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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

أواًل: أبرز التصريحات حول سوريا

مبعــوث األمــم المتحــدة إلــى ســوريا: نعمــل علــى تقديم مزيد مــن الدعم للســوريين 
ويجــب عدم تســييس االســتجابة للطوارئ

"أميــن عــام االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب والهــال األحمــر: مــا رأيتــه فــي حلــب 
أزمــة تلــو األزمــة ألن الزلــزال ضــرب منطقــة مدمــرة وهنــاك مشــردون ونقــص بالوقــود

األميــن العــام لاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب والهــال األحمــر: كارثــة الزلــزال 
كبيــرة لدرجــة أن ال جمعيــة أو مؤسســة قــادرة علــى االســتجابة لهــا بشــكل منفــرد

األميــن العــام لاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب والهــال األحمــر: ال بــد مــن التحــرك 
ســريعا علــى المــدى القصيــر الحتــواء آثــار الزلــزال بســوريا"

القيــادة األمريكيــة الوســطى: إصابــة ٤ جنــود أمريكييــن خــال عمليــة أمــس بشــمال 
شــرقي ســوريا قتــل فيهــا قيــادي بتنظيــم الدولــة

مديــر برنامــج األغذيــة العالمــي: أمــوال جهــود اإلغاثــة مــن الزلــزال فــي ســوريا تنفــد 
ولــن تكفــي ألكثــر مــن 60 يومــا

نائبــة المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا: تأثــر مــا ال يقــل عــن 8.8 مليــون شــخص 
بالزلــزال فــي ســوريا

نائبــة المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا: المنظمــة الدوليــة تؤكــد التزامهــا التــام 

ببــذل المزيــد لمســاعدة جميع الســوريين"
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وزيــر الدفــاع التركــي: 10 آالف و633 ســوريا عــادوا إلــى بادهــم بشــكل طوعــي بعــد 

الزلزال

وزيــر الدفــاع التركــي: 10 آالف و633 ســوريا عــادوا إلــى بادهــم بشــكل طوعــي بعــد 

ــزال )األناضول( الزل

وزيــر الخارجيــة األمريكــي: نتفهــم مخــاوف تركيــا علــى حدودهــا الجنوبيــة ونعمــل 

معــا بشــأن هــذا األمــر

وزيــر الخارجيــة التركــي: وظيفتنــا اإلنســانية هــي تســهيل مــرور المســاعدات اإلغاثيــة 

إلــى ســوريا

وزيــر الخارجيــة التركــي: تعــاون الواليــات المتحــدة مــع تنظيــم "بــي كــي كــي/ واي 

بــي جي”بدعــوى مكافحــة "تنظيــم الدولة”أمــر غيــر صائــب

ــا  ــرًا لن ــًا كبي ــى ســوريا يشــّكل تحّدي ــة األمريكــي: إدخــال المســاعدات إل ــر الخارجي وزي

ــوريا ــي س ــمال غرب ــى ش ــاعدات إل ــال المس ــي إلدخ ــدة ال تكف ــور واح ــة عب ونقط

وزيــرة الداخليــة األلمانيــة: رؤيــة الدمــار الــذي ال يصــدق والمعانــاة التــي ســببها الزلــزال 

المدمــر فــي ســوريا وتركيــا تحطــم قلوبنــا

رئيســة حــزب الجيــد التركــي المعــارض "ميــرال أكشــينار": حــان الوقت اآلن لحل مشــكلة 

الاجئيــن كجــزء مــن عمليــة البنــاء الجديــدة، أدعــو الاجئيــن للعــودة إلــى بلدانهــم 

وبــدء المفاوضــات الدبلوماســية علــى الفــور

وزيــر الخارجيــة التركــي: فتــح المعابــر مــع ســوريا هدفــه دخــول المســاعدات وليــَس 

إعــادة الســوريين

"فريــق منســقو االســتجابة يقــول فــي بيــان إن هنــاك دوال عربيــة وغربيــة تســتغل 

المســاعدات التــي ترســلها إلغاثــة متضــرري الزلــزال فــي ســوريا وتعتبرهــا بوابــة 

ــع مــن نظــام األســد للتطبي
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البيــان: ألمانيــا والنرويــج والســويد وأرمينيــا وأكثــر مــن 28 دولة ترســل مســاعدات تحت 

ــا  ــن بينه ــام م ــيطرة النظ ــق س ــي مناط ــن ف ــانية للمتضرري ــاعدات إنس ــمى مس مس

ــران التــي تســتمر بنقــل المعــدات العســكرية تحــت مســمى مســاعدات إنســانية  إي

للمتضرريــن مــن الزلــزال

البيــان: أكثــر مــن 223 طائــرة وصلــت إلــى مطــارات حلــب دمشــق والاذقيــة ســيطرت 

ــاع فيمــا بعــد ضمــن  عليهــا قــوات النظــام وحولتهــا إلــى مخــازن ومســتودعات لتب

األســواق المحليــة

البيــان: العمليــات اإلغاثيــة التــي تقــوم بهــا الــدول المختلفــة العربيــة والغربيــة 

أصبحــت البوابــة المجانيــة للتطبيــع مــع النظــام بعــد ســنوات مــن التهديــد بالمحاكــم 

ــات" والعقوب

المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة المصريــة أحمــد أبــو زيــد يؤكد أن زيارة ســامح شــكري 

ــاول عــودة ســلطة األســد لشــغل مقعــد ســوريا فــي جامعــة  ــم تتن ــى دمشــق ل إل

الــدول العربيــة

المبعــوث األممــي إلــى ســوريا: تقديــم التنــازالت مــن جميــع األطــراف ســيكون ربحــا 

للجميــع، أرحــب باالســتثناءات الجديــدة فــي برنامــج العقوبــات لمواجهــة االحتياجــات 

اإلنســانية، دعــوت الجميــع إلــى االمتنــاع عــن تســييس االســتجابة اإلنســانية لتداعيات 

الزلــزال فــي ســوريا،  المبعــوث األممــي إلــى ســوريا يدعــو األطــراف الفاعلــة علــى 

األرض للعمــل علــى ضمــان التهدئــة

المبعــوث األممــي لســوريا: أرحــب بفتــح معبر الســامة الحدودي إليصال المســاعدات 

ــرة  ــتجابة كبي ــم اس ــع لتقدي ــو الجمي ــوريا، أدع ــي س ــزال ف ــرري الزل ــانية لمتض اإلنس

للتعامــل مــع تداعيــات الزلــزال فــي ســوريا
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وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية مارتــن غريفــث : خطــر اإلصابة 

باألمــراض يتزايــد فــي ســوريا وســط تفشــي الكوليــرا الموجــودة مســبقا، االســتجابة 

للزلــزال فــي ســوريا تأخــرت وفتــح المعابــر شــكل خطــوة مهمــة إليصــال المســاعدات

نائــب المندوبــة األمريكيــة بمجلــس األمــن: ندعــو ســلطة األســد وروســيا إلــى تســهيل 

وصــول المســاعدات إلــى مخيــم الركبــان.

الســيناتور األميركــي جيــم ريــش: الموجــة األخيــرة مــن التواصــل مــع ســلطة األســد لــن 

تفيــد شــركاءنا العــرب وإن كارثــة الزلــزال لــن تمحــو جرائمــه بحــق الشــعب الســوري، 

يجــب منــع إعــادة تأهيــل ســلطة األســد أو إعادتهــا إلــى الجامعــة العربيــة.
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ثانيًا: الحراك السياسي

رئيــس االئتــاف الوطنــي يســتقبل وفــدًا قطريــًا مــن معبــر الحمــام تحضيــرًا لدخولــه 

إلــى ريــف حلــب

المجلــس اإلســامي الســوري: إغــاق الحــدود في وجه المســاعدات ألغراض سياســية 

أمــر غيــر مقبــول وغيــر مبــرر، وعلــى الــدول فتــح الحــدود وضمــان وصــول المســاعدات 

للمنكوبيــن بــأي طريقة.

ــدول التــي تمنــع دخــول المســاعدات إال بقــرار دولــي، هــي  المجلــس اإلســامي: ال

ــدة عــن اإلنســانّية" دول بعي

المجلــس اإلســامي يؤكــد أنــه وكل الســوريين يرفضــون مــا يجــري مــن تعويــم لنظام 

األســد )ســبب نكبة الســوريين( تحت ُمســمى المســاعدات اإلنســانّية

يثيــر  مــن  واحــد وكل  والتركــي  الســوري  الشــعبين  ُمصــاب  اإلســامي:  المجلــس 

العنصريــة اآلن مســؤول أمــام اهلل والشــعوب واألصــل أن ال ُيســَأُل اإلنســان فــي هــذه 

ــّيته" ــه وجنس ــن هويت ــة ع المحن

المجلــس اإلســامي: ندعــو جميــع المنظمــات اإلنســانية والفــرق اإلغاثيــة للتنســيق 

فيمــا بينهــا لضمــان وصــول المســاعدات إلــى مســتحقيها.

ــي  ــة الت ــي األبني ــة ف ــية القوّي ــس الهندس ــاة األس ــب مراع ــامي: تج ــس اإلس المجل

يتــم إنشــاؤها إليــواء النازحيــن وتحــت إشــراف مهندســين مختصيــن، وتقديــم النــوع 

علــى الكــم.

ــج وكل الســوريين  ــزور ومنب ــر ال ــا فــي دي ــة ألهلن ــس اإلســامي الســوري: تحي المجل

ــوا لمســاندة إخوانهــم فــي هــذه المحنــة العظيمــة  مــن أغنيــاء وفقــراء الذيــن هّب

التــي كســرت كل الحواجــز التــي أراد البعــض مــن خالهــا تقســيم ســوريا.
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الحكومــة الســورية المؤقتــة: تــم الســماح لجميــع الســوريين الحامليــن لبطاقــة 

الحمايــة المؤقتــة مــن جميــع الواليــات التركيــة بالزيــارة لســوريا مــن معبــر بــاب 

ــول و6  ــخ الدخ ــن تاري ــهر م ــوريا ش ــي س ــوث ف ــدة المك ــون م ــى أن تك ــامة عل الس

أشــهر كحــد أقصــى

 الحكومــة الســورية المؤقتــة: يحــاول نظــام األســد المجــرم اســتغال كارثــة الزلــزال 

بــكل دنــاءة عبــر اتبــاع أســاليب االبتــزاز وخــداع المجتمع الدولــي بغية رفــع العقوبات 

عنــه وتمكينــه مــن االســتياء علــى المســاعدات الدوليــة

الحكومــة الســورية المؤقتــة: ندعــو المجتمــع الدولــي إلــى الحــذر من تلك األســاليب 

الرخيصــة التــي تــؤدي إلــى إعــادة الشــرعية لعصابــة األســد المجــرم، ونحــث جميــع 

الــدول علــى وضــع اآلليــات التــي تمنــع النظــام مــن ســرقة المســاعدات
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ثالثًا: التطورات في الساحة السورية

مناطق النظام:
قتلــى وجرحــى بقصــف إســرائيلي علــى منطقــة كفرسوســة فــي دمشــق وأنبــاء     

أن القصــف اســتهدف "المدرســة اإليرانيــة"

وســائل إعــام مواليــة: انهيــار مبنــى وانهيــار جزئــي فــي مبنــى آخــر بحــي بســتان     
الباشــا بمدينــة حلــب

انفجــار ســيارة مفخخــة اســتهدفت حاجــزا لفــرع األمــن العســكري فــي حــي المطــار     
بدرعــا المحطــة وأنبــاء عــن وقــوع قتلــى وجرحــى

مقتــل المدعــو خالــد رشــيد الطعانــي أحــد عناصــر المعارضــة ســابقًا برصــاص مســلحين     
مجهوليــن فــي بلــدة ســحم الجــوالن بريــف درعــا الغربــي

ــن      ــر اســتهداف مجهولي تجمــع أحــرار حــوران: قتلــى وجرحــى مــن قــوات النظــام إث
ســيارة عســكرية بعبــوة ناســفة قــرب قريــة جملــة غربــي درعــا

مقتــل عنصــر مــن قــوات النظــام برصــاص قنــاص الفصائــل المقاتلــة علــى محــور قريــة      
جدريــا شــرقي إدلــب

إذاعــة المدينــة المواليــة: وصــول طائــرة إماراتيــة إلــى مطــار الاذقية الدولــي محملة     
بـــ 22 طنــًا مــن المســاعدات اإلغاثية لمتضــرري الزلزال

شــهدت مدينــة جبلــة صبــاح اليــوم الســبت وفــاة ســيدة نتيجــة دهســها بســيارة     
ــاء  ــوائي وإلق ــار العش ــاق الن ــائق بإط ــام الس ــة وقي ــر جبل ــن جس ــرب م ــرعة بالق مس

ــرة. ــة متفج ــل يدوي قناب

تعزيــزات عســكرية وأمنيــة كبيــرة تدخــل بلــدة حفيــر الفوقــا بريف دمشــق الشــمالي     
بالتزامــن مــع حالــة خــوف و هلــع مــن قبــل األهالــي داخــل البلــدة 

ــا      ــفة زرعه ــوة ناس ــار عب ــة انفج ــد نتيج ــيا أس ــوف ميليش ــي صف ــى ف ــى وجرح قتل
مجهولــون اســتهدفت ســيارة عســكرية بالقــرب مــن بلــدة جملــة بريــف درعــا الغربــي.
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مقتــل العنصــر فــي ميليشــيا حــزب اهلل اللبنانــي "علــي يحيــى الزيــن"، قتــل متأثــرا     
بإصابــة تعــرض لهــا نتيجــة االســتهداف األخيــر مــن قبــل الطيــران الحربــي اإلســرائيلي 

علــى موقــع فــي العاصمــة دمشــق، ينحــدر القتيــل مــن بلــدة شــحور فــي لبنــان.

هــاك المدعــو "عبــد الملــك بــّري "، هلــك نتيجــة تعرضــه لوعكــة صحيــة، البــري كان     
يشــغل منصــب زعيــم عشــيرة جيــس و عضــو فــي مجلــس الشــعب ســابقا  ولــه ارتبــاط 

قــوي مــع ميليشــيا أســد

ســماع دوي انفجــار قــوي هــز أرجــاء درعــا البلــد تــا ذلــك إطــاق نــار كثيــف ســمع     
فــي المنطقــة.

ــك نتيجــة تعرضــه لوعكــة      ــد المتقاعــد "نصــر محمــد الشــعباني"، هل هــاك العمي
النيابــة  رئيــس  عســكري  فــرد  القاضــي  منصــب  يشــغل  كان  الشــعباني  صحيــة، 

العســكرية العامــة فــي دمشــق، ينحــدر الهالــك مــن محافظــة حمــاة.

ــق      ــة دمش ــى العاصم ــكري" إل ــامح ش ــو "س ــري المدع ــة المص ــر الخارجي ــول وزي وص
ــذي ضــرب كل مــن  ــر ال ــزال األخي ــة الزل ــة أســد بعــد حادث ــم المســاعدات لعصاب لتقدي

ــا و ســوريا. تركي

تعزيــزات عســكرية كبيــرة تحــوي دبابــات ورشاشــات ثقيلــة اســتقدمتها عصابــة أســد     
إلــى ريــف درعــا الشــرقي واألنبــاء األوليــة تفيد بتجهيز ميليشــيا أســد لحملــة إقتحام 
تســتهدف مــدن وبلــدات ريــف درعــا الشــرقي المســيفرة الكــرك نصيــب بالتزامــن مــع 

تحليــق مكثــف لطيــران اإلســتطاع فــي أجــواء الريــف الشــرقي منــذ الصبــاح الباكــر.

مجهولــون يقتحمــون فــرع الهــرم للحــواالت الماليــة فــي مدينــة نــوى بريــف درعــا     
الغربــي ويســلبون منــه مبلغــا ماليــا كبيــرا وقــدره 150 مليــون ليــرة ســورية.

حملــة دهــم واعتقــاالت نفذتهــا ميليشــيا المخابــرات الجويــة واألمــن السياســي     
ــة  ــذه الحمل ــن ه ــج ع ــمالي، نت ــق الش ــف دمش ــا بري ــدة معرب ــي بل ــوم ف ــاء الي مس
ــة  ــة دون معرف ــة مجهول ــم لجه ــفيا واقتياده ــخاص تعس ــن 10 أش ــر م ــال أكث اعتق

أســباب االعتقــال.

قتلــى وجرحــى فــي صفــوف ميليشــيا أســد نتيجــة انفجــار لغــم أرضــي فــي محيــط     
مطــار الطبقــة العســكري بريــف الرقــة الغربــي.
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مناطق قسد:

مقتــل عنصريــن مــن ميليشــيات قســد إثــر اســتهداف ســيارتهما بطائــرة مســيرة تركية     

علــى طريــق القحطانية - القامشــلي

ــر      مقتــل طفــل بانفجــار لغــم مــن مخلفــات الحــرب فــي منطقــة "الشــوال"بريف دي

ــزور الجنوبــي ال

انفجار سيارة في حي الكاسة بمدينة الحسكة    

الجيش التركي يقصف مواقع عسكرية لقسد في عين عيسى بريف الرقة    

قســد تعلــن إصابــة أحــد مقاتليهــا ومدنييــن إثنيــن جــراء اســتهداف ســيارة عســكرية     

لهــم بلغــم فــي حــي الكاســة بمدينــة الحســكة

أصيــب ثاثــة أشــخاص بينهــم امــرأة بكســور إثــر حــادث ســير تســببت بــه ســيارة     

عســكرية تابعــة لمـ.ـــيليشيا PYD/PKK فــي محيــط بلــدة عامــودا شــمال الحســكة

أقــدم مجهولــون علــى ســ.ــــرقة معــرض لــألدوات الكهربائيــة بالقــرب مــن أحــد     

بمدينــة  الناصــرة  حــي  فــي   PYD/PKK لمـ.ـــيليشيا  التابعــة  العســكرية  المقــرات 

الحســكة

إصابــة عنصــر مــن ميـ.ـــليشيا PKK/PYD إثــر انفجــار لغــم أرضــي فــي محيــط بلــدة أبــو     

راســين شــرق رأس العيــن

مقتــل الســيدة "فضــة خلــف الشــوا”جراء إصابتهــا بطلــق نــاري طائــش جــراء إقتتــال     

نشــب بيــن عائلتيــن فــي بلــدة مــراط شــرق ديرالــزور

الجيـ.ـــش التركــي يقـ.ـــصف باألسـ.ـــلحة الثـ.ـــقيلة مواقــع ميـ.ـــليشيا PKK/PYD فــي     

قــرى صيــدا والخالديــة ومحيــط بلــدة عيــن عيســى والطريــق الدولــي m٤ شــمال الرقــة

ــوم األمــس      ــاري ي ــق ن ــه بطل ــد خضــر العريف"جــراء إصابت وفــاة الطفــل "أحمــد مهن

ــزور ــة الحصــان غربــي ديرال فــي أحــد األعــراس فــي قري
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المناطق المحررة:

حكومــة اإلنقــاذ تصــدر قــرارا بتمديــد عقــود اإليجــار حتــى تاريــخ 2023/07/31 ومنــع     
إخــراج أي مســتأجر أو رفــع بــدل اإلجــارة قبــل ذلــك التاريــخ

لجنــة الحــج العليــا الســورية تصــدر قــرارا بالّســماح للحّجــاج الســوريين المتضّرريــن جــّراء     
الزلــزال المدّمــر فــي اســترداد رســم التســجيل األولــي فــي مكاتــب الّشــمال الّســوري 

والجنــوب التركــي لموســم 1٤٤٤هـــ - 2023م.

انــدالع 3 حرائــق فــي ريــف حلــب اثنــان منهــا فــي منــازل المدنييــن بمدينــة جرابلــس     
شــرقي حلــب والثالــث فــي محــل معــٍد للســكن فــي مدينــة اعــزاز

قوات النظام تستهدف بالمدفعية قريتي البارة والفطيرة بريف إدلب الجنوبي    

انهيار مبنى متصدع في شارع الستين بمدينة جنديرس شمال حلب    

"الدفــاع المدنــي الســوري: ارتفــاع عــدد حــاالت الوفــاة بالكوليــرا إلــى 21 والمصابيــن     
إلــى 567 فــي شــمال غربــي ســوريا

الدفــاع المدنــي الســوري: تزايــد احتمــال تفشــي الكوليــرا مــع دمــار البنيــة التحتيــة     
جــراء الزلــزال"

الدفــاع المدنــي الســوري: ارتفــاع حصيلــة المصابيــن نتيجــة الزلــزال الــذي ضــرب     
المنطقــة مســاء إلــى أكثــر مــن 150 فــي شــمال غربــي ســوريا

مجــد      الثالــث  بالفيلــق  القيــادي  هجــوم  جــراء  اعــزاز  محكمــة  فــي  نــار  إطــاق 
علوانومرافقتــه علــى القاضــي عــاء الجمــل بســبب حكــم القاضــي لحضانــة ابنتــه 

ــا ألمه

والدة طفــل فــي خيمــة لمشــفى الرفــاه فــي جنديــرس بريــف عفريــن بعــد أن دمــر     
الزلــزال بنــاء المستشــفى واســتأنف عملــه فــي الخيــام

وفــاة ســيدة وإصابــة رجــل بحريــق مدفــأة اندلــع داخــل خيمتهــم فــي مخيــم ســاعد     
بقريــة الشــيخ بحــر شــمال غربــي إدلــب

قتيل و 3 إصابات باقتتال عشائري في مدينة جرابلس شرق حلب    

إصابــة أربعــة أشــخاص بجــروح إثــر اقتتــال عائلــي مســلح فــي منطقــة شــمارخ بالقرب     
مــن مدنيــة اعــزاز شــمالي حلب
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طائــرة مســيرة يرجــح أنهــا تابعــة للتحالــف الدولــي تســتهدف ســيارة علــى طريــق     
ديــر حســان بريــف إدلــب

مســلحون مجهولــون يهاجمــون مســتودع إغاثــة للهــال االحمــر القطــري فــي     
ــع  ــدة للتوزي ــت مع ــذي كان ــه ال ــن محتويات ــرقون م ــب ويس ــرق حل ــاب ش ــة الب مدين

علــى متضرريــن الزلــزال

الدفــاع المدنــي: انــدالع حريقيــن ســببهما المدافــئ، أحدهمــا فــي مدينــة جرابلــس     
واآلخــر فــي قريــة الغنــدورة فــي ريــف حلــب الشــرقي

لجنــة الحــج العليــا الســورية تقــرر تمديــد فتــرة تســجيل الحّجــاج الّســوريين فــي جميع     
ــام إضافيــة تبــدأ مــن األول  مكاتــب الّشــمال الّســوري والجنــوب التركــي خمســة أّيــ

مــن آذار

قصــف مدفعــي مصــدره قــوات النظام يســتهدف محيــط قريــة "البارة”بجبــل الزاوية     
بريــف إدلــب الغربي

إصابــة ســيدة برصــاص قنــاص قــوات النظــام المتمركــزة فــي األحيــاء الجنوبيــة فــي     
مدينــة تــادف بريــف حلــب الشــرقي

إصابــة طفليــن بانفجــار قنبلــة يدويــة فــي مدينــة تــل أبيــض بريــف الرقة وتــم نقلهما     
إلــى تركيــا لتلقــي العاج

قصــف مدفعــي مصــدره قــوات ســلطة األســد يســتهدف محيــط قريــة كفريــا بريــف     
إدلــب الشــمالي

قوات سلطة األسد تقصف بالمدفعية محيط بلدة آفس شرقي إدلب    

ســيتم تشــييع جثمــان الزميــل الراحــل مصطفــى العبــد اهلل مــن المشــفى الوطنــي     
فــي اعــزاز، حيــث ســيتم نقلــه إلــى مســقط رأســه فــي مدينــة األتــارب بريــف حلــب 
الغربــي، ويصلــى عليــه ويدفــن فــي مقبرة الشــيخ يوســف الســاعة الرابعــة والنصف 

عصــرًا
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

صحيفــة قــرار التركيــة: عــدد الســوريين إلــى اآلن الذيــن فقــدوا حياتهــم جــراء الزلــزال 
فــي تركيــا وصــل إلــى 6100 الجــئ، 3800 شــخص منهــم تــم دفنهــم فــي تركيــا

معبــر جرابلــس يعلــن فتــح أبوابــه أمــام الســوريين المقيمين فــي المناطــق المنكوبة 
التركيــة لقضــاء إجــازة فــي األراضي الســورية

بلــغ عــدد القتلــى الســوريين الذيــن وصلــوا مــن تركيــا عبــر معبــر بــاب الهــوى 1522 
قتيــا

اللجنــة الســورية التركيــة المشــتركة: اإلجــازة االســتثنائية للدخــول للشــمال الســوري 
ــزال وال تشــمل باقــي  ــي أصابهــا الزل ــة الت المحــرر مخصصــة لســكان المناطــق التركي

الواليــات

أطباء با حدود: دخول شحنة مساعدات تضم 1٤ شاحنة إلى شمال غربي سوريا

وزيــر الخارجيــة األمريكــي انتونــي بلينكــن يلتقــي ممثليــن عــن الدفــاع المدنــي 
الســوري فــي مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة ويعبــر عــن شــكره لجهــود الخــوذ البيضاء 

فــي إنقــاذ الســوريين بعــد الزلــزال

"معبــر بــاب الهــوى الحــدودي مــع تركيــا يعلــن اســتمرار توافــد الســوريين المقيميــن 
فــي تركيــا للدخــول إلــى ســوريا ضمــن اإلجــازة المخصصــة لهــم

المعبر: ال توجد أيام عطلة في المعبر وال يوجد ازدحام عند بوابة المعبر"

الهــال األحمــر القطــري: قمنــا باعتمــاد بنــاء 300 وحــدة ســكنية في الداخل الســوري 
إليــواء األســر المتضــررة مــن الزلزال

اليابــان ترســل 16 مليــون دوالر للمتضرريــن مــن الزلــزال فــي ســوريا و تركيــا وبذلــك يصــل 
إجمالــي المســاعدات اليابانيــة لنحــو 27 مليــون دوالر

دخــول وفــد مــن األمــم المتحــدة مــع شــاحنتين محملتيــن بالمســاعدات إلــى منطقــة 
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نبــع الســام عبــر معبــر ابــو راســين بريــف الحســكة

وصــول طائــرة مســاعدات إماراتيــة إلــى مطــار حلــب الدولــي تحمــل 25 طنًا مــن المواد 
الغذائيــة واإلغاثيــة "للمتضررين مــن الزلزال"

ــر بــاب الهــوى  دخــول 30 شــاحنة مســاعدات أمميــة إلــى محافظــة إدلــب عبــر معب
الحــدودي مــع تركيــا

ــن ال  ــاب لم ــازي عنت ــة غ ــي والي ــك ف ــة الكمل ــة مؤقت ــات حماي ــح بطاق ــد من ال يوج
يملــك وإنمــا مــا يجــري هــو إعــادة منــح بطاقــات كملــك لمــن فقدهــا بســبب الزلــزال 

خاصــة فــي منطقتــي نــور داغ واإلصاحيــة

"مصــدر فــي إدارة الهجــرة فــي غــازي عنتــاب ألحــد المراجعيــن الســوريين يؤكــد أنــه 
الداع إلذن الســفر بالنســبة للســوريين الراغبيــن باالنتقــال إلــى خــارج غــازي عنتــاب 

المصــدر: حــاالت اشــتراط إذن الســفر فــي مطــار غــازي عنتــاب للســماح للســوريين 
بالســفر حــاالت فرديــة تختلــف مــن موظــف آلخــر"

معبــر بــاب الهــوى: بلــغ إجمالــي القادميــن مــن الواليــات التركيــة المنكوبــة 023.1٤ 
مواطنــًا مــن حاملــي بطاقــة الحمايــة المؤقتــة
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خامسًا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

صانــدي تايمــز: األســد اســتخدم الزلــزال لمحــو جرائمــه ضــد شــعبه ومحاولــة 
التقــرب للغــرب والخــروج مــن العزلــة 

ــام  ــس النظ ــز إن رئي ــدي تايم ــة صان ــرته صحيف ــال نش ــي مق ــس، ف ــا الخطب ــت لين قال
الســوري بشــار األســد، اســتغل كارثــة الهــزة األرضيــة التــي ضربــت البــاد، لمحــو األدلــة 
ــي،  ــد الماض ــدى العق ــى م ــه عل ــا نظام ــي ارتكبه ــرب الت ــم الح ــن جرائ ــنيعة ع الش
وفــوق ذلــك التزلــف للمجتمــع الدولــي وطلب المســاعدة فــي عمليات اإلعمــار.ورأت 
الكاتبــة أن قــرار األســد فتــح معبريــن آخريــن لمــرور المســاعدات جــاء كمحاولــة منــه 
ألخــذ المبــادرة مــن مجلــس األمــن الــذي كان يخطــط لعقــد جلســة لفتــح معبريــن إلــى 
جانــب المعبــر الوحيــد عبــر الحــدود مــع تركيــا. وقالــت إن بســام صبــاغ مبعــوث ســوريا 
فــي األمــم المتحــدة، كان ضاحــكا مثــل رئيســه عندمــا أعلــن أن قــرار فتــح المعبريــن 
هــو ســيادي، وأن الحكومــة هــي مــن تســيطر علــى الحــدود، مناقضــا نفســه عندمــا 
قــال إن حــدود شــمال- غــرب ســوريا هي تحــت االحتــال التركــي والجماعــات اإلرهابية.

وقالــت الخطيــب أن العقوبــات غيــر كافيــة، فعلــى الغــرب عــدم تجاهــل حقيقــة أن 
الوجــود الروســي فــي ســوريا هــو مــن أنقــذ األســد مــن الهزيمــة. وبطريقــة معينــة 
اســتخدمت روســيا التدخــل فــي ســوريا كبروفــة  للحــرب فــي أوكرانيــا، كمــا أن 
العاقــات العســكرية بيــن روســيا وإيــران التــي تطــورت فــي ســوريا تســتخدم اليــوم 

ــا. فــي أوكراني

وعلــى الغــرب االعتــراف أن األســد ليــس الوحيــد الفــرح بــل روســيا تضحــك معــه ولكــن 
مــن الخلــف. ويعتقــد أنــه يقتــرب  للخــروج مــن العزلــة الدوليــة، ولــو كان الغــرب جــادا 
فــي تحميــل بوتيــن مســؤولية أفعالــه فــي أوكرانيــا، فإنــه ال يســتطيع العامــل 

الســوري الــذي ســاعد، بوتيــن واألســد وجهــان لعملــة واحــد.
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القــدس العربــي : األمــم المتحــدة منزعجــة بشــدة بســبب انتقادها مــن المنظمات 

الســورية المعارضة.

فتــح قائــد الدفــاع المدنــي الســوري الخــوذ البيضــاء رائــد الصالــح النــار علــى األمــم 

المتحــدة بشــكل الفــت، بعــد أن كان انتقــد اســتجابتها اإلنســانية لشــمال ســوريا بعــد 

زلــزال كهرمــان مرعــش، الــذي ضــرب عشــر واليــات تركيــة وســت محافظــات ســورية.

ــى  ــدة إل ــم المتح ــلته األم ــذي أرس ــوارث ال ــتجابة الك ــق اس ــح أن فري ــف الصال وكش

ــه،  ــي وجهــت ل ــن قــد أعــرب عــن انزعاجــه الشــديد مــن االنتقــادات الت ــب وعفري إدل

مشــيرا إلــى أن الفريــق قــال: علــى المنظمــات الســورية أن تختــار مكانهــا الصحيــح. أي 

لكــي تحصــل علــى التمويــل يجــب أن تصمــت.

كمــا نشــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز األمريكيــة تقريــرا قالــت فيــه إن بشــار األســد 

يســتخدم دبلوماســية الكارثــة ليعــود إلــى المســرح العالمــي مــن جديــد. وقــال كاتــب 

ــرة الضــوء العالميــة  ــزال القــوي قــذف الديكتاتــور الســوري إلــى دائ ــر، أن الزل التقري

ــة.  ــية الكارث ــر دبلوماس ــي عب ــرح العالم ــى المس ــوة إل ــدم خط ــة للتق ــه فرص ومنح

ومــع زيــادة أعــداد الضحايــا بســبب أقــوى زلــزال يضــرب المنطقــة منــذ مئة عــام تلقى 

األســد المنبــوذ بســبب قصفــه وتعذيبــه شــعبه ســيا مــن رســائل العــزاء والتعاطــف 

ــه  ــى مكتب ــدة إل ــم المتح ــي األم ــارزون ف ــؤولون الب ــق المس ــرى. وتدف ــن دول أخ م

ــس  ــة بالماب ــرات المحمل ــت الطائ ــور. وهبط ــه الص ــذوا مع ــاعدة وأخ ــوا المس وعرض

والمســاعدات مــن دول أخــرى، بينهــا الســعودية أيضــا التــي أرســلت فــي الماضــي 

المســاعدات والمــال للمعارضــة المســلحة التــي كانــت تحــاول اإلطاحــة بــه.
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الشرق األوسط : اتصاالت سرية لتمديد صفقة المعابر مقابل العقوبات

الزلزال حّرك أوراق التطبيع... واألسد إلى ُعمان قريبًا

حــرك الزلــزال الــذي ضــرب ســوريا وتركيــا، أوراق التطبيــع العربــي مــع دمشــق، وســط 

أنبــاء عــن قيــام الرئيــس الســوري بشــار األســد بزيــارة إلــى العاصمــة العمانيــة مســقط، 

فــي الفتــرة القريبــة، ثــم إلــى اإلمــارات. وتجــري اتصــاالت ســرية لتمديــد صفقــة فتــح 

المعابــر التركيــة مــع ســوريا مقابــل تمديــد تجميــد العقوبــات األميركيــة.

ــت  ــل ســنة، منســية وغاب ــا قب ــدء الحــرب فــي أوكراني ــت ســوريا أصبحــت مــع ب وكان

ــزال حركــت  ــة الزل ــة. لكــن كارث ــة والدولي ــات اإلقليمي أو انخفضــت فــي ســلم األولوي

الجمــود، وانطلقــت سلســلة مــن االتصــاالت السياســية بيــن الــدول المعنيــة العربيــة 

وغيــر العربيــة. كمــا تلقــى األســد اتصــاالت هاتفيــة، بعضهــا غيــر مســبوق فــي 

العقــد األخيــر، بينهــا مــن الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي، إضافــة إلــى قيــام 

ــه إلــى دمشــق منــذ ســنوات. ــارة ل ــأول زي ــر الخارجيــة األردنــي أيمــن الصفــدي ب وزي

ــم  ــن تقدي ــزاوج بي ــذي ي ــا ال ــكة بموقفه ــة متمس ــزال دول عربي ــل، ال ت ــي المقاب ف

ــع  ــورية، م ــة الس ــل األزم ــن وح ــودة الاجئي ــروط ع ــر ش ــانية وتوفي ــاعدة اإلنس المس

ماحظــة اســتمرار العاقــة مــع طهــران التــي تمثلت بزيــارة الجنــرال اإليراني إســماعيل 

قاآنــي إلــى حلــب بعــد الزلــزال قبــل أي مســؤول ســوري.

ــرص  ــان وقب ــا واليون ــل إيطالي ــه، إذ إن دواًل مث ــزال االنقســام األوروبــي علــى حال وال ي

ــار، ال  ــع، ال لإلعم ــاث: ال للتطبي ــة الث ــاءات األوروبي ــة ال ــى مراجع ــو إل ــا، تدع والنمس

ــة السياســية. ــق تقــدم بالعملي ــل تحقي ــات، قب لرفــع العقوب

ــاد،  ــوم مض ــرًا لهج ــركا مؤخ ــرى وأمي ــة األخ ــدول األوروبي ــدت ال ــل، حش ــي المقاب ف

ــر. ــح المعاب ــان فت ــي لضم ــرار دول ــدار ق ــاث وإص ــالاءات الث ــك بـ للتمس
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أندرو جيه. تابلر معهد واشنطن : مساعدة ضحايا الزلزال السوري وليس األسد
علــى واشــنطن اتخــاذ خطــوات معينــة للتأكــد مــن أن الترخيــص العــام األخيــر الصــادر 
عــن وزارة الخزانــة األمريكيــة ال يخلــق ثغــرات جديــدة للنظــام الســوري أو رعاتــه فــي 

موســكو وطهــران أو لشــركائه اإلرهابييــن األجانــب.

ويتمتــع الغــرب بقــدرة كبيــرة علــى تغييــر هــذا الوضــع وقيامــه بذلــك ســيكون أمــرًا 
مهمــًا وحاســمًا. فالواليــات المتحــدة وبريطانيــا و"االتحــاد األوروبــي" وكنــدا تقــدم 
حاليــًا حوالــي 91 فــي المائــة مــن المســاعدات اإلنســانية التــي تتدفــق إلــى ســوريا 
ــاذ  ــنطن اتخ ــى واش ــب عل ــك يج ــنويًا(. لذل ــار دوالر س ــن 2.38 ملي ــار دوالر م )2.16 ملي
خطوتيــن فوريتيــن لتخفيــف المعانــاة فــي المناطــق المتضــررة مــن الزلــزال فــي 

شــمال غــرب ســوريا.

أواًل، ينبغــي أن تســعى إلــى اســتصدار قــرار مــن مجلــس األمــن يضمــن بقــاء المعابــر 
ــذ عــام 2020، أصبحــت  ــد فتحهــا مفتوحــة لمــدة عــام علــى األقــل. فمن التــي أعي
المســاعدات عبــر الحــدود لعبــة كــرة قــدم سياســية فــي األمــم المتحــدة، حيــث 
ــاب  ــر واحــد )ب ــر إلــى معب ــل عــدد المعاب ــو" لتقلي ــدات "الفيت تســتخدم روســيا تهدي
الهــوى( وتقصيــر مــدة تجديــد آليــة المســاعدات إلــى ســتة أشــهر فقــط لــكل 
ــارات الضيقــة  ــة فــي هــذه الخي ــق اإلنســانية الكامن ــت العوائ ــد. ومجــددًا، تجل تجدي

ــوريا. ــي س ــزال ف ــرار( الزل ــرة )ألض ــتجابة المتعث ــي االس ف

ــكل  ــة بش ــات األمريكي ــف العقوب ــة تخفي ــي مهم ــر، ه ــدًا بكثي ــر تعقي ــًا، واألكث ثاني
ــة  ــج حمل ــزالزل دون تأجي ــرري( ال ــا ومتض ــروعة )لضحاي ــة المش ــم اإلغاث ــب لدع مناس
ــن  ــؤولية ع ــن المس ــرب م ــام الته ــا النظ ــل منه ــي يأم ــرة والت ــوري الثاب ــام الس النظ
ــرب  ــن الح ــع زم ــن فظائ ــداًء م ــر، ابت ــوم الكثي ــمل الي ــي تش ــدة والت ــه العدي انتهاكات
ووصــواًل إلــى إنتــاج المخــدرات واالتجــار بهــا علــى نطــاق واســع. ومــا زاد هــذه 
المعضلــة تعقيــدًا هــو أن بعــض دول المنطقــة تدفــع باتجــاه تطبيــع العاقــات مــع 

ــام. النظ
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باإلضافــة إلــى ذلــك، علــى اإلدارة األمريكيــة اتخــاذ خطــوات لكســر الــدورة الحاليــة، 
وهــي حلقــة غالبــًا مــا تجــد فيهــا واشــنطن وحلفاؤهــا أنفســهم عاجزيــن عــن 
ــن مــن  ــر المتوقعــة فــي ســوريا ومحاصري ــأي رد فعــل أمــام التطــورات غي ــان ب اإلتي
قبــل موســكو، ممــا يــؤدي إلــى تقليــل الخيــارات المتاحــة أمامهــم. وقــد تســتلزم 
صياغــة نهــج جديــد إعطــاء أولويــة أكبــر للسياســة الســورية والتفكيــر بشــكل خــاق 
حــول أفضــل الســبل لتحقيــق أهــداف السياســة األمريكيــة، ودعــم الشــعب الســوري، 

ــه. ومواجهــة النظــام ورعات

وتتمثــل إحــدى األفــكار الواعــدة فــي إنشــاء "قنــاة بيضــاء" فــي ســوريا للمســاعدات 
ــران فــي  ــع مــع إي ــذي اُتب ــى غــرار النهــج ال ــك الخاصــة بالحــوادث، عل اإلنســانية وتل
تشــرين األول/أكتوبــر 2020، عندمــا أعلنــت واشــنطن أن الحكومــات والمؤسســات 
ــى  ــروعة إل ــانية المش ــادرات اإلنس ــع للص ــة دف ــاء آلي ــا إنش ــة يمكنه ــة األجنبي المالي
ذلــك البلــد طالمــا لــم يتــم تحويــل أي أمــوال إلــى نظامــه. ويتطلــب إنشــاء مثــل هــذه 
القنــاة لســوريا اتخــاذ قــرارات متزامنــة مــن قبــل حكومــات متقاربــة التفكيــر، فضــًا 
عــن إنشــاء غرفــة مقاصــة ســيادية لمعالجــة مخاطر المعامات للشــحنات في ســوريا. 
وسيســاعد ذلــك علــى ضمــان عــدم اســتفادة نظــام األســد ومنظمــات معينــة مــن 
المســاعدات، أو التاعــب بهــا مــن خــال البــاب الــذي فتحتــه "الرخصــة العامــة رقــم 
ــن الســوريين علــى إعــادة  23"، وفــي الوقــت نفســه سيســاعد هــذا النهــج المدنيي

بنــاء منازلهــم وحياتهــم.
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سادسًا: رؤية تحليلية

بعــد كارثــة الزلــزال الطبيعيــة والتــي أدت إلــى ضحايــا بعشــرات اآلالف يبــدو أن نظــام 
األســد يعكــف علــى محاولــة ركــوب موجــة التعاطــف الدوليــة واإلقليميــة مــع 
ضحايــا الكارثــة، إلعــادة تعوييــم  نفســه مســتغا حاجــة بعــض الــدول اإلقليميــة 
ــر  ــام وزي ــا قي ــدول، وكان الفت ــى النظــام لحســاب ملفــات تهــم هــذه ال ــاح عل لانفت
الخارجيــة المصــري ســامح شــكري بزيــارة إلــى ســورية وااللتقــاء ببشــار األســد، ويبــدو 
أن فــي جعبتــه طرحــا معينــا مرتبــط بــاألدوار التــي تلعبهــا تركيــا وإيــران فــي ســورية، 
علــى قاعــدة بــأن زيــادة االنخــراط العربــي فــي ســورية ســيؤدي إلــى انكفــاء األدوار 
ــدث  ــا أن المتح ــى األن كم ــا حت ــح عقمه ــة وض ــي معادل ــا، وه ــرى أو تحجيمه األخ
باســم وزارة الخارجيــة المصريــة "أحمــد أبــو زيــد”  أن زيــارة ســامح شــكري إلــى دمشــق 
لــم تتنــاول عــودة ســلطة األســد لشــغل مقعــد ســوريا فــي جامعــة الــدول العربيــة، 
ــام،  ــع النظ ــع م ــار التطبي ــن مس ــة م ــدوى فعلي ــود ج ــدم وج ــى ع ــر عل ــو مؤش وه
ــق  ــع النظــام مــن تحقي ــو األمريكــي فــي هــذا المضمــار مــا زال قائمــا ويمن فالفيت
فوائــد تذكــر كمــا أن قــدرة الــدول التــي تطبــع مــع النظــام تبقــى محــدودة لجهــة 

قدرتهــا علــى إنقــاذه.   
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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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