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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

وزيــر الدفــاع التركــي خلوصــي أكار: لــم تحصــل موجــة هجــرة مــن ســوريا إلــى تركيــا 

بعــد الزلــزال بــل علــى العكــس عــاد نحــو 42 ألــف ســوري إلــى بادهــم طواعيــة

"المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة القطريــة ماجــد األنصــاري يؤكــد أن موقــف بــاده 

مــن نظــام األســد لــم يتغيــر

األنصــاري: األســباب التــي دعــت لتجميــد عضويــة ســوريا فــي جامعــة الــدول العربيــة 

ال تــزال قائمــة

األنصــاري: إذا لــم يكــن هنــاك حــل سياســي حقيقــي فلــن يكــون هنــاك تغييــر فــي 

الموقــف القطــري مــن هــذه المســألة"

الخارجيــة الروســية: وزيــر الخارجيــة ونظيــره التركــي بحثــا فــي "نيودلهــي" جملــة مــن 

القضايــا الدوليــة و منهــا الوضــع فــي ســوريا

ــا يتعرضــون  "األكاديمــي والسياســي التركــي ياســين أقطــاي: الســوريون فــي تركي

ــزال المدمــر  ــه وطــأة الزل ــون في ــر لاشــمئزاز فــي وقــت يتحمل لخطــاب عنصــري مثي

ــا وســوريا. ــذي ضــرب تركي ال

أقطــاي: معانــاة الســوريين ال تنتهــي هنــا فهــم ال يأخــذون حقهــم فــي أن يكونــوا 

ضحايــا للــزالزل
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ــال  ــن أمث ــدر م ــي تص ــة الت ــات العنصري ــداع بالخطاب ــدم االنخ ــى ع ــو إل ــاي يدع أقط
رئيــس حــزب "النصــر" المعــارض أوميــت أوزداغ معتبــرًا أنهــم يحاولــون ســرقة البطولــة 

فــي األزمــات مــن خــال التجــرد مــن اإلنســانية"

سويســرا تخفــف بعــض عقوباتهــا علــى ســلطة األســد لتيســير إيصــال المســاعدات 
اإلنســانية إلــى ســوريا

القيــادة المركزيــة األميركيــة فــي بيــاٍن صحفي: نفذنــا 15 عملية مشــتركة وعمليتان 
لقواتنــا فقــط فــي ســوريا خال شــهر شــباط

القيــادة: عملياتنــا فــي ســوريا أســفرت عــن مقتــل 5 عناصــر واعتقــال 11 آخريــن مــن 
تنظيــم الدولــة

األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش للجزيــرة: نحــاول جاهديــن العمــل 
مــن أجــل إيصــال المســاعدات لمنكوبــي الزلــزال فــي ســوريا وتركيــا 

غوتيريــش: وصــول فــرق اإلغاثــة كان أســهل فــي تركيــا مقارنــة بســوريا بســبب الوضــع 
األمنــي المختلــف للمناطق الســورية 

ــى األمــم المتحــدة فــي تأخــر وصــول المســاعدات كان  ــوم عل ــش: إلقــاء الل غوتيري
األســهل لكــن ال يعكــس الواقــع

"البنــك الدولــي: الزلــزال المدمــر الــذي ضــرب شــمال ســوريا فــي 6 شــباط ومــا تلتــه مــن 
هــزات تســببت بأضــرار ماديــة تقدر بنحــو 5.1 مليــارات دوالر 

ــي  ــج المحل ــن النات ــو 10% م ــادل نح ــزالزل تع ــببها ال ــي س ــرار الت ــي: األض ــك الدول البن
اإلجمالــي للبــاد وتشــمل 4 محافظــات يقيــم فيهــا نحــو 10 ماييــن شــخص"

البنــك الدولــي: حلــب كانــت أشــد المحافظــات تضــررًا إذ ســجلت 45% مــن مجمــل 
األضــرار التقديريــة بـــنحو 2.95 مليــار دوالر

الخارجيــة التونســية: وزيــرا الخارجيــة التونســي والســوري فــي حكومــة "ســلطة 
األســد" بحثــا هاتفيــًا ســبل عــودة العاقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن
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أميــر دولــة قطــر: أدعــو الجميــع لدعــم جهــود تركيــا لتجــاوز كارثــة الزلــزال وأســتغرب 
تأخــر المســاعدات إلــى الشــعب الســوري

أميــر دولــة قطــر: ال يمكــن حــل أزمــة األمــن الغذائــي عبــر المســاعدات اإلنســانية 
الطارئــة والمعالجــات المؤقتــة فقــط

أميــر دولــة قطــر: أســتغرب تأخــر تقديــم المســاعدات لضحايــا الزلــزال فــي ســوريا ومــن 
الخطــأ اســتغال المســاعدات لتحقيــق أغــراض سياســية

وزيــر الخارجيــة األميركــي "أنطوني بلنكيــن": فرضنا عقوبات على ضابط االســتخبارات 
العســكرية التابعــة لســلطة األســد "أمجــد يوســف" لتورطــه فــي "انتهاكات جســيمة 

لحقوق اإلنســان"

وزارة الخارجيــة التركيــة تســتدعي ســفير الواليــات المتحــدة األمريكيــة لــدى أنقــرة 
وتطلــب توضيحــًا حــول زيــارة رئيــس األركان األمريكــي لشــمال شــرقي ســوريا

وزيــر الخارجيــة الســعودي: يوجــد حــوار لعــودة ســوريا إلــى الحضــن العربــي لكــن مــن 
المبكــر الحديــث عــن ذلــك

ــاك مــن  ــزال تســبب فــي دمــار شــديد فــي ســوريا وهن ــة التركــي: الزل ــر الخارجي "وزي
فقــدوا حياتهــم مــن األشــقاء فــي ســوريا، تركيــا تحركــت إليصــال المســاعدات الدولية 
إلــى ســوريا عبــر معبــر بــاب الهــوى، حتــى اآلن عبــرت 475 شــاحنة مســاعدات إلــى 

ســوريا عبــر األراضــي التركيــة"

ــزال  ــر مــع ســوريا عقــب الزل ــة التركــي: سياســيون اســتغلوا فتــح معاب ــر الخارجي "وزي
للترويــج لوجــود موجــة لجــوء جديــدة مــن الســوريين، إيــران أعربــت عــن رغبتهــا فــي 
المشــاركة فــي االجتمــاع الثاثــي مــع ""ســلطة األســد"" وتركيــا رحبــت أســتانا هــي 
المســار الوحيــد الــذي يعمــل حتــى اآلن فــي موضــوع األزمــة الســورية، الطــرف 
الروســي اقتــرح عقــد اجتمــاع تحضيــري الجتمــاع رباعــي بين تركيا واألســد بمشــاركة 

إيــران"



راصد نما للنصف األول من آذار 2023

Page 5

وزيــر الخارجيــة اإليرانــي: إيــران ترحــب بصيغــة الحــوار الرباعيــة التــي تضــم تركيا وروســيا 

وإيران واألســد

ــوات  ــحاب ق ــت انس ــة تصوي ــال عملي ــون خ ــي يرفض ــواب األمريك ــس الن ــاء مجل أعض

ــات المتحــدة مــن ســوريا الوالي

وزيــر الخارجيــة الروســي: تبادلنــا المعلومــات مــع الســعودية بشــأن صيغــة أســتانا لحــل 

األزمــة فــي ســوريا

وزيــر الدفــاع التركــي خلوصــي آكار: علــى أصدقائنــا فــي الشــمال الســوري أن يكونوا 

مطمئنيــن بشــأن محادثنــا مع األســد

آكار: ليــس مــن الــوارد بتاتــًا أن نتخــذ أي إجــراء أو تصــرف أو نتعهــد بالتــزام مــن شــأنه 

أن يضــع الســوريين فــي تركيــا والشــمال الســوري فــي مــأزق

آكار: الجانــب الســوري )ســلطة األســد( يتفهــم أســباب مــا تقــوم بــه تركيــا ضــد 

األهــداف اإلرهابيــة شــمالي ســوريا وهنــاك مؤشــرات ملموســة علــى ذلــك

آكار: العمليــات التركيــة ضــد اإلرهابييــن تدعــم بمعنــى آخــر حقــوق الســيادة ووحــدة 

أراضــي ســوريا

آكار: مــا نفعلــه نحــن ال ُيعتبــر احتــاال وال اغتصابــا وإنمــا مــا نســعى إليــه فقــط هــو 

حمايــة حدودنــا وضمــان ســامة مواطنينــا

األناضــول: موســكو تســتضيف نــواب وزراء خارجيــة تركيــا وروســيا وإيــران وســلطة 

األســد لعقــد اجتمــاع حــول ســوريا يومــي 15 و16 آذار

الرئيــس التونســي الســابق "المنصــف المرزوقــي" فــي كلمة أمام االئتاف الســوري 

فــي اســطنبول: إن منهــج وإعــادة التأهيــل المتبــع بحــق نظــام ســلطة األســد منهــج 

ــد  ــر مــن واقــع البل ــن يغي ــر مــن حقيقــة هــذا النظــام المفضوحــة ول ــن يغي باهــت ل

الــذي يعانــي مــن انهيــارات اقتصاديــة وسياســية
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الخارجيــة األمريكيــة: لــن نطبــع عاقتنــا مــع ســلطة األســد ولــن ندعــم تطبيعــه مــع 
دول أخــرى فــي غيــاب تقــدم نحــو حــل سياســي

ــر بيدرســن: إن الوضــع فــي ســوريا أصبــح  المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا غي
ــق" ــانية والمنط ــي اإلنس ــلوب "يجاف ــس األس ــتمرار بنف ــال واالس ــوق االحتم يف

بيدرســن: ســوف تســتمر معانــاة الســوريين مــا لــم يكــن هنــاك حــل سياســي شــامل 
يعيــد ســيادة ســوريا ووحــدة أراضيهــا ويمّكــن الشــعب الســوري مــن العيــش بكرامــة 

ورســم مســتقبله
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ثانيًا: الحراك السياسي

الرئيســة المشــتركة لمكتــب الطاقــة فــي اإلدارة الذاتيــة ""أمــل خزّيــم"": إيقــاف ســد 

تشــرين شــمال شــرقي حلــب عــن العمــل لمــدة أســبوع بســبب انخفــاض الــوارد المائي

خزيــم: ســيتم قطــع التيــار الكهربائــي لمــدة أســبوع فقــط مــع الحفاظ على اســتمرار 

ميــاه الشــرب والري"

ــة  ــة المســتهلك التابعــة لســلطة األســد تحــدد كمي ــة وحماي ــة الداخلي "وزارة التجاري

ــوم  ــبوعيًا كل ي ــدد أس ــرام تج ــو غ ــة بـــ 1 كيل ــة الذكي ــى البطاق ــة عل ــل المتاح البص

ــبوع  ــن األس ــوم م ــي أي ي ــات ف ــراء المخصص ــن ش ــبت ويمك س

الــوزارة: األمــر ال يحتــاج تســجيل أو انتظــار رســالة وإنمــا التوجــه بالبطاقــة الذكيــة إلــى 

صــاالت الســورية للتجــارة وشــراء البصــل بإبــراز البطاقــة 

الــوزارة: ســيتم طــرح عــدد آخــر مــن المــواد غيــر البصــل بنفــس الطريقــة علــى البطاقــة 

الذكيــة بالتزامــن مــع شــهر رمضــان"

وزارة الدفــاع فــي الحكومــة المؤقتــة تنشــر بيانــًا حــول تأخــر صــرف رواتــب مقاتلــي 

الجيــش الوطنــي بســبب كارثــة الزلــزال وتؤكــد أن المقاتليــن فــي الجيــش والشــرطة 

العســكرية سيســتلمون راتبيــن معــًا فــي شــهر أذار الجــاري

ــي  ــة األركان األمريك ــس هيئ ــارة رئي ــن زي ــد تدي ــلطة األس ــة س ــة بحكوم وزارة الخارجي

إلــى قاعــدة عســكرية أمريكيــة شــمال شــرقي ســوريا بحجــة أنهــا "انتهــاكًا لســيادة 

أراضيهــا"

اتفــاق بيــن حركــة أحــرار الشــام "القاطــع الشــرقي" و وزارة الدفــاع فــي الحكومــة 

الســورية المؤقتــة يقضــي بتســليم العائــدات الماليــة مــن معبــر الحمــران بريــف حلــب 

الشــرقي لــوزارة الدفــاع
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الحكومــة الســورية المؤقتــة تســتقبل وفــدًا مــن األمــم المتحــدة فــي الشــمال 
الســوري لمناقشــة أبــرز احتياجــات المنطقــة

المصلحــة  كــدو":  "عبــداهلل  الوطنــي  االئتــاف  فــي  السياســية  الهيئــة  عضــو 
اإلســتراتيجية المســتدامة للــدول العربيــة هــي قطعــًا مــع الشــعب الســوري وليــس 

مــع ســلطة األســد التــي يرفضهــا الشــعب

وزارة الدفــاع فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة تتســلم إدارة وتشــغيل نقطــة عبــور 
الحمــران فــي منطقــة عمليــات درع الفــرات بريــف حلــب الشــرقي مــن خــال لجنــة 

مــن الجيــش الوطنــي والشــرطة العســكرية

ــان اإلســرائيلي مــن اســتمرار  ــة فــي حكومــة ســلطة األســد تحــذر الكي وزارة الخارجي
ــى األراضــي الســورية ــة عل الغــارات الجوي

رئيــس االئتــاف الوطنــي "ســالم المســلط": دعــوة ســلطة األســد لمؤتمــر المانحيــن 
فــي بروكســل إن تّمــت، إنمــا هــي إهانــة للشــعب الســوري واســتخفاف بتضحياتــه 

ومــا هــي إال مكافــأة لــه لمــا اقترفــه مــن جرائــم بحــق هــذا الشــعب

ــم رحمــة": الشــعب الســوري ينتظــر موقفــًا  ــن العــام لائتــاف الوطنــي "هيث األمي
ــة ردًا علــى مجــزرة التضامــن التــي هــزت العالــم ــًا أشــد صرامــة وجدي أمريكي

"رئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري ســالم المســلط: الشــعب الســوري ال يفــرح البتــة 
بقصــف منشــآته االقتصاديــة وهــل يفــرح ســورٌي بدمــار مــا بنــي مــن قــوت أطفالــه 

ومــوارد وطنــه؟

ــذي حــّول كل منشــأة  المســلط: ســلطة اإلجــرام تتحمــل تبعــات مــا يحصــل فهــو ال
ــًا  ــا أهداف ــم وجعله ــران ومرتزقته ــيات طه ــياته وميليش ــات لميلش ــر عملي ــى مق إل

لمــن هــم علــى شــاكلته

المســلط: مــن خــال تلــك المقــرات التــي اســتحوذت عليهــا الميليشــيات اإليرانيــة 
والتــي اســتهدفت يعبــر الســاح وفيهــا ُتصّنــع المخــدرات ومنهــا ُتهــّرب

ــر الشــعب الســوري عــن أســفه الســتهداف البنية التحتيــة لوطنه  المســلط: مثلمــا ُيعِبّ
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فهــو فــي اآلن ذاتــه يرفــض صّنــاع اإلرهــاب والمخدرات علــى أرضه"

الجيــش الوطنــي الســوري ينفــي فــي بيــان ادعــاءات بتســهيله عمليــة تهريــب 
لعنصريــن فــي قــوات األســد عبــر الحــدود التركيــة للوصــول إلــى أوروبــا

وزارة الدفــاع فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة تمنــع منعــًا باتــًا ارتــداء اللثــام 
لتغطيــة الوجــه مــن قبــل عناصــر الجيــش الوطنــي

وزارة اإلدارة المحليــة والخدمــات بالحكومــة الســورية المؤقتــة تفتتــح أعمــال اللجنــة 
ــوزارة  ــى ال ــي مبن ــزال ف ــن الزل ــة ع ــرار الناتج ــم األض ــح وتقيي ــة بمس ــة الخاص المركزي

بمدينــة عفريــن

االئتــاف الوطنــي يصــدر بيانــا يديــن فيــه حادثــة قتــل وتعذيــب ســوريين علــى الحدود 
الســورية التركية

البيــان: االئتــاف الوطنــي الســوري يتابــع باهتمــام بالــغ الحــوادث المؤســفة التــي 
تحصــل علــى الحــدود الســورية التركيــة مــن انتهــاكات مــن قبــل بعــض العناصــر مــن 

حــرس الحــدود التركــي
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البيــان: االئتــاف يعبــر عــن إدانتــه ألي انتهــاك يمــس األبريــاء ويشــير إلــى ضــرورة 

محاســبة العناصــر المتورطــة بقتــل وتعذيــب عــدد مــن الشــبان الســوريين والحفــاظ 

ــي ــوري والترك ــعبين الس ــع الش ــذي يجم ــز ال ــوي الممي ــط األخ ــى التراب عل

البيــان: تواصلنــا مــن أيــام مــع الحكومــة التركيــة بشــأن هــذه الحــوادث وطالبنــا بفتــح 

ــم معرفــة دوافــع العناصــر المتورطــة ومحاســبتهم وتفــادي  تحقيقــات فيهــا لتت

حصــول مثــل هــذه الحــاالت مســتقبًا

ــع  ــة م ــي مقابل ــى ف ــن مصطف ــد الرحم ــة" عب ــورية المؤقت ــة الس ــس "الحكوم رئي

وكالــة األناضــول التركيــة: "المنطقــة اآلمنــة" شــمال غربــي ســوريا قــادرة علــى 

اســتيعاب مزيــد مــن الســوريين

رئيــس ســلطة األســد يصــل موســكو فــي زيــارة رســمية يلتقــي خالهــا الرئيــس 

بوتيــن فاديميــر  الروســي 

وزارة الدفــاع فــي "الحكومــة الســورية المؤقتــة" تصــدر تعميمــًا يقضــي بإلغــاء 

الســجون لــدى جميــع فصائــل الجيــش الوطنــي الســوري ونقــل الســجناء إلــى ســجون 

الشــرطة العســكرية وتدعــو إلحالــة األشــخاص ممــن ال تــزال محاكماتهــم جاريــة مــع 

ملفاتهــم إلــى إدارة القضــاء العســكري

بشار األسد يلتقي الرئيس الروسي فياديمير بوتين في موسكو 

بوتيــن: الشــعب الســوري تعــرض لألســف لكارثــة الزلزال التي تســببت بتفاقــم معاناته 

نحــن كأصدقــاء مخلصيــن نقــوم بــكل ما فــي وســعنا لتخفيف هــذه المعاناة 

األســد: ســعيد جــدًا بهــذه الزيــارة.. اللقــاءات بيــن مســؤولينا ال تنقطــع ولكــن التغيــرات 

الدوليــة خــال العــام الماضــي تتطلــب منــا أن نلتقــي لوضــع تصــورات مشــتركة لهــذه 

المرحلة"
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ثالثًا: التطورات في الساحة السورية

مناطق النظام:
ــلحة      ــات المس ــدى المجموع ــم إح ــي" متزع ــادو الرفاع ــادي ج ــو "ش ــل المدع مقت

التابعــة لفــرع األمــن العســكري برصــاص مســلحين مجهوليــن فــي مدينــة "الصنميــن" 
بريــف درعــا الشــمالي

ــة خــال جمعهمــا "الكمــأة"      ــر انفجــار لغــم بدراجتهمــا الناري ــاة إث ــل شــاب وفت مقت
ــف ســلمية الشــرقي بري

العثــور علــى جثــة الشــاب "حســن حســين الحريــري" علــى طريــق دمشــق درعــا بالقــرب     
مــن بلــدة "خربــة غزالــة" شــرقي درعــا

ــح      ــع لمجموعــة عســكرية تعمــل لصال ــوت" يتب ــو نب ــف أب ــادر خل ــل المدعــو "ن مقت
ــد ــن فــي درعــا البل ــة" برصــاص مجهولي ــم الدول "تنظي

ــة      ــى جبه ــد عل ــلطة األس ــوات س ــة وق ــل المقاتل ــن الفصائ ــة بي ــتباكات متقطع اش
ــب ــي إدل ــة جنوب ــل الزاوي ــة جب ــة" بمنطق "رويح

ــن      ــلحين مجهولي ــاص مس ــتهدافه برص ــر اس ــوان" إث ــروان كي ــان م ــاب "يم ــل الش مقت
ــة درعــا فــي مدين

وكالــة ســلطة األســد ســانا: قصــف جــوي إســرائيلي علــى مطــار حلــب الدولــي أدى     
لخروجــه عــن الخدمــة

ــه      ــه وإصابت ــار علي ــاق الن ــد إط ــي" بع ــم البلخ ــاب "حكي ــل الش ــام تعتق ــوات النظ ق
ــا ــمالي درع ــل" ش ــة "إنخ ــي مدين ــروح ف بج

مقتــل المدعــو "فايــز الراضــي" متزعــم أحــدى المجموعــات المســلحة التــي تعــرف     
بتعاونهــا مــع عناصــر "تنظيــم الدولــة" برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة "الطيبــة" بريــف 

درعــا الشــمالي

وفاة شخصين نتيجة حريق نشب بمنزل قرب دوار الضبع في حي القدم بدمشق    
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ــلحين      ــاص مس ــام برص ــوات النظ ــع لق ــي التاب ــن الداخل ــر األم ــن عناص ــة م ــل ثاث مقت
ــة" شــرقي درعــا ــة غزال ــدة "خرب بالقــرب مــن بل

"رئيــس غرفــة صناعــة حلــب فــارس الشــهابي ينتقــد ســلطة األســد ويطالبهــا بدفــع     
تعويضــات للمتضرريــن مــن الزلــزال أو منحهــم إعفــاءات ومحفــزات ماليــة

    

الشــهابي المعروف الموالي لســلطة األســد: إن لم تعوضوا المتضررين أو تعطوهم     
محفــزات ماليــة فــا تلومــوا المواطــن إذا فقد الثقــة واألمل في أصعــب االوقات"

ــرح طــرح مــادة      ــة المســتهلك التابعــة لســلطة األســد يقت ــة حماي ــن الســر جمعي أمي
ــع ــة توفيرهــا للجمي ــة الجمعي ــا برغب ــة متذرًع ــر البطاقــة الذكي التمــر عب

إذاعــة شــام المواليــة: وفــاة امــرأة وطفلهــا إثــر حــادث تصــادم قطــار وســيارة خاصــة     
الليلــة الماضيــة عنــد مفــرق "خربــة غــازي" بريــف حمــص الغربــي

إصابــة المدعــو "يحيــى أبــو حــاوة" متزعــم أحــدى المجموعــات التابعــة لفــرع     
األمــن العســكري التابــع لســلطة األســد بجــروح نتيجــة اســتهدافه برصــاص مســلحين 

ــدة "إبطــع" شــمالي درعــا ــن فــي بل مجهولي

مقتــل المدعــو "يحيــى أبــو حــاوة" متزعــم أحــدى المجموعــات التابعة لفــرع األمن     
ــن  ــلحين مجهولي ــاص مس ــتهدافه برص ــة اس ــد نتيج ــلطة األس ــع لس ــكري التاب العس

فــي بلــدة "إبطــع" شــمالي درعــا

مقتــل و إصابــة عــدد مــن عناصــر قوات ســلطة األســد إثر هجوم مســلحين اســتهدفوا     
أحــد مواقعهــم في باديــة "كباجب" جنوبــي ديرالزور

العثــور علــى الشــابين "مــراد العفادلــه" و "إبراهيــم العفادلــه" مقتوليــن بالقــرب مــن     
بلــدة "المزيريــب" بريــف درعــا الغربــي

رئيــس مجلــس مدينــة لاذقيــة حســين زنجرلــي التابعــة لحكومــة األســد: المحافظــة     
تتكفــل بتكاليــف الهــدم وترحيــل األنقــاض بشــكل كامــل دون أن ُتحمــل أي عــبء أو 

كلفــة علــى عاتــق أصحــاب وشــاغلي المبانــي المقــرر هدمهــا جــراء الزلــزال
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ميليشــيا الحــرس الثــوري اإليرانــي تعتقــل ضابطــا وعناصــر فــي قــوات النظــام بديــر     
الــزور بتهمــة "تســريب معلومــات ســرية لجهــات معاديــة" عقــب االســتهداف األخيــر 

ألحــد مقــرات الميليشــيا فــي حــي الحميديــة

مناطق قسد:

ــع      ــة نب ــى منطق ــور إل ــم العب ــاء محاولته ــابين أثن ــليشيا PKK/PYD ش ــت ميـ.ـ اعتقل
الســام شــمال الحســكة

مقتــل الشــاب " وســام حســن الجاســم" بقصــف مدفعــي تركــي اســتهدف مواقــع     
لمـ.ـــيليشيا PYD/PKK فــي محيــط عيــن عيســى شــمال الرقــة

الجيـ.ـــش التركي يستهدف بالمدفـ.ـــعية الثـ.ـــقيلة مواقع مـ.ـــيليشيا PKK/PYD في     
محيــط قريــة كــوران بريــف عيــن العــرب شــرق حلــب

مقتــل 5 أشــخاص وإصابــة أكثــر مــن 40 آخريــن جــراء انفجــار لغــم بشــاحنة كانــت     
تقلهــم أثنــاء توجههــم لجمــع "الكمــأة" بمنطقــة كباجــب فــي ريــف ديرالــزور

وفــاة طفــل جــراء انفجــار لغــم أرضــي أثنــاء رعيــه لألغنــام فــي باديــة معــدان شــرق     
الرقــة

أصيــب عنصريــن مــن ميـ.ـــليشيا PKK/PYD إثــر هجــوم مســلح أســتهدف نقطــة     
ــزور ــرق ديرال ــة ش ــدة الصبح ــام ببل ــق الع ــى الطري ــري عل ــاة ال ــن قن ــرب م ــكرية بالق عس

ــينما      ــارع س ــي ش ــة ف ــة ناري ــن دراج ــس م ــادث ده ــم لح ــراء تعرضه ــن ج ــة فتاتي إصاب
ــزور ــة ديرال ــي مدين ــؤاد ف ف

الجيـ.ـــش التركــي يقـ.ـــصف باألسـ.ـــلحة الثـ.ـــقيلة مواقــع ميـ.ـــليشيا PKK/PYD فــي     
قــرى صيــدا والخالديــة ومحيــط بلــدة عيــن عيســى والطريــق الدولــي m4 شــمال الرقــة

مقتــل عنصريــن مــن ميـ.ـــليشيا PKK/PYD إثــر انفجــار لغــم أرضــي فــي محيــط بلــدة     
عيــن عيســى شــمال الرقــة

أصيــب ثاثــة أطفــال بجــروح جــراء انفجــار مقــذوف حربــي فــي حــي الرصافــة بمدينة     
ــزور. دير ال
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مقتــل العنصــر " يوســف علــي بــدران الســالم " قتــل متأثــرا بإصابــة تعــرض لهــا قبــل     
أســبوع نتيجــة انفجــار لغــم أرضــي فــي باديــة ديــر الــزور"

الجيــش التركــي يقصــف مواقــع عســكرية لقســد فــي محيــط بلــدة عيــن عيســى     
بريــف الرقــة الشــمالي

"مقتــل العنصــر " عبــداهلل علــي التيشــوري "  قتــل نتيجــة اســتهدافه مــن قبــل     
مجهوليــن فــي باديــة الســخنة بريــف حمــص الشــرقي"

مقتــل 3 أشــخاص وإصابــة 7 آخريــن جــراء انفجــار لغــم فــي مدينــة ديــر الــزور شــرقي     
ســوريا

ســقوط صاروخيــن مصدرهمــا المليشــيات اإليرانيــة فــي محيــط حقــل العمــر النفطــي     
الــذي تتخــذ منــه قــوات التحالــف الدولــي قاعــدة عســكرية شــرق ديــر الــزور

المناطق المحررة:

الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة طفليــن شــقيقين اختناقــًا بأدخنــة حريــق مجهــول     
الســبب اندلــع اليــوم الخميــس فــي منزلهمــا بمدينــة الدانــا شــمالي إدلــب

قــوات النظــام تقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة محيــط قريــة النيــرب ومحيــط قريــة ســان     
بريــف إدلــب الجنوبــي الشــرقي

قــوات ســلطة األســد تســتهدف بصواريــخ فيــل محيــط بلــدة معــارة النعســان شــرق     
إدلــب

قوات سلطة األسد تقصف بالمدفعية محيط قرية كفرنوران بريف حلب الغربي    

ــبة 20      ــوريا بنس ــمال س ــي ش ــاء ف ــعر الكهرب ــض س ــن خف ــي" تعل ــركة " أك إينرج ش
ــرة  ــرة تركيــة بعــد أن كان 3.85 لي بالمئــة ليصبــح ســعر الكيلــو واط المنزلــي 3.45 لي

ــرة ــد أن كان 5.25 لي ــة بع ــرة تركي ــي 4.45 لي ــاري والصناع ــو واط التج ــعر الكيل وس

المؤسســة العامــة للحبــوب فــي الحكومــة المؤقتــة تعلــن اســتمرارها فــي تقديــم     
مــادة الخبــز للمتضرريــن مــن الزلــزال وذلــك بعــد توزيــع أكثــر مــن 216 ألــف ربطــة علــى 

نحــو 50 ألــف شــخص
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مســلحون يطلقــون النــار علــى مطعــم فــي مدينــة اعــزاز شــمالي حلــب إثــر شــجار     
حصــل مــع أحــد الزبائــن دون وقــوع إصابــات

"الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة رجــل وإصابــة اثنيــن آخريــن بانهيــار 4 جــدران بمدينــة     
إدلــب جــراء العاصفــة الهوائيــة التــي تجتــاح المنطقــة

الدفــاع المدنــي الســوري: العاصفــة الهوائيــة تتســبب بانهيــار قســم مــن حائــط منــزل     
فــي قريــة المســطومة بريــف إدلــب وتضــرر أجــزاء مــن مئذنة مســجد الرحمــن بمدينة 

مــارع شــمالي حلــب"

خــروج مظاهــرة أمــام مبنــى المجلــس المحلــي فــي مدينــة البــاب شــرق حلــب تطالب     
بتخفيــض األســعار وتحســين الواقــع األمنــي فــي المدينة

حريــق بمنــزل ســكني بســبب مدفــأة فــي مدينــة اعــزاز شــمالي حلــب دون ورود أنبــاء     
عــن إصابــات

ــق      ــن طري ــي" ع ــاء "اك اينيرج ــركة الكهرب ــذر ش ــزاز ين ــة اع ــي بمدين ــس المحل المجل
الكاتــب بالعــدل بفســخ عقــود الشــركة مــع المجلــس فــي حــال عــدم التزامهــا 

بالتســعيرة الجديــدة بعــد انخفــاض ســعر الكهربــاء مــن المصــدر

وفــاة طالــب فــي مدرســة شــهداء ترمانيــن شــمالي إدلــب إثــر مشــاجرة حصلــت مــع     
رفاقــه داخــل المدرســة يــوم أمــس األحــد

الدفــاع المدنــي ينتشــل جثــة شــاب مجهــول الهويــة توفــي غرقــًا فــي نهــر العاصــي     
بمنطقــة دركــوش غربــي إدلــب وينقلهــا للطبابــة الشــرعية بالمحافظة

الهــال األخضــر الســوري ينشــر "بروشــورات" فــي مدينــة اعــزاز للتوعية بخطــر تعاطي     
المخــدرات علــى حيــاة اإلنســان والمجتمــع وخطــوات التعافي منه

إصابــات إثــر اقتتــال عائلــي مســلح فــي مخيــم النــور قــرب بلــدة تــال الشــام بريــف     
مدينــة اعــزاز شــمالي حلــب

ــدة      ــي بل ــتقلونها ف ــوا يس ــة كان ــة ناري ــزالق دراج ــر ان ــابين إث ــة ش ــل و إصاب ــاة رج وف
كفرتخاريــم غربــي إدلــب
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قــوات األســد تقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة محيــط قريــة الرويحــة فــي جبــل الزاويــة     
جنــوب إدلــب

"أســماء األســد تجــري اتصــااًل مــع الطفلــة شــام وهــي داخــل مشــفى برجيــل فــي     
أبــو ظبــي حيــث تواصــل تلقيهــا العــاج بعــد بتــر ســاقيها

الطفلــة شــام كانــت بقيــت لنحــو 40 ســاعة تحــت األنقــاض بعــد انهيــار منزلهــا فــي     
قريــة أرمنــاز بريــف إدلــب جــراء الزلــزال المدمــر لينقذهــا عناصــر الدفــاع المدنــي ويتــم 

تحويلهــا إلــى تركيــا ونقلهــا إلــى اإلمــارات

اتصــال أســماء األســد بالطفلــة شــام أثــار اســتياء العديــد مــن المعارضيــن علــى مواقــع     
التواصــل واتهمــوا أســماء باســتغال مأســاة الطفلــة لصالح ســلطة األســد

الطفلــة شــام كانــت تعيــش فــي محافظــة إدلــب التــي تواصــل قــوات ســلطة األســد     
قصــف قراهــا وبلداتهــا حتــى بعــد حــدوث الزلــزال"

الدفــاع المدنــي: إصابــة مدنــي بجــروح إثــر خــروج شــاحنة كان يســتقلها عــن مســارها     
وانقابهــا علــى طريــق الكســتن - الســكرية فــي ريــف إدلــب الغربــي

الجيــش الوطنــي الســوري يصــد محاولــة لـ"قســد" التســلل علــى جبهتــي كفرخاشــر     
و كفركلبيــن شــمالي حلــب

انهيــار مبنــى مؤلــف مــن 3 طوابــق خالــي مــن الســكن فــي بلــدة الجينــة بريــف حلــب     
الغربــي بســبب تصدعــه نتيجــة الزلــزال الــذي ضــرب المنطقــة في 6 شــباط

الزيــارة      قريتــي  محيــط  الثقيلــة  المدفعيــة  بقذائــف  تســتهدف  األســد  قــوات 
الغربــي الشــمالي  حمــاة  بريــف  والســرمانية 

نقابــة المعلميــن الســوريين األحــرار "فــرع حلــب" تعّلــق الــدوام فــي جميــع مــدارس     
مدينــة اعــزاز وريفهــا بعــد اعتــداء علــى كادر مدرســة "عبــداهلل رجــب" التدريســي مــن 

قبــل عائلــة أحــد الطــاب فــي المدرســة

قــوى الشــرطة واألمــن الوطنــي العــام فــي مدينــة البــاب تلقــي القبــض علــى     
عصابــة ســرقة وتخريــب لكوابــل "الفايبــر" الهاتفيــة وكابــات مــزود خدمــة االنترنــت 

ــية الرئيس
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ــدالع      ــوة ناســفة بســيارته وان ــل شــخص بانفجــار عب الدفــاع المدنــي الســوري: مقت
حريــق فيهــا قــرب مخيــم "المقاومــة" علــى طريــق شــمارخ - بريشــا شــمالي حلــب

انطــاق مظاهــرة مركزيــة فــي مدينــة البــاب شــرق حلــب فــي الذكــرى 12 علــى     
انطــاق الثــورة الســورية

خــروج مظاهــرة شــعبية فــي مدينــة رأس العيــن بريف الحســكة إحيــاء لذكــرى الثورة     
السورية

تعــرض الناشــط والمنشــد الثــوري قاســم الجامــوس "أبــو وطــن" ألزمــة قلبيــة خــال     
مشــاركته فــي إحيــاء الذكــرى الثانيــة عشــرة النطــاق الثــورة الســورية بمدينــة البــاب 

فــي ريــف حلــب
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

برلمانيــون مــن حزبــي العدالــة والتنميــة والحركــة القوميــة يرفضــون مقتــرح قانــون 
تقــدم بــه حــزب الجيــد المعــارض يهــدف لبــدء إعــادة الســوريين إلــى بلدهــم

رئيــس منظمــة "الصحــة العالميــة" تيــدوس أدهانــوم غيبرييســوس يتفقــد عــددا مــن 
ــه إلــى شــمال غــرب  ــارة ل ــب فــي أول زي ــن فــي إدل المستشــفيات ومركــزا للمتضرري

ســوريا

إدارة الهجــرة التركيــة تنفــي االدعــاءات القائلــة بــأن ""600 ألــف ســوري ُنقلــوا إلــى 
إســطنبول وجــرى تغطيــة أســعار تذاكرهــم مــن قبــل مديريــة إدارة الهجــرة"

ــل  ــول مث ــة وال يمكــن قب ــة وخيالي ــر واقعي ــة: هــذه المزاعــم غي إدارة الهجــرة التركي
ــر المســؤولة والمســتفزة هــذه التصريحــات غي

رئيــس حــزب الظفــر أوميــت أوزداغ المعــارض والمعــروف بتحريضــه المســتمر ضــد 
الســوريين فــي تركيــا كان قــد ادعــى خــال لقــاء تلفزيونــي أنــه بعــد الزلــزال جــاء 600 

ألــف ســوري إلــى إســطنبول وإزميــر ودفعــت الدولــة ثمــن تذاكــر حافاتهــم"

ســلم الشــاب الســوري الشــرطة التركيــة 11 إســوارة ذهبيــة وجدها تحــت ركام المبنى 
الــذي يقــع فيــه منــزل شــقيقه فــي أديمان.

وذكــر موقــع "كوكلــو دايشــم" أن الشــاب الســوري باســل حجــو فقــد شــقيقه 
وخالتــه وأربعــة مــن أبنــاء أخيــه المقيميــن فــي أديمــان جــراء الزلــزال المدمــر الــذي 

ــي. ــباط الماض ــن ش ــادس م ــي الس ــة ف ــرب المنطق ض

وأضــاف الموقــع أنــه أثنــاء محاولــة حجــو البحــث عــن بعــض المقتنيــات الثمينــة التي 
تعــود للعائلــة تحــت حطــام المبنــى الــذي يقــع فيــه منــزل شــقيقه، عثــر علــى 11 
إســوارة ذهبيــة، ليتوجــه عقــب ذلــك مــع أصدقائــه إلــى مركــز شــرطة أديمان ويســلم 

األســاور الذهبيــة.
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وصــول طائــرة إماراتيـــة إلــى مطــار حـــلب الدولــي تحمــل قرابــة 30 طنــًا مــن المــواد 
ــة ــزال بحســب صحيفــة الوطــن الموالي ــن مــن الزل ــة للمتضرري اإلغاثي

زيــارة  يجــري  "مــارك ميلــي"  الجنــرال  المشــتركة  األمريكيــة  األركان  رئيــس هيئــة 
مفاجئــة لســوريا الســبت لتقييــم مهمــة محاربــة تنظيــم الدولــة ومراجعــة إجــراءات 

حمايــة القــوات األمريكيــة مــن أي هجــوم

"اإلمــارات تنشــئ مخيمــًا يتضمــن خمســين خيمــة إليــواء المتضرريــن مــن الزلــزال فــي 
مناطــق ســيطرة ســلطة األســد 

اإلمــارات كانــت أهــدت عشــر ســيارات إســعاف وطائــرات تحمــل مــوادًا إغاثيــة لســلطة 
األســد فــي دعــم متواصــل لهــا منــذ حــدوث الزلــزال فــي 6 مــن شــهر شــباط الماضــي"

ــة واألمــم المتحــدة  ــاء المســتقلين" تناشــد منظمــة الصحــة العالمي منظمــة "األطب
والمنظمــات الدوليــة المســاعدة فــي ســد الثغــرة التــي أحدثهــا الزلــزال فــي منطقــة 

عفريــن

المنظمــة: الزلــزال أدى لخــروج مسشــتفى النســائية واألطفــال التابعيــن لنــا عــن 
الخدمــة بالكامــل

ــن والمقيمــن فــي  ــة للنازحي ــم الخدمــات العاجل ــون تقدي ــا يواصل المنظمــة: كوادرن
عفريــن ومــا حولهــا"

فريــق "منســقو اســتجابة ســوريا" يعــرب عــن أســفه الشــديد لتخفيض برنامــج األغذية 
العالمــي لمحتويــات الســلة الغذائيــة المقدمــة للنازحيــن في شــمال غرب ســوريا 

منســقوا االســتجابة: التخفيــض هــو الســادس وهــو اليتناســب مــع تقييــم االحتياجات 
اإلنســانية فــي المنطقة 

منســقو االســتجابة يحــذر كافــة الجهــات اإلنســانية مــن اســتمرار عمليــات التخفيــض 
فــي المســاعدات اإلنســانية
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خامسًا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

ــن  ــواء الجهاديي ــوان " احت ــا بعن ــر له ــي تقري ــة ف ــات الدولي ــة األزم ــرت مجموع ذك
ــي : ــورية"  مايل ــرب س ــمال غ ــي ش ــدود ف ــن للح العابري

 يشــعر القــادة الغربيــون بالقلــق مــن أن إدلــب الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة 
ــن  ــات للجهاديي ــدة عملي ــكل قاع ــزال تش ــا ت ــورية م ــرب س ــمال غ ــي ش ــلحة ف المس
العابريــن للحــدود. ويصــف بعــض المســؤولين األميركييــن المنطقــة بأنهــا أكبــر مــاذ 
آمــن فــي العالــم للقاعــدة؛ ويشــك آخــرون بوجــود تواطــؤ بيــن هيئــة تحريــر الشــام، 
التــي كانــت تابعــة للقاعــدة ســابقًا والتــي تحكــم إدلــب، وتنظيــم الدولــة اإلســامية، 
وال ســيما بعــد قيــام الواليــات المتحــدة بقتــل زعيــم التنظيــم أبــو إبراهيم الهاشــمي 
القرشــي فــي مخبئــه فــي إدلــب فــي شــباط/فبراير 2022. فــي الواقــع، فــإن هيئــة 
تحريــر الشــام قــد تخلــت عــن الجهــاد العابــر للحــدود، والحقــت خايــا تنظيــم الدولــة 
اإلســامية والقاعــدة، وأخضعــت معظــم الجهادييــن اآلخريــن. ومــا يــزال تنظيــم الدولة 
صامــدًا فــي إدلــب فقــط ألن هيئــة تحريــر الشــام تفتقــد إلــى القــدرة علــى ســحقه 
تمامــًا. لمنــع التنظيــم مــن العــودة إلــى الظهــور إذا تغيــرت الظــروف، ينبغــي علــى 
ــار  ــى وقــف إطــاق الن ــة للمحافظــة عل ــة أن تســاند الجهــود التركي القــوى األجنبي
الــذي تــم التوصــل إليــه عــام 2020 وتوفيــر المزيــد مــن المســاعدات  لإلقليــم. كمــا 
يمكــن لفتــح قنــوات التواصــل مــع هيئــة تحريــر الشــام أن يعمــق المعرفــة بأنشــطة 
تنظيــم الدولــة، ويحســن االســتجابة اإلنســانية لحــاالت الطــوارئ، مثــل الهــزات األرضيــة 

التــي وقعــت فــي 6 شــباط/فبراير2023 عبــر الحــدود التركيــة.

ــل  ــن أج ــي م ــكل رئيس ــب بش ــي إدل ــا ف ــام خصومه ــر الش ــة تحري ــت هيئ ــد قمع لق
المحافظــة علــى بقائهــا وهيمنتهــا فــي المحافظــة. وتتمثــل أولويتهــا فــي إحبــاط 
المزيــد مــن هجمــات النظــام، التــي باتــت، مــع الدعــم الجــوي الروســي، تهــدد  حكــم 
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ــي  ــه ف ــاوض علي ــم التف ــذي ت ــار، ال ــاق الن ــف إط ــه. وق ــذي تفرض ــع ال ــر الواق األم
ــا، إضافــة إلــى نشــر قــوات تركيــة، أوقــف تلــك  آذار/مــارس 2020 بيــن روســيا وتركي
الهجمــات، األمــر الــذي منــح هيئــة تحريــر الشــام المجــال للتحــرك ضــد المجموعــات 
التــي تتحــدى هيمنتهــا. وقــد تعاملــت بقســوة مــع أي مجموعــة تتحــدى وقــف 
إطــاق النــار أو حظرهــا للعمليــات فــي الخــارج أو ضد القــوات التركية في إدلــب. إذ إن 
الهجمــات التــي يمكــن أن تشــنها جماعــات غيــر مرتبطــة بهــا علــى المواقع الروســية 
ــة مــن دمشــق وموســكو،  أو مواقــع النظــام يمكــن أن تتســبب فــي ردود انتقامي
تكّلــف هيئــة تحريــر الشــام ســيطرتها علــى إدلــب. كمــا أن الســماح للجهادييــن 
بالتخطيــط لعمليــات خارجيــة مــن إدلــب ســيلحق الضــرر بمحــاوالت هيئــة تحريــر الشــام 
ــًا  ــريكًا مفاوض ــا ش ــها بصفته ــم نفس ــادة تقدي ــة وإع ــاعدات للمحافظ ــن المس تأمي
يمكــن الركــون إليــه. كمــا يمكــن لتلــك العمليــات أن تتســبب فــي توتــر عاقــات 
حيويــة، ولــو هشــة، تربطهــا بتركيــا، الطــرف الضامــن لوقــف إطــاق النــار بحكــم األمــر 

الواقــع، كمــا يمكــن أن تتســبب فــي ضربــات وعقوبــات غربيــة.

حتــى اآلن، يبــدو أن هيئــة تحريــر الشــام ســحقت معظــم المجموعــات الجهاديــة 
فــي إدلــب التــي رفضــت االستســام لقيادتهــا وقواعدهــا. وعلــى نحــو مماثــل، 
ــة  ــا النشــطة لتنظيــم الدول ــًا فــي تفكيــك الخاي فــإن أجهزتهــا األمنيــة نجحــت غالب
اإلســامية والقاعــدة والحــد مــن المزيــد مــن تســلل الجهادييــن. لكــن مــا يــزال هنــاك 
فجــوات. وهــي تشــمل تقلــب الوضــع العســكري فــي إدلــب وحولهــا، وعــدم كفايــة 
الدعــم اإلنســاني الدولــي، والتحــركات المســتمرة للمهجريــن إلــى المنطقــة وســائر 
أنحائهــا. وقــد اســتغل تنظيــم الدولــة هــذه الفجــوات، تمامــًا كمــا اســتفاد مــن نقــاط 
ضعــف خصومــه فــي أجــزاء أخــرى مــن ســورية. وبينمــا يبقــي التنظيــم متواربــًا عــن 
األنظــار ويســتعمل الشــمال الغربــي فقــط كمــكان إلخفــاء كــوادره، فــإن أي تعطــل 

فــي الوضــع الراهــن مــن شــأنه أن يســمح لــه بالعــودة إلــى النشــاط.
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يمكــن اتخــاذ عــدة خطــوات لمنــع حــدوث هــذه اإلحتماليــة. ينبغــي علــى تركيــا أن 

تســتمر بالعمــل مــع روســيا لتعزيــز وقــف إطــاق النــار. إذ تســتفيد أنقــرة مــن وقــف 

إطــاق النــار بعــدة طــرق ليــس أقلهــا أن هجومــًا آخر للنظام من شــأنه أن يحــدث المزيد 

مــن النــزوح نحــو الحــدود التركيــة لكــن الهــدوء النســبي فــي الشــمال الغربــي يعــد 

أفضــل وســيلة أيضــًا لمنــع تنظيــم الدولــة والقاعــدة مــن العــودة إلــى النشــاط. كمــا 

ينبغــي علــى هيئــة تحريــر الشــام، مــن جهتهــا، االســتمرار فــي قمــع المجموعــات 

التــي تنتهــك وقــف إطــاق النــار أو تنتهــك حظرهــا علــى شــن عمليــات فــي الخــارج 

أو ضــد القــوات التركيــة فــي إدلــب. و أن تتجنــب اســتعمال هذه المجموعــات كأدوات 

للمســاومة مــع الغــرب.

ــًا تلعبــه الــدول الغربيــة. ينبغــي أن تدعــم تركيــا دبلوماســيًا  كمــا أن ثمــة دورًا حيوي

ــدم  ــب أن تق ــار. ويج ــاق الن ــف إط ــى وق ــظ عل ــذي يحاف ــكري ال ــا العس ــي دوره ف

المزيــد مــن المســاعدات إلدلــب، وأال تقتصــر فقــط علــى المســاعدات اإلنســانية 

التــي تحافــظ علــى الحيــاة، شــريطة أال تتدخــل هيئــة تحريــر الشــام فــي توزيــع هــذه 

اإلمــدادات، كمــا فعلــت فــي حالــة إمــدادات األمــم المتحــدة التــي تدخــل إدلــب حاليــًا. 

لقــد أكــدت الهــزات األرضيــة التــي وقعــت فــي تركيــا فــي شــباط/فبراير 2023 علــى 

الحاجــة الملحــة لقيــام الغــرب بتعزيــز دعمــه لشــمال غــرب ســورية، خشــية أن ينتهــي 

األمــر بتنكــب أنقــرة كل عــبء إعــادة إعمــار المنطقــة ومســاعدة ســكانها. كمــا 

يمكــن للــدول الغربيــة أن تفتــح قنــوات اتصــال غيــر رســمية مــع هيئــة تحريــر الشــام 

مــن أجــل الحصــول علــى معلومــات أفضــل بشــأن نشــاط العناصــر المســلحة العابــرة 

للحــدود فــي إدلــب والتفــاوض بشــأن تحســين وصــول المســاعدات إلــى الســكان الذيــن 

يعانــون.
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الغارديان: الكبتاغون وإيران وراء سعي دول عربية إلخراج األسد من عزلته

ــرا لمراســلها فــي الشــرق األوســط، مارتــن شــولوف،  ــان تقري نشــرت صحيفــة الغاردي
قــال فيــه إن رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد، انتهــز فرصــة الزلــزال الشــهر الماضي، 

للعــودة إلــى المســرح اإلقليمــي والخــروج مــن العزلــة.

وقــال الكاتــب إن األســد الــذي تجــول فــي حلــب بعــد الزلــزال، لــم يظهــر بمظهــر الرجــل 
ــى ظهــره. وعندمــا وقــف ألخــذ الصــور مــع الســكان  ــر األمــة عل ــذي يحمــل مصي ال
الذيــن اصطفــوا للقائــه وهــو يتفقــد الدمــار الــذي تركــه الزلــزال، بــدا مرتاحــا أكثــر مــن 
اهتمامــه وقلقــه علــى الناجيــن مــن الكارثــة. وكان الرئيــس المبتســم يفكــر باللحظــة 

التــي جــاءت إليــه أخيــرا.

وطالمــا طالــب أعــداء النظــام، األمــم المتحــدة بمحاســبته علــى جرائمــه، لكــن الــدرس 
الــذي ســيتعلمه مــن الــكام المتشــدد ســابقا واالســتقبال الحافــل لألســد فــي 
عواصــم دول عربيــة، هــو أنــه يســتطيع عمــل مــا يريــد بــدون أن يغيــر مــن أســاليبه.

المــدن فــي تقريــر لهــا بعنــوان " كيــف تنتشــر شــبكات النصــب واالحتيــال في الشــمال 
الســوري" تذكــر مــا يلي:

يشــهد الشــمال الســوري انتشــارًا واســعًا لشــبكات التســويق الهرمــي، حيــث تخلــق 
البطالــة وصعوبــة الوضــع المعيشــي والتضخــم وانســداد األفــق بســبب الحــرب، 
ــل  ــق مداخي ــراء الســريع، وتحقي ــر بالشــباب، تحــت شــعارات اإلث فرصــة ســانحة للتغري

ــة. ــة مرتفع مالي

ــاع  وتركــز الشــبكات المنســوبة لشــركات أجنبيــة )وهميــة فــي الغالــب(، علــى إقن
بمبــدأ عمــل هــذه  الشــعبي  الوعــي  اليافعيــن والشــباب، مســتفيدة مــن قلــة 

الشــبكات، وغيــاب القوانيــن وضعــف المؤسســات العامــة.

ويتــراوح المبلــغ الــذي يدفعــه المشــتركون )العمــاء الجــدد( بيــن 1400-24000 دوالر 
أميركــي، مقابــل شــراء منتجــات متنوعــة "مســتحضرات تجميــل، ســاعات، وغيرهــا" 
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ال تســاوي قيمتهــا الماديــة مــا دفعــه المشــترك، ليتحــول بعدهــا إلــى وكيــل، ويبــدأ 
هــو اآلخــر بمشــوار البحــث عــن عمــاء جــدد )ضحايــا جــدد(.

واضطــر شــاب إلــى بيــع مصوغــات والدتــه لتأميــن مبلــغ االشــتراك، لكــن أحد األشــخاص 
المقربيــن منــه منعــه مــن االنضمــام للشــبكة، بعــد أن شــرح لــه طبيعــة عملهــا، وفــق 

مــا علمــت "المدن".

وتســتخدم الشــبكات إلضفــاء الصفــة المشــروعية التجاريــة علــى عملهــا، منتجــات 
أميركيــة غيــر معروفــة رغــم أن الشــركات المصنعــة لهــا موجــودة منــذ عقــود، 
وُيطلــب مــن المشــترك أن يســتقدم زبائــن جــدد للعمــل مــع الشــبكة، وهــو الشــرط 

ــاح. ــق األرب ــذه لتحقي ــذي يجــب تنفي ال

ــد  ــي تعتم ــويق الهرم ــبكات التس ــم إن ش ــس الكري ــادي يون ــث االقتص ــول الباح ويق
علــى الســلعة لخلــط عملهــا مــع التســويق الشــبكي واإللكترونــي، إذ يعــد التســويق 
الشــبكي أحــد أســاليب البيــع الــذي يعتمــد علــى العاقــات الشــخصية واالجتماعيــة، 
فــي حــال كانــت قيمــة الســلعة حقيقيــة، ودون أن يدفــع العميــل أي مبلــغ مالــي 

لقــاء عملــه مندوبــًا للمبيعــات.

أمــا شــبكات التســويق الهرمــي )متعــدد الطبقــات(، فتقــوم علــى مبــدأ بيــع ســلعة 
أو خدمــة بســعر مرتفــع جــدًا )رســم االشــتراك(، ال يتناســب مــع قيمــة الســلعة، 
للحصــول علــى عضويــة الشــبكة، ومــن ثــم ُيطلــب منــه "توريــط" عــدد مــن األشــخاص 

بالدخــول إلــى الشــبكة مقابــل تحقيــق األربــاح.
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سادسًا: رؤية تحليلية

شــهدت الســاحة السياســية بعــد الزلــزال المدمــر الــذي ضــرب تركيــا وســورية موجــة 

متصاعــدة مــن التحــركات االقليميــة لزيادة مســاحة التطبيــع مع النظام، وقــد تناقلت 

عــدد مــن وســائل االعــام مامــح مبــادرة عربيــة للتفاهــم مــع النــام والبــدء بعمليــة 

 )The Wall Street Journal( التطبيــع حيــث أكــدت صحيفــة وول ســتريت جورنــال

األميركيــة أن عــددا مــن الــدول العربيــة قدمــت عرضــا لنظــام بشــار األســد للمصالحــة 

مقابــل المســاعدة بمليــارات الــدوالرات فــي عمليــة إعــادة إعمــار ســوريا.

ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤولين بارزيــن أن المحادثــات التــي قادتهــا دولــة األردن 

اقترحــت إلــى جانــب الدعــم المالــي، التوســط لــدى الواليــات المتحــدة وأوروبــا لرفــع 

العقوبــات عــن بشــار األســد ونظامــه.

بالمقابــل، يلتــزم األســد بالدخــول فــي مفاوضــات مــع المعارضــة السياســية الســورية، 

وقبــول حضــور قــوات عســكرية عربيــة لحمايــة الاجئيــن العائديــن إلــى بلدهــم، 

ووقــف تهريــب المخــدرات، إلــى جانــب العمــل علــى وقــف تمــدد إيــران فــي ســوريا.

ا أكــد أن بشــار األســد "لــم يبــد  وبحســب وول ســتريت جورنــال، فــإن مصــدًرا ســورّيً

اهتمامــا" بخصــوص اإلصــاح السياســي الداخلــي، أو بقبــول حضــور قــوات عســكرية 

عربيــة فــي ســوريا. بالمقابــل، لــم تظهــر القــوى الغربيــة أي مؤشــر علــى إمكانيــة 

رفــع الحصــار عــن النظــام الســوري.

وعلــى الصعيــد العاقــات التركيــة مــع النظــام، شــهدت الفتــرة الماضيــة حــاك لجهــة 

ــران وروســيا، وقــد صــرح بشــار األســد اليــوم  عقــد اجتمــاع تركــي ســوري بحضــور اي

ــا  ــره التركــي رجــب طيــب أردوغــان إال إذا ســحبت تركي ــن يلتقــي نظي ــه ل الخميــس إن

قواتهــا مــن شــمال ســوريا، وعــاد الوضــع إلــى مــا كان عليــه قبــل الثــورة الســورية، 
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ــي  ــد الدول ــى الصعي ــة ، وعل ــر منطقي ــورية غي ــروط الس ــأن الش ــي ب ــرد الترك وكان ال

جــّددت الواليــات المتحــدة األميركيــة ودول أوروبيــة أخــرى، التأكيــد علــى موقفهــا 

الرافــض ألي تطبيــع مــع النظــام الســوري أو المســاعدة بإعــادة اإلعمــار، حتــى يتــم 

ــى محاســبة رئيــس النظــام  إحــراز تقــدم حقيقــي فــي الحــل السياســي، ودعــت إل

بشــار األســد علــى مــا ارتكبــه مــن جرائــم مروعــة ضــد المدنييــن.

ــس  ــا، أم ــا وبريطاني ــا وألماني ــدة وفرنس ــات المتح ــه الوالي ــترك أصدرت ــان مش ــث بي وح

الخميــس، علــى محاســبة النظــام الســوري علــى "فظائــع ارتكبهــا"، مؤكــدة أنهــا 

لــن تطبــع عاقاتهــا مــع النظــام ولــن ترفــع العقوبــات عنــه، وذلــك بمناســبة الذكــرى 

الـــ12 النــدالع الثــورة الســورية.

وشــدد البيــان علــى رفــض المشــاركة فــي تمويــل إعــادة اإلعمــار فــي ســورية قبــل 

ــًا فــي الوقــت ذاتــه المجتمــع الدولــي  الوصــول إلــى حــل سياســي مســتدام، داعي

إلــى "العمــل معــًا لمحاســبة نظــام األســد وجميــع مرتكبــي االنتهــاكات والفظائــع".

يظهــر الحــراك الدبلوماســي الســابق بــأن آفــاق الحــراك السياســي للتطبيــع مــع 

النظــام مــازال مســار غيــر قــادرة علــى إنجــاز نتائــج ملموســة، فــإذا مــا صحــت تســريبات 

صحيفــة وول ســتريت جورنــال فــأن العــرض العربــي بالنســبة للنظــام هــو عــرض ال 

قيمــة لهــا فهــو لــن يقبــل بهــذا العــرض وعلــى مســتوى المســار مــع تركيــا فيبــدو 

أن هــذا المســار أيضــا يســير نحــو التفريــغ الجــدي مــن المحتــوى فــي هــذه الفتــرة 

ــراق إلنقــاذ النظــام.  ــا وســيمنع أي اخت ــو الغربــي مــازال قوي كمــا أن الفيت
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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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