيف، كما أكد الفروف، في تصريحات له في 17 آذار/ مارس، قناعة موسكو بأهمية تنشيط الجهود إلعادة 
النظام السوري إلى »الجامعة العربية«، وذلك خالل مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية اإلماراتي، عبد 

هللا بن زايد، في أبو ظبي.

املوقف العربي

شهد شهر آذار/ مارس مواصلة دولة اإلمارات العربية املتحدة سياستها الرامية إلى تعويم النظام السوري، 
حيث استقبل قادتها، في 18 آذار/ مارس، بشار األسد في أّول زيارة له إلى بلد عربي منذ انطالق الثورة السورية 
املتحدة،  األمم  لدى  اإلمارات  لدولة  الدائمة  املندوبة  قالت  الزيارة،  إطار دفاعها عن  وفي   ،2011 العام  في 
النا زكي، في جلسة ملجلس األمن الدولي، إن الزيارة جاءت في إطار التوجه العام إليجاد حلول دبلوماسية 
 من االكتفاء بإدارتها، 

ً
لألزمات، والنداء بأهمية وجود دور عربي فعال لبحث سبل حّل األزمة السورية، بدال

 من الرئيس املصري عبد الفتاح السي�سي، 
ًّ

وفي 22 آذار أطلع وليُّ عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، كال
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت، على مجريات وتطورات زيارة بشار األسد، إلى اإلمارات، وذلك خالل 

لقاء ثالثي في شرم الشيخ.

ولم تحقق جهود بعض الدول العربية إلعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية نتائَج ملموسة 
 157 الدورة  اجتماع  في مؤتمر صحفي عقب  الجامعة،  أمين عام  الغيط،  أبو  أكد أحمد  حتى اآلن، حيث 
ملجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء، في 9 آذار/ مارس، أن عودة سورية ملقعدها في الجامعة العربية 
الوزارية  في االجتماعات  التشاوري، وال  في االجتماع  العام، ال  العربي  أو اإلطار  العام  السياق  في  بحث 

ُ
ت لم 

للدورة العادية ملجلس الجامعة.
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األمم املتحدة ومنظماتها

ما  السورية،  بالقضية  يتعلق  أّي نشاط  آذار/ مارس،  املتحدة ومنظماتها، طوال شهر  لم تسجل األمم 
عدا تحركات مبعوثها إلى سورية غير بيدرسون، الذي قاد اجتماعات الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة 
الدستورية السورية، في 20 آذار، ليختتم االجتماعات بعد يومين دون تحقيق أي تقّدم، وذلك بسبب تعنت 
ا في نقاش أربعة مبادئ، أعلنها بيدرسون واتفقت عليها وفود التفاوض من  وفد النظام ورفضه االنخراط جديًّ
املعارضة والنظام ومنظمات املجتمع املدني، للنقاش حولها في االجتماعات، وهي: أساسيات الحوكمة؛ هوية 

الدولة؛ رموز الدولة؛ تنظيم وعمل السلطات العامة.

االتحاد األوروبي:

لتنديد   
ً
مناسبة ألوكرانيا،  الرو�سي  الغزو  مع  العام  هذا  وتزامنها  السورية،  الثورة  انطالق  ذكرى  شكلت 

الدول األوروبية الكبرى بالعدوان الرو�سي ضد الشعب السوري، حيث أصدرت كلٌّ من فرنسا وأملانيا وإيطاليا 
ا بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية، نددت فيه بدور 

ً
وبريطانيا والواليات املتحدة، بياًنا مشترك

روسيا في سورية، وبغزوها ألوكرانيا. ونشرت وزارة الداخلية البريطانية، في 3 آذار/ مارس، تغريدة عبر حسابها 
قرابة  الرو�سي  القصف  أرهبهم  أن  بعد  األوكراني،  الشعب  مع  السوريون  »يتضامن  فيها:  قالت  )تويتر(،  في 
سبعة سنوات، وستواصل اململكة املتحدة وقوفها إلى جانب شعب سورية وأوكرانيا، ورفض عدوان الطغاة«.

بدوره، أكد االتحاد األوروبي، في 15 آذار/ مارس، دعمه للسوريين بمناسبة ذكرى انطالق الثورة السورية، 
رت من 

ّ
في سورية، وحذ واملختفين قسًرا  املعتقلين  بالكشف عن مصير  في حين طالبت منظمات حقوقية 

تدهور األوضاع االقتصادية ملاليين السوريين، وعارضت بريطانيا قيام أي دولة بتطبيع عالقاتها مع رئيس 
النظام السوري، بشار األسد، ونددت بزيارته لإلمارات.

إيران

انعكس انشغال إيران بمحادثات ملّفها النووي، مع املجموعة الدولية، تراجًعا في حضورها السيا�سي على 
الساحة السورية، وبرزت زيارة وزير الخارجية اإليراني، حسين أمير عبد اللهيان، مع وفد رفيع املستوى، إلى 
دمشق، ولقائه بشار األسد ومسؤولين في نظامه في 23 آذار/ مارس. ورأى محللون أن الزيارة محاولة إيرانية 

الحتواء التحركات اإلماراتية تجاه النظام السوري، خاصة بعد زيارة بشار األسد إلى اإلمارات.

في  الضربة اإلسرائيلية  في  مقاتليه،  اثنين من  باالنتقام ملقتل  اإليراني  الثوري  الحرس  األثناء، هدد  وفي 
سورية في 7 آذار/ مارس، وشدد على أن إسرائيل ستدفع الثمن.
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تركيا

لم تكن هناك تحركات سياسية تركية ظاهرة على صعيد القضية السورية، طوال شهر آذار، باستثناء 
تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في 2 آذار/ مارس، خالل لقائه مع نظيره األردني أيمن 
الصفدي، حول رغبة بالده في تنظيم مؤتمر بخصوص العودة الطوعية لالجئين السوريين، وأن تركيا تعمل 

مع األردن من أجل عودة السوريين الطوعية إلى بالدهم.

النظام السوري

باستثناء زيارة رئيس النظام السوري، بشار األسد، إلى اإلمارات العربية املتحدة، في 18 آذار/ مارس، في 
أول زيارة له لدولة عربية منذ عام 2011، لم يكن هناك أي نشاط سيا�سي ملحوظ للنظام السوري، في شهر 
 ويقتصر حراكه السيا�سي على بعض االتصاالت والزيارات التي يتبادلها 

ً
آذار/ مارس، فالنظام ما زال معزوال

إلى لقاء أي مسؤول يزور دمشق،  مسؤولوه مع قيادات في الدول الحليفة معه، وهذه العزلة تدفع األسد 
مهما كانت رتبته القيادية.

23 آذار، في دمشق، وزير الخارجية اإليراني، حسين أمير عبد اللهيان، وكان قد  والتقى بشار األسد في 
التقى في 13 آذار وفًدا إيرانًيا، برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية اإليراني، علي أصغر خاجي، كما التقى 
مطلع شهر آذار رئيس ميليشيا »الحشد الشعبي« العراقي املوالي إليران، فالح الفياض، وفي 19 آذار/ مارس، 
التقى ممثلي الجمعيات واملؤسسات اإلنسانية واالجتماعية والتنموية املشاركين في املؤتمر الكن�سي الدولي 

الذي ُعقد في دمشق.

وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري واصلت من جهتها سياسة تسجيل املواقف من دون فاعلية 
سياسية حقيقية، حيث أصدرت بياًنا، في 8 آذار/ مارس، اتهمت فيه إسرائيل بالتنسيق مع تنظيم »الدولة«، 
وذلك بعد قصف إسرائيلي في محيط دمشق، كما أرسلت وزارة خارجية النظام السوري رسالتين متطابقتين، 
إلى رئيس مجلس األمن واألمين العام لألمم املتحدة، تدين فيهما ما أسمته »تسلل« وفد أميركي برئاسة نائب 

مساعد وزير الخارجية األميركي بشكل غير شرعي إلى شمال شرقي سورية.

األمنية والقضائية  النظام  آذار، يشدد قبضة   28 في  السوري مرسوًما،  النظام  وداخلًيا، أصدر رئيس 
بمواجهة منتقديه، ويق�سي املرسوم بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، ليفرض عقوبة االعتقال املؤقت، 
لستة أشهر على األقل، بحّق كل من ُيسهم في نشر دعوات »تنال من هيبة الدولة أو مكانتها«، أو »تمس 
الهوية الوطنية أو القومية«، أو تعمل على »إيقاظ النعرات العنصرية أو املذهبية«، علًما أن معايير »النيل 
، وظّل نظام األسد يستخدمها 

ّ
من هيبة الدولة« و«املساس بالهوية الوطنية والقومية« لم تكن واضحة قط

ذريعة لتكميم األفواه.

مقتل  عن  أسفر  ما  املعتقلين،  تعذيب  وممارسات  صور  بأبشع  األمنية  أجهزته  سجّل  يحفل  حين  وفي 
فيه  يجّرم  قانوًنا  مارس،  آذار/   28 في  السوري،  للنظام  التابع  الشعب  مجلس  أقّر  منهم،  اآلالف  عشرات 

التعذيب.
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التحركات الشعبية في الداخل السوري في مناطق سيطرة النظام ال تتوقف، فمن جهة شهدت محافظات 
سورية، في 8 آذار/ مارس، مسيرات داعمة للغزو الرو�سي ألوكرانيا، نظّمتها، بتوجيه من أجهزة األمن، جامعات 

دمشق والبعث وحلب، حضرها طالب وموظفون. 

ومن جهة ثانية، تجددت االحتجاجات الشعبية في السويداء، ضد سياسات النظام االقتصادية واألمنية 
البلدة  بين  الواصل  بلدة املزرعة غربي السويداء الطريق  أهالي  في املحافظة، حيث قطعت مجموعات من 

ومدينة السويداء، رفًضا لزيارة املحافظ، نمير مخلوف، إلى البلدة.

الثورة  النطالق  عشرة  الحادية  الذكرى  في  تظاهرات  درعا،  مدينة  في  البلد  درعا  منطقة  شهدت  كما 
من  الرغم  على  السورية،  الثورة  أعالم  ورفعت  النظام،  بإسقاط  نادت  »العمري«،  الجامع  أمام  السورية، 

قبضة النظام األمنية.

املعارضة السورية

أحيت قوى وشخصيات ثورية الذكرى الحادية عشرة النطالقة الثورة السورية، عبر فعاليات وتظاهرات 
في الشمال السوري وبلدان اللجوء، حيث خرج اآلالف في تظاهرات إدلب ومدن شمال حلب، في األيام من 15 
حتى 18 آذار/ مارس، إحياًء لذكرى انطالقة الثورة السورية، وكانت أبرز هذه التجّمعات في ساحة »السبع 

بحرات« وسط مدينة إدلب، ومدن جرابلس ومارع والباب ورأس العين وتل أبيض.

من جانب آخر، أثار ظهور القيادي املعزول محمد الجاسم )أبو عمشة(، في اجتماع لـ »الحكومة السورية 
 واسًعا بين السوريين وفصائل املعارضة، 

ً
املؤقتة« مع القادة العسكريين في »الجيش الوطني السوري«، جدال

وتساؤالت عن مدى جدية الحكومة في محاسبة »أبو عمشة«، وصمت »املؤقتة« عن التعليق على انتهاكاته.

في عضوية  آذار، على صعيد إحداث إصالح  السورية خالل شهر  املعارضة  وعلى صعيد آخر، نشطت 
االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة، حيث عقدت قيادة االئتالف اجتماعات عدة، بهدف إلغاء عضوية 
عدد من األعضاء املنقطعين عن حضور اجتماعات االئتالف والتواصل معه، واستبدال عدد آخر من ممثلي 

بعض الكتل واملجالس املحلية التي لم يعد لها وجود.

يعمل عليها  التي  املعارضة مواجهة مقاربة »خطوة بخطوة«  السورية  التفاوض  في هيئة  وحاول أعضاء 
وقال  سورية«،  أجل  »من  مجموعة  دور  تفعيل  بإعادة  وطالبوا  بيدرسون،  غير  لسورية،  األممي  املبعوث 
نهي حق الشعب السوري، وتحرف قرار 

ُ
األعضاء، في بيان لهم في 3 آذار/ مارس، إن مقاربة املبعوث األممي ت

مجلس األمن الدولي »2245«. 
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وفي خطوة جديدة، تؤكد تواصل عمليات دخول املساعدات »عبر خطوط املواجهة«، دخلت شاحنات 
ا من مناطق سيطرة النظام السوري، إلى محافظة 

ً
محّملة باملساعدات اإلنسانية من األمم املتحدة، انطالق

30 آذار/ مارس، من معبر سراقب  إدلب، التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة سابًقا(، في 
تعنت  إلى  ستؤدي  أنها  من  سوريون  معارضون  ر 

ّ
حذ التي  الخطة  وهي  النظام،  سيطرة  بمناطق  الواصل 

 
ّ

روسيا في موقفها الرافض إدخال املساعدات عبر الحدود، وتمكين النظام السوري من الهيمنة على ملف
املساعدات وتجييره لصالحه.

اإلدارة الذاتية/ ميليشيا )قسد(

آذار/ مارس، وذلك  في  ا الفًتا، 
ً
في شمال شرقي سورية حدث الكردية  امليليشيات  شهدت مناطق سيطرة 

وكلت إليه 
ُ
بتعيين محمد الرجب رئيًسا لـ »مجلس دير الزور املدني«، خلًفا للُمقال غسان اليوسف، الذي أ

وأكد  صالحيات.  بال  منصب  وهو  )مسد(،  الديمقراطية”  سوريا  “مجلس  في  الرئاسية”  “الهيئة  نائب  مهام 
راصدو حرمون في دير الزور أن قرار »اإلدارة الذاتية« التي تهيمن عليها امليليشيات الكردية جاء عقب اجتماع 
ملسؤولين في “اإلدارة الذاتية” و”املجلس التشريعي” التابع لها، في 28 آذار، بغية تحجيم دور غسان اليوسف 
الذي ُيعّد أحد أشهر الشخصيات السياسية في دير الزور، وُعرف عنه موقفه الصلب املطالب بتوفير تمثيل 

عادل للمكّون العربي في اإلدارة الذاتية.

وقوبل قرار إقالة اليوسف برفض شعبي واسع في دير الزور، حيث نظمت وقفات احتجاجية على القرار 
في مناطق عدة من املحافظة.

كما برز خالل آذار موقف جديد للميليشيات الكردية املهيمنة على »اإلدارة الذاتية«، بدعوتها ألول مرة 
 بذكرى الثورة السورية، 

ً
إلحياء فعاليات سياسية وشعبية، في مناطق نفوذها بشمال شرقي سورية، احتفاال

النظام  على  للضغط   
ً
محاولة الكردية  امليليشيات  سيطرة  مناطق  في  حرمون  راصدو  فيه  رأى  تطّور  وهو 

الذاتية كجهة متفردة بحكم  تثبيت حضور اإلدارة  إلى  الرامية  املفاوضات  إحياء  بهدف  السوري وروسيا، 
مناطق سيطرتها الحالية.
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