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يتضمن تقرير مرصد حرمون توثيًقا وإحصاء وتصنيًفا ورسوًما بيانية، بغية تسهيل االطالع، وإجراء 

نات، واستخالص النتائج للمهتمين. ويرصد التقرير املستجدات في الساحات املحلية والعربية املقار 

 .2017نيسان/ أبريل  14إلى الجمعة  2017نيسان/ أبريل  8والدولية، ابتداًء من يوم من السبت 
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 مقدمة

حصلت عدد من املباغتة في املوضوع السوري، والتعاون مع روسيا،  «ترامب»في استمرار النعطافة  

اللقاءات الدولية التي عبرت عن حدة الصراع بين الغرب وكل من روسيا وإيران وتابعهم السوري. ومن جهة 

أخرى حاول تحالف الطغاة )الروس ي، اإليراني، األسدي( التعبير عن تشدده في مواجهة هذا التحول، وفي 

 اءات.محاولة للحد من تأثيره؛ بطريق البيانات، والتصريحات، واللق

ا، استمرت الكارثة السورية باستمرار القصف والحصار والتهجير والقتل. وفي تحركات  ميدانيًّ

ية أردنية أميركللمعارضة، وأخبار متواترة )غير مثبتة من مصدر موثوق( عن تحركات مقبلة لقوات 

ة والقوات التي مشتركة، بعد تحرك القوات السورية املدعومة منهم في مواجهة تنظيم الدولة االسالمي

 بايعته في الجنوب السوري. 

أّما عامة السوريين فهم بين قتيل وجريح ومحاصر ومهجر والجئ ونازح ومعتقل. تختلف األرقام بين 

  147من األيام واألسابيع، وتبقى الكارثة هي الحاضر الدائم. وقد وثقنا في هذا األسبوع سقوط أكثر 
ً
ضحية

هم قتل من قب
ّ
ل النظام وحلفائه. وطال القصف املحافظات السورية معظمها، مركًزا على من املدنيين، جل

ا بمثل  محافظات ريف دمشق وإدلب وحلب وحماة ودرعا، واستخدم النظام وحلفاؤه األسلحة املحرمة دوليًّ

الذخائر العنقودية والفوسفورية واالرتجاجية والفراغية، وال سّيما في محافظة إدلب. ومن جهٍة أخرى شهد 

الهادفة إلى  «املوت وال املذلة»هذا األسبوع تقدًما لقوات املعارضة املسلحة في مدينة درعا ضمن معركة 

السيطرة على حي املنشية االستراتيجي؛ حيث شنت فصائل املعارضة العسكرية هجوًما على آخر معاقل 

ل املعارك ما بين كّرٍ وفر، أّما سلطة األسد في حي املنشّية )حاجز اإلرشادّية(. وفي ريف محافظة حماة تتواص

في ريف دمشق، شهدت نهاية األسبوع تقدًما لفصائل املعارضة العسكرية في حرستا الغربية وبساتين برزة، 

 وأحرزت فصائل املعارضة تقدًما في شارع الحافظ في حي تشرين بالعاصمة السورية دمشق.      
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ر العنف في سورية
ّ

: مؤش
ا

 أّوًل

 

 متعلقخبر 

قال الدفاع املدني السوري في محافظة إدلب إن محافظة إدلب وقع فيها ثالث مجازر منذ بداية شهر 

ا؛ وهي مجزرة في مدينة خان شيخون التي راح ضحيتها  140نيسان، كان ضحيتها   مدنيًّ
ً

 و 89قتيال
ً

 541قتيال

 و 37مصاًبا، ومجزرة في بلدة سلقين التي راح ضحيتها 
ً

ا، ومجزرة في قرية أورم الجوز التي جريًح  28قتيال

 و 20راح ضحيتها 
ً

 جريًحا.  22قتيال

 

 عدد الضحايا وتوزعهم -1
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 2017 /4 /8السبت  .أ

 و 15ضحية في سورية، بينهم  47ثقنا سقوط و 
ً

نساء؛ يتوزعون على الشكل اآلتي: محافظة الرقة  6طفال

بلدة أورم الجوز، ضحية واحدة في خان شيخون، ضحية في  19ضحية في قرية هنيدة(، محافظة إدلب ) 16)

ضحايا في قرية الطيبة، ضحية واحدة في بلدة نصيب،  3ضحية واحدة في جسر الشغور(، محافظة درعا )

ضحية واحدة في مدينة درعا(، محافظة حمص )ضحية واحدة في بلدة تلبيسة(، محافظة دمشق )ضحية 

ضحية واحدة في مدينة دير الزور(، محافظة حلب )ضحيتان واحدة في حي القابون(، محافظة دير الزور )

ضحية، وقتل  16ضحية، بينما قتلت قوات التحالف  27في بلدة دارة عزة(. قتل النظام وحلفاؤه منهم 

 ضحية واحدة.  «داعش»تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام 

 

 2017 /4 /9األحد  .ب

الن وثالث نساء؛ يتوزعون على الشكل اآلتي: محافظة ضحية في سورية، بينهم طف 22وثقنا سقوط 

ضحايا في قرية اللج(، محافظة الرقة )ضحية  3دمشق )ضحية واحدة في حي القابون(، محافظة حمص ) 

ضحايا في مدينة الطبقة(، محافظة درعا )ضحية  3واحدة في قرية العوض، وضحيتان في حي الفردوس، و

انفجار لغم أرض ي في بلدة الغارية الغربية(، محافظة دير الزور )ضحيتان ضحايا في  3واحدة في بلدة داعل و

في حي الجورة(، محافظة إدلب )ضحية واحدة في مدينة سرمين، ضحية واحدة في معرة النعمان(، محافظة 

ضحية منهم،  11ضحايا في قرية ياقد العدس، ضحية واحدة في مدينة الباب(. قتل النظام وحلفاؤه  3حلب )

ضحية  «قسد»الديمقراطية ضحايا، وقتلت قوات سورية  5ا قتلت قوات التحالف الدولي ضد داعش بينم

 قتل ضحيتين. «داعش»واحدة، وتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام 

 

 2017 /4/  10اًلثنين  .ج

افظة أطفال وامرأتان؛ يتوزعون على النحو اآلتي: مح 4ضحية في سورية، من بينهم  15وثقنا سقوط 

إدلب )ضحية واحدة في مدينة خان شيخون(، محافظة حلب )ضحية واحدة في بلدة دارة عزة(، محافظة 

ضحايا في قرية الحويز(، محافظة حمص )ضحيتان في مدينة السخنة(، محافظة درعا )ضحية  3حماة )

في قريتي ضحايا  6واحدة في النعيمة(، محافظة دمشق )ضحية واحدة في حي جوبر(، محافظة الرقة )

 6ضحايا، بينما قتل التحالف الدولي ضد داعش  9شعيب الذكر ودبس ي(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

 ضحايا. 

  



 
 7 

 2017 /4/  11الثالثاء  .د

 4أطفال؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة إدلب ) 5ضحية في سورية، من بينهم  24وثقنا سقوط 

ة بزيت(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في دوما(، ضحية في بلدة الحمبوشية، وضحية واحدة في قري

 10محافظة حماة )ضحية واحدة في بلدة كفرزيتا، وضحية واحدة في قرية قبيبات(، محافظة الرقة )

ضحايا على طريق الرقة السحلبية، وضحيتان في بلدة حمرة بويتية(، محافظة دمشق )ضحيتان في حي 

ضحية، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية في  12منهم النظام وحلفاؤه القابون، وضحيتان في حي تشرين(. قتل 

ضحايا )على طريق الرقة السلحبية(، بينما قتلت قوات سورية الديمقراطية  10 «داعش»العراق والشام 

 في الرقة.   «حمرة بويتية»ضحيتين في بلدة 

 

 2017 /4 /12األربعاء  .ه

فال؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة حلب أط 5ضحية في سورية، من بينهم  11وثقنا سقوط 

ضحايا في قرية مزيونة الحمر(، محافظة إدلب )ضحية واحدة في  3)ضحية واحدة في بلدة كفركرمين، و

بلدة سرمين، وضحية واحدة في بلدة عين السودة(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في مدينة دوما(، 

رن(، محافظة الرقة )ضحيتان في معدان(، محافظة دير محافظة حماة )ضحية واحدة في قرية قرى ج

ضحايا، بينما قتل تنظيم الدولة اإلسالمية  5الزور )ضحية واحدة في قرية الشحيل(. قتل منهم النظام 

ضحايا في قرية مزيونة الحمر في  3ضحايا )ضحية في قرية الشحيل في محافظة دير الزور، و 4 «داعش»

 ضحيتين في بلدة معدان في محافظة الرقة. «داعش»الدولي ضد  محافظة حلب(، وقتل التحالف

   

 2017 /4 /6الخميس  .و

ضحايا في مدينة الطبقة  3)الرقة  اآلتي: محافظةضحايا في سورية؛ يتوزعون على النحو  8وثقنا سقوط 

، ضحية «قسد»بقصف لقوات التحالف، وضحيتان في بلدة حزيمة بقصف لقوات سورية الديموقراطية 

دة في بلدة السويدية الصغيرة في انفجار لغم أرض ي مجهول املصدر(، محافظة إدلب )ضحية واحدة في واح

معرة النعمان بقصف للنظام وحلفائه(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في بلدة عربين بقصف 

 للنظام وحلفائه في وقت سابق(. 

 

 2017 /4 /14الجمعة  .ز

درعا  اآلتي: محافظةنساء؛ يتوزعون على النحو  3أطفال و 3ضحية في سورية بينهم  20وثقنا سقوط 

)ضحية واحدة في بلدة النعيمة، وضحية واحدة في درعا البلد(، محافظة ريف دمشق )ضحيتان في بلدة 



 
 8 

حزة، وضحية واحدة في مدينة دوما، وضحية واحدة في بلدة حمورية، وضحية واحدة في مدينة جرمانا(، 

قرية السكرية، وضحية واحدة في بلدة دير الشرقي(، محافظة الرقة )ضحيتان ضحايا في  5محافظة إدلب )

ضحية، بينما قتلت قوات  12ضحايا في قرية املشيرفة(. قتل منهم النظام وحلفاؤه  5في قرية هنيدة، و

ضحايا في محافظة الرقة )قرية هنيدة واملشيرفة(، وقتلت ضحية واحدة  7 «داعش»التحالف الدولي ضد 

 هاون مجهولة املصدر في مدينة جرمانا في ريف دمشق.  بقذائف

  



 
 9 

 
 

 املحافظة/ عدد الضحايا
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 القصف -2

على توثيق ما هو نوعي منه؛ بعد ان أصبح القصف باألسلحة املتوسطة  «القصف»حرصنا في تصنيف 

، ومن ثم تتخطى احتياجات توثيقه في املناطق كلها «اعتيادًيا»في الحرب الدموية على الشعب السوري أمًرا 

. «ال يوجد توثيق»ونتيجة ذلك سيجد القارئ أننا سجلنا في بعض خانات هذا التصنيف أنه قدرتنا الحالية. 

حيث فضلنا هذا على ملء الخانات بما ال يحقق معايير التوثيق التي اعتمدناها، ومن ثم يخّل بالنتائج 

 املمكن استخالصها منها.
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 2017 /4 /8السبت 

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة حلب )بلدات  6منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  33تركز القصف على 

مناطق في محافظة ريف دمشق  4كفربسين، دارة عزة،عندان، املنصورة، تلة شويحنة، حي الليرمون(، و

مناطق في محافظة إدلب )بلدات وقرى  9)مدينة حرستا، بلدة زملكا، بلدة املحمدية، بلدة كفربطنا(، و

اهرية، أورم الجوز، بسامس، عدوان، البليصة، حيش، معرة حرمة، مدينة خان شيخون، مدينة جسر الظ

مناطق في محافظة  3الشغور(، ومنطقتان في محافظة حمص )قرية السعن األسود، وبلدة تلبيسة(، و

رعا البلد، مناطق في محافظة درعا )بلدة نصيب، قرية الطيبة، د 4دمشق )أحياء القابون وتشرين وبرزة(، و

مناطق في محافظة حماة ) بلدات طيبة اإلمام واللطامنة والزكاة(، ومنطقة واحدة في  3مدينة درعا(، و

 32محافظة الرقة )قرية هنيدي(، ومنطقة واحدة في محافظة الالذقية )قرية كبانة(. قصف النظام منها 

 منطقة، بينما قصف التحالف الدولي ضد داعش منطقة واحدة.

 الكيماوي السالح  -2

 ال يوجد توثيق

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية -3

 ال يوجد توثيق

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 قصف النظام وحلفاؤه منطقتين في ريف محافظة إدلب )بلدة أورم الجوز، وقرية عدوان(.

 القصف بالذخائر الفراغية  -5

محافظة إدلب )بلدة أورم  قصف النظام وحلفاؤه منطقة في محافظة حلب )بلدة دارة عزة(، ومنطقة في

 الجوز(.

 القصف بالذخائر الفوسفورية -6

قصف النظام وحلفاؤه ثالث مناطق في محافظة إدلب بالذخائر الفوسفورية )بلدات بسامس،  -

 وعدوان، والبليصة(. 

 القصف بقذائف الهاون  -7

 ال يوجد توثيق

 مفخخات -8

 ال يوجد توثيق

 لتي وثقنا استهدافها بالقصفاملراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية ا -9

 محافظة إدلب. الشغور فياستهدف النظام وحلفاؤه بالقصف فريًقا للدفاع املدني في مدينة جسر  -

 استهدف النظام وحلفاؤه بالقصف جامع الظاهرية في قرية الظاهرية في ريف إدلب. -
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 استهدف النظام وحلفاؤه بالقصف فريًقا للدفاع املدني في درعا البلد.  -

 

 2017 /4/  9حد األ 

 قصف متنوع بري وجوي  .1

مناطق في محافظة ريف دمشق  4منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو  اآلتي:  38تركز القصف على 

مناطق في محافظة حلب )قرى وبلدات ياقد العدس، كفر  6)قرى وبلدات املحمدية، عربين، سقبا، زملكا(، 

مناطق في محافظة حماة )قرى وبلدات اللطامنة، تل هواش،  3باسين، البويضة، الزربة، عندان، حريتان(، 

منطقة في محافظة إدلب ) مدينة معرة النعمان، مدينة سرمين، مدينة خان شيخون، مدينة  11كفرزيتا(، 

سراقب، وقرى وبلدات الشيخ مصطفى، معرة حرمة، بسيدا، حيش، عين السودة، الطيبات، الهبيط(، 

مناطق في  4ن، حي برزة(، منطقة واحدة في محافظة حمص )قرية اللج(، منطقتان في دمشق )حي القابو 

مناطق في محافظة الرقة )مدينة  3محافظة درعا )درعا البلد، حي طريق السد، بلدة داعل، بلدة غرز(، 

مناطق في محافظة دير الزور ) أحياء العمال، والحويقة،  4الطبقة، حي الفردوس، قرية العوض(، 

منطقة منها، بينما قصف التحالف الدولي ضد تنظيم  34ورة(. قصف النظام وحلفاؤه والرشدية، والج

داعش منطقتين في ريف الرقة )مدينة الطبقة، وحي الفردوس(، وقصفت قوات سورية الديمقراطية 

)قسد( منطقة واحدة )قرية العوض في ريف الرقة(، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام 

 نطقة واحدة )حي الجورة في مدينة دير الزور(. )داعش( م

 الكيماوي السالح  .2

 ال يوجد توثيق

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية  .3

 ال يوجد توثيق.

 القصف بالذخائر العنقودية .4

قصف النظام وحلفاؤه أربع مناطق بالذخائر العنقودية وهي: درعا البلد في محافظة درعا، وبلدات معرة 

 إدلب.في ريف محافظة  حرمة، وحيش وعين السودة

 القصف بالذخائر الفراغية .5

 قصف النظام وحلفاؤه بلدة عندان في محافظة حلب بالذخائر الفراغية.

 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

مناطق بالذخائر الفوسفورية، وهي: مدينة سراقب، وبلدة الهبيط، وبلدة  3قصف النظام وحلفاؤه 

 بسيدا. وجميعهن في محافظة إدلب.

 بقذائف الهاون  القصف .7

 توثيق ال يوجد
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 مفخخات  .8

 ال يوجد توثيق

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي وثقنا استهدافها بالقصف .9

ا في بلدة داعل في محافظة درعا )مشفى نبض حوران(، وقتل  قصف النظام وحلفاؤه مستشفى ميدانيًّ

 في مدينة سراقب في محافظة إدلب.  أحد كوادره الطبية، واستهدف فريًقا للدفاع املدني

 

 2017 /4/  10اًلثنين  -ج

 قصف متنوع بري وجوي  .1

مناطق في محافظة ريف دمشق  6منطقة في سورية، ويتوزع على النحو اآلتي:  53تركز القصف على 

 منطقة في محافظة إدلب )بلدات 14)بلدات عربين، أوتايا، مديرا، املحمدية، عين ترما، ومدينة دوما(، و

ترمال، بداما، الحسينية، الشغر، اشتبرق، تل دهب، إبلين، حيش، بسامس، التمانعة، ومدينة خان 

مناطق في محافظة حماة )بلدات طيبة  7شيخون، ومدينة سراقب، ومدينة إدلب، مدينة جسر الشغور(، 

ا البلد، حي مناطق في محافظة درعا )درع 3اإلمام، حلفايا، قسطون، الحويز، معردس، عقرب، صوران(، و

مناطق  3طريق السد، وبلدة النعيمة(، ومنطقتان في محافظة حمص )مدينة الرستن، ومدينة السخنة(، و

منطقة في محافظة حلب )بلدات العيس، كفرناها،  13في مدينة دمشق )أحياء القابون وجوبر وتشرين(، و

لهبة، أورم الكبرى، كفر دارة عزة، عندان، ياقد العدس، مسكنة، حور، كفركار، عويجل، خلصة، ا

مناطق في محافظة الرقة )مدينة الرقة، وقريتا شعيب الذكر ودبس ي(، منطقة واحدة في  3كرمين(، و

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد  50محافظة الالذقية )محور كبانة(. قصف النظام منها 

 شعيب الذكر ودبس ي(.  ثالث مناطق في محافظة الرقة )مدينة الرقة، وقريتا  «داعش»

 الكيماوي السالح  .2

 ال يوجد توثيق

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية .3

 ال يوجد توثيق

 القصف بالذخائر العنقودية .4

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية بلدات الشغر وتل دهب والتمانعة، ومدينتي جسر الشغور 

 وسراقب في ريف محافظة إدلب.

ئر العنقودية بلدات عندان وحور وكفرناها وأورم الكبرى في محافظة قصف النظام وحلفاؤه بالذخا

 حلب. 

 القصف بالذخائر الفراغية  .5

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدة بداما في ريف محافظة إدلب.
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 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

نة سراقب في قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية بلدة عويجل في محافظة حلب، ومدي

 محافظة إدلب.

 القصف بقذائف الهاون  .7

 توثيق ال يوجد

 مفخخات .8

 ال يوجد توثيق

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي وثقنا استهدافها بالقصف .9

 قصف النظام وحلفاؤه مدرسة في قرية الحويز في سهل الغاب في محافظة حماة. -

 ن لألنباء في مدينة درعا.قصف النظام وحلفاؤه مراسل وكالة قاسيو  -

 للدفاع املدني في قطاع جسر الشغور.  442قصف النظام وحلفاؤه مركز  -

 

 2017 /4/  11الثالثاء  -د

 قصف متنوع بري وجوي  .1

منطقة في محافظة إدلب  11منطقة في سورية، وتفصيلها في الصورة اآلتية:  33تركز القصف على 

حمبوشية، بداما، عيتانا، عين السودة، بزيت، موقا، ومدينتا )بلدات وقرى كفرنبل، بشالمون، سنقرة، ال

مناطق في محافظة ريف دمشق )بلدات كفربطنا، أوتايا، املحمدية، جبل البتراء  4إدلب وجسر الشغور(، 

مناطق في محافظة حلب )بلدات  3في القلمون(، منطقتان في محافظة درعا )درعا البلد، حي طريق السد(، 

مناطق في محافظة دمشق )أحياء برزة والقابون وتشرين(، ومنطقتان في  3تان وهوبر(، وقرى عندان وحري

مناطق في محافظة حماة )بلدات صوران وكفرزيتا  4محافظة الالذقية )محورا جبل األكراد وكبانة(، و

 وطيبة اإلمام، قبيبات(، منطقتان في محافظة دير الزور )منطقة املقابر، ومحيط مطار دير الزور(،

منطقة،  31منطقتان في محافظة الرقة )قرية كديران، وقرية حمرة بويتية(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

 بينما قصفت قوات سورية الديموقراطية )قسد( منطقتين في ريف الرقة ) كديران وحمرة بويتية(.  

 الكيماوي السالح  .2

 ال يوجد توثيق

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية .3

 ال يوجد توثيق

 بالذخائر العنقودية القصف .4

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية بلدة كفرنبل ومدينة جسر الشغور في محافظة إدلب.

 القصف بالذخائر الفراغية .5



 
 15 

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية مدينة إدلب وقرية عين السودة في محافظة إدلب. -

 في محافظة حلب. قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدة عندان -

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدتي طيبة اإلمام وصوران في محافظة حماة. -

 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية بلدات عيتانا، وبزيت، وسنقرة في محافظة إدلب.

 القصف بقذائف الهاون  .7

 ال يوجد توثيق

 مفخخات .8

 قال يوجد توثي

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي وثقنا استهدافها بالقصف .9

 ال يوجد توثيق 

 

 2017 /4 /12األربعاء  -هـ

 قصف متنوع بري وجوي  .1

مناطق في محافظة دمشق  3منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  28تركز القصف على  -

احدة في محافظة درعا )درعا البلد(، ومنطقتان في محافظة )أحياء القابون، برزة، تشرين(، ومنطقة و 

مناطق في محافظة إدلب )بلدات وقرى عين السودة،  5حمص )مدينة تلبيسة، وقرية السمعليل(، و

مناطق في محافظة حلب )بلدات عندان،  4وبابولين، وحلوز، ومدينتا خان شيخون وجسر الشغور(، و

مناطق في محافظة حماة )بلدات صوران، طيبة اإلمام، قرى  3و كفركرمين، خان العسل، ياقد العدس(،

مناطق في محافظة ريف دمشق  8جرن(، ومنطقتان في محافظة الرقة )قرية عين قيراط، وبلدة معدان(، 

)قرى وبلدات عين ترما، الشيفونية، كفربطنا، عربين، مسرابا، أوتايا، وتل النشابية ومدينة دوما(. قصف 

منطقة، وقصف التحالف الدولي ضد داعش منطقة واحدة في محافظة الرقة  26فاؤه منها النظام وحل

منطقة واحدة في محافظة الرقة )قرية عين  «داعش»)بلدة معدان(، بينما قصف تنظيم الدولة اإلسالمية 

 قيراط(.

 ةالكيماوياألسلحة   .2

 ال يوجد توثيق

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية .3

 ال يوجد توثيق

 ئر العنقوديةالقصف بالذخا .4

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب. -
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 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية درعا البلد في محافظة درعا. -

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية بلدة عندان في محافظة حلب. -

 القصف بالذخائر الفراغية .5

 بالذخائر الفراغية بلدتي كفركرمين وخان العسل في محافظة حلب.قصف النظام وحلفاؤه 

 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية مدينة خان شيخون في محافظة إدلب.

 القصف بقذائف الهاون  .7

 ال يوجد توثيق

 مفخخات .8

 ال يوجد توثيق

 

 لتي وثقنا استهدافها بالقصفاملراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية ا -1

 استهدف النظام وحلفاؤه جامًعا في بلدة عربين في محافظة ريف دمشق. -

 استهدف النظام وحلفاؤه خزان ماء يغذي بلدة كفر كرمين في محافظة حلب. -

 استهدف النظام وحلفاؤه فريًقا للدفاع املدني في مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب. -
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 2017 /4 /13الخميس  -و

 قصف متنوع بري وجوي  .1

مناطق في محافظة حماة )قرى  9منطقة في سورية موزعة على النحو اآلتي:  36تركز القصف على  -

مناطق في  5وبلدات اللطامنة، مورك، قسطون، حلفايا، صوران، لحايا، طيبة اإلمام، عطشان، تل بزام(، 

 5نتا معرة النعمان وجسر الشغور(، محافظة إدلب )بلدات معرة مصرين، البراغيثي، كفرتعنور، ومدي

مناطق في حلب )بلدات عندان، حريتان، جفر منصور، دارة عزة، قبتان الجبل(، منطقتان في محافظة 

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، وبلدات الحارة وعقربا  4الالذقية )جبل األكراد، ومحور كبانة(، 

مناطق محافظة الرقة )مدينة الطبقة،  4ومدينة دوما(،  وزمرين(، منطقتان في ريف دمشق )بلدة حزرما،

مناطق في   3وبلدات حزيمة وهنيدي واملنصورة(، منطقتان في محافظة دمشق )حّيا القابون وبرزة(، و

منطقة، بينما  32محافظة حمص )بلدتا العامرية ودير فول، ومدينة تلبيسة(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

ثالث مناطق في محافظة الرقة )مدينة الطبقة، وبلداتي هنيدي  «داعش»قصفت قوات التحالف ضد 

 منطقة واحدة في ريف الرقة )بلدة حزيمة(.  «قسد»واملنصورة(، وقصفت قوات سورية الديموقراطية 

 السالح الكيماوي  .2

 ال يوجد توثيق

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية .3

 نور في ريف محافظة إدلب.قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية بلدة كفرتع

 القصف بالذخائر العنقودية .4

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب.

 القصف بالذخائر الفراغية .5

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدة عندان في محافظة حلب. -

 سر الشغور في محافظة إدلب.قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية محيط مدينة ج -

 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية بلدة دارة عزة في محافظة حلب. -

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية قرية البراغيثي في محافظة إدلب. -

 القصف بقذائف الهاون  .7

 ال يوجد توثيق

 مفخخات .8

 ال يوجد توثيق

 يوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي وثقنا استهدافها بالقصفاملراكز الح .9

 ال يوجد توثيق
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 2017 /4 /14الجمعة  -ز 

 قصف متنوع بري وجوي  .1

مناطق في ريف دمشق )مدينة  8منطقة في سورية؛ موزعة على النحو اآلتي:  29تركز القصف على  -

 4نا، بلدة حمورية، بلدة حزة، بلدة سقبا(، حرستا، مدينة دوما، بلدة عربين، بلدة عين ترما، مدينة جرما

مناطق في محافظة  4مناطق في محافظة درعا )بلدة النعيمة، مخيم درعا، حي طريق السد، درعا البلد(، 

مناطق في حماة )بلدتا قسطون،  5إدلب )قرى وبلدات إبلين، ومحمبل، والسكرية، ومدينة جسر الشغور(، 

لسلمية، تل الناصرية، منطقة األزوار(، منطقة واحدة في محافظة دمشق وحلفايا، والريف الغربي ملدينة ا

مناطق  3)حي القابون(، منطقتان في محافظة حمص )مدينة السخنة، منطقة الصوامع في مدينة تدمر(، 

في محافظة حلب )بلدات العطشانة، بنان الحص، قنيطرات( منطقتان في محافظة الرقة )قريتا هنيدة 

 «داعش»منطقة منها، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد  26وحلفاؤه  النظام قصفواملشيرفة(. 

منطقتين في محافظة الرقة هما )قريتا هنيدة واملشيرفة(، وقصفت مدينة جرمانا بقذائف هاون مجهولة 

 املصدر.  

 السالح الكيماوي  .2

 ال يوجد توثيق

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية .3

 االرتجاجية قرية السكرية في محافظة إدلب. قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر

 القصف بالذخائر العنقودية .4

 ال يوجد توثيق

 القصف بالذخائر الفراغية .5

 ال يوجد توثيق.

 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

 قصف النظام وحلفاؤه درعا البلد بالذخائر الفوسفورية.

 القصف بالهاون  .7

صفت مدينة جرمانا في ريف دمشق بقذائف هاون مجه
ُ
 ولة املصدر.ق

 مفخخات .8

 ال يوجد توثيق

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي وثقنا استهدافها بالقصف .9

ا شعبّية في مدينة دوما في ريف دمشق. -
ً
 قصف النظام وحلفاؤه سوق

 ( في مدينة دوما في ريف دمشق. 250استهدفت قوات النظام بالقصف مركز الدفاع املدني ) -

 البلد بقصف الطيران الحربي. في درعا 14لدفاع املدني في مركز استشهد عنصر ل -
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 التهجير القسري  -3

 2017 /4 /8السبت 

(، إلى مدينة جرابلس 2017 /4 /8خرجت الدفعة الرابعة من مهجري حي الوعر الحمص ي، السبت ) •

شخص، نصفهم تقريًبا من األطفال، هي  2500بريف حلب الشمالي، والدفعة التي تتضمن حوالى 

 الثالثة التي تتوجه إلى جرابلس، والرابعة التي تخرج من الحي. 

كم جنوب غرب مدينة الرقة(،  35قريتي هنيدة ) عائلة من 170حوالى (، 8/4/2017) يوم السبتنزحت  •

كم غرب(، الخاضعتين لسيطرة التنظيم، باتجاه الريف الجنوبي للرقة ودير الزور،  30واملنصورة )

 .ونحو الحدود األردنية

 

 2017 /4 /9األحد 

(، إن 9/4/2017كم شمال مدينة حلب(، شمالي سورية، األحد ) 10قال املجلس املحلي لبلدة حيان ) •

 نتيجة استمرارحوالى ثالثة آالف مدني نزحوا من البلدة وبلدة ياقد العدس املجاورة، خالل يومين، 

 قصف النظام وروسيا لهما.

وعر بحمص، وسط البالد، إلى مخيم زوغرة قرب مدينة وصول الدفعة الرابعة من مهجري حي ال •

،  1424(، وتضم 9/4/2017جرابلس، بريف حلب الشرقي، شمالي البالد يوم األحد )
ً
 ومقاتال

ً
مدنيا

وسط أمطار غزيرة. وسبق أن خرج حوالى ستة آالف شخص من الحي املحاصر على ثالث دفعات 

 سابقة.

خل املربعات التي ما تزال تحت سيطرتهم في مخيم اليرموك، بدأ عناصر تحرير الشام مع عائالتهم دا •

بتسجيل أسمائهم في قوائم للخروج، بناًء على االتفاق املبرم أخيًرا بين )حركة أحرار الشام وهيئة 

تحرير الشام(، من جهة، وميليشيات تابعة إليران، على رأسها )حزب هللا(، من جهة ثانية، إلخالء 

 إلى كفريا والفوعة في ريف 
ً
لقاءات »إدلب، مقابل تهجير الزبداني ومضايا في ريف دمشق، مشيرة

وحوارات تجري بين ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية والنظام؛ لترتيب وضع املخيم بعد هذا 

 «.الخروج

 

 2017 /4 /10اًلثنين  -ج

كم غربي مدينة  78)عائلة نزحت من قرية شعيب الذكر  70 حوالى(، 10/4/2017نزحت، االثنين ) •

كم غربي مدينة الرقة(،  93)كم غربي مدينة الرقة(، ودبس عفنان  106)الرقة(، وقرية دبس ي فرج 

 « قسد»وقرية البوعاص ي، باتجاه مناطق سيطرة 
ً
، هربا

ً
في الشمال ونحو األراض ي الصحراوية جنوبا
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عاناتهم في ظل غياب )قسد(، فيما تستمر م« قوات سوريا الديمقراطية»من قصف التحالف الدولي و

 املساعدات اإلنسانية. 

مدنيا من قريتي أبو هريرة وعوييه بريف الرقة، إلى مناطق  35(، نحو 10/4/2017وصل، االثنين ) •

، في الضفة الشمالية من نهر الفرات على قرية سيمارت غربي «قوات سوريا الديمقراطية»سيطرة 

وهم إل
ّ
 ى قرية املحمودلي. مدينة الرقة شمالي البالد، ومن ثم أقل

 

 2017 /4 /11الثالثاء  -د

منعت قوات النظام السوري، أهالي قرى وادي بردى وتحديًدا بسيمة، وعين الفيجة، من زيارة أنقاض  •

وامليليشيا « الجيش السوري»منازلهم املدمّرة التي تعّرضت جميعها إلى النهب والسرقة من عناصر 

 «.املصالحة»ضاء عدة أشهر على اتفاق املوالية له، وذلك على الرغم من انق

مدني من قرية عايد  400(، إنها أجلت 11/4/2017قالت قوات سوريا الديمقراطية )قسد(، الثالثاء ) •

كم غرب مدينة الرقة(، شمالي شرقي سورية، بعد دخولها القرية،  55الكبير شرقي مدينة الطبقة )

، «فيسبوك»على صفحتها الرسمية في موقع « دقس»بسبب استمرار االشتباكات في محيطها. وأضافت 

مدني إلى مناطق سيطرتهم في الرقة، في ظل استمرار االشتباكات مع تنظيم  400أنها استطاعت إجالء 

 «.الدولة اإلسالمية»

كم شمال مدينة إدلب(، شمالي سورية يوم الثالثاء  68قال املجلس املحلي في بلدة قاح ) •

ت من مدينة خان شيخون، في إثر الهجوم الكيماوي على املدينة، (، إن عائالت نزح11/4/2017)

ا بين األشجار في األراض ي الزراعية.   تستقر حاليًّ

 

 2017 /4 /12األربعاء  -هـ

(، 2017 /12/4تظاهرة ألهالي بلدات ببيال وبيت سحم ويلدا في ريف دمشق، جنوبي البالد، األربعاء ) •

 باتفاق تهجير سكان مدينتي 
ً
 إلدخال تنديدا

ً
مضايا والزبداني، املبرم بين كتائب إسالمية وإيران، ورفضا

بلداتهم ضمن االتفاق. ودخلت في اليوم ذاته حافالت إلى بلدتي كفريا والفوعة بإدلب ومدينتي مضايا 

 لبدء عملية التهجير برعاية الهالل األحمر.
ً
 والزبداني بريف دمشق، تمهيدا

 /12كم جنوبي مدينة السويداء(، األربعاء ) 6بقرية رساس )« الطالئع»كشف نازحون في معسكر  •

 للنازحين القادمين من مناطق 4/2017
ً
(، عن سوء الخدمات املقدمة لهم في املعسكر الذي بات مخيما

 سورية متفرقة خارجة عن سيطرة قوات النظام.
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أخرى في محافظة  (، إنها ومنظمات12/4/2017، األربعاء )«سوريا لإلغاثة والتنمية»قالت منظمة  •

إدلب، شمالي سوريا، يستعدون الستقبال املهجرين القادمين من مدينتي مضايا والزبداني بريف 

 دمشق.

 -بمنطقة البقاع على الحدود السورية « نايف»الالجئين السوريين من مخيم « الجيش اللبناني»هّجر  •

تخدمه الجيش، حيث نقل املخيم (، بحجة محاذاته ملطار عسكري يس12/4/2017اللبنانية، األربعاء 

، ولم توافق السلطات اللبنانية على نصب الخيم في املنطقة، وأعادت الالجئين مرة «برإلياس»إلى قرية 

 بمنطقة الدلهمية.« نايف»أخرى إلى مخيم 

 لبدء 2017 /12/4دخلت يوم األربعاء ) •
ً
( حافالت إلى مدينة مضايا بريف دمشق جنوبي سورية، تمهيدا

 إجالء سكانها املحاصرين، وذلك ضمن االتفاق املبرم بين كتائب إسالمية وإيران.عملية 

 من 12/4/2017الكردية، األربعاء )« اإلدارة الذاتية»أصدرت  •
ً
 بتوجه العوائل التي نزحت مؤخرا

ً
(، قرارا

اف كم شمالي مدينة الرقة(، شمالي شرقي سورية. وأض 55محافظة الرقة إلى مخيمات بلدة عين عيس ى )

كم شمالي مدينة الرقة( أصدر  90)في مدينة تل أبيض « اإلدارة الذاتية»املصدر، أن األمن العام التابع لـ 

قرار بضرورة توجه العوائل التي نزحت خالل األشهر الثالث األخيرة من مدينة الرقة إلى مخيمات النزوح 

 ض اإلجراءات األمنية.من املخيمات حتى التأكد من بع ويمنع الخروجفي بلدة عين عيس ى، 

ألف شخص ما يزالون محاصرين حتى  400(، إن أكثر من 2017 /4 /12أعلنت األمم املتحدة، األربعاء ) •

يعانون حاجة ماسة إلى »اآلن في منطقة الغوطة الشرقية في ريف العاصمة السورية دمشق، و

 «.املساعدة اإلنسانية العاجلة

 

 2017 /4 /13الخميس  -و

(، إن 13/4/2017في حي الوعر املحاصر بحمص وسط سورية، الخميس ) «ملفاوضاتلجنة ا»قالت 

ل ملوعد غير محدد، لخالف مع قوات  ّجِّ
ُ
موعد خروج الدفعة الخامسة املقرر يوم السبت القادم، أ

 النظام السوري.

 

 2017 /4 /14الجمعة  -ز

كم شمال  45في ريف دمشق )(، قافلة املهجرين من بلدة مضايا 2017 /14/4انطلقت، فجر الجمعة ) •

غربي العاصمة دمشق(، باتجاه محافظة إدلب، وذلك بالتزامن مع انطالق حافالت مليليشيا النظام 

 إدلب إلى حلب. والفوعة فيوأهالي قريتي كفريا 

(، مدينة مضايا املحاصرة؛ 14/4/2017دخلت قوات النظام واملسلحون املوالون لها يوم الجمعة ) •

أحياء املدينة، فيما يأتي دخول النظام إلى املدينة بعد خروج « مسيرة مؤيدة للنظام»حيث جابت برفقة 
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مقاتل من مضايا نحو محافظة إدلب في الشمال السوري،  400شخص، من بينهم حوالى  2200حوالى 

حافلة ومع سيارات إسعاف تقل املرض ى واملصابين، فيما بقي آالف آخرون من الراغبين بـ  60على متن 

مع النظام، ومن املحايدين، ويأتي هذا بعد حصار كامل ومطبق منذ « ملصالحة وتسوية أوضاعهما»

 .2015مطلع تموز / يوليو من العام 

(، أن يوم 14/4/2017في حي الوعر بمدينة حمص، وسط سورية، الجمعة )« لجنة التفاوض»أكدت  •

خالفات مع النظام هّددت السبت، سيكون موعد خروج الدفعة الخامسة من مهجري الحي، بعد 

(، إن خروج الدفعة تأّجل إلى أجل غير مسّمى، 13/4/2017بتأجيلها. وكانت اللجنة قالت، الخميس )

نتيجة خالف مع قوات النظام حول عدد السيارات املخصصة لنقل أمتعة املهجرين، إال الطرفين اتفقا 

عه حقيبتين فقط وأخرى على على استقدام عدد كاٍف من السيارات، شرط أن يجلب كل شخص م

 الظهر.

 

 أخبار اللجوء -4

 

 2017 /4 /8السبت 

أصدرت إدارة شؤون مخيمات الالجئين السوريين في األردن تعليمات جديدة، سمحت من فيها بلم  •

الشمل ألفراد األسرة الواحدة، وهم الزوج والزوجة واألوالد، ممن يعيشون داخل املخيمات وخارجها، 

فراد األسرة الواحدة يحمل بطاقة املفوضية الصادرة خارج املخيمات، شرط أن يكون بعض أ

 والبطاقات األمنية املمغنطة.

(، في مقابلة أجريت في معبر 8/4/2017، السبت )«كريم كينيك»قال رئيس الهالل األحمر التركي  •

غادروها من أرادوا مغادرة بالدهم »الحدودي مع سورية في إقليم هاتاي الجنوبي: « جيلوه غوزو»

بالفعل، أما اآلخرون فإنهم يحاولون التعلق بأهداب الحياة في الداخل، وفي تلك املرحلة ال نتوقع 

 «.موجة جديدة من املهاجرين، هذا ليس املناخ السائد هناك في الداخل

ذكر عماد الفاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي األردني، في بيان وزعته الوزارة، السبت  •

% 90(، عرض خالله ما تم إنجازه منذ مؤتمر لندن للمانحين العام املاض ي، وأشار إلى أن 8/4/2017)

ألف طالب سوري التحقوا  125من أبناء الالجئين السوريين تمكنوا من االلتحاق باملدارس، فهناك 

سة مدر  98مدرسة تعمل بنظام املدتين، منها  196بالتعليم الرسمي للعام الدراس ي الحالي، ويوجد 

 ألف طفل سوري في التعليم الرسمي. 50إضافية تأسست الستيعاب 
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 2017 /9/4األحد 

سنة( حوالى السنتين، يوم األحد 43في أملانيا على امرأة أملانية ) «بوخوم|»حكمت املحكمة في مدينة 

جوا (، ألنها أهانت عائلة سورية و هاجمتها، حيث قالت إن النساء املحجبات يجب أن يخر 9/4/2017

 من أملانيا، ومن ثم ضربت بحقيبتها األم والبنت، ثم أشارت بتحية هتلر إلى العائلة.

 

 2017 /4 /10اًلثنين  -ج

بلغت التعهدات التي تم التأكيد عليها من املانحين الدوليين في مؤتمر بروكسل، للدول املضيفة  •

منح، وتعهدت الدول املانحة ، على شكل 2017لالجئين السوريين، مبلغ ستة مليارات دوالر للعام 

مؤسسات التمويل -، وتوفير قروض 2020و 2018مليار دوالر للمرحلة ما بين  3,7بتقديم منح بقيمة 

 مليار بشروط ميسرة جًدا. 2,3مليار دوالر، منها  30بقيمة  -الدولية

 دّمر أجزاء كبيرة من مخيم  •
ً
لالجئين « غراند سينث»قال رجال إطفاء والسلطات املحلية إن حريقا

(، في عقب مناوشات أصيب فيها 10/4/2017قرب ميناء دونكيرك في شمال فرنسا، ليل االثنين )

 أشخاص عدة في وقت سابق من املساء.

أوضحت املفوضية األوروبية في تقريرها الحادي عشر الخاص بمسألة إعادة توطين الالجئين في دول  •

ل بالنجاح. وأضاف التقرير أّن االتحاد االوروبي، أّن خطة تقاسم الالجئين ب
ّ
ين الدول األعضاء لم تتكل

 توطين 
ً
ألف الجئ مّمن يقيمون في إيطاليا  160الدول األعضاء في االتحاد األوروبي قررت سابقا

. وتشير معطيات املفوضية األوروبية 2017واليونان، في عدد من دول االتحاد األوروبي حّتى أيلول 

آالف الجئ من  5يل الحالي، إلى أّن باقي الدول األعضاء، لم تستقبل سوى نيسان/ أبر  10الصادرة في 

 من اليونان، على الرغم من تأييدها اتفاق توطين الالجئين. 339ألف و 11إيطاليا، و

 

 2017\4\11الثالثاء  -د

 أكتوبر/ تشرين األول املقبل النسخة الثانية من 22و 21التركية يومي  «أدي يامان»تحتضن جامعة 

، وبدأت الجامعة في استقبال «الالجئون السوريون بين الواقع واملأمول »مؤتمر علمي دولي بعنوان 

مايو/ أيار  15األبحاث العلمية من أنحاء العالم كافة بشأن موضوع املؤتمر، وينتهي موعد التقديم في 

سوريون والتعليم، املقبل. ويتناول املؤتمر مواضيع، هي: أطفال الالجئين السوريين، الالجئون ال

الالجئات السوريات، الالجئون السوريون والتكيف االجتماعي، الالجئون السوريون واإلعالم، دور 

املنظمات واملؤسسات في أوضاع الالجئين السوريين، الالجئون السوريون والوضع القانوني، الالجئون 

 السوريون والصحة، الالجئون السوريون واالقتصاد.
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 2017\4\12األربعاء  -هـ

 «مشروع السكري »يستمر تقديم العالج لالجئين السوريين املصابين بمرض السكري في لبنان، ضمن 

بالتعاون مع منظمة  «يةميركالهالل األحمر القطري والجمعية الطبية السورية األ »املدعوم من 

«MAPs»ول املمرض ، وينتشر املشروع في منطقة البقاع ومدن طرابلس وصيدا وبيروت وعرمون. يق

 منتصف شهر أيلول من العام املاض ي،  «معاوية زرزر »
ً
في رابطة سعدنايل في البقاع، إن املشروع بدا

. ويوجد في لبنان أكثر من مليون الجئ 
ً
وسيستمر ملدة عام قابل للتجديد، ويقدم العالج للمريض مجانا

 قر إلى أدنى الخدمات.سوري، وفق إحصائيات رسمية، يعيش كثير منهم في مخيمات عشوائية تفت

 

 2017\4\13الخميس  -و

الحكومية « حجة تبة»مدير مركز البحوث املتعلقة بالهجرة والسياسة في جامعة « مراد أردوغان»قال  •

الهجرة من املاض ي إلى »وفي كلمة له خالل مشاركته بمؤتمر تحت عنوان  في العاصمة التركية أنقرة

مليون، وإن أعداد الالجئين في تركيا  3.6السوريين في تركيا تجاوز إن العدد اإلجمالي لالجئين «: الحاضر

 % من عدد سكانها.4.61يقابل 

مهاجر، بعد غرق  100(، فقد حوالى 2017 /13/4أعلن مسؤول في خفر السواحل الليبية، الخميس ) •

حرية املتحدث باسم الب« أيوب قاسم»قارب كان يقلهم قرب سواحل طرابلس الليبية. وأكد العقيد 

مهاجرا غير شرعي،  23الليبية )تابعة لحكومة الوفاق(، إن فرق البحرية تمكنت صباح اليوم من إنقاذ 

امرأة وستة أطفال من جنسيات أفريقية في عداد  15آخرون، بينهم  97بعد غرق قاربهم، وما يزال 

 ( بتوقيت غرينتش.14.45املفقودين حتى الساعة )

 

 2017 /4 /14الجمعة  -ز
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 طة السيطرة العسكريةخري -5

 

 2017 /4 /8السبت 

(، السيطرة على مزرعة الصفصاف التابعة 8/4/2017يوم السبت )« الدولة اإلسالمية»استعاد تنظيم  •

التي سيطرت بدورها على قرية « قوات سوريا الديمقراطية»لناحية املنصورة، بعد اشتباكات مع 

 الصفصاف الجنوبي في الرقة، شمالي سورية.

(، سيطرته على نقاط عسكرية للنظام في محيط مدينة 8/4/2017يوم السبت )« الدولة»نظيم أعلن ت •

 شمالي شرق العاصمة دمشق(، وسط البالد. 215تدمر )

)قسد(، السبت « قوات سوريا الديمقراطية»التي تقودها « غضب الفرات»قالت الناطقة باسم عملية  •

كم  60إلى مدينة الشدادي )« الدولة اإلسالمية» (، إنهم أفشلوا محاولة تسلل لتنظيم8/4/2017)

 جنوبي مدينة الحسكة(، أسفر عن قتل عدد من عناصره.

 

 2017 /4 /9األحد 

 9/4/2017، التابعة للجيش السوري الحر، يوم األحد )«قوات الشهيد أحمد العبدو»قالت  •
ً
(، إن عددا

قتلوا في إثر هجوم شنه األخير على  «الدولة اإلسالمية»من مقاتلي الجيش الحر وعناصر من تنظيم 

 معبر التنف مع العراق، شرق مدينة حمص، وسط سوريا.

(، السيطرة على خمسة حواجز 9/4/2017أعلن الجيش السوري الحر وكتائب إسالمية، األحد ) •

كتلة سكنية في حي املنشية بمدينة درعا، وقتل عشرات العناصر من قوات النظام،  47للنظام و

 اللبناني.« حزب هللا»ميليشيا وآخرون من 

 

 2017 /4 /10اًلثنين  -ج

)داعش(، بحفر أنفاق وخنادق على األطراف الشمالية والشمالية « الدولة اإلسالمية»بدأ تنظيم  •

كم غرب مدينة الرقة(، حيث استقدم التنظيم  20الغربية من قرية السلحبية شرق مدينة الطبقة )

 فة إلى متطوعين من األهالي، للبدء بحفر الخنادق.عدًدا من املعتقلين في سجونه إضا

االستراتيجية بريف حماة. « معردس»(، على بلدة 10/4/2017سيطرت قوات النظام السوري، االثنين ) •

وجاءت سيطرة قوات النظام هذه بعد اشتباكات تدور على أشدها مع قوات املعارضة بريف حماة 

املعارضة معركة هناك، كبدت فيها قوات النظام وامليليشيات الشمالي، في عقب ثالثة أسابيع من إطالق 
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نها من االقتراب 
ّ
 من املدن والبلدات، مك

ً
املقاتلة إلى صفه خسائر في األرواح والعتاد، وانتزعت منه عددا

 أكثر من معقله في املدينة على مسافة كيلومترات قليلة.

اب عناصرها من قرية معردس بريف حماة (، انسح10/4/2017، االثنين )«هيئة تحرير الشام»أكدت  •

عماد الدين، إن العناصر انسحبت من القرية ألسباب « تحرير الشام»الشمالي. وقال الناطق باسم 

 إن املعارك ما تزال مستمرة في محيطها، وأنهم قتلوا «عسكرية»
ً
، من دون توضيح تفاصيلها، مضيفا

 من دون أن يتطرق إلى خسائرهم. عشرات من قوات النظام في املعارك الدائرة هناك،

(، على مواقع جديدة جنوبي مدينة 10/4/2017سيطرت قوات سورية الديمقراطية يوم االثنين ) •

، تمكنوا من السيطرة على «قسد»في ريف الرقة الغربي. وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلي « الطبقة»

تنظيم »كم، جراء معارك مع 3ينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، التي تبعد عن مد« عايد الكبيرة»قرية 

 ية.ميرك، وبتغطية جوية من طائرات التحالف الدولي، بقيادة الواليات املتحدة األ «الدولة اإلسالمية

 

 2017 /4 /11الثالثاء  -د

(، السيطرة على نقاط في محيط مطار 11/4/2017، الثالثاء )«الدولة اإلسالمية»استعاد تنظيم  •

قوات سوريا »كم غربي مدينة الرقة(، في إثر هجوم شنه على مواقع لـ  55)الطبقة العسكري 

 )قسد(.« الديمقراطية

(، على محاور عدة شمالي 11/4/2017دارت اشتباكات بين قوات املعارضة السورية والنظام، الثالثاء ) •

ومة حلب، تزامنت مع قصف مدفعي، وغارات للطيران الروس ي، تمكنت في إثرها قوات النظام مدع

 )مزرعة عندان( القريبة من « الخراب»بميليشيات أجنبية من السيطرة على قرية 
ً
أو كما تسمى شيوعا

 «.الطامورة»

(، مناطق 11/4/2017استهدفت فصائل الجيش الحر والفصائل اإلسالمية بالقصف، الثالثاء ) •

غربي لدرعا، في تمهيد في الريف ال« الدولة اإلسالمية»سيطرة جيش خالد بن الوليد املبايع لتنظيم 

، بهدف استعادة السيطرة على املناطق التي خسرتها في «نزع الخناجر»لهجوم ضمن معركة أطلق عليها 

 األسابيع الفائتة.

(، في حي الزهراء ومحاور أخرى، أبرزها جبل شويحنة، 2017 /4 /11الثالثاء ) عنيفة،جرت اشتباكات  •

 نطقة على حساب املعارضة السورية.حيث تسعى قوات النظام إلى التقدم في امل

(، في محيط مدينتي حلفايا وصوران الخاضعتين 11/4/2017دارت اشتباكات عنيفة، الثالثاء ) •

لسيطرة فصائل املعارضة في ريف حماة الشمالي، في إثر محاولة قوات النظام السيطرة عليهما، ما أدى 

 إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.
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(، من تحقيق تقدم من جهة مزارع البعلة في أطراف حي 11/4/2017لنظام، الثالثاء )تمكنت قوات ا •

منازل، حيث ترافقت االشتباكات منذ صباح اليوم  4مزارع و 4القابون، والسيطرة على كتلة مؤلفة من 

أرض، وسط قصف بعشرات القذائف  –صواريخ يرجح بأنها من نوع أرض  10مع قصف بحوالى 

قبل قوات النظام على مناطق االشتباك ومناطق أخرى في حي القابون، ومعلومات عن والصاروخية من 

 خسائر بشرية في صفوف طرفي القتال.

(، السيطرة على 11/4/2017أعلنت فصائل من الجيش السوري الحر وكتائب إسالمية يوم الثالثاء ) •

الت الكتائب والفصائل املشكلة كتلة سكنية للنظام في حي املنشية بمدينة درعا، جنوبي سورية. وق 15

، إن السيطرة «فيسبوك»، في بيان نشرته على صفحتها بموقع «البنيان املرصوص»لغرفة عمليات 

استمرت لساعات عدة، قتل فيها عدد من عناصر النظام وامليليشيات « عنيفة»جاءت بعد اشتباكات 

 املساندة له، ودمرت الفصائل دبابة لهم.

التابع للجيش السوري الحر، أبو بكر زطيمة، يوم « لواء توحيد الجنوب»في قال القائد العسكري  •

سيطرت « املوت وال املذلة»(، إن الفصائل العسكرية املنضوية في غرفة عمليات 11/4/2017الثالثاء )

 إلى أن الفصائل تجهز لعمل جديد لطرد 
ً
على نحو ثمانين باملئة من حي املنشية بمدينة درعا، مشيرا

.قوات ا
ً
 لنظام من كامل الحي، والسيطرة على حي السجية أيضا

(، إن فصائل 11/4/2017قال رئيس املجلس العسكري في مدينة نوى عبد هللا قراعزة، يوم الثالثاء ) •

املتهم بمبايعة تنظيم « جيش خالد بن الوليد»من الجيش السوري الحر شنت هجوًما على مواقع لـ 

مدينة درعا، جنوبي سورية، بدعم وتنسيق مع األردن. وأضاف )داعش( غرب « الدولة اإلسالمية»

مؤخًرا في « جيش خالد»إن املعركة انطلقت فجر اليوم، بهدف استعادة نقاط تقدم لها « قراعزة»

 حوض اليرموك، حيث لم تتقدم الفصائل حتى اآلن.

ام في قرية خربة (، محاولة تقدم لقوات النظ4/2017/ 11يوم الثالثاء )« هيئة تحرير الشام»صدت  •

عندان شمالي مدينة حلب، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر األخيرة، وحصار آخرين. وقال القائد 

إن عناصر قوات النظام املتمركزة في بلدتي نبل والزهراء، حاولت التقدم »العسكري نضال عتمان: 

تزال الجثث موجودة بمنطقة  على القرية، لكننا تصدينا لهم، وكبدناهم خسائر بالعتاد واألرواح، وما

 «.االشتباكات

 

 2017 /4 /12األربعاء  -هـ

التابعة ملدينة  «حوش الضواهرة»(، التقدم في محيط بلدة 12/4/2017حاولت قوات النظام، األربعاء )

جيش »وقال . «جيش اإلسالم»دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، جنوبي البالد، بحسب ما أعلن 

، إن مقاتليه تصدوا صباح األربعاء، ملحاولة قوات «تليغرام»اته الرسمية في تطبيق في قن «اإلسالم

 بآليات عسكرية عدة، التقدم إلى 
ً
، في عقب تمهيدي مدفعي «حوش الضواهرة»النظام مدعومة
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دبابة للنظام  «مضادر للدروع»على البلدة من مواقعها املحيطة، ودمروا بصاروخ  «كثيف»وصاروخي 

 .«T72»طراز 

 

 2017 /4 /13الخميس  -و

في بيان نشرته في موقعها الرسمي يوم الخميس  )قسد(« قوات سوريا الديمقراطية»أعلنت  •

، بهدف إحكام حصارها ملدينة «غضب الفرات»(، أنها بدأت املرحلة الرابعة من حملة 13/4/2017)

رحلة إلى إحكام وتهدف هذه امل كم شمال شرق دمشق(، بدعم من التحالف الدولي. 550الرقة )

السيطرة على ما تبقى من ريف الرقة الشمالي، وانتزاع وادي جالب، من أجل التمهيد إلتمام الحصار 

 في سورية.« الدولة اإلسالمية»على املدينة، أبرز معاقل تنظيم 

في « الدولة اإلسالمية»(، مواقع لتنظيم 13/4/2017استهدف مقاتلو هيئة تحرير الشام، الخميس ) •

 اليرموك بجنوبي العاصمة، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف التنظيم. مخيم

(، اشتباكات بين قوات والنظام والدفاع الوطني من جهة، والفصائل 13/4/2017دارت، الخميس ) •

اإلسالمية واملقاتلة من جهة أخرى، في محور تلة قمع الحمرية جنوبي بلدة حضر، في القطاع الشمالي 

 افق بالقصف.بريف القنيطرة، تر 

 

 2017 /4 /14الجمعة  -ز

ت فصائل املعارضة السورية، الجمعة ) •
ّ
 على 14/4/217شن

ً
 واسعا

ً
، آخر «حاجز اإلرشادية»(، هجوما

في درعا البلد. وأكدت الفصائل العسكرية « املنشية»املواقع التي تسيطر عليها قوات النظام في حي 

، من بينهم ضابط برتبة مقدم، وذلك «الدفاع الوطني»مقتل ثمانية عناصر من قوات النظام وميليشيا 

في بيان لها، « البنيان املرصوص»في حي املنشية، بينما قالت غرفة عمليات « املوت وال املذلة»في معركة 

 قامت بتصفية ضابط من قوات النظام، بعد اتهامه بالخيانة.« حزب هللا»إن ميليشيا 

نقطة عسكرية في  30(، على أكثر من 14/4/2017ة )سيطرت فصائل املعارضة السورية، الجمع •

، إضافة إلى قتل BMBحرستا الغربية، وبساتين برزة شرق العاصمة دمشق، واغتنمت دبابتين وعربة 

عدد من عناصر قوات النظام. وجاء تقدم مقاتلي املعارضة على حساب قوات النظام، في إثر هجوم 

عسكرية، كانت قوات النظام قد سيطرت عليها في املدة  األول من أجل استعادة السيطرة على مواقع

 املاضية.

أكثر من عشرة عناصر، وجرح آخرون من قوات  قتلت فصائل املعارضة السورية بعد منتصف الليل، •

في ريف حماة الشمالي، وجاء ذلك خالل محاولة مجموعة من قوات « بريديج»النظام، في محيط قرية 

التابع للمعارضة السورية، عن تمكن « جيش النصر»، وأعلن «بريديج»ة النظام، التقدم في محيط قري
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مقاتليه من رصد املجموعة في محيط القرية، واستهدافهم بالرشاشات الثقيلة. وتصدت الفصائل 

، 23العسكرية ملحاولة تقدم قوات النظام وامليليشيات املساندة لها في مدينة صوران، وتدمير مدفع 

 اروخ موجه، ما أدى إلى مقتل طاقمه.في إثر استهدافه بص

اشتباكات من مسافات قريبة بين الجيش السوري الحر وقوات النظام في شارع الحافظ بحي تشرين في  •

، واستعادته السيطرة على نقاط «الحر»(، في ظل تقّدم لـ 2017 /14/4دمشق، جنوبّي البالد، الجمعة )

 أسر عدد من عناصر النظام.عدة بالشارع، في إثر مواجهات أدت إلى مقتل و 

 

ا  املستجدات املحلية والدولية في ما يتعلق بامللف السوري -ثانيا

 

 املستجدات املحلّية -1

 

 2017 /4 /8السبت 

(، من مطارات سورية عدة 8/4/2017نقل النظام السوري عدًدا من الطائرات الحربية يوم السبت ) •

 من ض« حميميم»إلى قاعدة 
ً
 ية جديدة، بحسب ما أفاد به ناشطون.أميركربات بريف الالذقية، تحسبا

(، 8/4/2017كم شرق مدينة حلب( شمالي سورية يوم السبت )35برر املجلس املحلي ملدينة الباب ) •

تنظيم أمور املدينة واالستفادة من ريع هذه األمالك لتغطية »قراره بوضع يده على األمالك العامة بأنه لـ 

 «.املصاريف

(، إلى منطقة جنوب دمشق، الخاضعة لسيطرة 2017 /4/ 8اٍت إغاثية، السبت )دخلت قافلة مساعد •

؛ لتكون األولى من نوعها، بعد انقطاع «الهالل األحمر السوري»املعارضة السورية، عن طريق منظمة 

 دام أكثر من عام عن املنطقة.

في بداية عام  (، املنشق عن قوات النظام8/4/2017قال العقيد طيار مصطفى بكور يوم السبت ) •

مطار الشعيرات يعّد أحد أهم خمسة مطارات في سورية؛ إذ يضم قيادة الفرقة »، لـ)جيرون(: إن 2013

والثالث ميغ  22، ويحتوي ثالثة أسراب من الطائرات، اثنان منها من طراز سوخوي 50وقيادة اللواء  22

ا في عمليات تدمير سوري23
ً
 «.ة، ويعد أكثر املطارات العسكرية نشاط
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 2017 /4 /9األحد 

(، وقفة تضامنية في 9/4/2017نظم ناشطو املجتمع املدني بمشاركة عدد من اإلعالميين، يوم األحد ) •

في مدينة خان « مجزرة الكيماوي »كم شمالي شرقي مدينة الحسكة(، تنديدا بـ  98مدينة القامشلي )

 شيخون بإدلب.

استهدفت سيارة  (، بعدما9/4/2017وم األحد )سقط عدد من عناصر املعارضة السورية قتلى، ي •

لالجئين « الركبان»ملغمة تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية، مركبات عسكرية لهم على أطراف مخيم 

السوريين على الحدود األردنية. وقامت القوات األردنية على أعقاب التفجير بإطالق النار باتجاه 

التزامن مع تحليق للطائرات املروحية األردنية على الشريط األراض ي السورية، ما تسبب بمقتل طفل، ب

 الحدودي.

 من روسيا وإيران 9/4/2017توعد مركز القيادة املشتركة في سورية في بيان له، األحد ) •
ً

(، يضم كال

ي قادم على سورية، مبيًنا أن قصف الواليات املتحدة أميرك« عدوان»وجماعات مسلحة، بالرد على أي 

وقال بيان صادر عن مركز القيادة «. الخطوط الحمراء»رات التابع لنظام األسد قد تجاوز ملطار الشعي

، «ا من عدوان على سورية هو تجاوز للخطوط الحمراءأميركإن ما قامت به »املشتركة أمس األحد 

 سنرد بقوة على أي عدوان وأي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل أي كان»مؤكًدا أنه 
ً
 من اآلن وصاعدا

 (1)لالطالع على البيان راجع امللحق رقم «. ا تعلم قدراتنا على الرد جيًداأميركو 

 

 2017 /4 /10اًلثنين  -ج

(، لسبوتنيك 10/4/2017، االثنين )«فيصل املقداد»قال نائب وزير خارجية النظام السوري  •

 ترامب.الروسية: إّن تصرفات الواليات املتحدة تقوض سمعة إدارة 

 في 10/4/2017قال ناشطون محليون، االثنين ) •
ً
 عسكريا

ً
(، إن مسلحين مجهولين اغتالوا قائدا

كم شمالي غربي مدينة درعا(، جنوب البالد. وأضاف 11)الجيش السوري الحر في بلدة مزيريب 

، أطلقوا النار بصورة مباشرة على قائد «كيا»الناشطون أن مسلحين اثنين كانا داخل سيارة نوع 

، ومدني كان برفقته، ما أدى إلى مقتل القائد مثنى عجاج «جيش املعتز»التابعة لـ « املغاوير»بة كتي

 الساعدي، فيما أصيب املدني برصاص في قدميه.

كم شمالي مدينة حمص(، وسط البالد، االثنين  13)أعلن املجلس املحلي ملدينة تلبيسة  •

ومنع الهدر وتحديد غرامات مالية على كل  (، تشكيل لجنة ملتابعة مخالفات املياه10/4/2017)

مخالف. وفرض املجلس مخالفات مالية بحق املخالفين إضافة إلى عقوبات تفرضها املحكمة 

أالف ليرة سورية  10ليرة سورية والغرامة الثانية  5000الشرعية، إذ حددت غرامة املخالفة األولى بـ 

 .بالسجن حسب ما تقرره املحكمة والغرامة الثالثة
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(، معبر باب الهوى 2017 /10/4أغلقت السلطات التركية بالتنسيق مع املعارضة السورية، االثنين ) •

الحدودي في شمال إدلب أمام املسافرين. وأعلنت إدارة املعبر السورية عبر معرفاتها على مواقع 

، وذلك بسبب 16/4/2017التواصل االجتماعي، أن املعبر مغلق منذ اليوم االثنين، لغاية يوم األحد 

 االستفتاء الدستوري في تركيا.

(، أنها دهمت منازل وأماكن 4/2017 /10ذكرت املؤسسة األمنية في جرابلس في بيان لها يوم االثنين ) •

على القسم األكبر منهم، في الوقت الذي »، وقبضت «قطاع طرق، ومدمني املخدرات في املدينة»وجود 

قوات سورية »ا الحًقا في تسجيالت فبركتها ميليشيات هرب فيه عدد منهم إلى منبج، ليظهرو 

ادعت فيهاـ أن هؤالء منشقون من الجيش الحر، وأنهم قرروا االنشقاق بسبب « الديمقراطية

 املمارسات التركية على حد وصفهم.

 

 2017 /4 /11الثالثاء  -د

(، أن قوات النظام 2017 /11/4يوم الثالثاء )« قوات الشهيد أحمد العبدو»أكد املكتب اإلعالمي لـ  •

خشية »كم شرق مدينة دمشق(، جنوبي البالد،  54رفعت العلم الروس ي في مطار الضمير العسكري )

 «.استهدافه من الواليات املتحدة

العاملين »( أن مجموعة من العسكريين الروس 2017 /4 /11أعلنت وزارة الدفاع الروسّية، الثالثاء ) •

، وكذلك مستشار «مدربين على الرماية»دات قوات النظام، بصفة ، واملوجودين بإحدى وح«بعقود

، ما أدى إلى «مسلحين»عسكري برتبة ضابط، تعرضوا لقصف بقذائف الهاون ممن أطلق عليهم اسم 

 مقتل اثنين من العسكريين وجرح ثالث، من دون تحديد مكان االستهداف بالضبط.

(، القوات 11/4/2017خالد شاكر، يوم الثالثاء )السورية محمد « قوات النخبة»قال املتحدث باسم  •

، إنهم عبارة عن فصيل مسلح منضٍو في إطار التحالف الدولي، «الغد»التابعة ألحمد الجربا رئيس تيار 

ومشارك في حملة )غضب الفرات( التي تهدف لعزل مدينة الرقة، عاصمة تنظيم الدولة في سورية. 

 دعم من التحالف الدولي.يحصلون على ال على أنهم« شاكر»وشدد 

، 11/4/2017، يوم الثالثاء )«بهجت سليمان»هدد الجنرال  •
ً
(، رئيس فرع األمن الداخلي بسورية سابقا

، رئيس «تويتر»في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع  وسفير النظام السوري املطرود من األردن،

إذا بقي »باالغتيال. وقال سليمان: « ثانيعبد هللا ال»وملك األردن « دونالد ترامب»الواليات املتحدة 

ق بملك األردن «. البعض من إدارة ترامب يتحدثون عن رحيل األسد فلن يطول الزمن بترامب
ّ
وفي ما يتعل

 أن يكون رأس حربة إسرائيل»قال: 
ً
 «.ملك األردن عبد هللا في خطر إذا ارتض ى مجددا

نيسان/ أبريل الحالي )منتدى بردى للحوار  15دم ُيطلق مركز )حرمون( للدراسات املعاصرة السبت القا •

السوري( في العاصمة القطرية الدوحة، ليكون أحد املنابر الفكرية لـ )حرمون(، ويستضيف املنتدى في 

رياض حجاب، بمحاضرة يلقيها في مقر املركز بالدوحة، « الهيئة العليا للمفاوضات»أولى جلساته رئيس 
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ات السياسية والعسكرية السورية األخيرة ومآالتها، وأفق مستقبل يتحدث فيها عن حيثيات التطور 

 سورية بعد الضربة األميركية، وما سيتمخض عنها.

(، عوز مادة الطحين في الغوطة الشرقية 2017 /4 /11عزا مجلس محافظة ريف دمشق، الثالثاء ) •

 تشكيلهم لجنة لضبط
ً
 األسعار، ومنع االحتكار. وارتفاع سعر الخبز، إلى احتكارها من التجار، مؤكدا

(، حفل تكريم للمعلمات في املدارس التابعة لها 2017 /4/ 11يوم الثالثاء )« زوم إن»أقامت مؤسسة  •

في مدينة معرة النعمان بريف إدلب، وذلك لجهدهم املبذول في سبيل مواكبة العملية التعليمية. وبلغ 

 معلمة. 31عدد املعلمات اللواتي تم تكريمهن 

ا يربط بين ضفتي نهر الفرات 2017 /4 /11يوم الثالثاء « قوات سوريا الديمقراطية»فتحت  • (، ممًرا مائيًّ

الشمالية والجنوبية في ريف الرقة، وذلك لنقل املقاتلين والذخيرة والطعام بواسطة زوارق صغيرة 

 تستخدم للصيد.

ية النظام وليد معلم، سيزور يوم الثالثاء، إن وزير خارج« رياض حداد»قال سفير النظام في روسيا  •

ية على مطار ميركموسكو قريًبا، في إثر التطورات األخيرة في سورية، لتناول موضوع الضربة األ 

 «.سبوتنيك»الشعيرات العسكري، والهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون، بحسب وكالة 

 

 2017 /4 /12األربعاء  -هـ

(، عملية تبادل أسرى في 2017 /4 /12ظام، األربعاء )وقوات الن« جيش الفتح»أجرت غرفة عمليات  •

امرأة، إضافة إلى تسليم ثماني جثث  11محافظة إدلب؛ وشملت العملية اإلفراج عن خمسة أطفال و

، وسلم جثة واحدة فقط. 19، فيما أفرج النظام باملقابل عن «جيش الفتح»من األسرى لدى 
ً
 أسيرا

جتمع املدني السورية الواقع والتحديات(، أعدتها منظمة كشفت دراسة مسحية بعنوان )منظمات امل •

منظمة سورية، أن منظمات املجتمع املدني  750، ورصدت فيها آليات عمل «مواطنون ألجل سورية»

أعوام على تأسيسه؛ ماتزال تعاني مشكالت عدة، ويواجه سير عملها كثير من  6السورية بعد مرور 

من منظمات املجتمع املدني في مناطق املعارضة عالقتها سيئة  %67املعّوقات. وبينت الدراسة أن 

 بسلطات األمر الواقع.

 

 2017 /4 /13الخميس  -و

(، مع عدد من األهالي، 2017 /13/4اجتمع املجلس املحلي في مدينة إدلب شمالي البالد، يوم الخميس ) •

لتابعة للمجلس، وناقشوا املشكالت والصعوبات التي واجهت عمل املديريات واملؤسسات ا

واملشروعات التي نفذها. وتتولى مجالس محلية تتبع للحكومة السورية املؤقتة، إدارة املدن والبلدات 
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الخارجة عن سيطرة النظام، وتقدم الخدمات األساسية من مياه وكهرباء ومشروعات خدمية وتنموية، 

 بدعم من منظمات دولية وإغاثية.

، يوم الخميس «فرانس برس»سد في مقابلة حصرية لوكالة أكد رئيس النظام السوري بشار اال  •

على مدينة خان شيخون الذي أوقع عشرات القتلى  كيماوي الهجوم ال»( في دمشق، أن 13/4/2017)

 بهدف استخدامه كـذريعة لتبرير الضربة االميركية على قاعدة للجيش
ً
وأضاف «. مفبرك تماما

ة بشكل رئيس ي متواطئون مع اإلرهابيين، وقاموا بفبركة كل انطباعنا هو أن الغرب والواليات املتحد»

املعلومات الوحيدة التي بحوزة العالم »وقال األسد «. هذه القصة كي يكون لديهم ذريعة لشن الهجوم

 «.حتى هذه اللحظة هي ما نشره فرع القاعدة

بشار »حدة املت إلى األمم(، عن سفير النظام السوري 13/4/2017يوم الخميس )« CNN»نقلت  •

«. الحيوان»ي دونالد ترامب لرأس النظام بشار األسد بـميركتعليقه على وصف الرئيس األ « الجعفري 

األمر ال يستحق »وقال الجعفري في عقب جلسة ملجلس األمن حول األزمة السورية في نيويورك، إن 

املسؤولة  التعليق على مثل هذا التصريح. ش يء يرثى له أن نسمع مثل هذه التصريحات غير

 «.واالستفزازية من أهم قائد في العالم الغربي. لهذا.. أشعر بالخزي 

في « قسد« »قوات سورية الديمقراطية»تدور مفاوضات بين فصائل من املعارضة السورية ومليشيا  •

ريف حلب الشمالي شمال سورية، برعاية أميركية، بهدف تسليم مناطق تسيطر عليها املليشيات 

 «.الجيش السوري الحر»لفصيل تابع لـ 

إلى « الهالل األحمر»(، مقدمة من منظمة 13/4/2017دخلت قافلة مساعدات إنسانية، الخميس ) •

كم شمال مدينة حمص(، وسط سورية. وتحتوي القافلة على سالت غذائية،  30منطقة الحولة )

 إلى األلبسة.
ً
 وصحية، إضافة

(، شارك فيها عشرات 13/4/2017لخميس )انطلقت تظاهرة في مدينة بنش في ريف إدلب، يوم ا •

املدنيين والعسكريين، طالبوا فيها بخروج املعتقلين واملعتقالت جميعهم من سجون قوات النظام، قبل 

« تحرير الشام»تنفيذ اتفاق خروج أهالي مدينتي كفريا والفوعة ضمن االتفاق الذي تمَّ بين هيئة 

 وإيران.

يوم الخميس  الرسمي،في بيان نشره على موقعه  واملعارضة السوريةقال االئتالف الوطني لقوى الثورة  •

الوطني الكردي وحل  حق املجلسدعم »(، إنه يأمل من الهيئة العليا للمفاوضات، 13/4/2017)

بعين االعتبار، « الوطني الكردي»إلى أخذ مالحظات « هيئة املفاوضات»ودعا «. اإلشكاليات بين الطرفين

التوافق والتضامن وتعزيز العالقات األخوية ملا فيه مصلحة الوطن السوري بروح »وحل املشكالت 

 ، على حد وصفه.«وثورته
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 2017 /4 /14الجمعة  -ز

(، في تظاهرات جابت شوارع املدن والبلدات السورية، تنديدا 4/2017 /14خرج املئات يوم الجمعة ) •

ا( الذي توصلت له كتائب إسالمية كبيرة )كفريا، الفوعة، الزبداني، مضاي« املدن األربع»باتفاق 

 واملفاوض اإليراني.

 ٣٤أشخاص، من بين  ٦(، وفاة 2017 /4 /14، الجمعة )«رجب أقداغ»أعلن وزير الصحة التركي  •

 على مدينة خان شيخون بريف محافظة إدلب. كيماوي مصابا نقلوا إلى تركيا في عقب الهجوم ال

 

 لف السورياملستجدات الدولية في ما يتعلق بامل -2

 

 متعلقات األسبوع السابق 

نيته فرض عقوبات اقتصادية إضافية على النظام « ستيف منوتشين»ية ميركأعلن وزير الخزانة األ  •

 60ي على استهداف النظام بالكيماوي ملدينة خان شيخون )ميرك، ضمن إطار الرد األ «وقت قريب»في 

 كم جنوب مدينة إدلب(، شمالي البالد.

الذي  115(، القرار رقم 2017 /4 /5شيوخ األميركي في جلسته األولى يوم األربعاء )أصدر مجلس ال •

دان فيه بشار األسد؛ الستمراره باستخدام األسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري )لالطالع على 

 راجع امللحق رقم  115نص القرار 
ً

 (.2كامال

بنيامين »الحكومة اإلسرائيلية من مصادر إسرائيلية مطلعة أن رئيس « هآرتس»علمت صحيفة  •

معنّي بإقامة منطقتين عازلتين على حدود إسرائيل مع سورية وحدود سورية مع األردن في « نتنياهو

 سورية.نطاق أي تسوية يتم التوصل إليها في املستقبل بشأن 

ن تضامنه مع أطفال سورية، بعد أيام فقط م« فرانشيسكو توتي»أعلن قائد نادي روما اإليطالي  •

ة. وفي مقطع فيديو نشره على كيماويقصف النظام السوري لخان شيخون في إدلب باألسلحة ال

 لألطفال في سورية، فكل األطفال »يوم الجمعة، قال توتي: « تويتر»حسابه الشخص ي في 
ً
يكفي قتال

ي في االنتشار ف« جميع األطفال هم أطفالي»وبدأت حملة «. هم أطفالي، يجب أن تتوقف هذه الحرب

إيطاليا، مطالبة بإنقاذ األطفال في سورية، وسط توقعات كبيرة بأن تشهد الحملة مشاركة عدد من 

 نجوم الدوري اإليطالي على غرار أسطورة نادي العاصمة فرانشيسكو توتي.
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 4/2017 /8السبت 

سعي إلى الرئيس دونالد ترامب لل (، إدارة8/4/2017دعا أعضاء في الكونغرس األميركي يوم السبت ) •

 طلب تفويض جديد من الكونغرس لشن ضربات جديدة على مواقع لقوات النظام في سورية.

بشار  رئيس النظام(، 8/4/2017دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، يوم السبت ) •

، ودعا الدول جميعها إلى سحب قواتها من «تجنيبا لسوريا ويالت الحرب»األسد للتنحي عن الحكم 

 سورية.

(، خالل 8/4/2017في كلمة ألقاها يوم السبت )« مولود جاويش أوغلو»قال وزير الخارجية التركي  •

، بوالية أنطاليا جنوبي البالد، «موسياد»مؤتمر نظمته جمعية رجال األعمال والصناعيين املستقلين 

ات الحقة، فإن ي على قاعدة الشعيرات بسورية، إذا لم يتبعه خطو ميركإن الهجوم الصاروخي األ 

على ضرورة إبعاد نظام )بشار األسد( عن « جاويش أوغلو»العملية ستبقى مداخلة هامشية. وأكد 

 سورية، والوصول إلى حل سياس ي، وإقامة حكومة انتقالية في هذا البلد، في أقرب وقت ممكن.

جلس ي النواب (، رسالة إلى رئيس ي م8/4/2017يوم السبت )« دونالد ترامب»وجه الرئيس األميركي  •

والشيوخ بشأن الضربة األميركية في سورية التي استهدفت مطار الشعيرات العسكري، وحذر بأن 

 خطوات مماثلة قد تكون ضرورية.

(، عزمهما على مواصلة 8/4/2017أعلن رئيسا أركان القوات املسلحة اإليرانية والروسية يوم السبت ) •

ية التي استهدفت قاعدة الشعيرات بريف حمص. ميركاأل في سورية بعد الضربة « اإلرهابيين»مكافحة 

 جرى أمس السبت بين رئيس األركان العامة 
ً
 هاتفيا

ً
وذكرت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية أن اتصاال

فاليري »، وقائد أركان الجيش الروس ي الفريق أول «محمد باقري »للقوات املسلحة اإليرانية اللواء 

اعتداء سافًرا على »ربة األميركية على قاعدة جوية سورية، معتبرين ذلك نددا فيه بالض« غراسيموف

 «.بلد مستقل

خان »لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، حملة للمساعدات العاجلة ألهالي مدينة « امللك سلمان»أطلق مركز  •

ات جنوبي إدلب، بعد قصفها باملواد السامة، صبيحة يوم الثالثاء املاض ي. وانطلقت شاحن« شيخون 

 عدة إلى ريف إدلب الجنوبي يوم أمس السبت، لتلبية احتياجات أهالي مدينة خان شيخون املنكوبة.

(، أنها أرسلت سفينة حربية إلى سورية مجهزة 8/4/2017أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت ) •

الوزارة  ية التي استهدفت قاعدة للنظام السوري. وأكدتميركاأل « توماهوك»بصواريخ تمتلك قوة 

، غادرت البحر «كاليبر كروز»املجهزة بصواريخ « األدميرال غريغوروفيتش»الروسية أن الفرقاطة 

 األسود إلى البحر املتوسط، متوجهة إلى سواحل سورية.

(، الضربة الجوية التي نفذتها الواليات 8/4/2017تجاهلت مصر في بيان رئاس ي أصدرته يوم السبت ) •

، استهدف قاعدة الشعيرات التابعة لنظام «توماهوك»يخ عابرة من طراز املتحدة الجمعة، بصوار 
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األسد بريف حمص. وفي البيان الذي صدر في عقب اجتماع الرئيس املصري عبد الفتاح السيس ي بعدد 

 إلى »من كبار مسؤولي الدولة، أوضحت الرئاسة املصرية أن الحل السوري يجب أن يكون 
ً
استنادا

لية، من خالل دعم التوصل لحل سياس ي يلبي طموحات الشعب السوري مقررات الشرعية الدو 

 «.ويحافظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية ومنع تفككه

(، إن رئيس الحكومة 8/4/2017قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، السبت ) •

 مع املدير الع
ً
 هاتفيا

ً
يوس ي »ام للصناعات الجوية اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى )الجمعة( اتصاال

، هنأه فيه على توقيع الشركة يوم الخميس الفائت صفقة كبيرة للغاية مع الهند تقض ي ببيعها «فايس

 دوالر(. مليار 2)بقيمة  Marsam« مرسم»منظومات دفاع جوية وبحرية متطورة من طراز 

 

 4/2017 /9األحد 

 مسؤولية غير»(، إن روسيا تتحّمل 9/4/2017، األحد )«لون مايكل فا»قال وزير الدفاع البريطاني  •

كم جنوب مدينة  60الذي نفذته قوات النظام على مدينة خان شيخون ) الكيماوي في الهجوم « مباشرة

 إدلب(، وسط سورية.

(، إن بالده تمتلك تسجيالت )رادار(، 9/4/2017يوم األحد )« رجب طيب أردوغان»قال الرئيس التركي  •

كم جنوب مدينة  60على مدينة خان شيخون ) الكيماوي طائرات الحربية التي نفذت الهجوم تكشف ال

 إدلب(، شمالي سورية.

( األميركية، األحد CBSفي لقاء تلفزيوني مع محطة ) «ريكس تيلرسون »ي ميركقال وزير الخارجية األ  •

د إزالة تنظيم الدولة تتطلع إلى جمع األطراف للتوصل إلى حل سياس ي، بع»(، إن بالده 9/4/2017)

وأوضح الوزير، أنه في حال الوصول لوقف إطالق النار في «. اإلسالمية لتحقيق االستقرار في سورية

 بحسب تعبيره.« ستتوفر الظروف الالزمة لبدء عملية سياسية مفيدة»سورية، 

« يت أوف ذا يونيون ست»مقابلة مع برنامج  املتحدة، فيالسفيرة األميركية لدى األمم « نيكي هيلي»قالت  •

(، إنها ترى أن تغيير النظام في سورية أحد أولويات إدارة 9/4/2017، األحد )«س ي إن إن»تبثها شبكة 

)داعش(، والتخلص « الدولة اإلسالمية»الرئيس دونالد ترامب، وإن أولويات واشنطن هي هزيمة تنظيم 

ال نرى سورية »األسد. وأضافت هيلي من النفوذ اإليراني في سورية، وإزاحة الرئيس السوري بشار 

 «. سلمية مع وجود األسد
ً
 عما قالته قبل أن تشن الواليات املتحدة هجوما

ً
وتمثل تعليقات هيلي تراجعا

. 59على قاعدة جوية سورية باستخدام 
ً
 صاروخا

(، تأييد حكومته للهجوم 2017 /9/4جدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم األحد ) •

ي على مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري في قاعدة الشعيرات الجوية في حمص. ميركالصاروخي األ 

نابع من أسباب أخالقية خاصة بعد »وقال نتنياهو في اجتماع حكومته األسبوعي، إن موقف إسرائيل 



 
 37 

حة )في إشارة الى الهجوم على خان شيخون باألسل« الفظائع التي تمت مشاهدتها في ريف إدلب

 ة(.كيماويال

العدوان »(، 9/4/2017قالت قناة تلفزيونية رسمية إن الرئيس اإليراني حسن روحاني دان يوم األحد ) •

بعد ضربة صاروخية وجهتها الواليات املتحدة لقاعدة جوية سورية « األميركي السافر على سورية

األميركية تجاوزت الجمعة، في وقت قال تحالف تنظيمات مؤيدة للنظام السوري إن الضربات 

 الخطوط الحمر.

 

 4/2017 /10اًلثنين  -ج

مسؤولية غير »(، موسكو 10/4/2017يوم االثنين )« ريكس تيلرسون »حّمل وزير الخارجية األميركي  •

 الثالثاء،عن الهجوم الكيماوي على خان شيخون، وقال عشية زيارته املنتظرة إلى موسكو، « مباشرة

 أن تعيد روسيا التفكير في تحالفها مع األسد.إن الواليات املتحدة تتوقع 

على أنشطته العسكرية في « تعديالت طفيفة»(، 10/4/2017ي يوم االثنين )ميركأجرى الجيش األ  •

، «رويترز»يون. وقال املسؤولون، لوكالة أميركسورية، بهدف حماية قواته، بحسب ما أفاد مسؤولون 

ية املوجودة في األراض ي ميركعزيز حماية القوات األ إن هذه التعديالت أتت لدواع أمنية، بهدف ت

 السورية، بعد أن أثار القصف الصاروخي على مطار الشعيرات العسكري توتًرا شديًدا.

(، إن بالده تستبعد 10/4/2017يوم االثنين )« شتيفان زايبرت»قال املتحدث باسم الحكومة األملانية  •

، إن املستشارة «زايبرت»النظام، بشار األسد. وأضاف  التوصل إلى أي حل في سورية بظل وجود رئيس

والحكومة االتحادية أكدوا بأنه ال يمكن الوصول إلى حل سلمي بقيادة « أنجيال ميركل»األملانية 

دويتشه »، بحسب موقع «في ظل الجرائم التي يرتكبها بحق السوريين»على املدى الطويل، « األسد»

 «.فيله

(، 10/4/2017، في بيان صدر عنه يوم االثنين )«تيريزا ماي»ء البريطانية وأوضح مكتب رئيسة الوزرا •

(، أن الضربات 9/4/2017رأيا في اتصاٍل هاتفي، مساء األحد )« جاستن ترودو»أنها ونظيرها الكندي 

 على الهجوم 
ً
ة من قبل النظام السوري. كيماويباستخدام األسلحة ال« البربري »مثلت ردا مناسبا

السورية، مشدَدْين على « األزمة»بان، في املكاملة، إلى أهمية دور روسيا في سياق تسوية وأشار الجان

بغرض ضمان التوصل إلى حل لهذه « السلطات السورية»ضرورة أن تستغل نفوذها السياس ي على 

 القضية.

ها (، روسيا إلى إنهاء دعم10/4/2017، االثنين )«بوريس جونسون »دعا وزير الخارجية البريطاني  •

، مضيفا أنه ال يستبعد شن «خراب روسيا»لرئيس النظام السوري بشار األسد، الذي قد يتسبب بـ 

 الواليات املتحدة ضربات جديدة.
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 /11( والثالثاء )10/4/2017يجتمع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في إيطاليا يومي االثنين ) •

 توجيه رسالة إلى روسيا.(، بهدف إحياء العملية السياسية في سورية، و 4/2017

(، عن وزارة الخارجية اإليطالية، أن جدول 10/4/2017نقلت وكالة األنباء الفرنسية يوم االثنين ) •

ي ميركأعمال االجتماع تغيير ملناقشة الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون بإدلب، والقصف األ 

 على ذلك، بعد أن كان يعقد لبحث ا
ً
 لقضايا الدولية ومكافحة اإلرهاب.ملطار عسكري للنظام ردا

(، رفًضا 10/4/2017الكردية غربي إيران يوم االثنين )« سردشت»تظاهر العشرات من أهالي مدينة  •

ملا تعرضت له مدينة خان شيخون في إدلب السورية على يد النظام من قصف بسالح كيماوي. ورفع 

الذي  الكيماوي إلنجليزية تدين الهجوم األهالي شعارات باللغات الفارسية والعربية والكردية وا

 تعرضت له املدينة، مطالبين بمحاكمة مرتكبي املجزرة.

ذئب »(، في العاصمة التركية أنقرة، تمرين مركز القيادة تحت مسمى 10/4/2017انطلق يوم االثنين ) •

من  الذي يجمع عناصر سعودية تابعة للقوات البرية امللكية السعودية، وأخرى « 2017الصحراء 

 القوات البرية التركية، وفق ما نقلت وكالة األنباء السعودية )واس(.

(، إن 10/4/2017في مؤتمر صحافي يوم االثنين )« شون سبايسر»قال الناطق باسم البيت األبيض  •

مشهد الناس وهم ُيضربون بالغاز وُيقصفون بالبراميل املتفجرة يؤكد أننا إذا رأينا هذا النوع من »

 األعمال مج
ً
... فإننا نبقي احتمال التحرك في املستقبل قائما

ً
 «.ددا

(، إن الهجوم الصاروخي الذي 10/4/2017، االثنين )«جيمس ماتيس»قال وزير الدفاع األميركي  •

 أو دمر 
ً
في املئة من الطائرات  20شنته الواليات املتحدة على قاعدة الشعيرات في سورية ألحق ضررا

 مواقع للوقود والذخيرة ودفاعات جوية. السورية العاملة، إضافة إلى

(، في مؤتمر صحافي عقده في 10/4/2017، االثنين )«جون ماكين»قال السيناتور األميركي الجمهوري  •

الروس كانوا على علم باألسلحة الكيماوية؛ ألنهم كانوا والنظام السوري يعملون في »بلغراد: إن 

قت مقاتلة روسية في سماء بعد الضرب»، مشيًرا إلى أنه «القاعدة نفسها
ّ
ة الكيماوية بوقت قصير، حل

البلدة، لتأتي بعد ذلك مقاتلة أخرى ُيعتقد أنها سورية وتقصف مستشفى الرحمة الذي كان يستقبل 

 «.مدنيين أصيبوا بالكيماوي، ما أدى إلى خروجه من الخدمة

يزا ماي، في اتصال هاتفي يوم اتفق الرئيس األميركي دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء البريطانية تير  •

(، على وجود فرصة إلقناع روسيا بضرورة التخلي عن نظام بشار األسد، وقطع 10/4/2017االثنين )

 «.عالقاتها معه
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 4/2017 /11الثالثاء  -د

(، أن الواليات املتحدة تأمل 11/4/2017يوم الثالثاء )« ريكس تيلرسون »أكد وزير الخارجية األميركي  •

 بمثل الهجوم الكيماوي األخير، أن تتخل
ً

ى روسيا عن دعم الرئيس السوري بشار األسد ألن أفعاال

جردته من الشرعية، في إشارة إلى مجزرة خان شيخون بريف إدلب. وأضاف للصحفيين في اجتماع 

من الواضح »قبل سفره متوجها إلى موسكو:  اإليطالية« توسكانا»في لوزراء خارجية مجموعة السبع 

 «.أن حكم عائلة األسد يقترب من النهايةلنا 

اإلخبارية « تي آر تي»في تصريحات إلى قناة « مولود تشاووش أوغلو»قال وزير الخارجية التركي  •

(، إن النتائج التي توصلت إليها أنقرة أظهرت 11/4/2017الرسمية التركية من إيطاليا يوم الثالثاء )

حربية كيماوية، وحض على اتخاذ إجراءات للحيلولة دون أن الحكومة السورية ما زالت تملك قدرات 

 استخدامها.

(، 11/4/2017، الثالثاء )«يوري شفيتكين»قال نائب رئيس مجلس الدوما لشؤون الدفاع الروسية  •

« شفيتكين»إن بالده سترد بصورة فورية على أي استهداف ملواقعها العسكرية في سورية. وأضاف 

 على قوات النظام أنه من املستبعد أن ترد رو 
ً
سيا رًدا مباشًرا على الضربات املحتملة مستقبال

 أن قوات النظام باستطاعتها 
ً
 «.روسيا اليوم»بحسب ما نقله موقع « الرد بمفردها»السوري، معتبرا

الدول »(، إن: 11/4/2017يوم الثالثاء )« جان مارك آيرولت»أعلن وزير الخارجية الفرنس ي  •

بع، متفقة على أنه ال وجود لحل لألزمة السورية في ظل بقاء الرئيس بشار االقتصادية الكبرى الس

 «.األسد في السلطة

محمد كاظم »، نجل املرجع اإليراني الكبير «حسن شريعتمداري »طالب السياس ي اإليراني البارز  •

، بإخراج قوات الحرس الثوري اإليراني من سورية بصورة عاجلة، وذلك بحسب ما «شريعتمداري 

 اإليراني.« شهروند»موقع  نقل

، في «لواء األبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية»، قائد «درور شالوم»قال الجنرال  •

(، إن املعلومات املتوافرة لديه عن 11/4/2017اإلخباري العبري، الثالثاء )« ولال»مقابلة أجراها موقع 

أهم ما يبعث على الطمأنينة بشأن »وأوضح شالوم أن «. حتثير االرتيا»واقع ميليشيا حزب هللا اللبناني 

أسهمت في مراكمة قوة الردع  2006حرب »، مشيًرا إلى أن «حزب هللا حقيقة أنه مردوع إلى أبعد حد

تورط »وأشار شالوم إلى أن «. إزاء الحزب لدرجة أنه يتجنب التورط في مواجهة جديدة مع إسرائيل

، مشدًدا على أن «ر في إقناعه بهجر فكرة االشتباك مع إسرائيلالحزب في سوريا أسهم بشكل كبي

 «.متورط حتى أذنيه في الحرب»الحزب 

في مقابلة أجراها مع إحدى القنوات التركية الخاصة،  «نعمان قورتوملوش»قال نائب رئيس الوزراء  •

 في أي حل لألزمة السورية يتعار 11/4/2017الثالثاء )
ً
ض مع مطالب (، إّن بالده لن تكون طرفا
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تؤّيد املحافظة على وحدة األراض ي »أّن بالده « قورتوملوش»الشعب السوري وتطلعاته. وأوضح 

 «.وتنظيم الدولة اإلسالمية PYD الـالسورية، وتعارض دعم 

« ريكس تيلرسون »(، زيارة لوزير الخارجية األميركي 11/4/2017استبقت موسكو، الثالثاء ) •

، بإبداء قلقها من تدني مستوى «سيرغي الفروف»ربعاء مع نظيره الروس ي ومباحثاته املرتقبة يوم األ 

العالقات بين البلدين، وباإلعراب عن أملها في أن توافق واشنطن على تحقيق دولي بشأن الهجوم 

العالقات الروسية »لنظام األسد في سورية. وقال الفروف في بيان نقلته وزارة الخارجية إن  الكيماوي 

 «.يأمل في محادثات مثمرة مع تيلرسون »، لكنه «ي األصعب منذ الحرب الباردةاألميركية ه

(، أن نظام األسد ارتكب 11/4/2017يوم الثالثاء )« ريكس تيلرسون »أكد وزير الخارجية األميركي  •

إنه بات من الواضح تماًما أن »جرائم شنيعة بحق اإلنسانية، وبقاؤه في السلطة لم يعد جائًزا، وقال 

 «. أن يتخلى الروس عن دعمهم للرئيس السوري»، مبدًيا أمله بـ «ائلة األسد أوشك على الزوالحكم ع

(، في أولى زياراته 11/4/2017إلى موسكو، الثالثاء )« ريكس تيلرسون »وصل وزير الخارجية األميركي  •

همة وصفت الرسمية إلى العاصمة الروسية منذ توليه مهماته في اإلدارة األميركية الجديدة، في م

شيخون في سورية، وما تالها  على خانبالصعبة بعد التنازع السياس ي الحاد في إثر الضربة الكيماوية 

 من ضربة أميركية صاروخية على قاعدة عسكرية سورية.

بحث وزراء خارجية مجموعة السبع، خالل اجتماعهم في مدينة لوكا اإليطالية يوم الثالثاء  •

موقف موحد حول إعادة إيقاظ مسار العملية السياسية في سورية، (، إمكان بلورة 11/4/2017)

 عن إيصال رسالة واضحة إلى روسيا.
ً

 فضال

البدء في عملية سياسية تمكن الشعب السوري »إلى « أنغيلينو ألفانو»دعا وزير الخارجية اإليطالي  •

التي أنهت أعمالها في  في تالوته البيان الختامي لقمة دول السبع« ألفانو»وقال «. من تقرير مصيره

 لألزمة في سورية»(، 11/4/2017إيطاليا يوم الثالثاء )
ً

 «.إن التدخل العسكري الكامل لن يكون حال

(، وزراء خارجية كل من تركيا 11/4/2017انضم إلى اجتماع الدول الصناعية السبع، الثالثاء ) •

أنجلينو »وزير الخارجية اإليطالي  واإلمارات العربية املتحدة والسعودية واألردن وقطر، بدعوة من

 ، وذلك بهدف تعزيز التفاهم حول امللف السوري.«ألفانو

ر زعيم  •
ّ
(، رئيس النظام 11/4/2017يوم الثالثاء )« مقتدى الصدر»في العراق « التيار الصدري »حذ

ه السوري بشار األسد، من مصير مشابه للقذافي في حال عدم تنّحيه، وذلك في ثاني بيان من نوع

 يصدره الصدر في أقل من أسبوع، يطالب فيه األسد بالتنحي عن منصبه.

(، عقوبات مفروضة على إيران ملدة عام بسبب ما وصفه 11/4/2017مدد االتحاد األوروبي، الثالثاء ) •

باالنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان، وهي مختلفة عن العقوبات املتعلقة ببرنامجها النووي التي تم 

هذه العقوبات سارية حتى تاريخ »ث جاء في البيان الصادر عن املجلس الوزاري األوروبي إن رفعها. حي
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ا وعلى كيان واحد،  82، وتتضمن حظر السفر، وتجميد األصول على 2018أبريل/نيسان  13 إيرانيًّ

 «.قد تستخدم للقمع داخليا»وكذلك حظر تصدير معدات ملراقبة االتصاالت ومعدات أخرى 

هو من خطط للهجوم « األسد»(، أن نظام 11/4/2017ية، الثالثاء )ميركة الدفاع األ أكدت وزار  •

الكيماوي على مدينة خان شيخون ونفذه، بينما ال توجد دالئل على تورط روسيا بهذا الهجوم. 

ي على مطار ميركمؤتمر صحفي، أن القصف األ  في« ماتيوسجيمس »ي ميركوأضاف وزير الدفاع األ 

عن استخدام الكيماوي، « ردع األسد»ري بريف حمص، وسط سوريا، كان بهدف الشعيرات العسك

 ولحماية أمن بالده القومي.

(، إن الضربة 11/4/2017يوم الثالثاء )« سليل شيتي»قال األمين العام ملنظمة العفو الدولية  •

 عن تحقيق معمق ملحاسبة املسؤ »ية على مطار الشعيرات ميركاأل 
ً
ولين عن ال يجب أن تكون بديال

أكبر تحد نواجهه في سوريا، »عن شيتي قوله إن  «بأ ف »ونقلت وكالة «. الهجوم باألسلحة الكيماوية

 «.وبسبب تكرار وقوع هذه الهجمات هو انعدام العدالة أو املساءلة

ا أميرك(، أن بالده و 11/4/2017يوم الثالثاء )« ماتيو ريكروفت»أعلن مندوب بريطانيا في األمم املتحدة  •

وفرنسا طرحوا مشروع قرار جديد في مجلس األمن الدولي، يطالب بالتحقيق في الهجوم الكيماوي 

على مدينة خان شيخون بإدلب، شمالي سورية. وقال ريكروفت عبر حسابه الرسمي في موقع )تويتر(، 

( مع التحقيق في الهجوم على خان شيخون )
ً

كم  60إن مشروع القرار الجديد يتطلب )تعاونا كامال

 جنوبي مدينة إدلب(، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

(، الواليات املتحدة األميركية بأنها 2017 /11/4يوم الثالثاء )« فالديمير بوتين»اتهم الرئيس الروس ي  •

اختالق هجمات في الكيماوي واتهام »لـ  سورية، وتدبرتخطط لشن هجوم جديد على النظام في 

سيردجو »أضاف بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اإليطالي ، على حد تعبيره. و «النظام فيها

معلومات من مصادر موثوقة بأنه يجر التجهيز »، في العاصمة الروسية موسكو، أن لديه «ماتاريال

الستفزاز مماثل في مناطق أخرى من سوريا، بما فيها جنوب دمشق، حيث يخططون مرة أخرى لزرع 

 .«لسوريةابعض املواد واتهام السلطات 

(، إن الفحوصات التي أجريت 11/4/2017يوم الثالثاء )« رجب أقداغ»قال وزير الصحة التركي  •

كم جنوب مدينة إدلب(، أكدت استخدام  50لضحايا الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون )

أظهرت  إن فحوصا للدم والبول »الرسمية عن الوزير قوله: « األناضول »ونقلت وكالة «. غاز السارين»

 «.أنه تم العثور على مادة حمضية في عينات من ضحايا إدلب، بما يوضح تعرضهم لحرب كيماوية

(، إن وزراء 11/4/2017يوم الثالثاء )« ماريا زاخاروفا»قالت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية  •

 في موسكو. خارجية كل من روسيا وإيران والنظام السوري سيجتمعون نهاية األسبوع الجاري 

، «كيم يونج اون »(، إن الزعيم 11/4/2017قالت وكالة األنباء الرسمية في كوريا الشمالية، الثالثاء ) •

، ليهنئه بعيد ميالد جده كيم، وهو مؤسس دولة كوريا «بشار األسد»تلقى رسالة من الرئيس السوري 
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 ضد الطموحات ». وتؤكد الرسالة على أن الشعبين 1994الشمالية، الذي توفى في عام 
ً
يشنان حربا

البرية للقوى الكبرى لجعل جميع الدول تخضع لسياساتها التوسعية، والهيمنة، وحرمانها من حقوقها 

 «.في تقرير املصير

، خالل مؤتمر صحافي مشترك مع وزير «جوزيف فوتيل»قال قائد عمليات املنطقة الوسطى، الجنرال  •

ًرا األسد: إن 11/4/2017)الدفاع األميركي جيمس ماتيس، الثالثاء 
ّ
عليه التفكير بتأٍن، وروية »(، محذ

على استخدامه « نادم اآلن».  وأعرب عن ثقته بأن األسد ثاٍن(قبل أن يقرر القيام بهجوم كيماوي 

 األسلحة الكيماوية؛ بسبب الخسائر التي تكبدتها قواته الجوية.

 

 4/2017 /12األربعاء  -هـ

ية التي استهدفت ميرك(، بَدين الضربات األ 12/4/2017يوم األربعاء )طالب مجلس االتحاد الروس ي  •

 للنظام، وسط سورية، والتحقيق فيها، وذلك في بيان تبناه املجلس باإلجماع.
ً
 مطارا

« من املهم أال»(، إنه 12/4/2017، األربعاء )«سيرغي الفروف»قال وزير الخارجية الروس ي  •

ي ريكس ميركالسوري في املستقبل، وذلك في لقاء مع نظيره األ ية على النظام ميركتتكررالضربات األ 

 تيلرسون في العاصمة الروسية موسكو.

، األربعاء «األناضول »في تصريحات، نقلتها وكالة « رجب طيب أردوغان»قال الرئيس التركي  •

ز (، إن بالده ستشارك في عملية السيطرة على مدينة الرقة، شمالي شرقي سورية، أبر 12/4/2017)

الكردية « وحدات حماية الشعب»في البالد، بشرط عدم إشراك « الدولة اإلسالمية»معاقل تنظيم 

(YPG ورأى الرئيس التركي .)«من الخطأ القضاء على تنظيم إرهابي باستخدام تنظيم »أن  ،«أردوغان

ملنظمات الكردية، التي تصنفها بالده على قائمة ا« وحدات الحماية»، في إشارة إلى «إرهابي آخر

 «.حزب العمال الكردستاني»اإلرهابية، التهامها باالرتباط بـ 

األميركية، األربعاء « شبكة فوكس نيوز »في لقاء تلفزيوني مع  ،«دونالد ترامب»وصف الرئيس األميركي  •

 باستهداف مواقع قواته «الحيوان»(، رأس النظام في سورية بشار األسد بـ 12/4/2017)
ً
، متوعدا

، وذ
ً
في مدينة خان شيخون بريف إدلب، قبل أيام. « الكيماوي »لك بعد ارتكاب النظام مجزرة مجددا

 أو قنابل، أو براميل متفجرة، تلك البراميل الكبيرة املعبأة » إنه«: ترامب»وقال 
ً
عندما تلقي غازا

بالديناميت وسط مجموعة من الناس، ثم تجد األطفال من دون أذرع أو أرجل أو أوجه، فهذا 

 «.نحيوا

(، إنه على فرنسا وباقي أوروبا، 12/4/2017، األربعاء )«فرانسوا أولوند»قال الرئيس الفرنس ي  •

ية على سورية األسبوع املاض ي، أداة إلحياء مفاوضات السالم ميركاستغالل الضربة الصاروخية األ 

م الذي نفذ بغاز ، أن معلومات املخابرات تشير إلى أن الهجو «أولوند»بين األطراف املتحاربة. وأضاف 
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األعصاب، ودفع الواليات املتحدة لقصف قاعدة جوية سورية بالصواريخ، له طبيعة تكتيكية ونفذ 

 بطائرة.

(، رئيس النظام، بشار األسد، 12/4/2017، األربعاء )«دونالد ترامب»ي ميركوصف الرئيس األ  •

قد حان إلنهاء ما يحصل في  ، وقال إن الوقت«الحيوان»وذلك بعد ساعات من وصفه له بـ« الجزار»بـ

ي في مؤتمر صحفي مشترك مع األمين العام لحلف شمال األطلس ي ميركسورية. وأضاف الرئيس األ 

حان الوقت إلنهاء )الحرب( الوحشية، وهزيمة اإلرهابيين، وعودة الالجئين « »ينس ستولتنبرغ»

لشعيرات العسكري حلف شمالي األطلس ي لدعمه قرار قصف مطار ا« ترامب»وشكر «. لديارهم

 الخاضع للنظام في ريف حمص.

(، ضد مشروع قرار بريطاني فرنس ي 12/4/2017، األربعاء )«الفيتو»استخدمت روسيا حق النقض  •

 60مدينة خان شيخون ) الكيماوي علىي مشترك، يطالب بفتح تحقيق دولي بخصوص الهجوم أميرك

ما وافقت عشر دول عليه، في حين امتنعت كم جنوب إدلب(. وصوتت روسيا وبوليفيا ضد القرار، في

 ثالث دول عن التصويت، وهي الصين وكازاخستان وأثيوبيا.

(، استخدام غاز 12/4/2017، األربعاء )«ماثيو رايكروفت»أكد سفير بريطاينا لدى األمم املتحدة  •

ورية. كم جنوب مدينة إدلب(، شمالي س 60السارين في الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون )

وقال السفير البريطاني في مجلس األمن، إن علماء بريطانيين حللوا عينات أخذت من موقع الهجوم 

«. رويترز»في خان شيخون، إذ أثبتت الفحوص وجود غاز السارين أو مادة تشبهه، بحسب وكالة 

لنظام مسؤول ية، وترّجح بشدة بأن اميركأن بالده تتفق مع الواليات املتحدة األ « رايكروفت»وأضاف 

 عن الهجوم الكيماوي.

(، استعداده 12/4/2017، األربعاء )«ستافان دي مستورا»أبدى املبعوث األممي الخاص إلى سورية  •

، في كلمة له «دي مستورا»لعقد جولة جديدة من املحادثات السورية في شهر أيار القادم. وقال 

تقدم متواضع »، حققت «السويسرية»ف بمجلس األمن، إن جولة املحادثات األخيرة في مدينة جني

وفق قرار « منظمة وذات مصداقية»باتجاه تحقيق هدف التوصل لعملية انتقال سياس ي « وتدريجي

 «.2254»مجلس األمن 

(، قال 12/4/2017في تصريحات أدلى بها للصحفيين بمقر منظمة األمم املتحدة بنيويورك، األربعاء ) •

هدفنا النهائي هو املحافظة على سورية كدولة »إن « ن دي ميستوراستيفا»املبعوث األممي إلى سورية 

 التي تواجه عملية السالم دون توضيحها.« املخاطر العالية»، محذرا من «واحدة

سيرغي »في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروس ي « ريكس تيلرسون »ي ميركقال وزير الخارجية األ  •

(، إنه من الضروري أن يرحل األسد 12/4/2017اء )، بالعاصمة الروسية موسكو، األربع«الفروف

 كيماوي ، وأضاف تيلرسون أن بالده واثقة من تورط النظام السوري بالهجوم ال«بطريقة منظمة»
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 على أن املجتمع الدولي لن يقبل بوجود األسد أو أي من عائلته في حكم «خان شيخون »على 
ً
، مشددا

 سورية.

نشرت، األربعاء « لوموند»في مقابلة مع صحيفة  «ندفرانسوا هوال »قال الرئيس الفرنس ي  •

(، إنه على فرنسا وبقية أوروبا استغالل الضربة الصاروخية األميركية على سورية 12/4/2017)

األسبوع املاض ي كأداة إلحياء مفاوضات السالم، في وقت أعدت الدول الغربية العدة لتجديد املواجهة 

 رح مشروع قرار بإجراء تحقيق شامل في حادثة خان شيخون. مع روسيا في مجلس األمن وإعادة ط

(، ن واشنطن 12/4/2017، األربعاء )«نيكي هايلي»أعلنت السفيرة االميركية لدى األمم املتحدة  •

مستعدة للعمل على حل دبلوماس ي بهدف إنهاء النزاع املستمر منذ ستة أعوام في سورية. وقالت هيلي 

ن لدعم الدبلوماسية بكل ثقلنا وامكاناتنا، ومستعدون للمساعدة نحن مستعدو »مام مجلس األمن 

وأنها تحتاج « ليس كافًيا»إال أنها أضافت أن التزام واشنطن بعملية السالم «. في وضع حد لهذا النزاع

 لدى الرئيس السوري بشار األسد.« شركاء جادين في استخدام نفوذهم»إلى 

(، إن الدعوات لروسيا بالتخلي عن رأس النظام السوري 12/4/2017قال الكرملين يوم األربعاء ) •

 تلك الدعوات بـ « اإلرهابيين»بشار األسد، يعني السماح لـ 
ً
وأوضح «. األمر السخيف»بالتقدم، واصفا

موقف بالده »في حديث للصحفيين، إن « دميتري بيسكوف»املتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية 

 ملحاربة ت
ً

نظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، وثانًيا إليجاد تسوية سياسية في سورية، يعطي األهمية أوال

 «.وأن االبتعاد عن األمرين هو موقف قصير النظر
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 4/2017 /13الخميس  -و

الروسية يوم الخميس « مير تي في»، في مقابلة أجرتها معه قناة «فالديمير بوتين»أعلن الرئيس الروس ي  •

آالف منهم هم من روسيا. وأشار  ٩ألًفا،  ٢٠تلين األجانب في سورية يقدر بـ(، أن عدد املقا13/4/2017)

ا وكبيًرا على أمن بالده، وأن األنشطة العسكرية  بوتين إلى أن أولئك املقاتلين يشكلون تهديًدا حقيقيًّ

 الروسية في سورية تهدف إلى منع عودتهم بالقدر املمكن.

(، إن بالده مصرة على تشكيل فريق دولي واسع 13/4/2017قال وزير الخارجية الروسية، الخميس ) •

من الخبراء للتحقيق في الهجوم الكيماوي الذي طال مدينة خان شيخون بإدلب شمالي سورية. وكانت 

روسيا استخدمت أمس األربعاء، حق النقض )الفيتو(، ما حال دون تمرير مشروع قرار في مجلس 

يق دولي مستقل فيه، بطلب من بريطانيا وفرنسا والواليات األمن، يدين الهجوم ويطالب بإجراء تحق

 ية.ميركاملتحدة األ 

(، إن ضربة جوية نفذها التحالف 13/4/2017، الخميس )«البنتاغون »ية ميركصّرحت وزارة الدفاع األ  •

من أفراد قوات  18الدولي بقيادة واشنطن، الذي يحارب تنظيم الدولة اإلسالمية، قتلت بالخطأ 

 يمقراطية جنوبي مدينة الطبقة في سورية، يوم الثالثاء املاض ي.سورية الد

ة فريًقا من خبرائها إلى تركيا لجمع عينات في إطار تحقيق حول كيماويأرسلت منظمة حظر األسلحة ال •

 بغاز السارين األسبوع املاض ي، مما أدى إلى مقتل وإصابة املئات. وقالت 
ً
شن قوات النظام هجوما

أرسلت بعثة لتقص ي الحقائق، لجمع عينات حيوية « الهاي»إن املنظمة ومقرها مصادر يوم الخميس 

 )بيومترية(، وإجراء مقابالت مع الناجين بحسب رويترز.

، الخميس «سيرغي الفروف»الروسية عن وزير الخارجية الروس ي « إنتر فاكس»نقلت وكالة  •

ية في ميركالضربات الجوية األ »لى أن ية اتفقتا عميرك(، إن روسيا والواليات املتحدة األ 13/4/2017)

لوزير خارجية النظام وليد املعلم، الذي يزور موسكو، « الفروف»وأضاف «. سورية ينبغي أال تتكرر 

 ي ريكس تيلرسون، في زيارته ملوسكو يوم أمس األربعاء.ميركأنه اتفق على ذلك مع وزير الخارجية األ 

 

 4/2017 /14الجمعة  -ز

في لقاء صحفي مشترك مع وزير الخارجية الصيني، « جان مارك إيرو »الفرنس ي رفض وزير الخارجية  •

هجوم الكيماوي في محافظة إدلب »(، تصريحات بشار األسد التي قال فيها إن 14/4/2017الجمعة )

شعرت «: »إيرو »وأضاف «. أكاذيب ودعاية»، ووصف كالمه بأنه «األسبوع املاض ي مفبرك مئة في املئة

علمت بتصريحات األسد، وما سمعته أكاذيب ودعاية مئة في املئة، إنه وحشية  بحزن عميق حين

 
ً
 «.وسخرية مؤملة مئة في املئة، وعلينا أن نضع نهاية لذلك نحتاج وقف إطالق نار حقيقيا



 
 46 

، املسؤول في «سهراب سليماني»ية إدراج مصلحة السجون في طهران وميركقررت وزارة الخزانة األ  •

 انية، في قائمة عقوباتها، وذلك بسبب انتهاك حقوق اإلنسان.مصلحة السجون اإلير 

 عن عملياته العسكرية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في سورية والعراق،  •
ً
أصدر التحالف الدولي، بيانا

(، إذ بين التحالف الدولي الغارات التي شنتها مقاتالته على مواقع يسيطر 12/4/2017ليوم األربعاء )

مقاتالتنا نفذت غارات بالقرب من الرقة، سبع غارات اشتبكت »وجاء في بيان التحالف: عليها التنظيم. 

القرب من الرقة »وأضاف التحالف: «.مع ثالث وحدات تكتيكية لداعش، ودمرت عجلة وموقع قتالي

«. ثمان غارات اشتبكت مع نقطة استعداد لداعش ، ومخبأ لتخزين األسلحة، ونقطة قيادة وسيطرة

 لألخبار التي أوردتها وكالة أنباء النظام السوري )سانا( التي تحدث عن  ويعد بيان
ً
التحالف الدولي نفيا

استهداف التحالف الدولي ملعمل كيماوي لتنظيم الدولة اإلسالمية في قرية حطلة بالقرب من مدينة 

 ديرالزور.
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ا: امللحقات
ا
 ثالث

 (1ملحق )

 2017 /5/4سيا والقوات الرديفة، الصادر يوم األربعاء بيان غرفة العمليات املشتركة إليران ورو  

 على العدوان األميركي الذي استهدف مطار الشعيرات الخاص بالقوات املسلحة السورية صباح 
ً
تعليقا

الجمعة الفائت، إن قيادة غرفة العمليات املشتركة )روسيا وإيران والقوات الرديفة( في سورية أصدرت 

 البيان اآلتي:

 

وان األميركي على سورية هو تجاوز خطير واعتداء سافر على سيادة الشعب والدولة السورية إن العد .1

 خطأ الحسابات والخيارات األميركية.
ً
 وهو مدان، وهو يثبت مجددا

إن هذا العدوان هو تماد كبير للظلم والجور على سورية، في الوقت الذي تقوم فيه نيابة عن كل  .2

 عدد الجنسيات منذ ست سنوات العالم بمحاربة اإلرهاب املت
ً
 من دماء ابنائها  وتدفع ثمنا

ً
باهظا

 لتحقيق النصر على أولئك اإلرهابيين املتوحشين.

، رغم إيماننا أنه فعٌل  .3
ً
 كانوا، وما جرى في خان شيخون مدان ايضا

ً
نستنكر أي استهداف للمدنيين أيا

 مدبر من بعض الدول واملنظمات، التخاذه ذريعة ملهاجمة سورية.

إن من يدعم الجماعات اإلرهابية املسلحة ويدّربها ويمولها كداعش والنصرة وملحقاتهما من  .4

على الحقوق املشروعة لشعوب املنطقة واستخدم عشرات املرات الفيتو  ويدعم املعتديالتكفيريين، 

 عن حقوق االنسان ويدعي الغيرة
ً
 ضد حقوق الشعب الفلسطيني، ال يحق له أن يقدم نفسه مدافعا

 على كرامة شعوب املنطقة خاصة في سورية والعراق وفلسطين.

 من أحد ولم تحترم الدول املنضوية تحت قبة األمم املتحدة، وقبل  .5
ً
إن أميركا املتغطرسة لم تنتظر إذنا

ان تصدر نتائج التحقيق في قضية خان شيخون قامت بمهاجمة سورية وأعلنت بكل وقاحة عن ذلك 

 الهجوم.

ن عما تسعى أميركا لتحقيقه في شمال سورية وشمال غرب العراق، ويجب أن يعلموا إننا لسنا غافلي .6

أننا نرصد كل خطواتهم وتحركاتهم ونتابعهم بدقة، وأن محاولتهم السيطرة على تلك البقعة 

 الجغرافية، تجعلهم قوات غير شرعية الحتالل أراض سورية ذات سيادة.

 ة هو تجاوز للخطوط الحمراء،ا من عدوان على سوريأميركان ما قامت به  .7

 سنرد بقوة على  .8
ً
ا أميركو للخطوط الحمراء من قبل أي كان  ي تجاوز أو ي عدوان أفمن اآلن وصاعدا

 ا.ًد قدراتنا على الرد جي تعلم

إن فعل أميركا هذا لن يثنينا عن محاربة اإلرهاب والقضاء عليه، وسنتابع قتالنا الى جانب الجيش  .9

ملسلحة السورية والصديقة، وسنعمل معها لتحرير كل األراض ي السورية العربي السوري والقوات ا

 كان.
ً
 من رجس االحتالل أيا
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القطب الواحد عبر استمرار  وتفرض نظاما ان تهمين على العالم ميركتسمحا أل  وإيران لنروسيا  .10

حدة، إطار األمم املت والعمل خارجالعدوان املباشر ضد سورية عن طريق خرق القوانين الدولية 

 ا بكل قوة ولو بلغ ما بلغ.أميركوستقفان في وجه 

رًدا على هذا العدوان املجرم، نحن كحلفاء سورية سنزيد من دعمنا للجيش العربي السوري والشعب   .11

 السوري الشقيق بمختلف الطرق.
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 (2ملحق )

 2017نيسان/ أبريل  5جلسة مجلس الشيوخ التي عقدت في 

 115قم مجلس الكونغرس ر 

 116الجلسة األولى، اللقاء رقم 

 ة ضد الشعب السوريكيماوينظام األسد لألسلحة ال استخدام إدانة استمرار

 4التشريعي،  )اليومنيسان  \أبريل 5عقدت في  حدة التياملتالشيوخ في الواليات  جلسة مجلسخالل 

 .2017نيسان( \أبريل

السيد كاردين )باألصالة عن نفسه، والسيد كوركر، السيد دوربين والسيد روبيو والسيد كين والسيدة 

إلى لجنة العالقات  الذي أحيلشاهين والسيد أودال والسيد كونس والسيد غاردنر( وفق القرار التالي 

 ارجية.الخ

  

 نص القرار:

ة ضد الشعب السوري. حيث كيماوييدين القرار النظام السوري الستمرار استخدامه لألسلحة ال

صواريخ تحمل غاز السارين، وهو غاز أعصاب قاتل، باتجاه  2013آب  \أغسطس 21أطلق نظام األسد في 

من  1429مقتل أكثر من  منطقة الغوطة، إحدى دمشق الخاضعة لسيطرة املتمردين. وهو ما أدى إلى

 لتقديرات الحكومة األ 
ً
 3600ية فإن هذا الهجوم أدى إلى إصابة ميركالرجال والنساء واألطفال، ووفقا

شخص بالجراح، وفي حين وافق نظام األسد على الدخول في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين 

 14ب ة وعواملها األساسية كيماويواألسلحة ال ة باإلضافة إلى حظر إنتاج أو تخزين املوادكيماوياألسلحة ال

 التفاقية باريس املعلنة في  2013أيلول  \سبتمبر
ً
والتي دخلت حيز  1993يناير  \كانون الثاني 13وذلك وفقا

باإلضافة إلى . «ةكيماوياتفاقية األسلحة ال»واملشار إليها في هذا القرار بـ  1997نيسان  \أبريل 29التنفيذ في 

النظام السوري على السماح لبعثة مشتركة مكونة من األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة  ذلك، وافق

وذلك من ( «األمم املتحدة –ة كيماويمنظمة حظر األسلحة ال»إليها في هذا القرار باسم  )املشارة كيماويال

 ة في سورية.كيماويأجل اإلشراف على إزالة وإتالف برنامج األسلحة ال

 \سبتمبر 27في  باإلجماع 2118رقم األمن التابع لألمم املتحدة سبق له أن يعتمد قرار وحيث أن مجلس 

ة السوري، ويوضح القرار أنه وفي حالة عدم كيماويوالذي يقض ي بتدمير برنامج األسلحة ال 2013أيلول 

فصل امتثال النظام السوري بهذا الطلب فإنه من الواجب اتخاذ إجراءات ضد النظام السوري وفق ال

 السابع من ميثاق األمم املتحدة.

 16ة واألمم املتحدة بشكل رسمي في كيماويوفي حين كلف فريق متخصص من منظمة حظر األسلحة ال

 ة السورية وتدميرها.كيماويمن أجل التحقيق بخصوص األسلحة ال 2013تشرين األول \أكتوبر 

http://idraksy.net/tag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85/
http://idraksy.net/tag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85/
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يونيو  23في األمم املتحدة كذلك في ة وكيماويوفي الوقت الذي أعلنت فيه منظمة حظر األسلحة ال

ة التي كانت متوافرة لدى النظام السوري تم شحنه خارج كيماويأن آخر مخزون معلن من األسلحة ال 2014

 البالد من أجل تدميره واتالفه.

واليته  إكمال 2014سبتمبر  30ة واألمم املتحدة في كيماويوفي حين أعلن فريق منظمة حظر األسلحة ال

تشرين األول  \أكتوبر 14ة في كيماويه في سورية، حيث انضم النظام السوري التفاقية األسلحة الوعمليات

دولة عضو في مجلس األمن، وتحظر استخدام جميع أنواع األسلحة  192وهي االتفاقية التي تضم  2013

 ة.كيماويال

ستهدفت املدنيين السوريين وفي حين اتهم نظام األسد في وقت الحق بارتكاب املزيد من الهجمات التي ا

 لوثيقة حظر 
ً
في املناطق التي تقع تحت سيطرة املعارضة واستخدم في هجماته تلك غاز الكلور بما يعد انتهاكا

 ة.كيماويانتشار األسلحة ال

الذي  2235قراره رقم  2015آب \أغسطس  7وفي حين اعتمد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة في 

ة بهدف كيماويالتحقيق املشتركة بين األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة ال قامت على أساسه لجنة

ة وغاز الكلور في الهجمات على املدنيين كيماويتحديد الكيانات واألفراد املسؤولة عن استخدام األسلحة ال

 السوريين.

 في 
ً
ة ومنظمة حظر أكدت لجنة التحقيق املشتركة بين األمم املتحد 2016أكتوبر  27وفي حين وتحديدا

خالل شهر  تلمنس ة فيكيماوية بأن نظام األسد كان املسؤول عن استخدام األسلحة الكيماوياألسلحة ال

خالل شهر  سرمين وفي بلدة 2015 مارس \خالل شهر آذار قميناس وفي قرية  2014أبريل \نيسان

 .20166مارس \آذار

، 2016تشرين الثاني \نوفمبر 17في  2319وفي حين اعتمد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة قراره رقم 

والذي جدد فيه والية لجنة التحقيق املشتركة بين منظمة األمم املتحدة ومنظمة مكافحة األسلحة 

 ة ملدة سنة واحدة.كيماويال

ار مجلس األمن الدولي والذي كان سيقرر وفي حين عطلت كل من االتحاد الروس ي والصين مشروع قر 

والذي كان يهدف إلى تنفيذ إجراءات عقابية بحق نظام األسد بعد استخدامه لألسلحة  2017فبراير  28في 

 ة.كيماويال

ة على بلدة خان شيخون في محافظة كيماوي، وقع هجوم باألسلحة ال2017أبريل  4وحيث أنه وفي صباح 

 على األقل بينهم  58 إدلب، وهو ما أدى إلى مقتل
ً
 للمرصد السوري لحقوق اإلنسان. 11شخصا

ً
 وفقا

ً
 طفال

ة كيماويذكرت هيومان رايتس ووتش أن عشرات األشخاص أظهروا أعراض اإلصابة باملواد ال وفي حين

 بعد أن أقدمت طائرات على مهاجمة املدينة.

والذي أثبتت لجنة التحقيق املشتركة وفي حين أن نظام األسد يعد هو الكيان الوحيد العامل في سورية 

 ة في الهجمات التي ينفذها.كيماوياستخدامه للطائرات من أجل إطالق األسلحة ال

http://idraksy.net/tag/%d8%aa%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b3/
http://idraksy.net/tag/%d8%aa%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b3/
http://idraksy.net/tag/%d9%82%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b3/
http://idraksy.net/tag/%d9%82%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b3/
http://idraksy.net/tag/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%86/
http://idraksy.net/tag/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%86/
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أن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة  «نيكي هالي»ية لدى األمم املتحدة ميركوفي حين أعلنت السفيرة األ 

 في 
ً
 طارئا

ً
ة الذي استهدف محافظة إدلب كيماويباألسلحة ال ملناقشة الهجوم 2017أبريل  5سيعقد اجتماعا

.
ً
 مؤخرا

 وعليه، تقرر:

أن مجلس الشيوخ يحمل نظام األسد املسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية بما  .1

 ة.كيماويال األسلحة باستخدامفي ذلك جرائمها 

 إحداث رد جماعي على استخدام النظ .2
ً
 وتكرارا

ً
ام السوري ورئيسه إدانة روسيا لحجبها مرارا

 الرغم من قرارات األمم املتحدة ومجلس أمنه. على ةكيماويالبشار األسد لألسلحة 

 على استمرار  .3
ً
دعوة مجلس األمن التابع لألمم املتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ردا

 .ةكيماويال لألسلحةاستخدام نظام األسد 

قيق املشتركة التابعة ملنظمة األمم املتحدة تأييد العمل الحاسم الذي تقوم به لجنة التح .4

 ةكيماويومنظمة حظر األسلحة ال

ة بما كيماوييعرب مجلس الشيوخ عن جزعه من استمرار استخدام نظام األسد لألسلحة ال .5

 .ةكيماويال األسلحةيقوض سالمة اتفاقية 

 يؤكد مجلس الشيوخ مرة أخرى على أن بشار األسد فقد شرعيته كرئيس لسورية .6

 حمل بشار األسد كافة املسؤوليات املتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.يت .7
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