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يســعى هــذا التقريــر إلــى رصــد أهــم األحــداث والمواقــف للــدول الفاعلــة فــي 
الشــأن الســوري علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي مــن خــال رصــد 
أهــم التصريحــات الرســمية واللقــاءات واالتفاقيــات ذات الصلــة، مــع تقديــم رؤيــة 
تحليليــة تســاعد القــارئ فــي تركيــب صــورة ذهنيــة مترابطــة حــول تطــورات 

ــدول. ــة أدوار ال ــة الســورية وماهي القضي

أوال: أبرز التصريحات حول سوريا

المتحــدث باســم الخارجيــة األمريكية نيــد برايس: تعرفون موقفنا فيمــا يتعلق بنظام 

األســد واألعمــال الوحشــية التــي ارتكبهــا ضــد شــعبه. برايــس خــال مؤتمــر صحفــي 

تعليقــا علــى زيــارة وزيــر خارجيــة ســلطنة عمــان إلــى دمشــق: نواصــل االعتقــاد أنــه 

اآلن ليــس وقــت التطبيــع ويبقــى الوقــت لمحاســبة النظــام علــى أعمالــه الوحشــي.

الواليــات المتحــدة األمريكيــة تبــدي دعمهــا لتقرير منظمــة حظر األســلحة الكيماوية 

ــا بريــف حمــاة. ســفارة  ــدة كفرزيت ــور فــي بل حــول اســتخدام نظــام األســد غــاز الكل

الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي هولنــدا: تقريــر منظمة حظــر األســلحة األخير يؤكد 

اســتخدام آخــر لألســلحة الكيماويــة فــي ســوريا عــام 2016. وأضافــت الســفارة: تقــف 

الواليــات المتحــدة إلــى جانــب ضحايــا هــذه الهجمــات وتواصــل متابعــة المســاءلة عــن 

اســتخدام األســلحة الكيماويــة.

ــة  ــر آمن ــة غي ــزال بيئ ــوريا ال ت ــوالرد: س ــان ك ــان إي ــي لبن ــدة ف ــة المتح ــفير المملك س

لعــودة الاجئيــن. كــوالرد: المملكــة ســتواصل تقديــم الدعــم لماييــن الســوريين 

ــوريا. ــى س ــة إل ــان وكرام ــم بأم ــى عودته حت

وزيــر اإلعــام األردنــي الســابق ســمير المعايطــة يقــول إن نظــام األســد يريــد أن يشــارك 

فــي القمــة العربيــة بالجزائــر "ليقــول إنــه نجــح وانتصــر بغــض النظــر عــن ثمــن هــذا 
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ــي  ــاركته ف ــم مش ــيتم حس ــة: س ــون األردني ــة عم ــة لوكال ــال المعايط ــار". وق االنتص

القمــة خــال شــهر شــباط الجــاري. وأضــاف: عــودة النظــام انتصــارًا ليــس علــى مــن 

ــوى  ــت الق ــي دعم ــدول الت ــى ال ــل عل ــل ب ــن الداخ ــام م ــقاط النظ ــى إس ــوا عل عمل

ــي والسياســي واإلعامــي. المعارضــة وقدمــت لهــا الدعــم العســكري والمال

ــش  ــان غولدريت ــى إيث ــرق األدن ــؤون الش ــة لش ــة األمريكي ــر الخارجي ــاعد وزي ــب مس نائ

ــن  ــاده ل ــدًا أن ب ــوريا مؤك ــي س ــية ف ــة السياس ــة العملي ــد بإعاق ــام األس ــم نظ يته

تطّبــع العاقــات مــع األســد. غولدريتــش: ســنلتزم بمواجهــة تنظيــم الدولــة وتعزيــز 

المســاءلة النتهــاكات حقــوق اإلنســان واســتخدام األســلحة الكيماويــة فــي ســوريا. 

وأضــاف غولدريتــش: الواليــات المتحــدة تبــذل جهــودًا لتحســين الظــروف األمنيــة 

ــدة. ــانية المتصاع ــية واإلنس ــة السياس ــل األزم ــوريا وح ــي س ــتقرار ف ــادة االس وزي

.
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ثانيا: الحراك السياسي

رئيــس الــوزراء المنشــق عــن النظــام ريــاض حجــاب: علــى الرغــم ممــا آلــت إليــه أوضــاع 

ــل  ــعب والتوص ــة للش ــب العادل ــق المطال ــى تحقي ــرارا عل ــد إص ــا أش ــوريين، إال أنن الس

لعمليــة انتقاليــة ال مــكان فيهــا لألســد ونظامــه. حجــاب خــال نــدوة "ســورية إلــى 

ــى  ــون إل ــا يك ــد م ــر أبع ــد انتص ــار ق ــأن بش ــاء ب ــة: االدع ــي الدوح ــدة ف ــن" المنعق أي

الحقيقــة وســط تفشــي الفســاد وســوء اإلدارة والتدهــور األمنــي واالقتصــادي 

ــاب:  ــاف حج ــع. وأض ــاوالت التطبي ــر مح ــانية وتعّث ــة واإلنس ــم األخاقي ــدان القي وفق

البــد مــن إعــادة ترتيــب أولوياتنــا والتــدارس فيمــا بيننــا لمعالجــة األوضــاع التــي آلــت 

إليهــا البــاد وتحســين أداء قــوى الثــورة والمعارضــة وتصحيــح مــكان الخلــل وتعزيــز 

ــورة ألجلهــا. ــت التــي قامــت الث الثواب

هيئــة التفــاوض الســورية تعلــن فــي بيــان لهــا عــن رفضهــا لخطــة المبعــوث الدولــي 

إلــى ســوريا "خطــوة مقابــل خطــوة". هيئــة التفــاوض: فــي إطــار متابعتنــا الدقيقــة 

لجهــود األمــم المتحــدة فــي دفــع العمليــة السياســية قدمــًا نرفــض الطــرح الــذي 

قدمــه المبعــوث األممــي إلــى ســوريا "غيــر بيدرســون" والــذي ســمي "خطــوة 

ــه  ــل وفق ــذي يعم ــية ال ــة السياس ــدف العملي ــاوض: ه ــة التف ــوة". هيئ ــل خط مقاب

ــس األمــن  ــذ الكامــل والصــارم لقــرار مجل ــق األمــم المتحــدة ينحصــر فــي التنفي فري

ــم 2254. رق
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:

مقتــل الشــاب "طــال المنضــوري" جــراء اســتهدافه بالرصــاص المباشــر مــن قبــل     
مجهوليــن فــي بلــدة المزيريــب بريــف درعــا الغربــي. والمنضــوري عنصــر ســابق فــي 
ــى  ــيطرتها عل ــب س ــام عق ــوات النظ ــع ق ــوية م ــة التس ــرى عملي ــر وأج ــش الح الجي

ــوز 2018. ــي تم ــة ف المحافظ

قســد تلقــي القبــض علــى 4 عناصــر مــن تنظيــم الدولــة الفاريــن مــن ســجن الصناعــة     
بحــي غويــران فــي منطقــة الـــ 47 جنوبــي محافظــة الحســكة.

مقتــل عنصريــن مــن قــوات النظــام إثــر اشــتباكات مــع تجــار ومروجــي مخــدرات فــي     
منطقــة القــدم جنوبــي دمشــق.

ــة      ــب الشــرقي، وارتفــاع حصيل ــاب بريــف حل ــة الب قصــف صاروخــي يســتهدف مدين
ــن. 2/2 ــح مــن المدنيي ــر مــن 30 جري ــات إلــى 9 قتلــى وأكث اإلصاب

الســويداء 24: مجموعــة "قــوات الفهــد" وبعــض المدنييــن قطعــوا طريــق دمشــق     
الســويداء قــرب جســر مــردك باإلطــارات المشــتعلة احتجاجــًا علــى قــرار النظــام رفــع 

الدعــم الجزئــي عــن المواطنيــن.

بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة خال عملية اإلنزال شمال سوريا. 2/3.    

مقتــل الشــاب "عبــد الهــادي يوســف الناشــي" بإطــاق نــار مباشــر من قبــل مجهولين     
فــي الســاحة العامــة فــي مدينة جاســم بريــف درعا الشــمالي.

ــزال عســكرية روســية إلــى      ســبوتنيك عــن وزارة الدفــاع الروســية: وصــول 6 ســفن إن
مينــاء طرطــوس فــي ســوريا.

فــرع األمــن العســكري التابــع لقــوات النظــام يختطــف الطبيــب "أحمــد الســكري"     
فــي بلــدة "أم ولــد" شــرقي درعــا.

طائــرة مســيرة تركيــة تســتهدف بغــارة جويــة موقعــًا لقــوات ســوريا الديمقراطيــة     
علــى أطــراف قريــة "أم عدســة" التابعــة لمدينــة منبــج شــرقي حلــب.
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ــرقي      ــب الش ــف حل ــاب بري ــة الب ــي مدين ــام ف ــي الع ــن الوطن ــرطة واألم ــوات الش ق
تلقــي القبــض علــى عصابــة مؤلفــة مــن ســتة أشــخاص بينهــم طفليــن يمتهنــون 

ــة. الســرقة فــي المدين

مقتــل 6 عناصــر مــن قــوات النظــام وإصابــة آخريــن بقصــف إســرائيلي اســتهدف     
مواقــع عســكرية ومخــازن أســلحة فــي منطقــة القلمــون الشــرقي وجنــوب دمشــق.

مقتــل "شــادي بجبــوج" الملقــب بـــ "العــو" قائــد إحــدى المجموعــات التابعــة لفــرع     
األمــن العســكري نتيجــة اســتهدافه بعبــوة ناســفة فــي مدينــة درعــا.

مديريــة أمــن عفريــن تلقــي القبــض علــى مجموعــة أمنيــة مؤلفــة مــن 4 أشــخاص     
بينهــم نســاء تتبــع لقســد بحوزتهــم أحزمــة وعبــوات ناســفة.

ــر الشــام خــال احتجاجــات فــي مخيــم أطمــة ضــد      ــة فتــى برصــاص هيئــة تحري إصاب

ــار علــى امــرأة نازحــة. الهيئــة بعــد إطــاق عناصرهــا الن

ثانيا: أخبار متفرقة:

منظمــة حظــر األســلحة الكيماويــة تنشــر تقريــرًا تؤكــد فيــه اســتخدام الكلوريــن     
الســام كســاح فــي هجمــات بأســطوانات ُألقيــت مــن الجــو علــى مشــفى المغــارة 
فــي بلــدة كفرزيتــا بريــف حمــاة الشــمالي بتاريــخ 1 شــباط 2016. التقريــر: بعثــة 
تقصــي الحقائــق ليســت مكلفــة بإلقــاء اللــوم علــى من اســتخدم المــواد الكيماوية 
ــر: البلــدة كانــت فــي ذلــك الوقــت تحــت ســيطرة قــوات المعارضــة  كأســلحة. التقري

وتتعــرض لغــارات جويــة متاحقــة مــن نظــام األســد.

مفوضيــة الاجئيــن التابعــة لألمــم المتحــدة تعلــن تقديــم ملفــات 12.270 الجئــًا     
ــارب  ــا يق ــة: م ــة. المفوضي ــي 14 دول ــم ف ــة لتوطينه ــي التركي ــى األراض ــًا عل مقيم
7400 الجــئ تــم إعــادة توطينهــم وغــادروا تركيــا إلــى 13 دولــة مختلفــة. المفوضية 
تشــكر الــدول التــي رحبــت الاجئيــن وتؤكــد علــى أهميــة زيــادة فــرص إعــادة توطيــن 

الاجئيــن.

وزيــر الداخليــة التركــي ســليمان صويلــو: العثــور علــى 12 جثــة متجمــدة لطالبــي     
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ــة  ــى الحــدود التركي ــى العــودة إل ــان عل لجــوء مــن أصــل 22 شــخصا أجبرتهــم اليون
ــراء. ــي الع ــم ف ــهم وتركه ــع مابس ــد خل بع

شــاب يرمــي نفســه مــن الطابــق الخامــس وينتحــر فــي مدينــة عفريــن شــمال حلــب     
ألســباب مجهولــة.

وزيــر الداخليــة التركــي "ســليمان صويلــو" يــزور مخيمــات النازحيــن فــي الشــمال     
الســوري برفقــة عــدد مــن الصحفييــن األتــراك.

القــوات الروســية تعمــل علــى تهجيــر جديــد ألهالــي ريــف دمشــق بعــد تحديــد     
مجموعــة أســماء مــن المرفوضيــن ضمــن ملفــات "التســوية" فــي المنطقــة بشــكل 

كامــل.

ــرة      ــائر المباش ــي الخس ــد: إجمال ــة األس ــي حكوم ــة ف ــروة المعدني ــط والث وزارة النف
وغيــر المباشــرة فــي قطــاع النفــط بلــغ حوالــي 100 مليــار دوالر منــذ بدايــة الحــرب 

فــي ســوريا حتــى اآلن.

شــبكة الراصــد المحليــة: محتجــون يتوافــدون إلــى ســاحة الســير وســط مدينــة     
أبوابهمــا. الماليــة  المدينــة ومديريــة  إغــاق مجلــس  الســويداء وســط 

الراصــد: المحتجــون وصلــوا إلــى المبانــي المقابلــة لمجلــس المدينــة لكــي يطلبــوا     
مــن الموظفيــن المغــادرة.

محكمــة فــي أعــزاز توافــق علــى إطـــاق ســراح قائــد فصيــل "شــهداء الشــرقية" عبد     
الرحمــن المحيميــد "أبــو خولــة" بعــد الموافقــة علــى تخفيــض حكمــه وفــق قانــون 

ــع المدة". "رب

الرئيــس الروحــي لطائفــة "الموحديــن الــدروز" الشــيخ حكمــت الهجــري: التظاهــر     
القــرارات  ضــد  بحقوقهــم  يطالبــون  الذيــن  للمواطنيــن  مشــروع  حــق  الســلمي 
التعســفية. الهجــري: أدعــو إلــى عــدم االصطيــاد فــي المــاء العكــر بظــل هــذه 

األزمــات.
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رئيــس مجلــس الــوزراء فــي حكومــة النظــام "حســين عرنــوس": "الهــدف مــن إعــادة     
هيكلــة الدعــم هــو التخفيــف مــن عجــز الموازنــة وتخصيــص كتلــة مالية لدعم األســر 
األكثــر فقــرًا ودعــم اإلنتــاج وتحســين القــدرة الشــرائية للمواطنيــن ودعــم ثبــات ســعر 
صــرف الليــرة". عرنــوس: قــد يكــون مصطلــح "مســتبعد مــن الدعــم" غيــر مناســب ألن 

األصــح هــو مصطلــح "غيــر مســتحق للدعــم".

الرابطــة الســورية لكرامــة المواطــن تعقــد مؤتمــر "البيئــة اآلمنــة والعــودة الكريمــة     
للســوريين" بالتعــاون مــع "ســوالرس" فــي العاصمــة التركيــة أنقــرة بمشــاركة عــدد 
كبيــر مــن األكاديمييــن األتــراك مــن جامعــات مختلفــة. يهــدف المؤتمــر إلــى زيــادة 
ترســيخ مفهــوم البيئــة اآلمنــة فــي ســوريا ودورهــا المركــزي فــي الحــل السياســي 

المســتقبلي وأثــر غيابــه علــى المهجريــن الســوريين فــي تركيــا.

الرئيــس الروحــي للطائفــة الدرزيــة الشــيخ موفــق الطريــف يدعــو مــن فلســطين لنقــل     
ملــف الســويداء الــى مجلــس األمــن الدولــي وتحريــك الــرأي العــام العالمــي حولــه 
بعــد تهديــدات نظــام األســد علــى لســان بثينــة شــعبان وغيرهــا ألهالــي الســويداء 

عقــب مظاهراتهــم األخيــرة.
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

ــي  ــة أنتون ــر الخارجي ــى وزي ــن فــي الكونغــرس األمريكــي يقدمــون رســالة إل عضوي

إن  الرســالة:  واألردن ومصــر.  ولبنــان  بيــن ســوريا  الطاقــة  اتفاقيــات  حــول  بلينكــن 

التســهيات التــي تقدمهــا إدارة بايــدن التفاقــات الطاقــة هــذه ستســهم فــي 

إثــراء نظــام األســد المســتمر بتنفيــذ فظائعــه ضــد الشــعب الســوري. علــى أمريــكا 

ــى حكومــة  ــة الضغــط االقتصــادي ودعــم االنتقــال السياســي إل وشــركائها مواصل

تحتــرم ســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان والتعايــش الســلمي مــع جيرانهــا.

وزيــر الخارجيــة األردنــي بعــد لقائــه المبعــوث الدولــي إلــى ســوريا "غيــر بيدرســون": 

األردن ســيتخذ كل اإلجــراءات الازمــة للقضــاء علــى عمليــات التهريــب علــى حــدوده 

وحمايــة أمنــه ومصالحــه.

البرلمــان الفرنســي يجــري تعديــًا علــى القانــون الخاص بماحقــة المتهميــن بارتكاب 

جرائــم فــي ســوريا مــا يتيــح للقضــاء ماحقــة المتهميــن بارتــكاب الجرائــم وتحديــدًا 

ــر المركــز الســوري للدراســات واألبحــاث القانونيــة  ــوا أراضيهــا. وقــال مدي الذيــن وصل

المحامــي أنــور البّنــي: التعديــل جــاء بعــد قــرار صــادر عــن محكمــة النقــض الفرنســية 

إثــر تعــذر محاكمــة متهــم ســوري. وأضــاف البّنــي: المجــال بــات متاحــًا أمــام القضــاء 

الفرنســي لمحاكمــة أشــخاص تورطــوا فــي ارتــكاب جرائــم فــي ســوريا بعــد إســقاط 

شــرط وجــود نــص قانونــي يعاقــب علــى تلــك الجرائــم فــي القانــون الســوري.
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

توصيات ندوة: "سورية إلى أين؟" 

)الدوحة: السبت-األحد، 5-6 شباط/فبراير 2022( 

ُعقــدت نــدوة "ســورية إلــى أيــن؟" بمدينــة الدوحــة يومــي الســبت واألحــد، 5و6 

والمعارضــة  الثــورة  قــوى  عــن مؤسســات  بحضــور ممثليــن   ،2022 شــباط/فبراير 

الســورية، ومراكــز الفكــر، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وممثلي الجاليات الســورية، 

ــتقلة.  ــخصيات المس ــن الش ــدد م ــوري، وع ــام الس واإلع

وتــم اســتعراض التحــوالت التي تشــهدها الباد، وكيفيــة تحقيق االنتقال السياســي، 

ــى  ــاق عل ــم االتف ــة، وت ــة والصراح ــن الجدي ــو م ــي ج ــة، ف ــأداء المعارض ــوض ب والنه

التوصيــات التاليــة: 

أواًل: التوافــق علــى جملــة مــن المبــادئ التــي تعمــل جميــع أطــراف قــوى الثــورة 

والمعارضــة تحــت مظلتهــا، وعلــى رأســها؛  

المحافظــة علــى وحــدة األراضــي الســورية وســيادة الدولــة واســتقالها، ورفــض     
كافــة دعــوات التقســيم. 

التمسك بالهوية السورية الوطنية الجامعة.     

ــة،      ــاوية والتعددي ــة المتس ــم: المواطن ــى قي ــوم عل ــي يق ــام ديمقراط ــيس نظ تأس
ــات العامــة، واحتــرام حقــوق اإلنســان،  ــاخ مــن الحري وعلــى تــداول الســلطة فــي من

ــن الســلطات.  والفصــل بي

اعتماد نظام الامركزية اإلدارية وفق سياسات وطنية تحقق التنمية المستدامة.     
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ــًا: إعــادة هيكلــة مؤسســات قــوى الثــورة والمعارضــة، واالرتقــاء بأدائهــا فيمــا  ثاني

ُيمكّنهــا مــن تحقيــق مطالــب الشــعب الســوري المحقــة والمشــروعة وتمثيلهــا 

بكفــاءة واحتــراف، ويضمــن اســتقالية قرارهــا الوطنــي، ويؤهلهــا لتكــون الحامــل 

الــذي يحظــى بثقــة الشــعب وتأييــده، ويثّبــت دورهــا فــي اإلطاريــن  السياســي 

العمليــة  مــع  للتعاطــي  إســتراتيجية وطنيــة شــاملة  عبــر  والدولــي،  اإلقليمــي 

انحــراف عنهــا، وتعزيــز العمــل المؤسســي علــى كافــة  السياســية، ورفــض أي 

والتنمويــة.  والدبلوماســية  السياســية  المســتويات 

ثالثــًا: تنميــة وتوظيــف كافــة الخبــرات المتاحــة فــي الداخــل الســوري وخارجــه، 

ــة، ودعــم األدوار  واالســتفادة مــن االستشــارات التــي تقدمهــا مراكــز الفكــر الوطني

ــدان اللجــوء والمهجــر، إلــى  ــات الســورية فــي بل ــة التــي تقــوم بهــا الجالي المحوري

ــدول علــى  ــة منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري، لدفــع حكومــات ال جانــب بقي

تبنــي مقاربــات تدفــع بالوصــول إلــى عمليــة انتقــال سياســي، وتحقيــق الفاعليــة 

ــي.  ــي والدول ــهد اإلقليم ــي المش ف

رابعــًا: تعزيــز دور المــرأة والشــباب فــي العمــل الوطنــي وضمــان تمثيلهــم فــي ســائر 

مجــاالت الشــأن العــام، بمــا فــي ذلــك مؤسســات قــوى الثــورة والمعارضــة. 

الســوريين  والفكــر فــي حيــاة  الثقافــة  لــدور  الكافــي  االهتمــام  إيــاء  خامســًا: 

المجــال.   هــذا  فــي  الخاقــة  المبــادرات  وتشــجيع 

ــًا: العمــل علــى صياغــة خطــاب وطنــي جامــع، ودعــم الجهــود التــي تبذلهــا  سادس

مؤسســات اإلعــام الســورية فيمــا يســهم فــي محاربــة خطــاب الكراهيــة والتمييــز، 

وُيعــّرف بالقضيــة الســورية، وتعزيــز العاقــة الشــبكية بيــن كافــة القــوى السياســية 
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ــز الحــوار  ــة، وتعزي ــة، وحشــد الطاقــات الوطني ــة والمجتمعي والعســكرية واالقتصادي

ــة  ــدم القضي ــا يخ ــة بم ــة والدولي ــات اإلقليمي ــرة التحالف ــيع دائ ــي، وتوس المجتمع

الســورية. 

ســابعًا: تعزيــز التواصــل بيــن مختلــف قــوى الثــورة والمعارضــة بهــدف تبنــي خطــة 
ــات الناتجــة عنهــا، وتقــدم  ــج التحدي ــة وُتعال عمــل شــاملة تواكــب تحــوالت المرحل
الحلــول الناجعــة للتخفيــف مــن معانــاة الســوريين، ووقــف االنتهــاكات الممنهجــة 
بحقهــم، وتطالــب باإلفــراج عــن المعتقليــن، وتعويضهــم، واإلفصــاح عــن المختفيــن 

قســريًا ومعرفــة مصيرهــم. 

ثامنــًا: تكثيــف جهــود التوعيــة باالنتهــاكات والجرائــم التــي يرتكبهــا نظــام األســد، 
ــه الشــرعية  ــد فقدان ــون، وتأكي ــاب ســيادة القان ــه مــن العقــاب وغي وبمخاطــر إفات
واألهليــة لحكــم البــاد، والدعــوة إلــى تعميــق عزلتــه وتوضيــح العواقــب اإلنســانية 
واألخاقيــة لمحــاوالت إعــادة تعويمــه بمــا فــي ذلــك إعادتــه الجامعــة العربيــة، ومــا 
ــعوب  ــائر ش ــوري ولس ــعب الس ــن أذى للش ــات م ــك السياس ــه تل ــبب ب ــن أن تتس يمك
الواليــة  اختصــاص  ومتابعــة  الدوليــة  المحاكــم  فــي  القضايــا  ورفــع  المنطقــة، 

ــدول التــي تســمح بهــا.  ــة العالميــة فــي ال القضائي

تاســعًا: التأكيــد علــى قضيــة الشــعب الســوري ومطالبــه المحقــة والمشــروعة، 
وســعيه لنيــل حريتــه وكرامتــه وحقــه فــي االنتقــال السياســي والتــداول الســلمي 
ــة مــن عــرب وكــرد وتركمــان وكلدوآشــور،  ــه اإلثني ــرام كافــة مكونات للســلطة واحت
وضمــان حقوقهــا وخصوصيتهــا ضمــن اإلطــار الوطنــي، بمــا يضمــن االســتقرار فــي 
ــة األمــم المتحــدة والتمســك  المنطقــة والتعــاون مــع كافــة الشــعوب تحــت مظل
بالقيــم اإلنســانية واألخاقيــة لتحقيــق األمــن والســلم الدولييــن والتعــاون البّنــاء فــي 

ــة واالزدهــار.  التنمي
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عاشــرًا: توحيــد الجهــود لتحقيــق االنتقــال السياســي وفــق القــرارات األمميــة، فيمــا 

ُينهــي نظــام الفســاد واالســتبداد الــذي يحكــم ســورية بصــورة غيــر شــرعية، والتأكيــد 

ــة انعــدام االســتقرار  ــز حال ــاة الســوريين، وتعزي علــى أن بقــاءه يعنــي: اســتمرار معان

ــر  ــد مــن االضطــراب داخــل المجتمــع الســوري، بمــا يؤث ــق المزي فــي المنطقــة، وخل

ســلبًا علــى األمــن والســلم الدولييــن، واســتمرار وجــود تنظيــم "داعــش" وغيــره مــن 

الجماعــات اإلرهابيــة والطائفيــة واالنفصاليــة العابــرة للحــدود كتنظيــم حــزب العمــال 

الكردســتاني، وتعاظــم مخاطــر تقســيم البــاد، وزيــادة تهديــدات مشــروع التغلغــل 

اإليرانــي.

ــي يــوم امــس 8 فبرايــر مقــااًل حــول االتفــاق الروســي  ــن بوليس ــة فوري نشــرت مجل

ــل عــدد االجتماعــات المتعلقــة بســورية فــي مجلــس االمــن،  االمريكــي حــول تقلي

ومــن اهــم مــا ورد فــي المقــال:

أبرمــت الواليــات المتحــدة بهــدوء اتفاًقــا مــع روســيا يخفــف الضغــط السياســي 

علــى ســوريا فــي األمــم المتحــدة. إذا وافــق مجلــس األمــن المكــون مــن 15 دولــة 

علــى ذلــك ، فــإن مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة ســيعقد اجتماعات أقل بشــأن 

ــة اإلنســانية  ــة حــول اإلغاث ــة فــي ســوريا ويعــزز جلســات منفصل األســلحة الكيماوي

واالنتقــال السياســي الــذي لــم يكتســب ســوى القليــل مــن الزخــم علــى مــدى 

ــة. ــدة الماضي ــنوات العدي الس

يعكــس االقتــراح - الــذي ال يــزال قيــد التفــاوض مــن قبــل المجلــس - التعــب المتزايــد 

ــي  ــات الت ــن االجتماع ــدو م ــا يب ــى م ــا عل ــة له ــيرة ال نهاي ــأن مس ــس بش ــي المجل ف

يناقشــها الدبلوماســيون حــول نفــس المــواد ، ويــؤدي إلــى تفاقــم الخافــات بيــن 

القــوى العظمــى ، ويــؤدي إلــى القليــل مــن اإلنجــازات الملموســة بشــكل يائــس.
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لكنهــا تمثــل أيًضــا األحــدث فــي سلســلة التنــازالت اإلضافيــة التــي قدمتهــا الواليــات 

المتحــدة وقــوى غربيــة أخــرى لروســيا ، التــي تتولــى رئاســة المجلــس هــذا الشــهر. 

ــب  ــية: تجن ــة الرئيس ــة األمريكي ــة الخارجي ــداف السياس ــن أه ــازالت م ــذه التن ــع ه تنب

ــاة اإلنســاني لنقــل اإلمــدادات مــن  الصــدام مــع موســكو وضمــان بقــاء شــريان الحي

تركيــا إلــى شــمال غــرب ســوريا الــذي تريــد روســيا إغاقــه.

ــال  ــة االنتق ــات لمناقش ــدد االجتماع ــية ع ــة الروس ــة األمريكي ــتقلل االتفاقي ــا س كم

ــى اجتمــاع واحــد كل شــهرين.  السياســي فــي ســوريا مــن اجتمــاع واحــد شــهرًيا إل

ــاول األزمــة اإلنســانية. ســيتم حصــر هــذا االجتمــاع فــي جلســة تتن
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سادسا: رؤية تحليلية

عقـــدت خـــال األيـــام الماضيـــة نـــدوة ســـورية إلـــى أيـــن؟ فـــي العاصمـــة القطريـــة الدوحـــة 

بدعـــوة مـــن رئيـــس الـــوزراء المنشـــق ريـــاض حجـــاب وبمشـــاركة مؤسســـات المعارضـــة 

ــم  ــة، ورغـ ــز البحثيـ ــية والمراكـ ــن القـــوى السياسـ ــد مـ ــة إلـــى العديـ ــية باإلضافـ الرئيسـ

أن مخرجـــات النـــدوة وتوصياتهـــا بقيـــت ضمـــن إطـــار الســـقف المتوقـــع وفـــي حـــدود 

الـــكام العـــام المتفـــق عليـــه؛ إال أن هـــذه النـــدوة رافقهـــا نـــوع مـــن التلهـــف لـــدى 

ـــة،  ـــية للمعارض ـــة السياس ـــد للحال ـــدوة الجدي ـــذه الن ـــدم ه ـــأن تق ـــوريين ب ـــن الس ـــد م العدي

ـــه أظهـــر بشـــكل واضـــح  ـــدوة مـــا ال تحتمـــل، إال أن ـــل للن ومـــع أن هـــذا التوقـــع هـــو تحمي

بـــأن هنـــاك حاجـــة إلـــى عمليـــة إعـــادة بعـــث الـــروح بالجســـد المتهالـــك للمؤسســـات 

ــارات السياســـية،  السياســـية للمعارضـــة. وعليـــه، ومـــع ســـكون الجبهـــات وبـــرود المسـ

يبـــدو أن الفرصـــة ســـتكون أكبـــر إلنجـــاز عمليـــة ترتيـــب للبيـــت الداخلـــي علـــى المســـتوى 

ـــا  ـــأن المســـتوى العســـكري أيضـــا شـــهد مثـــل هـــذا األمـــر، حيـــث بتن السياســـي، وخاصـــة ب

اليـــوم أمـــام كتـــل عســـكرية كبيـــرة، ولعـــل هـــذا الترتيـــب الداخلـــي لـــن يكـــون بعيـــدا 

علـــى التوجـــه التركـــي الهـــادئ لتنظيـــم أمـــور المنطقـــة بمـــا يســـهم فـــي تحســـن 

طريقـــة إدارة المنطقـــة وتحســـين ظـــروف الحيـــاة فيهـــا . 
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