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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

الرئيــس التركــي "رجــب طيــب أردوغــان": المعارضة تهدد عنــد وصولها للحكم ســترحل 
الســوريين، وأنــا أقــول لهــم ســنواصل اســتضافتهم ولــن نرحلهــم. نحــن لــن نرســلهم 
ألننــا نعــرف معنــى األنصــار ونعــرف معنــى المهاجريــن ولنــا فــي ذلــك رســولنا قدوة. 
تركيــا ســتبقى دائمــا مــاذا للمظلوميــن حيــث كانــوا يأتــون مــن العــراق وســوريا 

وأفغانســتان واليــوم مــن أوكرانيــا. 

ــل 11 عامــًا  ــد": قب ــدا تومــاس غرينفل ــة فــي األمــم المتحــدة "لين الســفيرة األمريكي
ــرب  ــان بض ــوق اإلنس ــة حق ــي وحماي ــاح السياس ــب اإلص ــى مطال ــد عل ــام األس رد نظ
المتظاهريــن وســجنهم ممــا عجــل بنــزاع وحشــي فــي البــاد. اليــوم اليــزال الوضــع 
اإلنســاني مزريــًا فــي ســوريا والحــل يبــدأ بتطبيــق القــرارات الدوليــة واالســتجابة 
للفظائــع  حــد  لوضــع  الدولــي  المجتمــع  ولدعــوات  الســوري  الشــعب  لمطالــب 
المرتكبــة. يجــب أن يتوقــف نظــام األســد عــن رمــي الحواجــز وأن يشــارك بمصداقيــة 

ــن.  ــر بيدرس ــاص غي ــوث الخ ــادة المبع ــية بقي ــات السياس ــي العملي ف

وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف يقــول إن بــاده "مقتنعــة بأهميــة تنشــيط 
الجهــود إلعــادة ســوريا إلــى حضــن الجامعــة العربيــة". الفــروف فــي مؤتمــر صحفــي 
مــع نظيــره اإلماراتــي: ناقشــت مــع ابــن زايــد العاقــات مــع أطــراف النــزاع فــي ســوريا 
بمــا فــي ذلــك المعارضــة ومســألة اللجنــة الدســتورية الســورية باإلضافــة إلــى إعــادة 

إعمــار البنيــة التحتيــة فــي ســوريا.
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الســيناتور األمريكــي جيــم ريتــش يطالــب إدارة الرئيــس جــو بايــدن بوقــف جهــود بعض 
البلــدان فــي مســاعيها للتطبيــع مــع النظــام وإعــادة تأهيــل بشــار األســد ومعاقبــة 
الســاعين لذلــك. وقــال "ريتــش": علــى اإلدارة األمريكيــة تقديــم المزيــد مــن أجــل 
مســاعدة والدعــم للشــعب الســوري. روســيا تعلمــت مــن تجربتهــا فــي ســوريا واآلن 
تنشــر األســلحة واالســتراتيجيات نفســها فــي أوكرانيــا بمــا فيهــا احتمــال اســتعمال 

األســلحة الكيماويــة ويجــب أن نتعلــم مــن أخطائنــا فــي ســوريا. 

قائــد القيــادة الوســطى األمريكيــة: ال دليــل علــى أن الــروس ينــوون تصعيــد الموقــف 
ــوريا. في س

المبعــوث األميركــي الســابق إلــى ســوريا جويــل رايبــورن تعليقــًا علــى زيــارة األســد 
ــان ال مفــر مــن  ــة الحلفــاء لكــن فــي بعــض األحي لإلمــارات: واشــنطن ال تحــب معاقب

ذلــك )نــداء بوســت(.

وزارة الخارجيــة األمريكيــة تعلــق علــى زيــارة رئيــس النظــام بشــار األســد إلــى اإلمــارات 
ولقائــه ولــي عهــد أبــو ظبــي محمــد بــن زايــد وحاكــم دبــي محمــد بــن راشــد. 
والمتحــدث باســم الخارجيــة األمريكيــة نيــد برايــس يعبــر عــن شــعور واشــنطن بخيبــة 
أمــل عميقــة ومقلقــة مــن هــذه المحاولــة الواضحــة إلضفــاء الشــرعية علــى األســد 
ــاة عــدد ال يحصــى مــن الســوريين. برايــس: نحــث الــدول  المســؤول عــن مقتــل ومعان
ــة  ــع المروع ــة الفظائ ــر بعناي ــد أن تتذك ــام األس ــع نظ ــل م ــي التعام ــر ف ــي تفك الت
التــي فرضهــا النظــام علــى الســوريين علــى مــدار العقــد الماضــي ومنعــة وصــول 

ــانية. ــاعدات اإلنس المس
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رئيــس لجنــة األمــم المتحــدة المســتقلة للتحقيــق بشــأن ســوريا باولــو بينيــرو يقــول 

إن أكثــر مــن 100 ألــف ســوري ال يزالــون فــي عــداد المفقوديــن أو المختفيــن قســريًا. 

بينيــرو: الســوريين فــي جميــع أرجــاء البــاد يعيشــون في خــوف من التعــرض لاعتقال 

بســبب التعبيــر عــن آرائهــم أو االنتمــاء لحــزب سياســي معــارض أو التغطيــة اإلعاميــة 

أو الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان. وأضــاف بينيــرو: المدنييــن الســوريين تحملــوا 11 عامــًا 

مــن األزمــة والصــراع ويعانــون مــن مســتويات جديــدة مــن المشــقة مــن خــال مزيــج 

مــن العنــف المتصاعــد وتدهــور االقتصــاد والكارثــة اإلنســانية.

منــدوب الكويــت لــدى األمــم المتحــدة جمــال الغنيــم نــدد بانتهــاكات حقــوق 

اإلنســان التــي يتعــرض لهــا الشــعب الســوري داعيــا إلنهــاء الصــراع، وإيجــاد حــل عــادل 

وشــامل يلبــي تطلعــات الســوريين. وقــال الغنيــم: يجــب وضــع حــد لممارســة االعتقــال 

التعســفي واالختفــاء القســري لعشــرات اآلالف مــن األشــخاص.

ــه بالتنســيق مــع األمــم المتحــدة عقــد مؤتمــر  االتحــاد األوروبــي يكشــف عــن نيت

بروكســل الســادس لدعــم مســتقبل ســوريا والمنطقــة فــي 10 أيــار المقبــل بمشــاركة 

حكومــات ومنظمــات دوليــة والمجتمــع المدنــي الســوري. ومســؤول الشــؤون 

الخارجيــة واألمنيــة جوزيــب بوريــل يقــول: الشــعب الســوري مــا زال أولويــة بالنســبة 

إلــى االتحــاد األوروبــي فــي ظــل اســتمرار الصــراع وبلــوغ االحتياجــات اإلنســانية أعلــى 

مســتوياتها.

ــات  ــن ترفــع العقوب ــس": واشــنطن ل ــد براي ــة "ني ــة األمريكي المتحــدث باســم الخارجي

ولــن تدعــم إعمــار ســوريا حتــى إحــراز تقــدم سياســي. وقــال برايــس: بلينكــن أكــد أننــا 

ال ندعــم إعــادة تأهيــل نظــام األســد وال نؤيــد التطبيــع معــه. وأضــاف برايــس: ال يمكــن 

تحقيــق االســتقرار فــي ســوريا إال عبــر عمليــة سياســية تمثــل إرادة الســوريين.
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قائــد القيــادة المركزيــة األمريكيــة الجنــرال "كينيــث ماكينــزي": ال نعلــم إلــى متــى 

ــة  ــم الدول ــاء تنظي ــل بإنه ــا تتمث ــوريا ومهمتن ــي س ــة ف ــوات األمريكي ــتبقى الق س

تمامــًا. ماكينــزي: إيــران مــا تــزال تمثــل تحــدي كبيــر للقــوات األمريكيــة فــي ســوريا.

المستشــار الدبلوماســي لرئيــس اإلمــارات أنــور قرقــاش يقــول إن زيــارة رئيــس النظــام 

ــف  ــي فــي المل ــدور العرب ــس ال ــى تكري ــق مــن توجــه اإلمــارات إل بشــار األســد تنطل

الســوري.

وزارة الخارجيــة األمريكيــة لصحيفــة العربــي الجديــد: نعــارض التطبيــع مــع نظــام 

األســد نتمســك بآليــة العقوبــات الصارمــة ضــد هــذا النظــام. وقالــت الــوزارة: الواليــات 

ــع  ــل م ــال العم ــن خ ــد م ــى األس ــط عل ــة الضغ ــى ممارس ــز عل ــزال ترك ــدة مات المتح

ــي  ــع الت ــى الفظائ ــور الوحشــي ونظامــه عل ــي لمحاســبة الديكتات المجتمــع الدول

ارتكبهــا ضــد شــعبه والتــي يرقــى بعضهــا إلــى جرائــم حــرب. لــم نرفــع أو نلــوح برفــع 

أي عقوبــات بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــي العــام الماضــي فرضــت الواليــات 

المتحــدة عقوبــات علــى العديــد مــن الجماعــات واألفــراد المتورطيــن فــي انتهــاكات 

ــاة الشــعب الســوري. حقــوق اإلنســان ومعان

وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلــو: الــدول الغربيــة أهملــت جــرح ســوريا 

النــازف لســنوات طويلــة وهّبــت لنجــدة أوكرانيــا منــذ الســاعات األولــى. الــدول الغربية 

تتعامــل مــن مبــدأ ازدواجيــة المعاييــر فــي تعاطيهــا مــع الحــروب.

ــزال واحــدة مــن  ــر بيدرســون يقــول إن ســوريا ال ت ــى ســوريا غي المبعــوث األممــي إل

ــي  ــل سياس ــو ح ــدم نح ــة للتق ــة واضح ــاك حاج ــم وأن هن ــي العال ــات ف ــر األزم أخط

يتمشــى مــع قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254. بيدرســون خــال جلســة لمجلــس األمــن: 

مناقشــات الجولــة الســابعة مــن اجتماعــات اللجنــة الدســتورية الســورية بجنيــف 

ــرة. تشــهد خافــات كثي
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نائــب المنــدوب الروســي لــدى األمــم المتحــدة "ديميتــري بوليانســكي" يهــدد بــأن 

ــال للقــرار  ــة فــي االمتث ــدول الغربي ــن تغــض الطــرف عمــا وصفــه بـ"فشــل ال ــاده ل ب

المتعلــق بالمســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود فــي ســوريا". بوليانســكي: آليــة 

المســاعدات عبــر الحــدود تنتهــي هــذا الصيــف ومــن بيــن أحــكام القــرار هنــاك بنــد 

واحــد فقــط يجــري تنفيــذه اليــوم وال يبــدو أن أحــدًا ســيفي بجميع األحــكام األخرى.

متحــدث الرئاســة التركيــة إبراهيــم قالــن يقــول إن وجهــات نظــر بــاده تختلــف عــن 

نظيرتهــا الروســية حيــال العديــد مــن القضايــا وخاصــة علــى صعيــد الملفيــن الســوري 

والليبــي لكنهــا اســتطاعت التعــاون معهــا. قالــن خــال منتــدى الدوحــة: تركيــا تشــكل 

التــوازن الوحيــد ضــد النظــام المدعــوم روســيا وعلــى الشــركاء الغربييــن أن يكونــوا 

ممتّنيــن لتركيــا لوجودهــا العســكري شــمالي ســوريا.
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ثانيا: الحراك السياسي

ــة اإلمــارات والتقــى مــع  ــة ســانا التابعــة للنظــام تقــول إن بشــار األســد زار دول وكال
حاكــم دبــي. 2022/3/18.

ــة اإلمــارات لرئيــس النظــام بشــار  االئتــاف الوطنــي الســوري يســتنكر اســتقبال دول
ــزل  ــي بع ــي والدول ــف العرب ــزام بالموق ــا وااللت ــح موقفه ــا بتصحي ــد ويطالبه األس

ــع معــه.  النظــام وعــدم التطبي

ــرة وخروجــا عــن قــرارات  ــان: اســتقبال اإلمــارات لألســد ســابقة خطي االئتــاف فــي بي
الجامعــة العربيــة وخرقــا للعقوبــات الدوليــة ومكافــأة لــه علــى جرائمــه واســتخفافًا 

بدمــاء مليــون شــهيد ســوري.

وفــد هيئــة التفــاوض الســورية فــي الهيئــة المصغــرة للجنــة الدســتورية يصــل 
ــن.  ــدًا االثني ــميًا غ ــدأ رس ــي تب ــابعة الت ــدورة الس ــات ال ــدًا الجتماع ــف تمهي ــى جني إل

.2022/3/20

هيئــة التفــاوض الســورية تعلــن انطــاق أعمــال الجولــة الســابعة الجتماعــات اللجنــة 
الدســتورية فــي جنيــف بحضــور أعضــاء مــن وفــدي المعارضــة والنظــام بعــد توقــف 
لمــدة خمســة أشــهر مــن دون تحقيــق أي تقــدم. الهيئــة عبــر حســابها فيــس بــوك: 
ــتوري  ــم الدس ــي الدع ــع فريق ــف م ــى جني ــل إل ــة وص ــرة للجن ــة المصغ ــد الهيئ وف

واإلعامــي وعقــد عــدة اجتماعــات داخليــة تحضيريــة تمهيــدًا لاجتماعــات.

المبعــوث األممــي إلــى ســوريا غيــر بيدرســون يعــرب عــن أملــه فــي أن يعمــل نظــام 
األســد والمعارضــة بــروح جــادة هادفــة خــال الجولــة الســابعة مــن محادثــات اللجنــة 
الدســتورية فــي جنيــف. اجتمعــت مــع الرئيســين المشــاركين للجنــة الدســتورية 
واســتعرضا جــدول األعمــال لهــذا األســبوع واتفقــا علــى المبــادئ أو العناويــن األربعة 
التــي ســتتم مناقشــتها خــال األســبوع. العناويــن هــي أساســيات الحوكمــة وهويــة 
الدولــة ورمــوز الدولــة وهيــكل ووظائــف الســلطات العامــة حيــث ســيتم قضــاء يــوم 

واحــد علــى كل مبــدأ.
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يعلــن  العريضــي  يحيــى  المعارضــة  الســورية  التفــاوض  هيئــة  باســم  المتحــدث 
انســحابه مــن مســار اللجنــة الدســتورية ورفضــه الكامــل لمقاربــة "خطــوة بخطــوة" 
ــة  ــر بيدرســون. وقــال العريضــي: هــذه المقارب التــي أطلقهــا المبعــوث األممــي غي
خــروج فاضــح عــن بيــان جنيــف وقــرارات مجلــس األمــن وهــي فــي نظــر الشــعب 
الســوري خيانــة صريحــة تمســح تضحياتــه وتتنكــر لحقوقــه وتعيــد تعويــم منظومــة 
االســتبداد. أرفــض منطــق غــّض الطــرف عّمــا ارتكبــه نظــام األســد مــن مجــازر بدعــم 
ــران واإلفــات مــن العقــاب وعرقلــة جهــود الوصــول للحــل  وتشــجيع مــن روســيا وإي
السياســي علــى أســاس القــرارات الدوليــة. وشــدد علــى ضــرورة إيــاء الشــأن اإلنســاني 
ــر  ــي غي ــي قانون ــد أخاق ــا كبن ــدء به ــوى والب ــة القص ــن األهمي ــة المعتقلي وقضي
تفاوضــي واعتبــار أن الوقــت حــان النطــاق زمــن المحاســبة بــدءًا مــن شــهر المحاســبة.

رئيــس االئتــاف الســوري المعــارض ســالم المســلط يقــول إنــه ال توجــد إرادة دوليــة 
ــة  ــة آمن ــر بيئ ــرورة توفي ــى ض ــددا عل ــوريا مش ــي س ــي ف ــل سياس ــى ح ــول إل للوص
المســلط فــي لقــاء صحفــي عقــده  إلــى قراهــم وبلداتهــم.  النازحيــن  لعــودة 
فــي مقــر االئتــاف بمدينــة إســطنبول: روســيا احتلــت ســوريا مــن الجــو وإيــران عبــر 
المليشــيات المذهبيــة أمــا ووجــود األتــراك فهــو وجــود مناصــرة الحــق والفــارق كبيــر. 
الحــرب التــي تشــهدها أوكرانيــا شــهدناها فــي ســوريا وال بــد أن تكــون هنــاك حلــول 
إن وجــدت اإلرادة الدوليــة للوصــول إلــى الحــل فليــس ذلــك عســير. المناطــق المحــررة 
بحاجــة لتوحيــد اإلدارة المدنيــة ودعــم التعليــم والصحــة وبنــاء المستشــفيات وهــذا 
يحتــاج تســهيات ودعــم االســتثمارات حتــى يتمكــن الســوريون مــن العــودة لبادهــم.

رئيــس وفــد المعارضــة فــي اللجنــة الدســتورية عــن هيئــة التفــاوض هــادي البحــرة 
يلتقــي مــع ممثلــي مجموعــة مــن دول االتحــاد األوروبــي وعــدة دول أخــرى فــي 

األمــم المتحــدة.

الهيئــة فــي بيــان لهــا: نؤكــد علــى بــذل أقصــى جهودنــا لتســريع وتيــرة عمــل اللجنــة 
وســعينا للتوصــل إلــى صياغــة مشــروع دســتور يحقــق تطلعــات الســوريين ويســتجيب 
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ــروا  ــاءات عب ــرت اللق ــي حض ــدول الت ــو ال ــات. ممثل ــل المفاوض ــر تفعي ــم عب لمطالبه
عــن دعمهــم الكامــل لعمــل وفــد هيئــة التفــاوض الســورية فــي اللجنــة الدســتورية 

وشــّددوا علــى أهميــة تطبيــق قــرار مجلــس األمــن 2254 كامــًا.

وزيــر الخارجيــة اإليرانــي حســين أميــر عبــد اللهيــان: طهــران ترحــب بتطبيــع العاقــات 
بيــن دمشــق والــدول العربيــة. اللهيــان خــال مؤتمــر صحفــي مــع وزيــر خارجيــة النظــام 
فيصــل المقــداد: طهــران فــي خنــدق واحــد مــع ســوريا والعاقــات بيــن الطرفيــن تمــر 

بأفضــل الظــروف وســنناقش المجــاالت السياســية واالقتصاديــة والتجاريــة.

رئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري ســالم المســلط يوجــه رســالة لألميــن العــام لألمــم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش طالــب فيهــا بطــرد نظــام األســد مــن األمــم المتحــدة 
وجميــع المنظمــات الدوليــة. وأعــرب عــن تضامــن الشــعب الســوري الكامــل مــع 
ــى  ــي عل ــدوان الروس ــة الع ــوص إدان ــة بخص ــة العام ــرار الجمعي ــده لق ــا وتأيي أوكراني

ــا. أوكراني

رئيــس االئتــاف الســوري ســالم المســلط يجتمــع مــع عــدة مســؤولين ودبلوماســيين 
حــول العالــم علــى هامــش منتــدى الدوحــة بهــدف عــرض القضيــة الســورية.
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:

ــة خــال االشــتباكات      ــة مصفحــة لفــرع أمــن الدول تجمــع أحــرار حــوران: إعطــاب عرب
ــة جاســم شــمالي درعــا. ــن فــي مدين ــن قــوات النظــام ومطلوبي ــرة بي الدائ

قــوات النظــام تنســحب مــن داخــل أحيــاء مدينــة جاســم شــمالي درعــا وتنتشــر فــي     
عــدة مواقــع محيطــة بالمدينــة.

مقتــل الشــاب "باســم محمــد الســاعدي" برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة "المزيريــب"     
بريــف درعــا الغربــي.

شــبكة الســويداء 24: مجموعــة محليــة مســلحة تهاجــم نقطــة تفتيــش لفــرع أمــن     
الدولــة التابــع لنظــام األســد علــى طريــق "قنــوات - الســويداء".

ــر      ــن قص ــي م ــاع الوطن ــيا الدف ــرد ميليش ــد" تط ــوات الفه ــويداء 24: "ق ــبكة الس ش
اإلعامــي فيصــل القاســم فــي الســويداء بعــد اســتيائهم عليــه قبــل ســنوات علــى 

خلفيــة موقفــه السياســي المعــارض.

تجمــع أحــرار حــوران: اســتنفار أمنــي كثيــف لقــوات النظــام علــى األوتوســتراد     
الدولــي دمشــق - درعــا عقــب اســتهداف دوريتيــن أمنيتيــن لفــرع األمــن السياســي 

ــى. ــى وجرح ــوع قتل ــا أدى لوق ــفة م ــوات ناس بعب

ميليشــيا "لــواء القــدس" التابعــة لقــوات النظــام تنعــى 5 مــن عناصرهــا ُقتلــوا فــي     
منطقــة "جبــال العمــور" بتدمــر شــرقي محافظــة حمــص.

مقتــل "تيســير حمــدي العقلــة" رئيــس المجلــس البلــدي فــي مدينــة "جاســم" التابع     
ــن  ــل مســلحين مجهولي ــر اســتهدافه بالرصــاص المباشــر مــن قب لحكومــة النظــام إث

شــمالي درعــا.

قــوى الشــرطة واألمــن العــام فــي مدينــة عفريــن شــمالي حلــب تفــكك عبــوة     
ناســفة مزروعــة وســط شــارع الفيــات.
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مقتــل الشــاب "محمــد الخايفــة" أحــد عناصــر فصائــل المعارضــة ســابقًا برصــاص     
مجهوليــن فــي بلــدة "الكــرك الشــرقي" بريــف درعــا.

الســويداء 24: قــوات الفهــد المحليــة أوقفــت مســؤول األمانــة العامــة في ميليشــيا     
الدفــاع الوطنــي "رشــيد ســلوم" مــع شــقيقه النائــب العــام أثنــاء مغادرتهمــا بلــدة 
قنــوات بريــف الســويداء. مســؤوال ميليشــيا الدفــاع الوطنــي كانــا يحــاوالن التوســط 
عنــد شــيخ العقــل األول "حكمــت الهجــري" الســتعادة منــزل اإلعامــي فيصــل 
ــام مــن طردهــم منــه. وســلوم تعــرض للضــرب مــن عناصــر الفصيــل  القاســم بعــد أي
المحلــي بعــد توقيفــه الفتــة إلــى أنــه المســؤول األبــرز عــن ميليشــيا الدفــاع فــي 

الســويداء وتطولــه اتهامــات بتنفيــذ أجنــدات حــزب اهلل وإيــران فــي الجنــوب.

تجمــع أحــرار حــوران يكشــف عــن قيــام النظــام بنقــل الضابــط المســؤول عــن اقتحــام     
مدينــة جاســم بريــف درعــا إلــى مدينــة القامشــلي شــمالي الحســكة كعقوبــة لــه 
علــى فشــل عمليــة االقتحــام والتــي أســفرت عــن مقتــل قرابــة 10 عناصــر للنظــام 

بينهــم ضبــاط وعطــب مجموعــة مــن اآلليــات.

"جهــاز األمــن العــام" العامــل فــي محافظــة إدلــب يقول إنه ضبط شــحنة مــن الحبوب     
المخــدرة ضمــن قطــع تبديل للســيارات علــى أحد المعابر شــمالي المحافظة.

الســويداء 24: اســتنفار متصاعــد فــي بلــدة قنــوات بريــف الســويداء بيــن قــوات     
الفهــد وقــوات الدفــاع الوطنــي وســط اســتقدام تعزيــزات مــن الطرفيــن. االســتنفار 
جــاء عقــب فشــل مفاوضــات ووســاطات إلعــادة منــزل فيصــل القاســم الــذي طــردت 
ــام قليلــة وتعــرض مســؤول فــي الدفــاع  منــه ميليشــيات الدفــاع الوطنــي قبــل أي

الوطنــي للضــرب. 2022/3/21.

شــبكة الراصــد: نجــاة قائــد فصيــل قــوات الفهــد المحليــة فــي الســويداء مــن محاولــة     
ــى  ــار عل ــاق الن ــي بإط ــن السياس ــة لألم ــلحة تابع ــة مس ــام مجموع ــر قي ــال إث اغتي

ســيارته بالقــرب مــن بلــدة قنــوات. 2022/3/21.

قــوات النظــام تســتهدف عربــة للجيش التركي بصــاروخ م-د على طريــق )كفرنوران-    
األتارب( بريــف حلب الغربي..
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ثانيا: أخبار متفرقة:

ــب      ــب تطال ــف حل ــكة وري ــة والحس ــزور والرق ــر ال ــب ودي ــي إدل ــدة ف ــرات حاش مظاه
ــورية. ــورة الس ــرة للث ــة عش ــرى الحادي ــاًء للذك ــام إحي ــقاط النظ بإس

رئيــس حكومــة النظــام "حســين عرنــوس": مخــزون القمــح لدينــا يكفــي إلــى مــا بعــد     
موســم الحصــاد المقبــل و"لــن يكــون هنــاك أي مشــكلة غــذاء فــي ســوريا".

موقــع "أوقــات دمشــق" الموالــي: الطلــب علــى اللحــوم الحمــراء بــات ضعيفــًا نتيجة     
ارتفــاع أســعارها "بســبب غــاء تكاليــف التربية وبشــكل أساســي أســعار األعاف".

بلــدات "ذيبــان والطّيانــة      المــدارس فــي  شــبكة فــرات بوســت: إضــراب معلمــي 
والجــرذي" بريــف ديرالــزور الشــرقي الخاضــع لســيطرة "قســد" احتجاجــًا علــى تــردي 

الوضــع التعليمــي وغيــاب الدعــم.

ــر      ــة دي ــي محافظ ــث ف ــزب البع ــر ح ــام مق ــة أم ــة تضامني ــم وقف ــد ينظ ــام األس نظ
ــا. ــزور دعمــًا لروســيا فــي حربهــا ضــد أوكراني ال

الليــرة الســورية تســجل أدنــى مســتوى لهــا أمــام الــدوالر منــذ عــام حيــث وصــل ســعر     
صــرف الــدوالر إلــى 4000 ليــرة. 2022/3/17.

وزيــر الزراعــة فــي حكومــة النظــام "محمــد حســان قطنــا": الحــرب الروســية األوكرانية     
ــذ  ــل من ــى المواطــن الســوري ألن الحكومــة تجــد البدائ ــر بشــكل مباشــر عل ــن تؤث ل

ســنوات ألي منتــج بســبب الحصــار المفــروض علــى البــاد.

اســتنفار أمنــي كبيــر فــي مدينــة درعــا علــى خلفيــة اكتشــاف عمليــة اختــاس     
لمئــات الماييــن داخــل المصــرف التجــاري فــي المحافظــة.

الشــركة الســورية لاتصــاالت التابعــة للنظــام تعلــن توقــف خدمــات االتصــاالت عــن     
ــة  ــوك بمحافظ ــز اليرم ــة لمرك ــن التابع ــة التضام ــي منطق ــتركين ف ــن المش 70% م
دمشــق بســبب "ســرقة الكابــات الهاتفيــة المغذيــة لهــا". تكــرار أعمــال ســرقة 
ــر  ــاالت وتأخ ــات االتص ــاف خدم ــى إيق ــؤدي إل ــق ي ــن المناط ــدد م ــي ع ــات ف الكاب

إعادتهــا للمشــتركين.
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تجمــع المحاميــن الســوريين يقــول فــي بيــان إن مســألة إبطــال بطاقــة الحمايــة     
المؤقتــة آلالف الســوريين فــي تركيــا إجــراء تعســفي وكارثــي ألنــه بالمعنــى 
القانونــي إلغــاء كامــل للحمايــة الممنوحــة لهــم. التجمــع: اإلبطــال يعنــي فقــدان 
آالف الســوريين لمركزهــم القانونــي الــذي يخولهــم التواجــد علــى األراضــي التركية 

ــه التماســا لمــاذ آمــن. ــذي فــروا من ــد ال ــى البل ــي ترحيلهــم قســرا إل وبالتال

ــي      ــا ف ــن مباحثاته ــابعة م ــة الس ــال الجول ــم أعم ــورية تختت ــتورية الس ــة الدس اللجن
جنيــف دون أن الوصــول إلــى أي توافقــات ودون حــدوث مؤتمــر ختامــي. والمبعوث 
األممــي إلــى ســوريا غيــر بيدرســون يقــول فــي بيــان إن جميــع الوفــود المشــاركة 
فــي المباحثــات الدســتورية قدمــت بعــض التنقيحــات علــى بعــض النصــوص المقدمــة.

برلمــان نظــام األســد يناقــش مشــروع قانــون "تجريــم التعذيــب" فــي مؤسســات     
ــانا. ــام س ــاء النظ ــة أنب ــه وكال ــا أوردت ــق م ــة وف ــه األمني ــام وأجهزت النظ

الطبيــب األخصائــي بجراحــة الكلــى "عمــار الراعــي" يقــول إلذاعــة ميلــودي المواليــة     
ــع فــي مناطــق  ــن يعرضــون كليتهــم للبي ــادة فــي عــدد األشــخاص الذي ــاك زي إن هن
ــو  ــذا ه ــن وه ــنتين الماضيتي ــال الس ــت خ ــام تضاعف ــي: األرق ــام. الراع ــيطرة النظ س
ــي عــن أجــزاء مــن جســمهم  ــد البعــض وهــو التخل ــذي بقــي عن ــد ال الســبيل الوحي

مقابــل المــال.
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

اتحــاد منظمــات الرعايــة الطبيــة واإلغاثــة )UOSSM( يعلــن وصــول فريــق إغاثــة دولــي 
ــا لبــدء  ــاء ســوريين حاصليــن علــى الجنســية األمريكيــة إلــى أوكراني مؤلــف مــن أطب
جهــود اإلغاثــة الطبيــة. االتحــاد: األطبــاء الســوريون بخبــرة عشــرة أعــوام فــي معالجة 
جــروح وإصابــات الحــرب والهجمــات الكيميائيــة واألزمــات اإلنســانية الناتجــة عــن النزوح 

بعــد أن عملــوا فــي ظــروف مشــابهة فــي ســوريا.

االســتخبارات األوكرانيــة: 150 مقاتــًا ســوريًا ُنقلــوا الثاثــاء مــن قاعــدة حميميــم 
أســلحة  لنقــل  مخطــط  هنــاك  األوكرانيــة:  االســتخبارات  روســيا.  إلــى  العســكرية 

ومعــدات عســكرية مــن ســوريا إلــى روســيا وبياروســيا لدعــم الحــرب علينــا.

وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف بحــث مــع نظيــره اإلماراتــي عبــد اهلل بــن 
زايــد تنشــيط الجهــود إلعــادة ســوريا إلــى جامعــة الــدول العربيــة والعمليــة السياســية 

وإعــادة اإلعمــار. المصــدر: وكالــة "ســبوتنيك" الروســية.

معبــر جرابلــس الحــدودي يعلــن عــن رفــع عــدد مــرات الزيــارات المســموح بهــا لألراضــي 
الســورية مــن مرتيــن ســنويا إلــى 6 مــرات. القــرار يشــمل أصحــاب كملــك واليــة غــازي 
عنتــاب وأصحــاب الجنســية المزدوجــة مــع الحفــاظ علــى آليــة الحجــز عبــر الرابــط 

المخصــص لإلجــازات.

وزيــر الداخليــة التركــي ســليمان صويلــو لصحيفــة ينــي شــفق: الســلطات تتعامــل مــع 
ــم الســوريين كمــا تتعامــل مــع أي شــخص وفــي حــال اإلفــراج عــن  مرتكبــي الجرائ
ســوري بعــد ارتكابــه جريمــة أمنيــة يتــم إرســاله للمخيمــات وإخضاعــه لتدريــب لمــدة 
شــهرين أو 3 أشــهر. صويلــو: فــي حــال ارتكــب الســوري جريمــة كبيــرة يتــم إرســاله 
لمناطــق الشــمال الســوري. صويلــو: 80% مــن الســوريين موجوديــن فــي عناوينهــم 

المحــددة داخــل تركيــا فيمــا لــم يتــم العثــور علــى 130 ألفــًا منهــم.
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نــواب أمريكيــون يطالبــون وزيــر الخارجيــة أنتونــي بلينكــن بتقديــم إجابــة عــن بعــض 

ــبهات التــي تــدور حــول حكومــة الرئيــس جــو بايــدن فيمــا يتعّلــق بقيامهــا  الشُّ

ــرك  ــواب: اإلعفــاءات تت ــات أو جــزء منهــا عــن مناطــق فــي ســوريا. الن برفــع العقوب

انطباعــا لــدى الســوريين والــدول اإلقليميــة بــأن اإلدارة األميركيــة تتخلــى بالفعــل عــن 

مقاومتهــا لتطبيــع العاقــات مــع النظــام. السياســة األمريكيــة الحاليــة تجــاه األســد 

تتناقــض مــع قانــون قيصــر وتعمــل علــى إضعــاف العقوبــات علــى النظــام بــا مقابل 

سياســي. علــى الرغــم مــن أن واشــنطن تبــادر فــي كل مناســبة إلــى التأكيــد علــى 

ــي تتخذهــا تجــاه حكومــة  ــع مــع نظــام األســد إال أن الخطــوات الت معارضــة التطبي

النظــام تتســّبب بانفتــاح كبيــر عليــه.

وزارة الخارجيــة األميركيــة تفــرض عقوبــات علــى شــركة صينيــة لتزويدهــا نظــام 

األســد بمعــدات محظــورة متعلقــة باألســلحة الكيماويــة والبيولوجيــة. والمتحــدث 

باســم وزارة الخارجيــة األميركيــة نيــد برايــس فــي بيــان: هــذه القــرارات تؤكــد الحاجــة 

المســتمرة لجميــع الــدول إلــى أن تظــل يقظــة لجهــود كوريا الشــمالية وســوريا بشــأن 

برامــج األســلحة المثيــرة للقلــق.

الســفير الروســي فــي ســوريا "ألكســند يميفــوف": بالنســبة للهجمــات اإلســرائيلية 

علــى ســوريا فــإّن إســرائيل تســتفز ردود أفعالنــا علــى هــذه األعمــال.

رئيــس إدارة الهجــرة فــي وزارة الداخليــة التركيــة صــواش أونلــو يقــول إن بــاده أعــدت 

بيئــة "مناســبة وآمنــة" فــي شــمالي ســوريا ليتمكــن الســوريون مــن العــودة إلــى 

ــة 2022:  ــدى الدوح ــال منت ــا خ ــة ألقاه ــي كلم ــو ف ــي. أونل ــكل طوع ــم بش دياره

بفضــل ذلــك تمكــن 500 ألــف ســوري مــن العــودة طوعــًا إلــى بادهــم نوفــر أجــواء 

مناســبة فــي ســوريا ونضمــن عــودة الاجئيــن إلــى ديارهــم.
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان: مقتــل أكثــر مــن 228 ألــف مدنــي فــي ســوريا 
بينهــم نحــو 46 ألــف طفــل وامــرأة و30 ألفــًا قضــوا تحــت التعذيــب منــذ آذار 2011 
ــر مــن 151 ألــف شــخص اعتقــل  ــد النظــام وروســيا. الشــبكة: أكث ــى ي معظمهــم عل

بشــكل تعســفي إضافــة إلــى تشــريد قرابــة 14 مليــون ســوري.

صحيفــة نيويــورك تايمــز األمريكيــة تصــدر تقريــرًا تقــول فيــه إن الســوريين فــي 
الذكــرى الحاديــة عشــرة لثورتهــم يراقبــون الحــرب فــي أوكرانيــا بخــوف وترقــب 
وأمــل. الصحيفــة: اإلفــات مــن العقــاب عــن جرائــم الحــرب فــي ســوريا يلقــي بظالــه 
علــى الحــرب القاتمــة فــي أوكرانيــا. الصحيفــة: الاجئيــن الســوريين الــذي فــروا مــن 
بادهــم قبــل 11 عامــا علــى أمــل العــودة بعــد انتهــاء الحــرب يتســاءلون عــن تحقيــق 

العدالــة لمــا حــدث لهــم ولعائاتهــم بســبب نظــام بشــار األســد وداعميــه الــروس.

منظمــة أوكســفام لمكافحــة الفقــر: بعــد 11 عامــًا مــن الحــرب فــي ســوريا بــات 
الســوريون يخشــون المــوت مــن الجــوع أكثــر مــن خوفهــم مــن الحــرب. االعتمــاد 
علــى الــواردات مــن روســيا يعنــي أن األزمــة الحاليــة فــي أوروبــا قــد تمتــد إلــى ســوريا 
ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم نقــص الغــذاء وارتفــاع أســعار المــواد األساســية. المنظمــة 
تحدثــت مــع 300 ســوري فــي مناطــق ســيطرة نظــام األســد حيــث أكــد 90 فــي المئة 

منهــم أنهــم ال يســتطيعون ســوى تنــاول الخبــز واألرز وأحيانــًا بعــض الخضــار.

منظمــة العمــل ضــد الجــوع تؤكــد وصــول عــدد الســوريين المعرضيــن لخطــر الجــوع 
علــى مســتويات قياســية عاليــة مضيفــة أن متوســط كلفــة المــواد الغذائيــة فــي 
البــاد األعلــى منــذ بــدء المراقبــة. المنظمــة: ســوريا تواجه أزمــات متعــددة ومترابطة 
ــى حــد مــا خــال العــام الماضــي  ــه حــدة الصــراع إل ــذي خفــت في ففــي الوقــت ال
أدى التضخــم المتفشــي واالقتصــاد المتعثــر لزيــادة االحتياجــات لدرجــة تفــوق قــدرة 

األســر علــى التأقلــم.
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المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان يدعــو المجتمــع الدولــي لتفعيــل أدوات 
الضغــط والمســاءلة المشــروعة فــي ســوريا لمحاســبة نظــام األســد عــن انتهاكاتــه 
لحقــوق اإلنســان. األورومتوســطي: التحقيــق الصحافــي الــذي نشــرته نيويــورك 
تايمــز وحــددت فيــه موقعيــن لمقبرتيــن ســريتين تضــم كل واحــدة منهمــا رفــات 
ــة  ــى قائم ــاف إل ــر ُيض ــل آخ ــد دلي ــوات األس ــد ق ــى ي ــوا عل ــن ُقتل ــا الذي آالف الضحاي
طويلــة مــن الجرائــم التــي ارُتكبــت ضــد الســوريين بمــن فيهــم معتقلــون قضــوا تحــت 

التعذيــب فــي الســجون.

صحيفــة "جيروزاليــم بوســت" اإلســرائيلية: زيــارة بشــار األســد إلــى دولــة اإلمــارات 
عامــة فارقــة مهمــة للنظــام كونــه كان معــزواًل علــى مــدار عقــد كامــل ومــن 
المتوقــع أن تكــون مصــر هــي الوجهــة الثانيــة لألســد. مــن المتوقــع أن يكــون للزيــارة 
تداعيــات علــى القــوات اإليرانيــة المنتشــرة فــي ســوريا والتــي تهــدد إســرائيل مــن 
ــن  ــارات فيمك ــة اإلم ــن دول ــم م ــن الدع ــد م ــعر بمزي ــد إذا ش ــورية. األس ــي الس األراض
إقناعــه بتقليــص الوجــود اإليرانــي فــي بــاده إال أن إيــران ال تؤيــد ذلــك وعلــى األرجــح 

ســترفض االنســحاب مــن ســوريا أو حتــى تقليــص قواتهــا.

ــوى  ــم ق ــاء دع ــة إلحي ــة أمريكي ــود خط ــن وج ــف ع ــة تكش ــدن اللبناني ــة الم صحيف
لروســيا  المتاعــب  "إثــارة  بهــدف  الســوري  الجنــوب  فــي  المســلحة  المعارضــة 
المتحكمــة بملــف المنطقــة بشــكل كامــل". وقالــت الصحيفــة: الواليــات المتحــدة 
بــدأت بالفعــل اتصاالتهــا مــع أطــراف مختلفــة فــي المعارضــة مــن أجــل هــذا الهــدف. 
ــر"  ــش الح ــي "الجي ــابقين ف ــادة س ــًا ق ــة أيض ــاالت األميركي ــملت االتص ــة: ش الصحيف

ــويداء. ــي الس ــام ف ــة للنظ ــات مناهض ــك مجموع وكذل

موقــع أكســيوس األميركــي: إدارة الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن علمــت بزيــارة بشــار 
األســد إلــى اإلمــارات مــن وســائل اإلعــام ومســؤولي البيــت األبيــض ووزارة الخارجيــة 

شــعروا بالذهــول.
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سادسا: رؤية تحليلية

ــد  ــة بعـ ــة الحاليـ ــار المواقـــف الدوليـ ــة الختبـ ــرة حلقـ ــات األخيـ ــة المفاوضـ شـــكلت جولـ

الغـــزو الروســـي ألوكرانيـــا، وقـــد شـــهدت الجولـــة مشـــاركة دوليـــة فاعلـــة حيـــث حضـــر 

ـــة  ـــة، ومـــن خـــال المناقشـــات يبـــدو أن هـــذه الجول ـــدول الرئيســـية لهـــذه الجول ممثلـــي ال

ســـارت شـــكليا كمـــا تـــم االتفـــاق عليـــه. أي، بتخفيـــض حـــدة الصدامـــات بيـــن الوفـــود خـــال 

المناقشـــات، أمـــا مـــن حيـــث المضمـــون فالنظـــام مـــا زال يعتمـــد نفـــس االســـتراتيجية، 

ــام  ــام النظـ ــث قـ ــا، حيـ ــي مضمونـ ــغ الفعلـ ــكا والتفريـ ــي شـ ــل اإليجابـ ــي التعامـ وهـ

بتقديـــم ورقـــة مقترحاتـــه حـــول "رمـــوز الدولـــة" التـــي يجـــب أن يتضمنهـــا الدســـتور-وهي 

مـــواد مـــن المســـتحيل بـــأن تقبـــل بهـــا قـــوى المعارضة-مـــع تأكيـــد وفـــد النظـــام بـــأن 

ـــل.  ـــة للتعدي ـــر قابل ـــواد غي ـــذه الم ه

ـــرة«  ـــاك اختافـــات كبي ـــأن »هن ـــس األمـــن، أمـــس، ب وقـــد وأقـــر بيدرســـن أمـــام أعضـــاء مجل

بيـــن الوفديـــن، داعيـــًا الطرفيـــن إلـــى القيـــام بالمزيـــد مـــن الجهـــود »الجـــادة« إليجـــاد أرضيـــة 

مشـــتركة ُتفضـــي إلـــى تطبيـــق القـــرار 2254.

وبذلـــك يكـــون النظـــام فعليـــا قـــد عطـــل الجولـــة بشـــكل كامـــل، لنعـــود إلـــى الحلقـــة 

ـــل  ـــة لتحصي ـــدول الفاعل ـــى ال ـــدة عل ـــة جدي ـــراء جول ـــوث إلج ـــرار المبع ـــي اضط ـــى وه األول

ـــازالت مـــن األطـــراف المشـــاركة فـــي هـــذا المســـار، وال يتوقـــع أن تكـــون هنـــاك  بعـــض التن

قنـــوات دبلوماســـية فاعلـــة حاليـــا بيـــن القـــوى الدوليـــة الفاعلـــة فـــي الملـــف الســـوري، 

ـــو  ـــا ه ـــد كم ـــن التجمي ـــة م ـــتورية مرحل ـــة الدس ـــل اللجن ـــأن تدخ ـــع ب ـــن توق ـــه فيمك وعلي

ـــي.   ـــع الميدان الواق
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مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة ُتعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاث السياس واألبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  إلســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســورية  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات واألبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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