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 ب�ان 

ي سور�ا
 التضامن لمواجهة تداع�ات الزلزال �ض

 

   2023 -العا�ش من شباط 

 

ب جنوب ترك�ا وشمال وغرب سور�ا خسائر فادحة باألرواح تجاوزت آالف القت� والمفقودين ومئات   ألحق الزلزال الذي �ض

ض والسور�ات   ي التحت�ة ومقومات الح�اة. لقد شكل الزلزال كارثة مؤلمة جد�دة ع� السور�ني ي البئض
، مع دمار هائل �ض ض آالف النازحني

ي بالد  
ض �ض ض والجئني ض ونازحني  وطغت فيها القوى األمن�ة العسك��ة واقتصاد�ات    و�شظتمزقتها الحرب  مق�مني

�
 واجتماع�ا

�
س�اس�ا

اع.   ض اع أو عن مواجهة آثار الزلزال    وقد بدا واضحا أنال�ض ض ي أفرزها ال�ض اع عاجزة عن مواجهة التحد�ات الئت ض . و�ي ال�ارث�ةقوى ال�ض

ا�مة ستولد م��دا� من الظلم واإلقصاء و  ض منه ع� حد سواء. باختالالتها الم�ت ر�ن من الزلزال والناجني �د من معاناة المت�ض ض   س�ت

 

  : ي الداخل و تكاتف السور�ح�ث   من التضامن منذ الساعات األو� لل�ارثة ٍ ع�ب السور�ون عن مستوى عالالدور المجتم�ي
ن �ض

ي وجه المآ�ي المرتبطة بالزلزال �نوالخارج، مع�ب 
ض . إن السور�عن وحدتهم �ض ي مواجهة  بأمس الحاجني

ة لتع��ز هذا التضامن �ض

وغ�ي  ة  المبا�ش وآثارە  التدخل  الزلزال  وخ�ارات  أول��ات  ووضع  ر�ن،  المت�ض لمساعدة  ك  المش�ت العمل  خالل  من  ة  المبا�ش

را� و�نقاذ األر  ي التنسيق واالستجابة لألفراد والمجتمعات األ��� ت�ض
كز األول��ة �ض ار وتجاوز آثار ال�ارثة. وت�ت واح لتخف�ف األ�ض

  قبل فوات األوان. 

 

اع:  ن ي لفتح المساحة   تجاوز انقسامات ال�ن
ي الفضاء المديض

ض المؤسسات والمبادرات العاملة �ض لقد انطلقت مسا�ي للتضامن بني

ض   ر�ن، وتحسني ر ومساعدة المت�ض ، وتجاوز ال�ض ض ورة ملحة لتشخ�ص معاناة السور�ني ي الذي �عد �ض للعمل السوري التضامئض

ات والموارد، وتع��زفعال�ة التدخالت، و  ي الخ�ارات والتدخالت الممكنة. إن تع��ز التضامن العابر  دور مشاركة الخ�ب
المجتمع �ض

والجند والدين�ة  واالثن�ة  والمناطق�ة  الس�اس�ة  واالنقسامات  �سخ�ي ر للحدود  يتطلب  اع،  ض ال�ض أثناء  تعمقت  ي  الئت ها  وغ�ي �ة 

المن من كل  والمؤسس�ة  والماد�ة  �ة  الب�ش لمواجهة المقومات  ك  المش�ت العمل  خالل  من  ار،  األ�ض لمواجهة  السور�ة  اطق 

ي  
ام بأخالق�ات العمل اإل�سايض ض ي نحو حوكمة شفافة وفعالة ومساءلة، وال�ت

اع. و�تطلب التضامن ارتقاء العمل المديض ض انقسامات ال�ض

ي كافة والتأ��د ع� وحقوق اإل�سان وكرامته وح��اته، 
   مراحل العمل. العدالة والتشارك�ة �ض

 

تجاوز الثغرات والتحد�ات المرتبطة باالستجابة اإلغاث�ة من خالل أخذ المجتمع   تتطلب مواجهة ال�ارثة  االستجابة التنم��ة: 

العاجلة   التدخالت  خدمة  ي 
�ض الم�دان�ة  والدراسات  األدلة  و�نتاج  االستجابة،  تنظ�م  ي 

�ض للمبادرة  للجميع،   و�تاحتها السوري 

ض ا ،  المستدامة  لمجتمع المح�ي والمبادرات المدن�ة ومرا�ز البحوث، ور�ط التدخالت اإلغاث�ة بالخ�ارات التنم��ةوالتنسيق بني

اع لضمان تجاوز مستدام آلثار ال�ارثة.  ض  وكذلك ر�ط التدخالت اإل�سان�ة مع تفك�ك مقومات ال�ض
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والمؤسسات ع� المستوى الدو�ي إال أن ال�ارثة   اد األفر ع� الرغم من التضامن والتعاون الالفت من  التضامن الدو�ي الفعال:  

ي 
 من األمم المتحدة والقوى الدول�ة، فالمساعدات اإل�سان�ة ال تك�ض

�
ي ذلك دورا� مختلفا

تتطلب تدخالت أ��ب وأ��� فعال�ة، بما �ض

ي تفرضها القوى الس�اس�ة والعسك��ة. إ ن التدخل الدو�ي دون مساحة آمنة للعمل ووصول عادل للجميع وك� للقيود الئت

ام بتدخالت  ض االل�ت ض ع�  ك�ي التدخالت، وال�ت المبادرة و�دارة  السوري مساحة  للمجتمع  أن �ع�ي  ال�ارثة ع�  ي تجاوز 
حاسم �ض

اع، من خالل رفع القيود عن  ض ض والسور�ات، ومواجهة المصالح الس�اس�ة الض�قة لقوى ال�ض مستندة لحقوق وح��ات السور�ني

�ة والماد�ة ع�ب الحدود والمناطق. التنقل وتوف�ي المساعدا   ت الب�ش

 

المتنازعة:  القوى  ع�  /التنموي،    الضغط  ي
اإل�سايض للعمل  والخارج�ة  الداخل�ة  الحدود  لفتح  والدول�ة  واإلقل�م�ة  المحل�ة 

المنظمات   عمل  وع�  المساعدات  ع�  والتعدي  األتاوات  ووقف  ال�ارثة،  مواجهة  إ�  ي  األمئض العسكري  اإلنفاق  وتح��ل 

ري ال�ارثة، ووقف خطاب ال�راه�ة  والمبادرات المدن�ة، و�عادة توز�ــــع موارد الطاقة والغذاء والسكن ومقومات الع�ش لمت�ض

 . ض           واالستغالل الس�ا�ي لمعاناة السور�ني

 

ك لمواجهة ال�ارثة وتجاوز دينام�ك�ات الحرب.   إنها دعوة للتضامن والعمل المش�ت

 

 المؤسسات الموقعة: 

ات�ج�ة    –المركز السوري لبحوث الس�اسات   �دا� ب�د لإلغاثة والتنم�ة    –منظمة �سمة وز�تونة    –مركز عمران للدراسات االس�ت

ثقاف   -منظمة ما�س    -بيتنا سور�ا   - المرأة    –مستقلة    ةاتجاهات:  المشار�ــــع    -مساواة: مركز دراسات  التنم�ة ودعم  مكتب 

ة.     الصغ�ي

 

 

 

 


