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

ويرصد املستجدات في الساحة املحلية والعربية والدولية،  للمهتمين، وإجراء املقارنات، واستخالص النتائج.

 2017نيسان/ أبريل  21إلى الجمعة  2017نيسان/ أبريل  15ابتداًء من يوم السبت 
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 مقدمة

بعد أسبوع من تفاؤل نتج عن العقاب االستعراض ي لسلطة األسد من قبل الواليات املتحدة، مر أسبوع 

حيث استمر تحالف الطغاة )الروس ي اإليراني وتابعهما السوري( بقتل الشعب السوري  ،أكثر واقعية

في قاموس التحالف  «السالم»هر أن وتهجيره. لتكذب الوقائع مرة أخرى الخطاب الروس ي السياس ي، وتظ

 الذي تقوده روسيا ال يعني للمنضوين فيه إال انتصارهم الساحق. 

فما زالت عملية )قضم املعارضة( تجري على قدم وساق، سواء بقصفها وحصارها مع جمهورها، أو 

وساق، تهجيرهم وتجميعهم في محافظة إدلب ليسهل التخلص منهم الحًقا. فالتهجير يجري على قدم 

وبرعاية إقليمية دولية، ويظهر ملن يتابع تصريحات سلطة األسد وحلفائها أننا أمام أالعيب جديدة لهذا 

التحالف الذي يتصرف على أساس أنه ال محالة منتصر وهارب من العقاب على جرائمه، ومنه تصريحات 

ألسلحة الكيماوية، ونفيه أن رئيس السلطة )بشار األسد( التي نفى فيها قصف قواته مدينة خان شيخون با

عائلة األسد هي من تحكم سورية. إضافة إلى ما جرى من مماطلة، وتالعب، باتفاق )املدن األربعة(؛ إن كان 

من ناحية أعداد املقاتلين في بلدتي كفريا والفوعة الذين نص االتفاق على خروجهم، أو من ناحية املعتقلين 

  الذي نص االتفاق على إطالق سراحهم.

وميدانيا تركز القصف في هذا األسبوع على محافظات إدلب، وحلب، وحماة، وريف دمشق. واستهدف 

النظام، وحلفاؤه، املراكز الحيوية فيها؛ والسيما مراكز الدفاع املدني، وخزانات املياه، واملدارس، وسيارات 

صفت تلك املناطق بالذخائر املحرمة دولي  
ُ
ا، حيث بلغ عدد املرات التي اإلسعاف، والنقاط الطبية. وق

استخدم فيها النظام وحلفاؤه ذخائر فوسفورية وعنقودية وفراغية وارتجاجية في هجمات عدة هذا 

ارتجاجي(. ومن الالفت هذا األسبوع ارتفاع  5عنقودي،  17فوسفوري،  23فراغي،  24مرة ) 69األسبوع؛ 

األسبوع مجزرتين )مجزرة في بلدة معرة حرمة في  عدد الضحايا من األطفال، إذ ارتكب النظام وحلفائه هذا

أشخاص، وقعتا  5أطفال وامرأة، ومجزرة في بلدة أورم الكبرى راح ضحيتها  9محافظة إدلب راح ضحيتها 

(. إضافة إلى املجازر التي ارتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، والتحالف 18/4/2017يوم الثالثاء 

ها تتحمل مسؤوليتها سلطة األسد التي فّعلت اإلرهاب، الدولي ضده بحق املدنيين
ّ
. وهذه املجازر كل

 املرتكبة للقتلواستقدمت أنواع االحتالل، وجعلت البلد ساحة حرب يصعب على املتتبع تحديد الجهة 

 واالنتهاكات فيها.  
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: مؤشر العنف في سورية 
ا

 أّوًل

 
 

 عدد الضحايا وتوزعها -1

 

 2017 /4 /15السبت 

 و 72ضحية في سورية، بينهما  142وثقنا سقوط 
ً

امرأة؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة إدلب  15طفال

ضحية في تفجير استهدف أهالي بلدتي كفريا والفوعة في حي الراشدين في مدينة حلب(، محافظة درعا  122)

ة )ضحيتان في قرية )ضحيتان في بلدة نصيب(، محافظة حمص )ضحية واحدة في تلدو(، محافظة حما

ضحايا في حي هرابش(، محافظة حلب  7قسطل الغازي(، محافظة دير الزور )ضحيتان في حي الجورة، و

ضحايا من  4)ضحية واحدة في مدينة عندان(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في مدينة حرستا، 

 7قتل النظام وحلفاؤه منهم  مدينة الزبداني قتلوا نتيجة التفجير الذي حصل في حي الراشدين في حلب(.

ضحايا في محافظة دير الزور، بينما  9داعش( ضحايا، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )

 ضحية في تفجير عربة مفخخة في حي الراشدين مجهولة الجهة لآلن.  126قتل 
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 2017 /4 /16األحد 

اء؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة نس 3أطفال و 4ضحية في سورية، بينهم  19وثقنا سقوط  -

ضحايا في قرية  3دمشق )ضحيتان في محيط ساحة األمويين(، محافظة الرقة )ضحيتان في قرية هنيدة، و

حمرة(، محافظة حماة )ضحيتان في مدينة كفرزيتا(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في مدينة 

ة مسرابا، وضحية واحدة في مدينة دوما(. قتل النظام ضحايا في بلد 4ضحايا في مدينة حرستا، و 4مضايا، و

اعش( ضحيتين في قرية هنيدة في دضحية منها، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد ) 14وحلفاؤه 

ضحايا في قرية حمرة في ريف  3اعش( دمحافظة الرقة، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )

 الرقة.
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 2017 /4 /17اًلثنين 

نساء؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة حلب  6أطفال و 8ضحية في سورية، بينهما  28وثقنا سقوط 

ضحايا في قرية  7ضحية في مدينة البوكمال، و 13)ضحية واحدة في مدينة الباب(، محافظة دير الزور )

واحدة في مدينة الحسينية(، محافظة دمشق )ضحية واحدة في حي القابون(، محافظة الرقة )ضحية 

الطبقة وضحية واحدة في قرية العبارة(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في بلدة حزة، وضحية واحدة 

في مدينة دوما، وضحية واحدة في بلدة جسرين، ضحية واحدة في مدينة عربين(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ر الزور وضحية واحدة في قرية العبارة ضحية في دي 20ضحايا، بينما قتل التحالف الدولي ضد )داعش(  6

 في الرقة، وقتلت قوات سورية الديمقراطية ضحية واحدة في مدينة الطبقة في محافظة الرقة. 

 

 2017 /4 /18الثالثاء 

أطفال وامرأتان؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة إدلب  10ضحية في سورية، بينهم  22وثقنا سقوط 

 5حرمة(، محافظة حمص )ضحية واحدة في مدينة الرستن(، محافظة حلب )ضحايا في بلدة معرة  10)

ضحايا في بلدة أورم الكبرى(، محافظة الرقة )ضحية واحدة في حي االسكندرية، وضحية في قرية عايد 

صغير، وضحيتان في حي املغنية(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في حرستا(، محافظة حماة )ضحية 

ضحية، وقتلت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم  18زيتا(. قتل منهما النظام وحلفاؤه واحدة في بلدة كفر 

الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( ضحيتين في محافظة الرقة )حي املغنية(، بينما قتلت قوات 

قرية سورية الديمقراطية ضحيتين في محافظة الرقة )ضحية واحدة في حي االسكندرية، وضحية واحدة في 

 عايد صغير(.  
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 2017 /4 /19األربعاء 

ضحايا في سورية، بينهم طفالن وامرأة؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة درعا )ضحية  6وثقنا سقوط 

واحدة في بلدة الفقيع، وضحية واحدة في درعا البلد(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في مدينة دوما(، 

دينة الرستن(، محافظة دير الزور )ضحيتان في حي الحمدية(. قتلوا محافظة حمص )ضحية واحدة في م

 جميًعا من قبل النظام وحلفائه.  

 

 2017 /4 /20الخميس 

الرقة )ضحية  اآلتي: محافظةنساء؛ تتوزع على النحو  3أطفال و 3ضحية في سورية، بينهم  15وثقنا سقوط 

ضحايا في قرية مزرعة ميسلون(،  5املصدر، واحدة في مدينة الرقة نتيجة انفجار لغم أرض ي مجهول 

محافظة حلب )ضحية واحدة في بلدة ياقد العدس(، محافظة درعا )ضحية واحدة في درعا املحطة(، 

محافظة حمص )ضحية واحدة في بلدة الفرحانية الغربية، وضحية واحدة في مدينة حمص(، محافظة 

ضحايا،  9ينة اللطامنة(. قتل منهم النظام وحلفاؤه ضحايا في مدينة طيبة اإلمام وضحيتان في مد 3حماة )

بينما قتل طفل في مدينة الرقة في انفجار لغم أرض ي مجهول املصدر، وقتلت قوات التحالف الدولي ضد 

   الرقة.ضحايا في قرية مزرعة ميسلون في  5)داعش( 

 

 2017 /4 /21الجمعة 

حماة )ضحية  اآلتي: محافظةوزعون على النحو ضحايا في سورية، من بينهم امرأتان؛ يت 6وثقنا سقوط 

ضحايا في مدينة دوما(، محافظة الرقة )ضحية واحدة  4واحدة في مدينة اللطامنة(، محافظة ريف دمشق )

ضحايا، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد )داعش(  5في مدينة الطبقة(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

 حافظة الرقة.ضحية واحدة في مدينة الطبقة في م
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 القصف -2

حرصنا في تصنيف )القصف( على توثيق ما هو نوعي منه؛ بعد أن أصبح القصف باألسلحة املتوسطة 

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

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

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

 املمكن استخالصها منها.

 

 املحافظات بحسب عدد الضحايا
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 2017 /4 /15السبت 

 صف متنوع بري وجوي ق

مناطق في محافظة حلب )تل  4ة، وتفصيلها على النحو اآلتي: منطقة في سوري 31تركز القصف في 

الشويحنة، بلدة قبتان الجبل، مدينة عندان، حي الزهراء(، ومنطقتان في محافظة ريف دمشق )مدينة 

مناطق في محافظة إدلب )بلدات وقرى دير سنبل، ترمال، كنصفرة، كفرنبل،  5حرستا، بلدة جسرين(، و

ناطق في محافظة حمص )ناحية تلدو، مدينة كفرالها، وقرية عزالدين(، م 3ومدينة خان شيخون(، و

مناطق في محافظة درعا )بلدة نصيب، حي طريق  4ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي القابون(، و

مناطق في محافظة حماة ) بلدات وتل بزام  واألزوار وقسطل الغازي  6السد، درعا البلد، مدينة الحراك(، و

تا، واللطامنة وصوران(، ومنطقتان في محافظة القنيطرة )بلدتا الحميدية والصمدانية(، ومدن كفرزي

مناطق في محافظة دير الزور )أحياء القصور  3ومنطقة واحدة في محافظة الالذقية )أرض الوطى(، و

لشام منطقة، بينما قصف تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وا 28والجورة وهرابش(. قصف النظام منها 

 مناطق في مدينة دير الزور. 3)داعش( 

 

 السالح الكيمياوي 

 ال يوجد توثيق

 

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية

 ال يوجد توثيق

 

 القصف بالذخائر العنقودية

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية بلدة كفرنبل في ريف محافظة إدلب.

 

 القصف بالذخائر الفراغية 

 ذخائر الفراغية مدينة الحراك في محافظة درعا.قصف النظام وحلفاؤه بال

 

 القصف بالذخائر الفوسفورية

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية بلدات دير سنبل وترمال وكفرنبل في محافظة إدلب. 
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 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية مدينة صوران في محافظة حماة.

 

 القصف بقذائف الهاون 

 يقال يوجد توث

 

 مفخخات

انفجرت سيارة مفخخة في حي الراشدين في حلب استهدفت تجمًعا ألهالي بلدتي كفريا والفوعة التابعتين 

ملحافظة إدلب وعدًدا من املقاتلين وعناصر الهالل األحمر املشرفين على عملية التبادل، وبعض األشخاص 

 في حي الراشدين.من مدينة الزبداني الذين ينتظرون أقرباءهم في نقطة التبادل 

 

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي وثقنا استهدافها بالقصف

 ال يوجد توثيق 
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 2017 /4 /16األحد 

 قصف متنوع بري وجوي 

مناطق في محافظة ريف دمشق  6ي : تمنطقة في سورية، وتفصيلها على النحو  اآل 39تركز القصف على 

مناطق  7ا، بلدة عين ترما، بلدة مديرا، بلدة مسرابا، حبال البتراء في القلمون(، و)مدينة حرستا، مدينة دوم

في محافظة حلب )مدينة دارة عزة، مدينة عندان، وبلدات عنجارة وشيخ سليمان وشيخ عقيل وياقد 

 11مناطق في محافظة حماة )مدن: اللطامنة، كفرزيتا، طيبة اإلمام، صوران(، و 4العدس وكفرحمرة(، و

نطقة في محافظة إدلب ) مدن: معرة النعمان وخان شيخون وجسر الشغور، وقرى وبلدات بداما وكفرنبل م

مناطق في دمشق )حي القابون، حي تشرين،  3وكفرسجنة وسرجة والبارة والبراغيثي وبينين وكنصفرة(، و

تلدهب(، منطقة مناطق في محافظة حمص )مدن تلبيسة والرستن وكفرالها و  4ومحيط ساحة األمويين(، و

مناطق في محافظة الرقة )قرى املنصورة والعبارة وهنيدة(. قصف  3واحدة في محافظة درعا )درعا البلد(، و

مناطق )قرى  3منطقة منها، بينما قصف التحالف الدولي ضد تنظيم )داعش(  35النظام وحلفاؤه 

ويين بقذائف الهاون مجهولة املنصورة والعبارة وهنيدة في محافظة الرقة(، وقصف محيط ساحة األم

 املصدر. 

 

 السالح الكيمياوي 

 ال يوجد توثيق

 

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية 

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

 

 القصف بالذخائر العنقودية

 محافظة إدلب. العنقودية بلدتي بداما والبراغيثي في  وحلفاؤه بالذخائرقصف النظام 

 

 القصف بالذخائر الفراغية

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية مدينة خان شيخون وقرية البارة في محافظة إدلب.

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية درعا البلد.
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 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية جبال البتراء في القلمون في محافظة ريف دمشق.

 

 ف بالذخائر الفوسفوريةالقص

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية مدينة جسر الشغور وقرى وبلدات كفرنبل وكفر سجنة 

 وسرجة وبداما والبراغيثي في محافظة إدلب.

 

 القصف بقذائف الهاون 

 قصف محيط ساحة األمويين بقذائف الهاون مجهولة املصدر.

 

 مفخخات 

 ال يوجد توثيق

 

 يوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي وثقنا استهدافها بالقصفملراكز الحا

ا ومركًزا للدفاع املدني في مدينة خان شيخون في محافظة إدلب. -  قصف النظام وحلفاؤه مركًزا طبي 

 قصف النظام وحلفاؤه بئر ماء يغذي بلدة البارة في محافظة إدلب. -

 ا في محافظة ريف دمشق. قصف النظام وحلفاؤه فريق دفاع مدني في مدينة دوم -
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 2017 /4 /17اًلثنين 

 قصف متنوع بري وجوي 

مناطق في محافظة ريف دمشق )بلدات  8منطقة في سورية، وتتوزع على النحو اآلتي:  39تركز القصف في 

منطقة في  11أوتايا، حزة، الزريقية، جسرين، البتراء في جبال القلمون ومدن دوما وحرستا وعربين(، و

ة إدلب )بلدات سرجة، شنان، بنان الحص، القنيطرات، الهبيط، املنطار، عطشان، الحلوز، محافظ

مناطق في محافظة حماة )حلفايا، اللطامنة، حربنفسه،  4بابسقا، التمانعة، ومدينة خان شيخون(، 

، منطقة األزوار(، ومنطقة واحدة في محافظة درعا )درعا البلد(، ومنطقتان في محافظة حمص )الحولة

مناطق في محافظة حلب  4مناطق في مدينة دمشق )أحياء القابون والتضامن والتجارة(، و 3كفرالها(، و

مناطق في محافظة الرقة )مدينة الطبقة،  3)بلدة معارة األرتيق، تل شويحنة، حي الزهراء، مدينة الباب(، و

اد(، محافظة دير الزور )قرية وقريتا هنيدة والعبارة(، منطقة واحدة في محافظة الالذقية )جبل األكر 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي  33الحسينية، مدينة البوكمال(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

ضد )داعش( منطقتين في محافظة الرقة )قريتي هنيدة والعبارة( ومنطقتين في محافظة دير الزور )مدينة 

الديمقراطية )قسد( مدينة الطبقة في محافظة الرقة. البوكمال وقرية الحسينية(، وقصفت قوات سورية 

صف حي التجارة في مدينة دمشق بقذائف هاون مجهولة املصدر.  
ُ
 وق

 السالح الكيمياوي 

 ال يوجد توثيق

 

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية

 ال يوجد توثيق

 

 القصف بالذخائر العنقودية

 والحلوز في ريف محافظة إدلب.  قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية بلدتي الهبيط

 

 القصف بالذخائر الفراغية 

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدة سرجة في ريف محافظة إدلب.

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدة اللطامنة في محافظة حماة.
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 القصف بالذخائر الفوسفورية

 بلدة اللطامنة في محافظة حماة.قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية 

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية بلدات التمانعة واملنطار والهبيط وسرجة في محافظة  

 إدلب.

 

 القصف بقذائف الهاون 

 قصف حي التجارة في مدينة دمشق بقذائف الهاون مجهولة املصدر.

 

 مفخخات

 ال يوجد توثيق

 

 

 ة واإلعالمية التي وثقنا استهدافها بالقصفاملراكز الحيوية والكوادر الطبي

 قصف النظام وحلفاؤه مستشفى اإلخالص وفريًقا للدفاع املدني في قرية شنان في محافظة إدلب.

 قصف النظام مسجًدا في مدينة حرستا في ريف دمشق.

 قصف النظام وحلفاؤه سيارة إسعاف تابعة ملستشفى مدينة عربين في ريف دمشق.

 )كمال العلدوني( في مدينة عربين بقصف لقوات النظام وحلفائه على املدينة.استشهد املسعف 

 قصفت قوات التحالف الدولي ضد )داعش( مدرسة ابتدائية في قرية العبارة في محافظة الرقة. 
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 املحافظات بحسب حجم استهدافها بالقصف
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 2017 /4 /18الثالثاء 

 قصف متنوع بري وجوي 

مناطق في محافظة إدلب )بلدات معرة  7في سورية، وتفصيله بالصورة اآلتية:  منطقة 46تركز القصف في 

مناطق في محافظة ريف دمشق  5حرمة، تلعدة، العامرية، البشيرية، حيش، تل الكرامة، ومدينة أريحا(، و

صر في محافظة درعا )درعا البلد، بلدة ب  3)بلدات الريحان، بيت نايم، جسرين، ومدينتا دوما وحرستا(، و

منطقة في محافظة حلب )مدن وبلدات وقرى عندان وحريتان وبيانون ودارة  18الحرير، مدينة بصرى(، و

عزة واألتارب وخان العسل وخان طومان وحي الراشدين وحيان واألتارب ومنطقة آسيا وكفرباسين 

فظة دمشق )حي وكفرحمرة وكفرداعل وأورم الكبرى وحور والشيخ عقيل والتوامة(، ومنطقة واحدة في محا

مناطق في محافظة الالذقية )محور  3القابون(، ومنطقة واحدة في محافظة حمص )مدينة الرستن(، و

مناطق في محافظة حماة )بلدات حلفايا وطيبة اإلمام ولطمين  4كبانة وبلدتا الشحرورة وعين عيس ى(، و

وسوق القماش وحي اإلذاعة في مدينة مناطق في محافظة الرقة )دوار العجراوي وحي املغنية  4واللطامنة(، و

مناطق في محافظة  4منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي  42الطبقة(.قصف منها النظام وحلفاؤه 

 الرقة.  

 

 السالح الكيمياوي 

 ال يوجد توثيق

 

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية

 حلب.قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية مدينة دارة عزة في محافظة 

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية محور كبانة في محافظة الالذقية.

 

 القصف بالذخائر العنقودية

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية مدينة أريحا في محافظة إدلب.

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية محور كبانة في محافظة الالذقية.
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 اغيةالقصف بالذخائر الفر 

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدتي معرة حرمة والعامرية في محافظة إدلب.

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدتي حريتان وحيان في محافظة حلب.

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدة حلفايا في محافظة حماة.

 مدينة الرستن في محافظة حمص. قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية حي القابون في مدينة دمشق.

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية مدينة دوما في محافظة ريف دمشق.

 

 القصف بالذخائر الفوسفورية

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية بلدة معرة حرمة في محافظة إدلب.

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية بلدة حلفايا في محافظة حماة.

 

 القصف بقذائف الهاون 

 ال يوجد توثيق

 

 مفخخات

 ال يوجد توثيق

 

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي وثقنا استهدافها بالقصف

 معرة حرمة في محافظة إدلب. قصف النظام وحلفاؤه سيارة إسعاف وفريًقا للدفاع املدني في بلدة

 قصف النظام وحلفاؤه مدرسة في مدينة دارة عزة في محافظة حلب. 
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 2017 /4 /19األربعاء 

 قصف متنوع بري وجوي 

منطقة في سورية، وتفصيل ذلك بالصورة اآلتية: منطقتان في محافظة دمشق  55تركز القصف في 

)درعا البلد، ومدينة بصرى الشام، وبلدتا اليادودة وبصر  مناطق في محافظة درعا 4)حّيا القابون وجوبر(، و

مناطق في محافظة حمص )مدينة الرستن وبلدات الفرحانية الغربية وعزالدين وكفرالها  5الحرير(، و

منطقة في محافظة إدلب )بلدات وقرى مرديخ، الهبيط، موقا، حيش، العامرية، تلعادة،  11والطيبة(، و

مناطق في محافظة حلب  7يخون وجسر الشغور وأريحا، ومعرة النعمان(، ومعرة حرمة، ومدن: خان ش

منطقة في محافظة حماة  12)بلدات عندان، املنطار، الطامورة، املزيونة، بنان الحص، بيانون، كفركار(، و

)مدن طيبة اإلمام، حلفايا، اللطامنة، كفرزيتا، الزالقيات، مورك، وبلدات حربنفسه، الزكاة، لطمين، 

مناطق في  4كبة، الناصرية، منطقة األزوار(، ومنطقة واحدة في محافظة دير الزور )حي الحميدية(، ومعر 

مناطق في محافظة الالذقية )محور  7محافظة ريف دمشق )مدن عربين ودوما وحرستا وبلدة املحمدية(، و

ور(، ومنط
ّ
قتان في محافظة جبل األكراد، وبلدات الصراف والكبانة واليمضية وكليز وعين عيس ى وسل

 القنيطرة )بلدتا الصمدانية والعجرف(. قصفت هذه املناطق جميعها من قبل النظام وحلفائه.

 

 األسلحة الكيمياوية 

 ال يوجد توثيق

 

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية محور جبل األكراد في محافظة الالذقية.

 

 قوديةالقصف بالذخائر العن

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية مدينة معرة النعمان وبلدة مرديخ في محافظة إدلب.

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية مدينة كفرزيتا في محافظة حماة.

 

 القصف بالذخائر الفراغية

 ظة حماة.قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدتي الناصرية وطيبة اإلمام في محاف

 القصف بالذخائر الفوسفورية
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قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية مدن وبلدات حلفايا واللطامنة وكفرزيتا والزالقيات ومنطقة 

 األزوار في محافظة حماة.

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية محور جبل األكراد في محافظة الالذقية.

 

 القصف بقذائف الهاون 

 جد توثيقال يو 

 

 مفخخات

 ال يوجد توثيق

 

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي وثقنا استهدافها بالقصف

 ال يوجد توثيق
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 2017 /4 /20الخميس 

 قصف متنوع بري وجوي 

مناطق في محافظة حماة )مدن:  8منطقة في سورية موزعة على النحو اآلتي:  49تركز القصف على 

مناطق  8طامنة، طيبة اإلمام، وبلدات املصاصنة، الزالقيات، عيدون، الناصرية، البويضة(، وكفرزيتا، الل

في محافظة إدلب )مدينتا خان شيخون وجسر الشغور، وبلدات البارة، محمبل، كنصفرة، كفرسجنة، 

اسمية منطقة في حلب )مدينتا عندان ودارة عزة، وبلدات قبتان الجبل، الق 11وطبة، ركايا، تل دهب(، و

مناطق في محافظة  5شيخ عقيل، معارة األرتيق، ياقد العدس، حيان، بيانون، جبل الحص، وحي الزهراء(، و

مناطق في محافظة درعا )درعا  5الالذقية )محور كبانة، وبلدات الخضر، اليميضية، الصراف، كليز(، و

مشق )مدينة حرستا، وبلدات مناطق في ريف د 6البلد، وبلدات داعل، غرز، اليادودة، بصر الحرير(، و

مناطق محافظة الرقة )مدينة الطبقة، وبلدات  4حوش الصالحية وكفربطنا وجسرين وأوتايا والرحيبة(، 

مناطق في  محافظة حمص )بلدتا دير فول والسعن األسود، ومدينة  3حزيمة وهنيدي واملنصورة(، و

تلك املناطق جميعها قصفت من قبل النظام الرستن(، منطقتان في محافظة دمشق )حيا تشرين والقابون(. 

 وحلفائه.

 

 السالح الكيماوي 

 ال يوجد توثيق

 

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية

 ال يوجد توثيق

 

 القصف بالذخائر العنقودية

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية بلدات البارة وتل دهب ووطبة ومحمبل في محافظة إدلب.

 

 ةالقصف بالذخائر الفراغي

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدة دير فول في محافظة حمص.

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية محيط مدينة جسر الشغور وبلدة كنصفرة في محافظة إدلب.
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 القصف بالذخائر الفوسفورية

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية بلدة البارة في محافظة إدلب.

 

 بقذائف الهاون القصف 

 ال يوجد توثيق

 

 مفخخات

 يوجد توثيق ال

 

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي وثقنا استهدافها بالقصف

 ال يوجد توثيق
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 2017 /4 /21الجمعة 

 قصف متنوع بري وجوي 

نة النشابية، مناطق في ريف دمشق )مدي 5منطقة في سورية؛ موزعة على النحو اآلتي:  38تركز القصف في 

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، بلدة  3مدينة دوما، بلدة حزرما، بلدة أوتايا، بلدة حوش الصالحية(، و

منطقة في محافظة إدلب )قرى وبلدات معصران، حربنوش، سرجة، النقير،  11غرز، بلدة اليادودة(، و

مناطق في حماة  5ر الشغور وخان شيخون(، وعابدين، ركايا، بزابور، الصيادي، جبل األربعين، ومدينتا جس

)مدن: حلفايا، اللطامنة، كفرزيتا، وبلدتا لطمين ولحايا(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي القابون(، 

مناطق في محافظة  4مناطق في محافظة حمص )بلدات ديرفول، واملجدل، والفرحانية، والزعفرانة(، و 4و

رة، كفر بسين( منطقتان في محافظة الرقة )بلدة املنصورة ومدينة حلب )بلدات حيان، بابيص، الزيا

منطقة  36وحلفاؤه  قصف النظاممناطق في دير الزور )منطقة املعامل واملكبات وجبل ثردة(.  3الطبقة(، و

منها، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد )داعش( منطقتين في محافظة الرقة )مدينة الطبقة، وبلدة 

 .  املنصورة(

 

 السالح الكيماوي 

 ال يوجد توثيق

 

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية

 ال يوجد توثيق

 

 القصف بالذخائر العنقودية

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية بلدتي معصران وعابدين في محافظة إدلب.

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية بلدة غرز في محافظة درعا.
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 الفراغيةالقصف بالذخائر 

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدة بزابور في محافظة إدلب.

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدتي دير فول والزعفرانية في محافظة حمص.

 

 القصف بالذخائر الفوسفورية

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

 

 القصف بالهاون 

 ال يوجد توثيق

 

 مفخخات

 ال يوجد توثيق

 

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي وثقنا استهدافها بالقصف

 قصف النظام وحلفاؤه فريًقا تابًعا للدفاع املدني في مدينة دوما في محافظة ريف دمشق.
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 التهجير القسري  -1

 

 2017 /4 /15السبت 

(، إلى املناطق )املحررة( في إدلب، 15/4/2017حافلة تقل مهجري مضايا والزبداني، السبت ) 15وصلت 

شمالي سورية؛ حيث وصلت الحافالت بمرافقة ثماني سيارات إسعاف تحمل الجرحى، وتوجهت إلى 

مستشفيات حدودية مع تركيا، ومن املرجح أنهم سيتوزعون على ثالث مراكز في مدن إدلب ومعرة مصرين 

 معارة النعسان.و 

(، بتأجيل 15/4/2017وأفاد عضو لجنة املفاوضات بحي الوعر في حمص )وليد الفارس( يوم السبت )

األحد، كم شمالي شرق مدينة حلب(، إلى يوم غد  125خروج الدفعة الخامسة من الحي إلى مدينة جرابلس )

 في الحافالت.  لعوز 

 

 2017 /4 /16األحد 

(، كامل الدفعة األولى من املهجرين القادمين من بلدة مضايا بريف دمشق 16/4/2017وصلت ليلة األحد )

جنوبي سورية إلى محافظة إدلب شماال، بعد رحلة دامت حوالى أربعين ساعة، بحسب منظمة )سوريا 

الذي توصلت إليه فصائل إسالمية  «اتفاق املدن األربع»ويأتي تهجير سكان البلدة في . «للتنمية واإلغاثة

كاملة، مقابل إخالء مدينة  صورةة مع املفاوض اإليراني، ويقض ي بإخالء قريتي الفوعة وكفريا بإدلب بكبير 

 الزبداني بريف دمشق، ومن يرغب بالخروج من بلدة مضايا.

كم إلى الشمال من  25التي تبعد « العبارة»غرب الرقة، وقرية « املنصورة»وقصف طيران التحالف بلدة 

صيب في إثرها مدنيون، وأسفرت عن نزوح أهالي القرية والقرى املحيطة مدينة الرقة بغارات 
ُ
جوية عدة، أ

 «.أبو شارب»بها إلى قرية 

كم شمال مدينة حلب( شمالي سورية يوم األحد  52قال مدير مخيم )املقاومة( في منطقة اعزاز )

(. وأوضح مدير املخيم ، يعيشون في ظروف خدمية )سيئة3400(، أن عدد عائالت املخيم بلغ 16/4/2017)

عائلة بعد  3400)محمد يوسف(، أن عدد قاطني املخيم الواقع في قرية )شمارخ( شمالي اعزاز ارتفع إلى 

 عائلة من الرقة وريفي حلب الشرقي والجنوبي. 300وصول 
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 2017 /4 /17اًلثنين 

، باتجاه (17/4/2017خرجت الدفعة الخامسة من ُمهّجري حي الوعر في حمص يوم االثنين ) •

 2300خناصر، وبلغ عدد الخارجين حوالى  -عبر طريق أثريا « جرابلس»شمال مدينة حلب 

شخًصا ضمن الدفعة الرابعة من الحي خرجوا األسبوع املاض ي باتجاه مدينة  1427شخص. وكان 

.« جرابلس»
ً
 أيضا

رقي من كم شرقي مدينة الحسكة( في الشمال الش 40عاد عشرات النازحين من مخيم الهول ) •

(. وقالت مسؤولة العالقات 17/4/2017سورية إلى منازلهم في محافظة دير الزور يوم االثنين )

 من قاطني املخيم عادوا إلى قرية جزرة  66العامة في املخيم )بريفان حسين(، إن 
ً
شخصا

 كم شمالي غرب مدينة دير الزور(. 65البوحميد )

ألف الجئ  12( عن 17/4/2017ا يوم االثنين )نشرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقريرً  •

 12سوري هجروا من مدنهم وبلداتهم، وقالت إن اآلالف من املهجرين من حي الوعر انضموا إلى 

. وقالت الشبكة في تقريرها الذي أصدرته بعنوان 
ً
الذي جاء  «ال خيار لهم»مليون هجروا سابقا

ذ األيام األولى للحراك الشعبي في آذار/ فيه إن عمليات القصف التي مارسها نظام األسد من

 في التشريد القسري، إضافة إلى ماكينات نظام األسد الثالثية املكونة 2011
ً
 رئيسا

ً
؛ كانت سببا

من )االعتقال التعسفي، التعذيب، اإلخفاء القسري(. ونوه التقرير املعد من قبل الشبكة أن 

% من إجمالي عدد املهجرين 85 يقارب وا ماالنظام، وإيران وروسيا حليفتيه األساسيتين هجر 

ا من مدنهم وبلداتهم،  املرتبة الثانية تنظيم الدولة، ومن بعده ميليشيات حزب  ويأتي فيقسري 

 االتحاد الديمقراطي.

 

 2017 /4 /18الثالثاء 

(، الدفعة الخامسة من مهجري حي الوعر 18/4/2017عرقلت حواجز النظام يوم الثالثاء ) •

حمص، وسط سورية؛ حيث توقفت عند حاجزين للنظام الستكمال إجراءات املحاصر ب

التفتيش. وكانت الحافالت بدأت الخروج من الحي يوم االثنين، لتتعرقل اإلجراءات نتيجة 

التفتيش الدقيق لألمتعة عند حاجز )الشؤون الفنية( شمالي الحي، وتتوقف عند )تحويلة 

حافالت األخرى. إضافة إلى وجود نقص في عدد مصياف(، فيما تستمر عملية التفتيش لل

الشاحنات املخصصة لنقل األمتعة، إذ تقف الحافالت عند حاجز )الشؤون الفنية( بانتظار 

 وصول شاحنات إضافية.

( الدفعة الخامسة من مهجري حي الوعر في مدينة حمص، 18/4/2017وصلت مساء الثالثاء ) •

كم شمالي شرق مدينة حلب( شمالي البالد؛  125وسط سورية إلى مخيم غرب مدينة جرابلس )
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 من املدنيين واملقاتلين، بينهم  1876عائلة، تتألف من  456حيث وصلت 
ً
رجال،  505شخصا

 680امرأة، أما األطفال فبلغ عددهم  545و
ً
، برفقة فرق اإلسعاف ومنظمة  147، إضافة

ً
رضيعا

. «آفاد»س، املجهز من قبل منظمة غربي جرابل «زوغرة»)الهالل األحمر السوري( إلى مخيم 

( خيمة تكفي كل منها لنحو ستة أشخاص، وتحوي أغطية وإسفنجات، 300على ) ويحوي املخيم

( التركية، بتوزيعهم على الخيمات، ihhووسائد، وتكفل )الهالل األحمر التركي(، ومنظمة )

 وتقديم املستلزمات األولية لهم.

 

 2017 /4 /19األربعاء 

 للمرحلة 19/4/2017ربعاء )خرجت يوم األ  •
ً
(، قوافالت املهجرين من )املدن األربع( استكماال

 
ً
الذي ضرب نقطة التبادل في حي الراشدين  بعد التفجيراألولى من االتفاق التي توقفت سابقا

بحلب. وقال الناطق باسم )كتائب حمزة بن عبد املطلب( التابعة لـ )حركة أحرار الشام 

 خرجوا من مدينة الزبداني  158أبو سارية"، إن اإلسالمية(، ويدعى "
ً
كم جنوبي غرب  45)مقاتال

  60ومدينة دمشق(، 
ً
 من قرى وادي بردى،  150من الجبل الشرقي املطل عليها، و مقاتال

ً
شخصا

 حيث تتوجه القافلة إلى حلب إلتمام عملية التبادل.

( إلى مناطق ريف حماة 19/4/2017عائلة نازحة من جنوبي مدينة الرقة يوم األربعاء ) 25وصلت  •

الشرقي الخاضعة لسيطرة تنظيم )الدولة اإلسالمية(، نتيجة املعارك الدائرة في املنطقة مع 

"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( املدعومة من التحالف الدولي، حيث إن إن العائالت 

لعاس الواقع كم شرقي مدينة حماة(، ومحيط جبل الب 77عقيربات ) محيط بلدةتمركزت في 

 على الطريق الواصل بين بلدة عقيربات ومدينة تدمر.

(، من مهجري حي الوعر في حمص، داخل 19/4/2017شخص يوم األربعاء ) 100احتج أكثر من  •

كم شمالي شرق مدينة حلب(، في الشمال السوري،  125مخيم )زوغرة( غرب مدينة جرابلس )

 مطالبين بتأمين الخيمات لهم.

(، حافالت تقل مسلحين ومدنيين من بلدتي كفريا والفوعة 2017 /19/4ربعاء )وصلت يوم األ  •

 للمرحلة األولى من اتفاق )املدن األربع(، حيث وصلت 
ً
 46بإدلب إلى ريف حلب الغربي، استكماال

مسلح، في مقابل إفراغ مدينة الزبداني بريف دمشق  700حافلة تقل ثالثة آالف شخص بينهم 

 لدى النظام، بينهم  750م إلى إدلب، واإلفراج عن من مقاتليها، ونقله
ً
 امرأة. 500معتقال
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 2017 /4 /20الخميس 

يعاني قاطنو مخيم )علي بن أبي طالب( الواقع ضمن مخيمات عثمان بن عفان في قرية الدرية  -

، الحدودية، في منطقة جسر الشغور غربي مدينة إدلب؛ مشكالت في الصرف الصحي، وُبعد النقاط الطبية

التركي، إذ إن النقطة  لنيران الجانبوصعوبة الوصول إليها، باإلضافة إلى الخطر األمني الحتمال تعرضهم 

 للشريط الحدودي.
ً
 الطبية مالصقة تماما

(، 20/4/2017تأجلت عملية تبادل القافلتين في املرحلة الثانية من عملية اإلخالء يوم الخميس ) -

(، 19/4/2017ف على بند اإلفراج عن األسرى. ووصلت يوم األربعاء )في اتفاق )املدن األربع(، بسبب خال 

قافلة مدنيين ومقاتلين من مدينة الزبداني ومحيطها بريف دمشق إلى مناطق سيطرة النظام في حي 

الراموسة بحلب، في مقابل وصول قافلة أخرى من قريتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية املوالية للنظام في 

 الراشدين الذي تسيطر عليها الفصائل العسكرية. إدلب؛ إلى حي

تعاني عائالت عدة نازحات في ريف الالذقية غربي سورية، حاالت إنسانية صعبة للغاية، وذلك بعد  -

نزوحهم من مدنهم وبلداتهم بسبب الغارات املكثفة التي تشنها طائرات النظام السوري، وتلك التابعة لسالح 

املخيمات من النازحين بين الجبال والتالل والوديان في املناطق الخاضعة  الجو الروس ي. ويتنّقل سكان

 عنهم من 
ً
، وسط قلة الدعم أو شبه انقطاعه كليا

ً
 بواقع أفضل حاال

ً
لسيطرة املعارضة بريف الالذقية، أمال

 قبل املنظمات املعنية بشؤون النازحين أو املسؤولة عن دعمهم باملواد اإلغاثية والطبية.

 

 2017 /4 /21ة الجمع

استئنفت عملية إخالء الدفعة الثانية ضمن اتفاق )املدن األربع( )كفريا، الفوعة، الزبداني،  •

ساعة؛ حيث انطلقت حافالت مهجري  36(. وذلك بعد تأخير 21/4/2017مضايا( يوم الجمعة )

لى مدينة الزبداني وبلدة مضايا بريف دمشق من كراج الراموسة جنوبي غربي مدينة حلب إ

نقطة التبادل في حي الراشدين غربها، في مقابل انطالق حافالت مدنيي وعسكريي قريتي كفريا 

كم  45والفوعة من الراشدين للراموسة. وأوضح ناشطون، أن قافلة مهجري الزبداني ومضايا )

كم شمالي مدينة  10شمالي غرب العاصمة دمشق( وعسكريي ومدنيي قريتي كفريا والفوعة )

الشمال السوري، انطلقتا الساعة السادسة بتوقيت غرينتش )الساعة التاسعة إدلب( في 

 كم. 2صباحا بتوقيت سورية(، حيث تقدر املسافة بين نقطتي التبادل بـ 

استقبلت قافلة مهجري )مضايا والزبداني(، ضمن اتفاق )املدن األربع( في مدرسة )إحسان  •

(، حيث جهزت )مؤسسة 2017نيسان  21)مبيض( بمدينة إدلب شمالي البالد، يوم الجمعة 

(، مركز إيواء موقت لهم في املدرسة. وكانت عملية التبادل األولى IHHاإلغاثة اإلنسانية التركية 

تمت بعد تأجيل طرأ عليها في عقب تفجير استهدف الحافالت القادمة من الفوعة وكفريا في حي 

 الراشدين غربي حلب.
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 من مهّجري )الزبداني ومضايا(، إلى مدينة معرة شخ 156وصلت ست عشرة حافلة تقل  •
ً
صا

(، وسط ترحيب شعبي عارم من 2017نيسان  21مصرين بإدلب شمالي البالد، يوم الجمعة )

أهالي املدينة، وذلك في عقب استئناف عملية إخالء الدفعة الثانية ضمن اتفاق )املدن األربع( 

 ساعة. 36ملدة )كفريا، الفوعة، الزبداني، مضايا(، بعد تأخير 
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 لجوءأخبار ال -2

 

 2017 /4 /15السبت 

( النار داخل مركزين إليواء الجئين، من بينهم سوريون، 15/4/2017أشعل مجهولون يوم السبت ) -

في أملانيا، من دون تسجيل إصابات في صفوفهم. وأعرب وزير الداخلية في والية )تورينغن هولغر بوبنهيغر( 

مع تعيش فيه عائلتان سوريتان، فيما قال مركز قيادة الشرطة في الوالية عن صدمته إلشعال النار في مج

إن التحقيقات أثبتت إلقاء مادة حارقة على أحد املسكنين، انفجرت وتالشت على األرض، بحسب موقع 

 )دويتشه فيله(.

ألحقت عاصفة مطرية أضراًرا بالخيام والبيوت الطينية في مخيم الركبان الحدودي، بعد أن  -

 
ّ
 اجتاحت املخيم، وجرفت حوالى شك

ً
 طينًيا، واقتلعت عدًدا من الخيام،  20لت األمطار الغزيرة سيوال

ً
منزال

لت »وخاصة في املواقع املنخفضة. وقال أبو محمود أحد سكان املخيم، لـ)جيرون(: 
ّ
إن األمطار الغزيرة شك

 جرفت حوالي 
ً

 طينًيا في القطاع الذي أسكنه في املخي 20سيوال
ً

م، بينهم منزلي الذي لم يعد صالًحا منزال

 .«للسكن؛ إضافة إلى عدد كبير من الخيام التي تمزقت بشكل كامل

تحدثت الناشطة باسمة دواليبي املقيمة في هولندا لشبكة جيرون اإلعالمية، السبت  -

ا بهدف دعم امللف التعليمي للسوريين15/4/2017)
ً
. قالت (، عن منظمة )دار الياسمين( التي أسستها حديث

أطلقنا مبادرة )لغتي العربية( إلعادة إحياء اللغة العربية لألطفال السوريين املتواجدين في »"دواليبي": 

هولندا، والسيما األطفال في سن الدراسة. هؤالء عرضة لنسيان اللغة أكثر من غيرهم، كونهم يتعلمون 

ن فيه بصورة أسرع، وينسون لغتهم األم. بسرعة، فيتقنون لغة البلد األوروبي الذي يقطنون فيه، ويندمجو 

نعطيهم دروًسا باللغة العربية مرة واحدة أسبوعًيا، باالعتماد على طرق تعليمية متقدمة، يتخللها املرح 

واللعب واألنشطة الترفيهية وقراءة القصص بالعربية، كما جرى تنظيم دروس مشابهة لألجانب الذين 

 واستحساًنا كبيًرا من الجهات الهولندية التي تشّجع يرغبون بتعلم العربية، وتلَق املبا
ً

درة إلى اآلن قبوال

 .«مجمل األنشطة العلمية والثقافية

 

 2017 /16/4األحد 

( على اتفاق مع اللجنة الدولية للصليب 16/4/2017وقعت جمعية الهالل األحمر الكويتية، األحد ) -

وع إعادة التأهيل الجسدي للنازحين السوريين ألف دوالر، لتمويل مشر  188األحمر في لبنان، بقيمة 

« مساعد العنزي »الجرحى، وتركيب األطراف االصطناعية ملن يحتاجها منهم. وقال موفد الجمعية الى لبنان 

، إن االتفاق املوقع ينطلق من سعي الجمعية الدائم لتقديم «كونا»في تصريح لوكالة األنباء الكويتية 

 الكويت وخارجها، وتخفيف معاناة النازحين السوريين.املساعدات االنسانية داخل 
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 2017 /4 /17اًلثنين 

تستعد الالعبة السورية "رهف الخطيب" للمشاركة في املاراثون السابع لها في الواليات املتحدة  -

إن  األمريكية« إنس ي إن »األمريكية، بهدف جمع أمواٍل ملساعدة الالجئين السوريين. وقالت شبكة 

، ستشارك بماراثونها السابع في والية بوسطن األمريكية، وجمعت حتى اليوم  33" "الخطيب
ً
ألف  16عاما

بين املاراثونات « األكبر»دوالر أمريكي لدعم الالجئين السوريين. ووصفت "الخطيب" ماراثوان بوسطن، بأنه 

 ألف رياض ي. 30السابقة، حيث سيشارك فيه حوالى 

 

 2017\4\18الثالثاء 

 ثيقال يوجد تو 

 

 2017\4\19األربعاء 

(، إن عملية تسجيل الالجئين 19/4/2017، األربعاء )«غالب الزعبي»قال وزير الداخلية األردني 

السوريين وحصولهم على تصريحات العمل، لن يؤثر في االمتيازات والخدمات املقدمة لهم من الجهات 

املنتدى الحواري للجوء والالجئين السوريين الدولية واملنظمات املعنية. وأضاف الزعبي في افتتاح أعمال 

 ملؤهالتهم، وبما ال 
ً
في األردن في البحر امليت، إن العملية ستسهم في توسيع سوق العمل أمامهم، وفقا

 في العمالة املحلية.
ً
 يؤثر سلبا

 

 2017\4\20الخميس 

 لالجئين السوريين في مخيم  -
ً
بوالية هاتاي « وغون بوينو ي»افتتح االتحاد التركي لكرة القدم ملعبا

ألطين »(. وأنش ئ املخيم بالتعاون مع قائم مقامية 20/4/2017جنوبي البالد يوم الخميس )

«. باقي شاهين»، وشارك في افتتاحه مدير الشؤون التمثيلية لالتحاد التركي لكرة القدم «أوزو

، وإنهم قاموا في كلمة االفتتاح إن االتحاد لم يبق بمعزل عن شؤون السوريين« شاهين»وقال 

كرة القدم من »بإنشاء هذا امللعب في هذا الصدد، وأضاف أنهم أنشؤوا امللعب تحت شعار 

 «.أجل الجميع وفي كل مكان

يوم « علي رضا ألطونل»صرح مدير عام قسم التعليم مدى الحياة في وزارة التربية التركية  -

عليمية املوقتة للسوريين كافة (، بأن الوزارة تحاول تحويل املراكز الت20/4/2017الخميس )

ألف الجئ سوري مّمن  833إلى مرافق تعليمية مناسبة. ونقلت وكالة األناضول عن املدير أّن 

آالف منهم يتابعون مسيرتهم الدراسية.  503في تركيا، هم في أعمار الدراسة املختلفة، وأّن 



 
 31 

لصحيح، وال تالئم التعليم، هذه املراكز ليست مناسبة باملعنى ا»وأضاف املسؤول التركي أن 

ولذلك بدأنا بتحويل هذه املراكز إلى مدارس تتوفر فيها الشروط املالئمة للدراسة، ومع حلول 

 2019 - 2018العام الدراس ي 
ً
 .«، نكون قد أنجزنا هذه املهمة تماما

 

 2017 /4 /21لجمعة ا

شرف عليه هيئة الهالل حصل مخيم لالجئين السوريين في منطقة )مريجيب الفهود( باألردن، وت

، وأعلن ذلك املدير 2016لعام « أجفند»األحمر اإلماراتي، على جائزة برنامج الخليج العربي للتنمية 

(، في مقر األمم 21/4/2017في مؤتمر صحفي يوم الجمعة )« ناصر القحطاني»التنفيذي للبرنامج 

 .2016لبرنامج لعام املتحدة بجنيف، للكشف عن أسماء املشروعات التي حصدت جوائز ا

 

 خريطة السيطرة العسكرية -3

 

 2017 /4 /15السبت 

( وصول االشتباكات إلى 2017/ 15/4أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( يوم السبت )

كم غربي مدينة الرقة(، في الشمال الشرقي من سورية. وقالت )قسد(، في  55داخل مدينة الطبقة )

سبوك(، إنها بدأت باقتحام األحياء الشرقية والغربية ملدينة الطبقة، صفحتها الرسمية في موقع )في

 وسيطرت على حيي االسكندرية وعايد الصغير.

 

 2017 /4 /16األحد 

(، 16/4/2017أعلنت حركة أحرار الشام اإلسالمية التابعة للمعارضة السورية مساء األحد ) -

في العاصمة « القابون »لها على حي  إحباط محاولة تقدم قوات النظام وامليليشيات املساندة

خرى من الطراز « t72»السورية دمشق. وتمكنت الحركة من تدمير دبابة 
ُ
إضافة إلى عطب أ

 من قوات النظام، وسط اشتباكات عنيفة دارت بين  15ذاته، وقتل وجرح ما يزيد عن 
ً
عنصرا

 الطرفين، مع قصف مدفعي وجوي طال املناطق املجاورة.

ام سيطرتها على تل بزام وحاجز املكاتب بمنطقة صوران يوم األحد فرضت قوات النظ -

(، في عقب اشتباكات عنيفة مع الفصائل اإلسالمية واملقاتلة، وكانت قوات 16/4/2017)

النظام قد تمكنت اليوم من التقدم واستعادة السيطرة على بلدة صوران ببصورة كاملة، 
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دات التي خسرتها في املعركة التي أطلقتها هيئة وبهذا تكون قوات النظام استعادت كامل البل

تحرير الشام وفصائل مقاتلة وإسالمية ومجموعات جهادية تضم مقاتلين أوزبكيين 

، باستثناء قرية 2017آذار / مارس الفائت من العام الجاري  21وتركستانيين وقوقازيين، في 

% من 1ي، وتشكل أقل من الصخر التي ما تزال الفصائل تسيطر عليها بريف حماة الشمال

 مساحة التقدم في املعركة املاضية.

 

 17/4/2017اًلثنين  -أ

(، إن 17/4/2017قال الناطق باسم )تحالف جيش الثورة( أبو بكر الحسن يوم االثنين ) -

 لـ )جيش خالد بن الوليد( املتهم بمبايعة تنظيم 
ً
مقاتلي الجيش السوري الحر صدوا هجوما

قرية غربي مدينة درعا في الجنوب السوري الليلة املاضية. وأوضح )الدولة اإلسالمية( على 

"الحسن" في تصريح إلى وكالة )سمارت( لألنباء، بأن مقاتلي )الحر( تصدوا لهجوم شنه 

كم غرب مدينة درعا( من جهة سد عدوان،  25))جيش خالد( على مساكن قرية جلين 

إلى مقتل أربعة عناصر من األخير، فيما بالتزامن مع تحرك خاليا له داخل املساكن، ما أدى 

 قتل مقاتل وجرح آخرون من )الحر(.

 من الحواجز لقوات 17/4/2017قالت )هيئة تحرير الشام( يوم االثنين ) -
ً
(، إنها دمرت عددا

النظام وقتلت وجرحت عناصر لها، في عملية )انغماسية( نفذتها بريف مدينة السلمية 

 ة حماة(، وسط سورية.كم شمالي شرقي مدين 33الغربي )

(، على حاجز )أحد( 17/4/2017سيطرت قوات سورية الديموقراطية )قسد( يوم االثنين ) -

متر عن املدخل الشرقي ملدينة الطبقة من دون ذكر تفاصيل  500التابع للتنظيم الذي يبعد 

إضافية عن حجم الخسائر في صفوف الطرفين. وتدور االشتباكات عند األطراف الجنوبية 

ملدينة الطبقة، حيث تقدمت )قسد( إلى جبل عايد ومزرعة عايد بغطاء جوي من التحالف 

الدولي، وتدور اشتباكات أخرى عند نقطة الفيالت جنوبي غربي املدينة، بحسب مصدر 

 محلي آخر.

(، إن قوات التحالف الدولي نفذت ثالث عمليات 17/4/2017قال ناشطون يوم االثنين ) -

ع لتنظيم )الدولة اإلسالمية( )داعش( شرقي مدينة دير الزور، شرق إنزال جوي على مواق

سورية. وقال مدير صفحة )فرات بوست( اإلخبارية في موقع )فيسبوك( أحمد رمضان، إن 

التحالف الدولي نفذ ثالث عمليات إنزال جوي، مساء أمس األحد، إحداها في بادية امليادين 

للتنظيم في بادية غرانيج، واألخيرة في منطقة  واستهدفت محطة التنف، واألخرى في موقع

 سد معيزلة.

(، على قرية 17/4/2017سيطرت قوات سوريا الديموقراطية )قسد( يوم االثنين ) -

 من قبل الواليات « الرحيات»
ً
في ريف الرقة الشمالي. وجاءت سيطرة قسد التي تتلقى دعما
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إلى سالمية، حيث تسعى للوصول املتحدة األمريكية، بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة اإل 

الرقة عاصمة التنظيم في سورية. ودارت اشتباكات بين الطرفين في مدخل منطقة  مدينة

، بعد دخول قسد وسيطرتها على «الطبقة»في الجهة الجنوبية الغربية ملدينة « االسكندرية»

ت التحالف الجانب الجنوبي الشرقي من املدينة االستراتيجية، وذلك بمساندة من طائرا

 الدولي.

(، على قرى )كبش 2017 /17/4سيطرت قوات سوريا الديمقراطية )قسد( يوم االثنين ) -

غربي، كبش وسطى، صفيان، ورويان( في محيط مدينة الرقة، في عقب اشتباكات مع تنظيم 

 الدولة اإلسالمية.

 

 2017 /4 /18لثالثاء ا

 من قوات 18/4/2017ثاء )قال قيادي عسكري في )هيئة تحرير الشام( يوم الثال -
ً
(، إن عددا

النظام قتلوا وجرحوا، باشتباكات معها في مناطق عدة غربي مدينة حلب في الشمال السوري. 

وأوضح القيادي، ويدعى "النقيب أمين"، أن قوات النظام حاولت التسلل الليلة املاضية، إلى 

نة، إال أن عناصر )الهيئة( مجمع )الصحفيين( السكني، وأبنية البحوث العلمية، وجبل شويح

 إلى جرح آخرين. وأشار )أمين( إلى أن قوات النظام  15تصدوا لهم، وقتلوا منهم 
ً
 إضافة

ً
عنصرا

استبقت عملية التسلل، بتمهيد مدفعي وجوي على املناطق سابقة الذكر، وقرية املنصورة 

 حلب وغربها.ومجمع )الراشدين الثالثة( السكني، وجبل معارة األرتيق، شمال مدينة 

 ملقاتلي قوات النظام، 18/4/2017استهدفت املعارضة السورية، صباح الثالثاء ) -
ً
(، تجمعا

الفرقة »داخل رحبة خطاب شمالي مدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام السوري. وقالت 

التابعة للمعارضة السورية: إن مقاتليها استهدفوا بصاروخ تاو أمريكي الصنع، « الوسطى

 
ً
 داخل الرحبة، في إثر رصد مجموعة من ضباط النظام السوري برفقة عناصر تجمعا

ً
عسكريا

من الجيش الروس ي. وأكدت الفرقة أن عدًدا من الجنود قتلوا في الهجوم، من بينهم ضابطان 

 من القوات الروسية.

(، صد محاولة لقوات النظام 18/4/2017أعلنت فصائل املعارضة السورية مساء الثالثاء ) -

بريف حلب الشمالي. ودارت « جبل عندان»يليشيات املساندة لها بالتقدم على منطقة وامل

اشتباكات عنيفة بين الطرفين منذ فجر اليوم، وسط قصف مدفعي متبادل، سقط في إثره 

 عناصر من قوات النظام بين قتيل وجريح.  10أكثر من 

(، السيطرة على حي في 18/4/2017أعلنت قوات سوريا الديمقراطية )قسد( يوم الثالثاء ) -

كم شمالي غرب مدينة الرقة(، وقرية في ريف املحافظة، شمالي شرقي  55مدينة الطبقة )

سورية، في عقب اشتباكات مع تنظيم الدولة اإلسالمية، وسط تقدمها في قرية )مشيرفة 
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 عبر حسابها )حملة تحرير ا
ً
 مصورا

ً
 –لرقة الفتيح( شمالي غرب املدينة. وبثت )قسد( تسجيال

غضب الفرات( في موقع )فيسبوك(، يظهر سيطرتها على حي اإلذاعة، وتقدمها باتجاه دوار 

 آخر قالت فيه إنها عمليات تمشيط قرية )كبش الغربي( 
ً
العلم في املدينة، ونشرت تسجال

 بالكامل من األلغام و)اإلرهابيين(.

لسوري الحر، محمد ابراهيم، يوم قال مدير املكتب اإلعالمي لـ )فيلق الرحمن( التابع للجيش ا -

 من قوات النظام قتلوا وجرحوا في إثر محاولة تسلل فاشلة 18/4/2017الثالثاء )
ً
(، إن عددا

كم شمال شرق دمشق(. وأضاف )ابراهيم( بأن مقاتلي الفيلق دمروا كذلك  4لحي القابون )

ح الذي دمرت فيه ( في أثناء صد محاولة التسلل، من دون ذكر نوع السال T72دبابة نوع )

 الدبابة.

(، البدء بحملة جديدة على جبهة جديدة غربي 18/4/2017أعلنت قوات النظام، الثالثاء ) -

مدينة حلب، بالتزامن مع الحملة العسكرية التي تقوم بها قواته في أطراف العاصمة دمشق. في 

ين الثوار وقوات الوقت ذاته جرت اشتباكات عنيفة مساء أمس الثالثاء في ريف حلب الغربي ب

 النظام، في محاولة من األخيرة التقدم باتجاه مدينة عندان في ريف حلب الغربي.

 

 2017 /4 /19األربعاء 

أعلنت فصائل من املعارضة السورية )جيش اإلسالم وفجر األمة( صباح األربعاء  -

( تنفيذ عملية عسكرية نوعية في جبهات دمشق الشرقية تحت مسمى 19/4/2017)

جاء ذلك في بيان أصدره الفصيالن، وتحدث عن غارة على قوات النظام في صباح «. ونواوتعا»

مدرعات عسكرية، إضافة  6(، أسفرت عن تدمير أكثر من 14/4/2017يوم الجمعة املاض ي )

 عن اغتنام  50إلى قتل ما يزيد عن 
ً
 من قوات النظام وامليليشيات املساندة لها، فضال

ً
عنصرا

 أسلحة فردية.

(، صد محاولة لقوات النظام 19/4/2017نت فصائل املعارضة السورية يوم األربعاء )أعل -

بريف حماة الجنوبي. ودارت « حربنفسه»وامليليشيات املساندة لها من التقدم على قرية 

 مع قصف مدفعي 
ً
االشتباكات منذ فجر اليوم على محوري )املداجن واملحطة(، تزامنا

 عدد من قوات النظام بين قتيل وجريح. وصاروخي متبادل، سقط في إثره
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 2017 /4 /20الخميس 

بحي « الصلخدي»(، على كتلة 20/4/2017سيطرت فصائل املعارضة السورية فجر الخميس ) -

املنشية في درعا البلد في عقب اشتباكات بين فصائل املعارضة وقوات النظام وامليليشيات 

ضية حتى الفجر، وسط قصف مدفعي املساندة لها، استمرت من منتصف الليلة املا

 وصاروخي متبادل بين الطرفين، ما أسفر عن سيطرة املعارضة على الكتلة.

(، صد محاولة لقوات النظام 20/4/2017أعلنت فصائل املعارضة السورية صباح الخميس ) -

 في العاصمة السورية دمشق.« القابون »وامليليشيات املساندة لها، للتقدم في حي 

(، إنها سيطرت على قرى 20/4/2017سوريا الديمقراطية )قسد( يوم الخميس )قالت قوات  -

جديدة في ريف الرقة الشمالي في الشمال الشرقي من سورية، ضمن املرحلة الرابعة من حملة 

)غضب الفرات(، وهي: قرى خلوة عبيد والحفير وحتاش في ريف الرقة الشمالي، وسيطرت على 

 قرية العبارة.

(، مقتل وجرح عدد من قوات 20/4/2017حرار الشام اإلسالمية( الخميس )أعلنت )حركة أ -

كم شمال مدينة حماة( في وسط سورية، فيما  25النظام باشتباكات جنوب مدينة حلفايا )

قتل اثنان من الجيش السوري الحر خالل املواجهات. وقالت )أحرار الشام( عبر حسابها في 

تصدت ملحاولة تقدم قوات النظام عند  -لم تذكرها- تطبيق )تيلغرام(، إنها وفصائل أخرى 

 قرية )سنسحر( جنوبي حلفايا.

 على جبهات 20/4/2017شنت قوات النظام وبغطاء جوي ومدفعي، صباح الخميس ) -
ً
(، هجوما

حي برزة وشارع الحافظ والبساتين الواقعة بين حيي )القابون وبرزة(، رافقه غارات من الطيران 

غارة جوية األحياء السكنية في القابون وبغارتين حي تشرين،  18لها ب الحربي استهدفت خال

أرض"، وبخراطيم متفجرة وبقذائف الهاون حيي -صاروخ "أرض 20ب إضافة إلى قصف 

"القابون وتشرين"، إذ أكد فيلق الرحمن أن بساتين حي القابون تشهد معارك عنيفة مع قوات 

 النظام غير مسبوقة.

(، من إحكام سيطرتها على منطقة 20/4/2017ة السورية يوم الخميس )تمكنت قوات املعارض -

االستراتيجية في البادية في القلمون الشرقي في ريف دمشق. جاء ذلك في عقب « العليانية»

 
ً
اشتباكات عنيفة بين املعارضة وتنظيم الدولة اإلسالمية الذي تشهد مناطق سيطرته انحسارا

 لصالح األطراف جميعها
ً
 في سورية والعراق. تدريجيا

كم شمالي مدينة  17(، على مدينة طيبة اإلمام )20/4/2017سيطرت قوات النظام، الخميس ) -

 حماة( وسط سورية، فيما بدأت )حركة أحرار الشام اإلسالمية( بهجوم معاكس الستعادتها.
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 2017 /4 /21الجمعة 

ولة اإلسالمية وقوات النظام (، بين تنظيم الد21/4/2017دارت اشتباكات عنيفة، الجمعة ) •

املدعومة بميليشيات أجنبية على أطراف مطار ديرالزور العسكري، وجاءت االشتباكات في 

هجوم جديد شنه التنظيم على املطار العسكري في محاولة للتقدم فيه. وترافقت االشتباكات 

ن األخيرة على بين تنظيم الدولة اإلسالمية وقوات النظام مع قصف صاروخي ومدفعي مركّز م

 العسكري. ردير الزو القرى املحيطة بمطار 

( بين قوات النظام واملسلحين املوالين لها من 21/4/2017دارت اشتباكات عنيفة يوم الجمعة ) •

جهة، وفصائل املعارضة من جهة أخرى، في محور منطقة الصمدانية الغربية والشرقية بريف 

ها على تمركز للفصائل في منطقة العجرف، القنيطرة، وسط تقدم لقوات النظام وسيطرت

وتترافق االشتباكات مع قصف متبادل بين طرفي االشتباك، من دون معلومات عن خسائر 

 بشرية.
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ا  املستجدات املحلية والدولية في ما يتعلق بامللف السوري -ثانيا

 

 املستجدات املحلّية -1

 

 2017 /4 /15السبت 

دة الرفيد بالقنيطرة مصالحة بين بعض من فصائل (، في بل2017 /15/4عقدت يوم السبت ) -

الجيش السوري الحر املتناحرة في القنيطرة، وذلك بحضور شخصيات مدنية وعسكرية. يقول رئيس 

الخالف قسمين قسم في منطقة كودنة وقسم في منطقة »)املحكمة الشرعية( في القنيطرة )أبو عبد هللا(: 

 .«ألول والذي هو في كودنةبريقة، وتم التصالح اآلن على القسم ا

كم شمالي الحسكة(، في  81صادرت محكمة تابعة لـ )اإلدارة الذاتية( الكردية في مدينة القامشلي ) -

(؛ منزل ممثل )املجلس الوطني الكردي( في االئتالف 15/4/2017الشمال الشرقي من سورية، يوم السبت )

خصية في )الفيسبوك( أن محكمة تابعة )لإلدارة الوطني السوري فؤاد عليكو. ونشر عليكو في صفحته الش

 الذاتية( أبلغت ابنه بوجوب إخالء املنزل، بتهمة )خيانة( والده مشروع )األمة الديمقراطية(.

 و 96قتل حوالى  -
ً
 من كتائب إسالمية، وجرح عشرات يوم السبت ) 30شخصا

ً
(، 15/4/2017عنصرا

رجين من بلدتي كفريا والفوعة املوجودتين في حي نتيجة تفجير بسيارة مفخخة بالقرب من تجمع الخا

الراشدين غربي حلب. وتأخرت عملية التبادل ألنه لم يخرج العدد املتفق عليه من مسلحي كفريا والفوعة 

 .1350فقط بينما ينص االتفاق على خروج  650بريف إدلب، حيث خرج 

التفجير الذي استهدف نقطة (، 15/4/2017دانت )حركة أحرار الشام اإلسالمية( يوم السبت ) -

تجمع حافالت تقل أهالي كفريا والفوعة في حي الراشدين بحلب شمالي سورية الذي أسفر عن مقتل وجرح 

 . 1العشرات، واتهمت النظام بالوقوف خلفه

كم شمالي حمص( في وسط سورية، )نداء استغاثة( يوم  22أطلق املجلس املحلي في مدينة الرستن ) -

(، لتأمين احتياجات تشغيل مضخة املياه الرئيسة في املدينة. وأوضح البيان املنشور 15/4/2017السبت )

وك(، أن املحطة ستتوقف عن العمل بعد انتهاء مشروع التشغيل ب)الفيس املحلي فيفي صفحة املجلس 

د الذي تكفلت فيه إحدى الجمعيات الخيرية، في شهر شباط وأذار واألسبوع األول من شهر نيسان. وناش

املجلس املحلي في بيانه، )جميع املهتمين باألمر( بتأمين متطلبات تشغيل املحطة الرئيسة لتأمين مياه الشرب 

 قرية وبلدة. 12ألف مدني في  40لـ 

                                                           
  للاطلاع على البيان كامًلا راجع الملحق رقم 11
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قال )لواء املعتصم( التابع للجيش السوري الحر، إنه أجرى عملية تبادل أسرى مع قوات سوريا  -

كم شرقي مدينة حلب(، شمالي 103)( في قرية عون الدادات 15/4/2017(، يوم السبت ))قسدالديمقراطية 

البالد، بعد أسبوع من التنسيق بين الطرفين. وأضاف مسؤول العالقات العسكرية في اللواء، ويدعى )املالزم 

نمر( بتصريح إلى )سمارت( أن )اللواء( أطلق سراح خمسة عناصر من )قسد( وسبع جثث، في مقابل استالم 

 تلين من )الحر( ومدنيين، وسبع جثث ملقاتلين من )فرقة السلطان مراد(.ثمانية مقا

 /15/4يوم السبت ) ،السورياليرموك( جنوب دمشق في الجنوب  -أغلق )جيش اإلسالم( معبر )يلدا -

(، في إثر احتجاز تنظيم الدولة اإلسالمية عنصًرا لها، وذلك بعد اكتشاف األخيرة خلية نائمة 2017

ا ليطالب التنظيم بها. وقد أغلق )جيش اإلسالم( املعبر، منذ الساعة السابعة للتنظيم، وبقي 
ً
محتفظ

، بوصفه املعبر الوحيد بين بلدات )يلدا 
ً
 بيت سحم( و)مخيم اليرموك(. –ببيال  –صباحا

(، إن حل 15/4/2017قال املنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات )رياض حجاب( يوم السبت ) -

يبدأ من مواجهة التوسع اإليراني وإيقافه. وأضاف )حجاب(، في كلمة ألقاها بالعاصمة  األوضاع في سورية

 في ظل املعادلة الجديدة»القطرية الدوحة، إن بقاء رئيس النظام، بشار األسد في السلطة 
ً
 .«لم يعد ممكنا

 

 2017 /4 /16األحد 

بريف دمشق جنوبي سورية  دانيملدينة الزبدانت منظمة )الهالل األحمر السوري( واملجلس املحلي  -

(، التفجير الذي استهدف حافالت تقل مدنيين ومسلحين من قريتي الفوعة وكفريا، 16/4/2017يوم األحد )

بإدلب في أثناء وجودهم في مدينة حلب شمالي البالد. وقالت املنظمة في بيان نشرته في موقعها الرسمي، إن 

الذي  حي الراشديني استهدف الحافالت في أثناء وجودهم في ثالثة من متطوعيها أصيبوا باالنفجار الذ

تسيطر عليه فصائل إسالمية، بانتظار مبادلتهم بمهجرين قادمين من بلدة مضايا بريف دمشق. واستنكر 

كم شمالي غرب دمشق(، التفجير في بيان نشره في صفحته بموقع  47املجلس املحلي ملدينة الزبداني )

 إنه 
ً
، وطالب األمم املتحدة واملنظمات الدولية بحماية املهجرين «يحمل بصمات النظام»)فيسبوك(، قائال

 وتأمينهم.

 /16/4تعرضه لقصف صاروخي يوم األحد ) في عقب العسكري نشبت حرائق داخل مطار حماة  -

(. ونشر )جيش النصر( التابع للجيش السوري الحر في صفحته بموقع )تويتر(، أنهم استهدفوا املطار 2017

، ومستودعات ذخيرة، وبرج املراقبة، إضافة إلى تدمير 23الصواريخ، وتم تدمير طائرة حربية من نوع ميغ ب

 مبنى القيادة، وقتل من بداخله من ضباط إيرانيين.

(، املساعدات اإلنسانية املقدمة من منظمة )الهالل األحمر( 2017نيسان  16ُوزعت يوم األحد ) -

( 13/4/2017صرة بريف حمص الشمالي، حيث دخلت يوم الخميس الفائت )على أهالي منطقة الحولة املحا

قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من سبعين سيارة تحمل مواد غذائية وصحية. ويقول رئيس أحد مراكز 
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التوزيع )خضر الدالي( إن عملية التوزيع تتم بحسب عدد أفراد العائلة املسجلة في دفتر العائلة املوجود 

 نيين.بحوزة املد

( حملة توعوية في مدرسة بمدينة الباب شرقي حلب 2017نيسان  16أقام الدفاع املدني يوم )األحد  -

شمالي سورية، لتجنب األطفال خطر األلغام والقنابل ومخلفات الحرب، وتضمنت الحملة توزيع منشورات 

عملية ونظرية  وقنابل، ونصائح للسالمة في حال حدوث القصف، إضافة إلى دروس ألغام،على شكل 

 بسيطة للطالب.

(، في ريف حلب الشمالي، بأن التوتر يسود 16/4/2017أفاد ناشطون في مدينة جرابلس يوم األحد ) -

في محيط ناحية الغندورة في ريف املدينة الجنوبي منذ يومين، بعد اشتباكات دارت بين )الجبهة الشامية( 

ليمان شاه( وفصيل )صقور الشمال( من جهة ثانية، في و)أحرار الشام( من جهة، ومجموعة تابعة للواء )س

 إثر تحكم الفصيلين األخيرين بمنافذ التهريب بين مناطق الحر ومناطق سيطرة ميليشيا )قسد(.

 

 2017 /4 /17اًلثنين 

(، بتظاهرة بمناسبة عيد الجالء، طالبوا فيها 17/4/2017خرج عشرات املدنيين يوم االثنين ) -

غرب مدينة السويداء(، جنوبي سورية؛ حيث تظاهر حوالى  كم شمال 12)رية املزرعة بإسقاط النظام في ق

شخًصا في أثناء االحتفال بعيد الجالء بجانب النصب التذكاري في مدخل القرية، مطالبين بإسقاط  150

 .«الديمغرافيال للتغير »و  «ال للوجود األجنبي»النظام، ورفعوا علم الثورة السورية والفتات كتب عليها 

كم جنوبي العاصمة  8)(، بتظاهرة في بلدة يلدا 17/4/2017خرج عشرات املدنيين يوم االثنين ) -

 بالتدخل الروس ي واإليراني في سورية، واصفين إياه بـ 
ً
. «االحتالل»دمشق( بمناسبة عيد الجالء، وتنديدا

 بينهم مقاتلون من الجيش السوري الحر  300حيث تجمع حوالى 
ً
في بلدة يلدا، وانطلقوا باتجاه مدينة مدنيا

 بيت سحم وبلدة ببيال، ورفعوا علم الثورة السورية، وهتفوا بشعارات تطالب بإسقاط النظام.

( من مطار حماة العسكري 17/4/2017تابعت طائرات النظام تنفيذ طلعاتها الجوية، يوم االثنين ) -

الخدمة، جراء قصفه من الجيش السوري كم غرب مدينة حماة( وسط سورية، في عقب توقفه عن  5)

 (. 16/4/2017الحر يوم األحد )

(، الحكومة التركية في عقب نجاحها 17/4/2017هنأت )حركة أحرار الشام اإلسالمية( يوم االثنين ) -

باستفتاء التعديالت الدستورية. وعدت )أحرار الشام(، في بيان نشر في موقعها في )تلغرام( أن نجاح 

 دستورية سيزيد من )قوة واستقرار( تركيا، التي وصفتها بـ )الحليفة للثورة السورية(.التعديالت ال

(، فيديو يظهر إصابة اثنين من الوفد 17/4/2017نشرت وسائل إعالم روسية مساء االثنين ) -

اإلعالمي الروس ي املوجود في أحياء دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري، في إثر قصف بقذائف 

ون لتنظيم الدولة على املنطقة. وأظهر الفيديو االهتمام الكبير لعناصر الجيش السوري، باإلعالميين الها
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الروس عندما تعرضوا إلصابات بشظايا قذيفة، ونقلهم إلى أحد املستشفيات في دير الزور، وتلقيهم العالج 

 واإلسعافات األولية بسرعة.

م مركز )حرمون( للدراسات املعاصرة، يوم  -
ّ
(، بعض الزيارات ملراكز أبحاث 17/4/2017االثنين )نظ

تركية، بهدف إقامة شراكات معها، وتفعيل العمل البحثي الثنائي بين الجانبين. وزار مدير قسم وحدة 

البحوث االجتماعية في مركز )حرمون( الدكتور )حسام السعد(، والباحث في املركز الدكتور )عبد هللا 

العامة في املركز )نور آل عمو(، )مركز الشرق األوسط للدراسات االستراتيجية(  تركماني(، ومديرة العالقات

(ORSAM ووحداته البحثية، ومنتدياته، وصالوناته، ومجمل )( حيث قدم )السعد( تعريًفا بمركز )حرمون

عليها األنشطة املنبثقة عنه، وعرًضا لوحدة دراسة السياسات التابعة للمركز، وأهم األوراق التي اشتغلت 

( ORSAMفي املدة األخيرة، وكان آخرها )حدود العالقات الروسية التركية وآفاقها(. باملقابل تحّدث مدير )

 الدكتور )شعبان كارداش( عن أهم نشاطات املركز ومشروعاته.

 

 2017 /4 /18الثالثاء 

دينة كم شمال م 55أعلن )مجلس سوريا الديمقراطية( خالل مؤتمر عقد في بلدة عين عيس ى ) -

(، تأسيس )مجلس الرقة املدني(. وقال الناطق 18/4/2017الرقة(، شمالي شرقي سورية، يوم الثالثاء )

باسم قوات سوريا الديمقراطية )قسد( طالل سلو، في كلمة خالل املؤتمر الذي بثت مجرياته على الهواء 

 بـ «سيقدمون الدعم للمجلس على كافة املستويات»مباشرة، إنهم 
ً
تسليمه مدينة الرقة بعد »، متعهدا

وقالت الرئيسة املشتركة لـ )مجلس سوريا الديمقراطية(، إلهام أحمد، إن املجلس سيدير . «السيطرة عليها

املناطق التي تسيطر عليها )قسد(، وسيكون له الدور الرئيس في مرحلة ما بعد السيطرة على املدينة. 

 .«يا، وسبل الحرب والسالح خاطئة ومرفوضةالحل السلمي هو األساس للحل في سور »وأضافت أن 

 12(، فعاليات مدنية بالتعاون مع مجلس بلدية مدينة املعضمية )18/4/2017بدأت يوم الثالثاء ) -

كم جنوب العاصمة دمشق(، التابع لحكومة النظام، بحملة تنظيف إلزالة القمامة املتراكمة في أرجاء 

 .2012املدينة منذ عام 

(، أن )اإلدارة الذاتية( الكردية أغلقت 18/4/2017ني الكردي( يوم الثالثاء )أعلن )املجلس الوط -

 له في مدينة القامشلي )
ً
كم شمال الحسكة(، شمالي شرق سورية، واعتقلت عضو )اللجنة  81مكتبا

نيسان الجاري  9املنطقية( في )حزب الديمقراطي الكردستاني(. وكان )املجلس الوطني(، افتتح املكتب يوم 

 من )اإلدارة الذاتية(، ألن األخيرة )لم تلتزم( باالتفاقات املوقعة بين الحزب  من
ً
دون أن يطلب تصريحا

( لتشكيل إدارة مشتركة. وأوضح املجلس الوطني في PYD) «حزب االتحاد الديمقراطي»و «الوطني الكردي»

ملكتب وأغلقته، واعتقلت بيان نشره في صفحة املكتب املغلق في )الفيسبوك(، أن قوات األسايش دهمت ا

 عضو )اللجنة املناطقية( في )الديمقراطي الكردستاني( آزاد عمر.
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غضًبا عارًما وحالة واسعة من الجدل في مواقع التواصل « أيمن زيدان»أثار الفنان السوري  -

لوطن كيماوي في ا»(، قال فيها: 18/4/2017، يوم الثالثاء )«فيسبوك»االجتماعي، بسبب تدوينة على موقع 

هناك حقيقة »في حسابه بموقع فيسبوك، مدافًعا عن النظام السوري: « زيدان»وكتب «. وال برفان بالغربة

ا لوطني ومخلصا له»، متابًعا: «سوريا لن تهزم…يجب أن يفهمها الجميع   «.أقسم باهلل العظيم أن أظل وفي 

منظمة )الصليب األحمر( وزعت منظمة )الهالل األحمر السوري( مساعدات إنسانية مقدمة من  -

الدولي، على مدن وقرى وبلدات ريف حماة الجنوبي في وسط سورية، بعد انقطاع لخمسة أعوام بحسب 

(، أن املساعدات دخلت إلى الريف 18/4/2017وكالة )سمارت( لألنباء. ونشرت الوكالة يوم الثالثاء )

مركز مدينة كفرالها في منطقة الحولة  الحموي عن طريق فرع منظمة )الهالل األحمر( في حمص، وبإشراف

 كم جنوب شرق مدينة حماة( إحدى املناطق املستفيدة. 40بريفها الشمالي، وكانت بلدة طلف )

بدأت منظمة )للكل( بالتعاون مع املجالس املحلية في بلدت بالغوطة الشرقية بريف دمشق، يوم  -

تنظيم ندوات توعية صحية بهدف رفع الوعي  (، بتوزيع سالت صحيات إضافة إلى2017نيسان 18الثالثاء )

الصحي لدى األهالي؛ ويتضمن املشروع توزيع خمسة آالف سلة صحية مقسمة إلى ثالثة أصناف )سلة 

 العائلة وسلة املرأة وسلة الطفل(، توزع في كفر بطنة وعين ترما وحزة ومنطقة املرج. 

(، 2017نيسان  18د، يوم الثالثاء )انخفض منسوب املياه في بحيرة الرستن في حمص وسط البال   -

 في الثروة السمكية وري املحاصيل الزراعية. وسبق 
ً
في إثر قطع قوات النظام املياه عن السد، ما أثر سلبا

سد الرستن الواقع على نهر العاص ي شمالي حمص، ومنعت  2016ايلول  4أن أغلقت قوات النظام يوم 

 املياه من التدفق باتجاه ريف إدلب.

 

 2017 /4 /19األربعاء 

(، 1( بوصول سفينتي الشحن الروسيتين )إسبارطة 19/4/2017أفادت روسيا يوم األربعاء ) -

(، محملتين بعشرة آالف طن من املساعدات إلى مرفأ طرطوس. ووصف املندوب العسكري 2و)إسبارطة 

تلقتها سورية منذ بدء الثورة، على مرفأ طرطوس )ألكسندر ياكوفليف( الشحنة بأنها )األكبر( من نوعها التي 

 إلى أنها تحوي الطحين والسكر واملعلبات، بحسب موقع )روسيا اليوم(، وأضاف )ياكوفليف(، أنه تم 
ً
مشيرا

تكليف العسكريين الروس بتفريغ السفينتين، ومن ثم توزيعها وإيصالها إلى املحتاجين، من دون تحديد 

 ( مدة يومين.2يغ )إسبارطة املناطق التي ستوزع فيها، وقد استغرق تفر 

 -(، أعمال الصيانة لفتح الطريق الرئيس دمشق 19/4/2017بدأت قوات النظام، األربعاء ) -

غلق منذ حوالى خمس سنوات، وذلك في عقب سيطرتها على املعضمية باتفاق عقدته مع 
ُ
القنيطرة امل

بلدية مدينة املعضمية  يث بدأتحالفصائل، يقض ي بخروج مقاتلي املدينة وعائالتهم إلى محافظة إدلب. 

التابعة لحكومة النظام، بالتعاون مع )الفرقة الرابعة( التابعة لقوات النظام، بإزالة السواتر الترابية املمتدة 
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على طول الطريق، وترحيل الركام، بهدف إعادة فتحه من جديد، بعد أن أغلقته قبل خمس سنوات، نتيجة 

". املعارك الدائرة مع فصائل الجيش
ً
 السوري الحر املسيطرة على املعضمية حينها، ورصدها للطريق "ناريا

مخيم اليرموك وبلدة يلدا  الواصل بين(، فتح املعبر 19/4/2017أعاد "جيش اإلسالم"، األربعاء ) -

جنوب العاصمة دمشق، بعد إغالقه لعدة أيام، على خلفية املعارك بين "جيش اإلسالم" وتنظيم "الدولة 

 ، واحتجاز عناصر من كال الطرفين.اإلسالمية"

 لقوات النظام، األربعاء ) 22قتل وجرح  -
ً
إثر انفجار عبوة ناسفة خالل  في (،19/4/2017عنصرا

موكب تشييع في حي صالح الدين بحلب شمالي سورية، فيما تبنت )سرية أبو عمارة للمهام الخاصة( 

 التفجير.

(، بوصول عدد من 2017 /19/4الد، يوم األربعاء )أفاد مصدر طبي في مدينة الرقة شمالي شرقي الب -

الكوادر الطبية قادمين من األردن، ومناطق عدة في سورية عبر البادية السورية. وقال املصدر إنَّ الكادر 

يتألف من طبيب عظمية وطبيب جراحة، إضافة إلى عدد آخر من املمرضين وصلوا من مناطق في سورية 

اإلسعاف العام. وأشار املصدر الطبي إلى أنَّ الكادر الطبي الجديد سيبدأ مختصين في مضماري التخدير و 

عمله بعد إتمام دورة شرعية في مستشفى تابع لتنظيم )الدولة( جنوبي مدينة الرقة، ومستشفى الرقة 

 الوطني.

فرع حزب العمال  –قامت قوات اإلدارة الذاتية )بصورة رئيسة قوات حزب االتحاد الديمقراطي  -

(، بحملة دهم واعتقاالت بهدف التجنيد القسري في حي تل حجر شمال 19/4/2017ستاني(، األربعاء )الكرد

 مدنيين، واقتيادهم إلى جهة مجهولة. 8مدينة الحسكة، ووثق اعتقال 

(، أن قوات النظام وروسيا خرقتا وقف 19/4/2017أعلن االئتالف الوطني السوري، األربعاء ) -

مرة، منذ مطلع شهر نيسان الجاري. وأضاف االئتالف الوطني في بيان نشره في  840إطالق النار في سورية 

 للقوات الروسية في سورية، بينما بلغت خروقات قوات النظام  254موقعه الرسمي، أنهم وثقوا 
ً
خرقا

 49، إذ تعرضت أكثر من 50، فيما بلغت خروقات اليومين املاضيين من الطرفين 586وامليليشيات اإليرانية 

 بلدة ومدينة للقصف.

(، انضمامها إلى )اللواء األول( التابع للجيش 19/4/2017أعلنت )كتيبة درع الشام(، األربعاء ) -

السوري الحر، في حي برزة في العاصمة دمشق. وأوضح مدير املكتب اإلعالمي لـ )اللواء( ويدعى )سّتار 

اإلسالمية(، وانضمت لـ )اللواء األول( كون نقاط  الدمشق(، أن )درع الشام( كانت تتبع لـ )حركة أحرار الشام

 تمركزهم قريبة من نقاط تمركز )اللواء(، ما يقوي خط التماس ضد قوات النظام في الحي.

كشفت )قوات الشهيد أحمد العبدو( التابعة للجيش السوري الحر لوكالة )سمارت( لألنباء، يوم  -

ضد قوات النظام في القلمون الشرقي في ريف دمشق، (، عن تحضيرها لعمل عسكري 19/4/2017األربعاء )

مؤكدة أن فك الحصار عن الغوطة الشرقي أحد الخيارات املطروحة. وقال الناطق الرسمي باسم )قوات 

العبدو(، املقدم عمر صابرين، إن القيادة العسكرية تحّضر ملعارك ضد قوات النظام )ستغير الخارطة( في 
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رين(، أن )القيادة العسكرية( في )قوات العبدو( لم تتخذ قراًرا بعد بأي جهة القلمون الشرقي. وأضاف )صاب

ستكون املعارك، لكنها وضعت أكثر من خيار من ضمنها فك الحصار عن الغوطة الشرقية بريف دمشق، 

 وأن )املتغيرات الدولية( ستدعم هذا القرار.

سوري الحر يوم األربعاء قتل وجرح عدد من عناصر )لواء أسود السنة( التابع للجيش ال -

كم جنوب شرق درعا( جنوبي سورية. وأوضح  24(، بانفجار عبوة ناسفة في بلدة الجيزة )19/4/2017)

الناشطون، أن عبوة ناسفة مجهولة املصدر، انفجرت في سيارة لـ )أسود السنة( قرب مستشفى بلدة 

 الجيزة، ما أسفر عن مقتل مقاتل وجرح اثنين آخرين.

ة االنتخابية الثالثة ملجلس محافظة حماة في معبر باب الهوى بإدلب شمالي البالد، بدأت الدور  -

(، تحت اسم )دورة الشهيد عامر النايف(، وهو عضو مكتب اإلغاثي للمجلس، 2017نيسان  19األربعاء )

عضو يمثلون الهيئة  159. وترشح 2017نيسان  4وقتل نتيجة القصف الكيماوي على خان شيخون يوم 

عضًوا، ورئيس مجلس  12عضو يمثلون أعضاء مجلس املحافظة، ومنهم  39اخبة، ينتخب منهم الن

 تنفيذي.

 

 2017 /4 /20الخميس 

(، غارات جوية على مواقع تابعة لقوات سوريا 20/4/2017شنت طائرات حربية يوم الخميس ) -

ب جبل برصايا املطل على الديمقراطية املتمثلة بوحدات حماية الشعب الكردية في املنطقة الواقعة غر 

دون أنباء عن حجم الخسائر، وبحسب مراسلنا فإن طائرات حربية يرجح أنها تركية وراء  إعزاز، منمدينة 

 الغارات التي نتج عنها أصوات انفجارات في املنطقة.

(، حملة توعية لألطفال بعنوان )سالمتكم غايتنا(، في 20/4/2017أقام الدفاع املدني، الخميس ) -

ة التمانعة بريف إدلب الشمالي شمالي سورية، لتعليم األطفال إجراءات السالمة املتخذة في أثناء بلد

القصف، وكيفية التعامل مع مخلفات قصف الكيماوي، واالبتعاد عنها. وقال محمد مرعي عنصر من 

وعات على الدفاع املدني إن هذه الحملة انطلقت بعد الهجمة املروعة على خان شيخون، فتركزت املوض

 التعامل معها. والكلور وكيفيةالسارين 

(، أن تطبيق نقاط 20/4/2017، الخميس )«دريد درغام»زعم حاكم مصرف سوريا املركزي  -

من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في حياة السوريين. وأتى تصريح  2018متعلقة بالسياسة النقدية في العام 

ي حول املصارف، ودورها كمحرك لالقتصاد السوري، وقال في افتتاح ورشة عمل برعاية املركز « درغام»

إن املصرف في ظل الظروف الصعبة من الحرب والعقوبات، يسعى إلى بناء سياسة نقدية فاعلة واستقرار 

النظام النقدي واملصرفي وتطوير القطاع املالي، بما يحقق استقرار سعر الصرف واملستوى العام لألسعار، 

 ي والتشغيل.ودعم النمو االقتصاد
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د املمثل السوري  -
ّ
النظام القائم »اللبنانية بأن « النهار»في مقابلة مع صحيفة « جمال سليمان»أك

استبدادي، ويجب أن يتم التغيير، وأن تكون سوريا دولة القانون، هو حل لكل السوريين وليس لبعضهم، 

 «.باستثناء السوريين الذين يجدون في استمرار الحرب مصلحة لهم

كم جنوب غرب مدينة إدلب( شمالي سورية،  50املجلس املحلي ملدينة جسر الشغور ) قال -

 إنسانية متردية بسبب خروج 20/4/2017الخميس )
ً
(، إن سبعة آالف نسمة في املدينة يعيشون أوضاعا

 املنشآت الخدمية معظمها عن الخدمة، نتيجة القصف.

لتعبيد الطريق الواصل ريفي إدلب الجنوبي  (، مشروًعا20/4/2017بدأت )إدارة إدلب(، الخميس ) -

 وحماة الشمالي، بمعبر )باب الهوى( على الحدود السورية التركية الذي يمر بمدينة إدلب شمالي البالد.

(، عناصر قوات )الوحدات الكردية( في ريف 20/4/2017استهدفت طائرات تركية، ظهر الخميس ) -

(، حيث قامت الطائرات الحربية التابعة pydشرات من قوات )حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل وإصابة الع

للقوات التركية بشن هجوم بغارات جوية عدة على مواقع قوات الوحدات الكردية في ريف حلب الشمالي 

 (، وجرح عشرات منهم.pydعلى جبل )برصايا(، أسفر الهجوم عن وقوع عشرات القتلى من قوات الـ )

ة مقدمة من األمم املتحدة والصليب األحمر الدولي والهالل األحمر دخلت قافلة مساعدات إنساني -

 30(، إلى بلدات وقرى بريف حمص الشمالي وسط سورية، حيث دخلت 20/4/2017السوري، الخميس )

سلة غذائية، والكمية نفسها من أكياس الطحين بسعة  6700شاحنة مساء أمس الخميس، وتحتوي على 

نقاط الهالل األحمر في بلدة الدار الكبيرة وقرية تير معلة  وإسفنج، واستلمت، كغ، وأدوية غير إسعافية 15

 ومدينة تلبيسة لتوزيعها في وقت الحق.

(، مركز )حنطاوي( 2017نيسان 20افتتحت مجلة )حنطاوي( املخصصة لألطفال، يوم الخميس ) -

ألقاها أحد املتطوعين في مدينة بنش شرقي مدينة إدلب في الشمال السوري، وتضمن االفتتاح ندوة 

بحضور عدد من أهالي املدينة واألطفال اليافعين ملكافحة التسرب املدرس ي وإعادة املتسربين إلى مقاعد 

 الدراسة.

 

 2017 /4 /21الجمعة 

(، باملدفعية الثقيلة مواقع عسكرية لقوات سوريا 21/4/2017قصفت القوات التركية، الجمعة ) -

بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قسد وفق ما الديمقراطية في قرية مرعناز 

أعلنته مصادر معارضة. وطال القصف املدفعي التركي مواقع لقسد في محيط مدينة إعزاز شمالي مدينة 

 حلب، من دون معرفة الخسائر البشرية في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

(، أن قواته لم تلق القبض على 21/4/2017الجمعة ) ،«بشار األسد»أكد رئيس النظام السوري  -

 أنه في منطقة آمنة قرب الحدود مع العراق. كالم «أبو بكر البغدادي»زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية 
ً
، معتبرا

األسد جاء في مقابلة مع وكالتي )سبوتنيك؛ ونوفوستي( الروسيتين، ونوه من فيها أن املنطقة بين العراق 
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في كل األحوال، فإن تلك الحدود تقع »لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية. وأضاف األسد: وسورية تخضع 

تحت سيطرة داعش حتى اآلن، وليست تحت سيطرة السوريين أو الروس، أو حتى الغربيين أو األمريكيين 

 «.أو أي طرف آخر

البالد،  اندلع حريق مجهول السبب بأنبوب نفط على أطراف حي الوعر املحاصر في حمص وسط -

األهالي املتبقين في الحي الذين  -في حال فشل السيطرة عليه-(، ويهدد هذا الحريق 2017نيسان  21الجمعة )

يعيشون وسط ظروف إنسانية سيئة، أجبرتهم على قبول اتفاق التهجير نحو محافظتي حلب وإدلب وريف 

 حمص الشمالي.

 كانوا محتجزين في سجونها،  120عن  (،21/4/2017أفرجت قوات النظام، ظهر الجمعة ) -
ً
معتقال

 إلى املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة في مدينة إدلب شمال سورية. وجاء ذلك  20وصل منهم 
ً
معتقال

 للبند الثاني من اتفاقية املدن األربعة الذي ينص على اإلفراج عن 
ً
معتقل من سجون النظام  1500تطبيقا

 لب(، حيث سيتم إطالق سراحهم في دفعات عدة.السوري، من محافظات )دمشق، إدلب، وح

في كلمة ألقاها خالل جلسة ملجلس االتحاد « رياض حداد»قال سفير النظام السوري في روسيا  -

 للتعاون مع السعودية وقطر بشرط 21/4/2017الروس ي، الجمعة )
ً
(، إن النظام السوري سيكون مستعدا

حداد( أن هناك عددا كبيرا من الدول الودية تجاه سورية وأضاف )«. املوقف املعادي لسوريا»تخليهما عن 

إال أنكم تعلمون جميًعا موقف دول الخليج العربي، ال سيما السعودية وقطر، إن سوريا ستكون مستعدة »

مساملة ال تريد أن تكون جهة »وزعم سفير النظام أن دولته «. للتعاون معها فوًرا بعد تغييرها وجهة نظرها

 أن األردن تقوم بـ « دمعتدية على أح
ً
تركيا تقوم بدور »كما أضاف أن « عدوان غير قانوني إزاء سوريا»معتبرا

 
ً
 «.عدواني أيضا

قال رئيس النظام السوري )بشار األسد( في لقاء أجراه مع وكالة )سبوتنيك( الروسية نشرته يوم  -

راتها في مجالها الدفاعي (، إن قواته الجوية قد فقدت أكثر من نصف طاقتها وقد21/4/2017الجمعة )

الجوي، الستهدافها )بضربات املسلحين( بحسب زعمه. وأشار )األسد( إلى أن بالده تحتاج ملدة طويلة في 

استعادة زمام األمور لتحسين قدراتها الدفاعية في املجال الجوي، على الرغم من الدعم والتغطية الروسية 

 جة إلى مزيد من الدعم الجوي الروس ي إلتمام مهماتها الدفاعية.الجوية املقدمة لها، وأن بالده ما تزال بحا
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 املستجدات الدولية في ما يتعلق بامللف السوري -2

 

 متعلقات األسبوع السابق 

بشار األسد، بعد املقابلة التي أجرتها معه وكالة « بيرس مورغان»هاجم املذيع البريطاني الشهير  -

قبيحة »معتبرا ردود فعل األسد حول مجزرة خان شيخون (، 13/4/2017فرانس برس الخميس املاض ي )

، «القاتل والدموي »البريطانية، بـ« دايلي ميل»ووصف مورغان األسد في مقال له بصحيفة «. وتثير االشمئزاز

 
ً
«. األسلوب املتكبر الساخر واملتعالي والقبيح من قبل األسد تجاه الكارثة اإلنسانية في خان شيخون »منتقدا

 عن اإلنسانية، وابتسامته املتكلفة خالل مقابلته مع وكالة األنباء »ذيع وقال امل
ً
إن األسد ال يعرف شيئا

 «. الفرنسية لفتت انتباهي، إذ تساءل األسد عما إذا كان األطفال قد ماتوا بالفعل في مجزرة خان شيخون 

 

 4/2017 /15السبت 

(، 15/4/2017صحفي السبت )في مؤتمر « سيرغي الفروف»طالب وزير الخارجية الروس ي،  -

أن: « الفروف»بتشكيل لجنة دولية موسعة للتحقيق في استخدام األسلحة الكيماوية بسورية. وذكر 

ضمان مصداقية وشفافية أي تحقيق، يتطلب توسيع لجنته لتشمل إلى جانب خبراء املنظمة الدولية »

س األمن الدولي ودول املنطقة، وأن يطال لحظر األسلحة الكيميائية، خبراء من الدول دائمة العضوية بمجل

 «.التحقيق مواقع النظام واملعارضة

 

 4/2017 /16األحد 

 بريطانيين طالبوا بسحب الجنسية البريطانية  -
ً
قالت صحيفة )صنداي تايمز( في تقرير لها إن نوابا

البرملاني هو  من زوجة رأس النظام السوري بشار األسد. وأوضح تقرير الصحيفة أن السبب وراء املطلب

وأورد التقرير أن «. الدعاية التابعة للنظام السوري ةماكينانكشاف الدور الذي تلعبه أسماء األسد في »

أسماء األسد تستخدم أسماء ثالثة حسابات على األقل في وسائل التواصل االجتماعي، وذلك بهدف تلميع 

 م الغرب بنشر األكاذيب.النظام، واتها« شهداء»صورة زوجها بشار ومديح من تصفهم بـ 

(، إّن بالده عازمة على مواصلة 16/4/2017قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش، األحد ) -

املشاركة في املحادثات التي تجري في العاصمة الكازاخستانية آستانة. وأشار جاويش أوغلو في الخطاب الذي 

أن أنقرة وموسكو في حال تعاونهما قادرتان على حل  ألقاه في منطقة أالنيا بوالية أنطاليا التركية )جنوب(

 مشكالت املنطقة، إلى جانب املض ي قدًما بعالقتهما الثنائية.
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(، التصويت على مشروع التعديالت الدستورية الذي 16/4/2017بدأ املواطنون األتراك، األحد ) -

لبالد من برملاني إلى رئاس ي. طرحه )حزب العدالة والتنمية( الحاكم، وينص على تحويل نظام الحكم في ا

ألف صندوق اقتراع منتشرة في كامل  167مليون تركي التصويت على املشروع، من خالل  55ويحق ألكثر من 

 للسجناء، ومن املقرر انتهاء مدة عملية التصويت  461الواليات التركية، فيما خصصت الحكومة 
ً
صندوقا

 ت املحلي.في الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم بالتوقي

اإلرهابي »(، بشار األسد بـ 16/4/2017، األحد )«بوريس جونسون »وصف وزير الخارجية البريطاني  -

بكل ما تعنيه الكلمة. وكتب جونسون في مقالة نشرتها « سام»، وطالب روسيا باالعتراف على أنه «األكبر

ب الصحيح من وجهة الجان»أن موسكو ما زالت تملك الوقت لتكون على « صنداي تلغراف»صحيفة 

األسد يستخدم األسلحة الكيميائية ليس ألنها فظيعة وال »بشأن الحرب في سورية. وأكد على ان « النظر

 «.تفرق بين الضحايا، بل ألنها مروعة كذلك

(، بمناسبة إحياء قداس عيد الفصح في الفاتيكان، 16/4/2017وصف البابا )فرانسيس(، األحد ) -

 إلى عودة السالم إليها، حيث ينتشر فيها كثير من )الرعب واملوت( على حد سوريا بـ )البلد الشهيد
ً
(، داعيا

وصفه. ودعا )البابا( أمام ستين ألف شخص في ساحة )القديس بطرس( إلى عودة السالم للشرق األوسط 

 باملأساة التي يعيشها املدنيين في سورية، وتابع بأن املدنيي
ً
ن يقعون عامة، وسوريا بصورة خاصة، منددا

 ، بحسب وكالة األنباء الفرنسية )أ.ف.ب(.«ضحايا حرب ال تتوقف عن زرع الرعب واملوت بينهم»

(، التفجير الذي استهدف حافالت تقل 16/4/2017دانت وزارة الخارجية الفرنسية، األحد ) -

حلب شمالي  مدنيين ومسلحين من قريتي الفوعة وكفريا بإدلب، في أثناء تواجدهم في حي الراشدين بمدينة

سورية. وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان نقلته وكالة األنباء الفرنسية )أ.ف.ب(، إن الهجمات على 

، على حد «هذا الجرائم املشينة»، مطالبة بمحاسبة املسؤولين عن «غير مقبولة أيا كان منفذها»املدنيين 

 وصفها.

(، وبعد فرز 16/4/2017ركي، األحد )نجح االستفتاء الشعبي على التعديالت في الدستور الت -

 %51،34%من أصوات الناخبين الذين أدلوا اليوم األحد بأصواتهم كانت نسبة املصوتين بـ )نعم( 99

تركي بكلمة  23.526.419تركي، وصوت  24.819.870صوتوا بـ )ال(، وكان عدد الذين قالو )نعم(  48،66و

 )ال(.

 

 4/2017 /17اًلثنين 

تفجير سيارة مفخخة استهدف قافلة للخارجين من بلدتي  (،17/4/2017نين )دانت تركيا، االث -

كفريا والفوعة، املواليتين للنظام السوري، واملحاصرتين من قبل املعارضة، بريف إدلب شمالي البالد؛ ما 

در ندين الهجوم الغا»آخرين. وقالت الخارجية التركية في بيان:  55شخص وجرح  100أدى إلى مقتل أكثر من 

ودافعت الخارجية في «. الذي استهدف حياة العشرات في منطقة حي الراشدين، أغلبهم من املدنيين األبرياء



 
 48 

ضرورة تأسيس مناطق آمنة في سوريا من أجل تجنب تكرار وقوع هذه الحوادث املأساوية »بيانها عن 

 «.مجددا، وتوصيل املساعدات اإلنسانية إلى مستحقيها بطرق آمنة

ت أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية )ميخائيل بوغدانوف( قوله، االثنين نقلت وكاال  -

(، إن دبلوماسيين من روسيا والواليات املتحدة واألمم املتحدة عازمون على عقد اجتماع 17/4/2017)

موسكو ال تزال تنتظر تأكيدا من »إن  «بوغدانوف»بشأن األزمة السورية في جنيف األسبوع املقبل. وأضاف 

 «.اشنطن بشأن عقد االجتماعو 

، «إيه بي س ي»في لقاء له مع قناة « إتش.آر ماكماستر»قال مستشار األمن القومي للبيت األبيض  -

(، إن الوقت قد حان إلجراء محادثات حازمة مع روسيا بشأن دعمها للحكومة 17/4/2017االثنين )

إن دعم روسيا لحكومة الرئيس بشار األسد : »«ماكماستر»السورية وأعمالها التخريبية في أوروبا. وأضاف 

ولذلك فإن »وتابع: «. أدى إلى استمرار حرب أهلية، وتسبب في أزمة متفاقمة في العراق ودول مجاورة وأوروبا

دعم روسيا لهذا النوع من النظام الرهيب الذي هو طرف في ذلك النوع من الصراع، أمر البد أن يكون محل 

 «.ال التخريبية لروسيا في أوروباتساؤل باإلضافة إلى األعم

على التعديالت « نعم»(، التصويت التركي بـ 17/4/2017هاجمت صحف ومواقع إيرانية، االثنين ) -

اإليرانية في صفحتها « قانون »وقالت صحيفة «. نعم للديكتاتورية»الدستورية، ووصفت النتيجة بالقول: 

يث إنه أجرى االستفتاء الذي عليه الكثير من اليوم هو املصيري والحاسم لرجب باشا، ح»األولى: 

الرجل الجورجي »وأضافت الصحيفة: «. املالحظات، واستطاع أن يحوز من خالله على القوة في تركيا

األصل، من اآلن أصبحت بيده اململكة العثمانية الحديثة، ويستطيع اختيار الوزراء ونائبه ويخطط وينفذ 

 «.مسؤوال أمام البرملانسياساته، وبطبيعة الحال لن يكون 

 يضم 17/4/2017أعلنت وزارة الخارجية اإليرانية، االثنين ) -
ً
 ثالثيا

ً
(، أن طهران تستضيف اجتماعا

حول سورية يوم غد الثالثاء. وقال املتحدث باسم وزارة  «آستانة»تركيا وروسيا، في سياق محادثات 

، وسيكون على مستوى الخبراء الخارجية، بهرام قاسمي في تصريح صحفي، إن االجتماع يستغ
ً
 واحدا

ً
رق يوما

 بمشاركة إيران وتركيا وروسيا، بحسب وكالة )فارس( لألنباء.

(، عن مناقشات داخل البيت 17/4/2017كشفت وكالة )بلومبيرغ نيوز( األمريكية، االثنين ) -

واالستعداد ملعركة ألف جندي إلى سورية لقتال تنظيم الدولة في الرقة،  50األبيض تتعلق بإمكان إرسال 

مستشار األمن القومي ماكماستر يدفع باتجاه زيادة »ما بعد املوصل في العراق أيًضا. وبحسب الوكالة فإن 

القوات األمريكية في سوريا لقتال تنظيم الدولة، وهو املقترح الذي ما زال يقابل بكثير من التحفظ والتردد، 

 «.رامبوحتى الرفض، من قبل إدارة الرئيس دونالد ت

(، أن الحكومة التركية 17/4/2017نائب رئيس الوزراء التركي، االثنين ) «نعمان قورتوملوش»أعلن  -

أشهر. وكان مجلس الوزراء بحث خالل اجتماعه اليوم، موضوع  3قررت تمديد حالة الطوارئ في البالد ملدة 

جلس األمن القومي في بيان بعد تمديد حالة الطوارئ، بعد توصية من مجلس األمن القومي التركي. وقال م
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لضمان استمرار اجراءات حماية »اجتماع عقده برئاسة أردوغان، إن توصيته بالتمديد جاءت 

 .«الديمقراطية ومبادئ دولة القانون وكذلك الحقوق والحريات

اتفق الرئيسان التركي )رجب طيب أردوغان( ونظيره األمريكي )دونالد ترامب(، على ضرورة تحميل  -

النظام السوري بشار األسد مسؤولية أفعاله. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، االثنين  رأس

 «أردوغان» «ترامب»(، وفق بيان صادر عن املكتب اإلعالمي لرئاسة الجمهورية التركية. وهنأ 17/4/2017)

ى هجوم النظام أبريل/ نيسان الجاري. وتطرق الرئيسان إل 16بفوزه في االستفتاء الذي شهدته تركيا في 

أبريل/ نيسان الجاري، حيث شكر ترامب  4السوري باألسلحة الكيماوية على بلدة خان شيخون في إدلب في 

 أردوغان على دعمه واشنطن في هذا الخصوص.

(، إضراًبا 17/4/2017بدأ أكثر من ألف معتقل فلسطيني في السجون اإلسرائيلية، صباح االثنين ) -

ويقود اإلضراب مروان البرغوثي، «. يوم األسير الفلسطيني»أوضاعهم تزامًنا مع عن الطعام احتجاًجا على 

القيادي في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووفًقا لهيئة السجون اإلسرائيلية، 

 من املسجونين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية يشاركون في اإلضراب عن الطعام. 1187فإن 

(، إّن ارتفاع نسبة التصويت 17/4/2017، االثنين )«رجب طيب أردوغان»د الرئيس التركي أك -

إشارة جيدة »(، 16/4/2017لصالح التعديالت الدستورية في الواليات الجنوبية والشرقية في تركيا األحد )

ألقاه أمام  في خطاب« أردوغان»وجاءت تصريحات «. 2019بالنسبة االستحقاقات االنتخابية القادمة في 

 من مدينة إسطنبول.« اسن بوغا»جمهور حاشد لدى وصوله مطار 
ً
 بالعاصمة أنقرة قادما

(، طعنها في نتائج االستفتاء أمام املحكمة 17/4/2017أعلنت املعارضة التركية، االثنين ) -

إلنسان إن الدستورية العليا بدعوى وجود تزوير وعمليات فرز سرية واللجوء للمحكمة األوروبية لحقوق ا

إن حزبه تلقى العديد من الشكاوى « بلونت تزكان»لزم األمر. وذكر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري 

أن بعض « تزكان»بعدم قدرة كثير من املواطنين على اإلدالء بأصواتهم بخصوصية وفًقا للقانون. وأكد 

ابات باألصوات غير املختومة األصوات تم فرزها سًرا ملمحا إلى حدوث تزوير، وأن قبول لجنة االنتخ

 يتعارض بصورة واضحة مع القانون على حد وصفه.

(، 17/4/2017قالت منظمة )هيومن رايتس ووتش( في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، االثنين ) -

إن الهجوم الذي نفذته طائرات أمريكية على مسجد في بلدة الجينة غربي مدينة حلب شمالي سورية، كان 

، لعدم اتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب وقوع ضحايا من املدنيين. وادعت الواليات املتحدة «نيغير قانو »

 لقيادات )تنظيم القاعدة(، إال 
ً
األمريكية أن الهجوم الذي نفذته في منتصف آذار املاض ي، استهدف تجمعا

 في أثناء صالة العشاء
ً
، ما أدى إلى مقتل خمسين أن الدفاع املدني وناشطين، أكدوا أن القصف طال مسجدا

 تدعم االدعاء األمريكي بأن عناصر أو قياديين 
ً
 وجرح العشرات. وقالت املنظمة: إنها لم تجد أدلة

ً
شخصا

 من )تنظيم القاعدة( أو أية )جماعة مسلحة( أخرى، كانوا مجتمعين في املسجد في أثناء الضربة.

، عن غضبه إزاء تقرير ملراقبي منظمة األمن (17/4/2017، االثنين )«أردوغان»أعرب الرئيس التركي  -

: «ظروف غير عادلة»والتعاون في أوروبا الذي يشير إلى أن االستفتاء الدستوري جرى في 
ً
الزموا »، قائال
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ً

 أن «حدودكم، فنحن نتابع طريقنا وال نكترث بتقاريركم املسيسة، ونرفضها جملة وتفصيال
ً
، مؤكدا

حد املاض ي، وأن تركيا ستواصل دعمها للجيش الحر عبر عمليات جديدة املناقشة بأمر الدستور انتهت األ 

 :
ً
إن الجهات التي كانت تعتقد بأنها تستطيع إخضاع تركيا من خالل استخدام »في سورية. وتابع قائال

 مدى الخطأ الذي وقعت فيه، وعملية درع الفرات ليست األخيرة، بل 
ً
اإلرهابيين املأجورين، ستدرك قريبا

على جميع الجهات التي أظهرت عداءها لتركيا من خالل دعم اإلرهابيين في »، وأضاف إلى ذلك: «ألولىكانت ا

 بحسب وصفه. «سوريا، أن تدرك أن أنقرة لن تسمح ألي منظمة بالتمركز قرب حدودها

دان زعيم كوريا الشمالية )كيم جونغ أون( الضربة الصاروخية التي نفذتها الواليات املتحدة  -

(. 17/4/2017كية على مواقع للنظام السوري، في رسالة بعثها للرئيس السوري بشار األسد، االثنين )األمري

الكورية الجنوبية تفاصيل الرسالة التي أرسلها كيم إلى األسد في الذكرى الحادية  «يونهاب»ونقلت وكالة 

 «بعمل غزو متهور »يات قامت والسبعين الستقالل سورية عن فرنسا. وقال الرئيس الكوري الشمالي إن الوال 

دعمه وتضامنه القويين لتحقيق العدالة التي تتمسك بها الحكومة »على سورية. وأعرب كيم في الرسالة عن 

 .«والشعب السوري

 

 4/2017 /18الثالثاء 

(، أن وزير 18/4/2017نائب وزير الخارجية الروس ي، الثالثاء ) «ميخائيل بوغدانوف»أعلن  -

لدينا اتصاالت جيدة في كل : »«بوغدانوف»عادل الجبير سيزور موسكو قريًبا. وقال  الخارجية السعودي

تجدر اإلشارة إلى أن وكالة «. املجاالت، بما في ذلك بين الوزيرين، وقريًبا ننتظر زيارة وفد من السعودية

أن الوزير  نائب رئيس املجلس الفيدرالي الروس ي« الياس أمة خانوف»إنترفاكس الروسية سبق ونقلت عن 

 أبريل. 26سيصل إلى موسكو في  «الجبير»

في أعمال اللجنة الروسية اللبنانية للتعاون  «رائد خوري»قال وزير االقتصاد والتجارة اللبناني  -

(، إن بالده مهتمة في أعادة إعمار سورية، وطلبت 18/4/2017التجاري واالقتصادي في روسيا، الثالثاء )

 وضوع، والرئيس اللبناني قريًبا سوف يزور موسكو للمباحثة بالقضية السورية. تعاون روسيا معها بهذا امل

( قولها إن 18/4/2017نقلت وكالة اإلعالم الروسية عن السفارة اإليرانية في روسيا يوم الثالثاء ) -

أبريل نيسان، وسيشارك في مؤتمر أمني. وأفادت  26و 25وزير الدفاع حسين دهقان سيزور موسكو يومي 

 وكالة أن دهقان سيلتقي في الزيارة نظيره الروس ي سيرجي شويجو.ال

(، هجوًما حاًدا على الحرس الثوري 18/4/2017شن الرئيس اإليراني حسن روحاني، الثالثاء ) -

وساوس »اإليراني، وذلك في كلمة له خالل االحتفاالت بيوم الجيش اإليراني في طهران. وقال روحاني، إن 

الهواجس غير »، الفًتا إلى أن «وضوع اقتصاد البالد، تبعدها عن أهدافها الساميةالقوات املسلحة في م

 .«املبررة، من شأنها إبعاد القادة والقوات املسلحة، عن مهامهم األصلية

(، إن إدارة الرئيس 18/4/2017يوم الثالثاء ) «شون سبايسر»قال املتحدث باسم البيت األبيض  -

خطوط حمراء لكوريا الشمالية أسوة بما فعله الرئيس السابق باراك أوباما لن تقوم بوضع  «دونالد ترامب»
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 إلى أن الرئيس لن يقوم بالكشف عن الخطوات التي ينوي 
ً
مع نظام بشار األسد، ألنها لم تنفع، مشيرا

 حمراء ال»اتخاذها. وأضاف 
ً
معنى لها لكن ما فعله في سوريا  ال أعتقد أنكم سترون الرئيس يرسم خطوطا

 عندما يتطلب األمر في إشارة إلى الضربات التي نفذتها البوارج أظ
ً
 حاسما

ً
هر أن هذا الرئيس سيتخذ قرارا

 .«األمريكية على مطار الشعيرات بعد أيام من ارتكاب مجزرة الكيماوي 

اإليطالية عدد قتلى الطائفة العلوية على مدار ست سنوات  «آكي»كشف تقرير صادر عن وكالة  -

 عن النظام السوري، مشيًرا إلى القضاء على جيل كامل من هذه الطائفة البالغ من الصراع الس
ً
وري دفاعا

 عن مصادر في املعارضة التي ذكرت أن مصادر روسية أشارت إلى أن  2.6عددها في سوريا 
ً
مليون، ونقال

ام، ومن أجهزة ألف قتيل من امليليشيات غير النظامية التي شكلها النظ 150الطائفة العلوية خسرت حوالى 

، هو ما يشير 
ً
األمن؛ لخدمة مشروع استمراره ومنع سقوطه. ولعل القضاء على جيل يفترض أن يكون منتجا

إلى رفع سن التجنيد اإللزامي في مناطق العلويين، وبدء اعتماده في التجنيد على النساء من الطائفة ذاتها. 

مقاتلي ميليشيا حزب هللا اللبناني في ست سنوات، كذلك أوردت الوكالة مقتل حوالى سبعة آالف مقاتل من 

 بسبب انخراط هذه امليليشيات في الصراع إلى جانب النظام.

اإليراني هجوًما شديًدا على سياسة املحافظين والحرس الثوري في سورية. وعد  «كلمة»شّن موقع  -

ملصالح الروس في سورية.  املوقع التابع للتيار اإلصالحي أن تلك السياسة أفضت إلى خداع إيران خدمة

خالل هذه السنوات بررت إيران تواجدها »: «21عربي»في تقرير تحليلي ترجمته  «كلمة»وقال موقع 

العسكري في سوريا بحجة الحفاظ على محور املقاومة ضد إسرائيل في املنطقة، ويضم هذا املحور أكبر 

وضعت إيران قاعدة نوجة الجوية شمال  حليف إليران، أي روسيا، وللحفاظ على مصالح محور املقاومة

 .«إيران في خدمة املقاتالت الروسية

(، في رد على سؤال وجهته 18/4/2017، الثالثاء )«بوريس جونسون »قال وزير الخارجية البريطاني   -

حول تجريد زوجة رئيس النظام السوري أسماء األسد من جنسيتها « سارة ولستون »نائبة حزب املحافظين 

 البريطان
ً
أتفهم »وأضاف جونسون خالل جلسة ملجلس العموم «. ال نبحث ملفات املواطنة الفردية»ية قائال

قلق زمالئنا النواب، ويمكنني القول بكل وضوح إن أسماء األسد، وكما زوجها مدرجة ضمن قائمة عقوبات 

 «.بريطانيا

ة أولى إلى املنطقة، تشمل (، زيار 18/4/2017، الثالثاء )«جيمس ماتيس»الدفاع األميركي  بدأ وزير -

 من السعودية ومصر وقطر وإسرائيل، وتركز وفق مسؤولين وخبراء أميركيين على قتال تنظيم الدولة 
 

كال

اإلسالمية، وسياسة الرئيس األميركي دونالد ترامب في سورية. وكان مسؤولون في اإلدارة األميركية الجديدة 

ثلة بقتال تنظيم الدولة اإلسالمية، واملطالبة برحيل األسد لن تتغير، االستراتيجية األميركية املتم»أكدوا أن 

 .«رويترز»وفق . «وهو ما سيؤكده ماتيس خالل زيارته
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في سورية هو ما نص  «الحل الوحيد لألزمة»(، إن 19/4/2017قالت الخارجية الروسية، األربعاء ) -

" الذي يشدد على أن الشعب السوري هو من يقرر مصير بالده، 2254عليه قرار مجلس األمن الدولي رقم 

 على ما تناقلته وسائل اإلعالم عن وجود خطة )بديلة( طرحتها الواليات املتحدة. وكانت وكالة أسيوشيتد 
ً
ردا

برس ذكرت أن خطة طرحها الرئيس األمريكي دونالد ترامب للتسوية في سورية، تتضمن القضاء على تنظيم 

اإلسالمية(، واستعادة االستقرار في سورية، وتأمين انتقال سياس ي ينتهي بتنحي رئيس النظام بشار  )الدولة

 األسد.

« أحمد أوزومجو»نقل وفد بريطانيا في منظمة حظر األسلحة الكيميائية عن املدير العام للمنظمة  -

  90بحياة قرابة غاز السارين أو مادة سامة محظورة مشابهة استخدمت في هجوم أودى »قوله إن: 
ً
شخصا

وتدعم هذه النتيجة فحوصا سابقة أجرتها مخابر «. بمحافظة إدلب السورية في الرابع من أبريل نيسان

 عن 
ً
تركية وبريطانية، على عدد من املصابين املوجودين في تركيا. وأكد الوفد البريطاني اليوم األربعاء، نقال

 ، بحسب وكالة رويترز.«دام السارين أو مادة كالسارينتشير إلى استخ»إن نتائج التحليل « أوزومجو»

(، بشن غارات جوية على مدينة البوكمال في ريف 19/4/2017اعترف التحالف الدولي، األربعاء ) -

دير الزور، ولكنه نفى إيقاع مجزرة هناك بعد هذا االستهداف وشارك في الغارات العراق. حيث اعترف 

بشن التحالف غارات في محيط مدينة البوكمال في دير  «ون دوريانج»املتحدث باسم التحالف الدولي 

 .«املزاعم بشأن وقوع ضحايا مدنيين»الزور، من دون تأكيد صحة 

أعلنت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب أنها بصدد إجراء مراجعة ما إذا كان رفع العقوبات ضد  -

قرت بأن طهران تلتزم باتفاق يحد من برنامجها النووي. إيران يصب في مصلحة األمن القومي األميركي، بينما أ

وقال وزير الخارجية األميركي، ريكس تيلرسون، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب بول ريان، أكبر عضو 

(، إن إيران ما تزال ملتزمة باالتفاق الذي جرى التوصل إليه 18/4/2017جمهوري في الكونغرس، الثالثاء )

ر إلى أنه ثمة مخاوف بشأن دورها كدولة راعية لإلرهاب. وينص االتفاق على أن تخطر ، لكنه أشا2015في 

 بالتزام إيران بما يعرف بخطة العمل الشاملة املشتركة. وهذا أول  90وزارة الخارجية الكونغرس كل 
ً
يوما

 إخطار من نوعه في عهد ترمب.

(، إن بالده ستقدم 19/4/2017، األربعاء )«جان مارك أيرولت»قال وزير الخارجية الفرنس ي  -

كم جنوب  60الدليل على أن النظام السوري هو املسؤول عن هجوم مدينة خان شيخون ) «خالل أيام»

عناصر ستتيح اإلثبات أن النظام، استخدم »مدينة إدلب( شمالي سورية. وأضاف أيرولت أن باريس لديها 

 "خالل بضعة أيام يمكنني أن
ً
، بحسب وكالة األنباء الفرنسية «أقدم لكم الدليل السالح الكيماوي"، مردفا

 )أ.ف.ب(.

س ي إن »(، في مقابلة مع شبكة 19/4/2017األربعاء ) ،«رجب طيب أردوغان»كشف الرئيس التركي  -

 «دونالد ترامب»(، أن نظيره األمريكي 17/4/2017األمريكية، خالل اتصال هاتفي جرى بينهما، االثنين ) «إن
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في إشارة  «تنظيم إرهابي آخر»الدولة اإلسالمية )داعش( عبر  على تنظيماملمكن التغلب أبلغه بأنه من غير 

من نظيره االميركي عدم التأخر أكثر وعقد لقاء  «أردوغان»الكردية. وطلب  «وحدات حماية الشعب»إلى 

 ثنائي ملباحثة في األوضاع في سورية، والسبل الكفيلة بحلها.

البريطانية،  «تلغراف»في مقال نشره في صحيفة  «بورريس جونسون » قال وزير الخارجية البريطاني -

(، إن روسيا أنقذت الرئيس السوري بشار األسد، وباستطاعتها إزاحته من خالل 19/4/2017األربعاء )

هذا هو الوقت »عملية سلمية، مبيًنا أن لدى موسكو الوقت لتصحيح من موقفها. وأضاف جونسون: أن 

بلدا ملكافحة داعش،  60ديم تنازالت منطقية عبر االنضمام إلى تحالف يضم أكثر من املناسب لروسيا لتق

والحفاظ على مصالحها االستراتيجية في سوريا، وإمكانية إقامة عالقات مثمرة مع الرئيس ترامب، مع إدراك 

 .«أن الغرب سوف يساعد في نهاية املطاف في إعادة بناء سوريا

جود نية لديهم لزيادة الدول املراقبة لعمليات املفاوضات السورية، أعلن منظمو اجتماع آستانة و  -

وأعلنت عن نيتها دعوة بعض الدول العربية أو االتحاد األوربي ليلعبوا دور املراقب. وقال وزير الكزخستاني 

من املهم مبدئيا »في خصوص زيادة دائرة الدول املراقبة للمباحثات السورية  «خيرت عبد الرحمنوف»

نسبة لنا اآلن توسيع دائرة املراقبين، والجانب الكازاخستاني يعمل على هذه املسألة مع الدول الضامنة بال

 .«لكي يكون بإمكان كافة الدول املعنية تعزيز نظام وقف إطالق النار

(، إن ترامب اتخذ 2017 /19/4األربعاء ) «دونالد ترامب»قال املتحدث باسم الرئيس األميركي  -

 بشأن ما إذا كان رفع العقوبات من خالل  90عندما وجه الوكاالت بمراجعة تستمر  «حصيفة»خطوة 
ً
يوما

االتفاق النووي مع إيران سيصّب في صالح األمن القومي األميركي. وعندما سئل إن كان ترامب يشعر بالقلق 

 لالتفاق، قال شون سبايسر للصحفيين ف -ربما-من أن إيران 
ً
ي إفادة صحفية يومية: ال تفي بالتزاماتها طبقا

 .«إنه يقوم بالتصرف الحصيف عندما يطلب مراجعة االتفاق الراهن»

(، إن الرئيس رجب 2017 /19/4، األربعاء )«مولود تشاوش أوغلو»قال وزير الخارجية التركي  -

أضاف أردوغان سيلتقي الرئيس األميركي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال األطلس ي، في مايو/أيار املقبل. و 

 للقاء الرئيسين، في مايو/أيار، قبل قمة الحلف األطلس ي»الوزير التركي 
ً
 .«سُنحدد موعدا

(، في نهاية محادثاته في الرياض، 19/4/2017، األربعاء )«جيمس ماتيس»قال وزير الدفاع األميركي   -

األردن إلى مصر وأيًضا األربعاء، إنها كانت مثمرة، وإن السعودية تقوم بدور قيادي في املنطقة من مساعدة 

الالجئين السوريين. وقال إنه ناقش نشاطات إيران في املنطقة، وكيفية مواجهتها، وكيفية منع إيران من 

 .«حيث يكون هناك اضطراب تكون إيران»إنشاء ميليشيات في اليمن على غرار حزب هللا، وأضاف ماتيس: 

« بال حدود»(، في حديثه لبرنامج 19/4/2017)، األربعاء «أردوغانرجب طيب »انتقد الرئيس التركي  -

، تخالف تعاليم «فارس ي»على قناة الجزيرة، التصرفات اإليرانية في املنطقة، مبيًنا أنها تمارس سياسة توسع 

إيران تنتهج سياسة »إلى أن: « أردوغان»اإلسالم الذي يدعو إلى وحدة الكلمة والصف، بحسب قوله. وأشار 

 في العراق، من هؤالء الحشد الشعبي، من الذي انتشار وتوسع فارسية 
ً
وأصبحت تصرفاتها تؤملنا، مثال
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يدعمهم؟ البرملان العراقي يؤيد الحشد ولكن هم منظمة إرهابية بصراحة، ويجب النظر إلى من يقف 

 . 2«وراءها

، مساء األربعاء «الجزيرة»أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خالل لقاء خاص مع قناة  -

قتل املدنيين في سوريا باألسلحة الكيماوية جريمة كبرى، ولكن يجب أال ننس ى أن »(، على أن 19/4/2017)

هناك مئات اآلالف قتلوا باألسلحة التقليدية، قتل املدنيين مهما كان جريمة ضد اإلنسانية وهذا ما قلته 

محظورة الطيران شمال سوريا،  تريد إنشاء منطقة آمنة»وجاء في حديث الرئيس التركي أن تركيا «. لترامب

 «.وتجهيز جيش وطني ليحميها، ومن املمكن ان تساعد السعودية وقطر في دعم هذا الجيش

القطرية، األربعاء « الجزيرة»قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة أجرتها معه قناة  -

في »لح أي دولة. وقال أردوغان: (، إن بالده لن تسمح باقتطاع أراض ومناطق من سوريا لصا19/4/2017)

ال »وأكد أن بالده «. سوريا نرى التقسيم قطعة بقطعة، وشبرا بشبر.. وال أحد يهتم لوحدة التراب السوري

تريد شبرا واحدا في سوريا، همنا واحد هو الكفاح ضد تنظيم داعش، ولقد طهرنا جرابلس والراعي والباب 

 «.من التنظيم االرهابي

(، أنها ترى أن قوات النظام السوري ما زالت تمتلك بضعة 19/4/2017األربعاء )صرحت إسرائيل،  -

 في الجيش 
ً
 كبيرا

ً
أطنان من األسلحة الكيماوية. ونقلت وكالة رويترز، عن متحدث عسكري بأن ضابطا

نظام في أيدي قوات ال« ال تزال بضعة أطنان من األسلحة الكيماوية»اإلسرائيلي، قال في إفادة لصحفيين إنه 

 السوري.

(، الواليات املتحدة 19/4/2017، األربعاء )«حسين دهقان»هدد وزير الدفاع اإليراني العميد  -

واتهم أيًضا دول الخليج بدعم املنظمات اإلرهابية في كل من . «إن عهد الكاوبوي قد ولى»األمريكية بقوله 

ن وجه رسالة شديدة اللهجة، مهدًدا فيها لألنباء اإليرانية أن الدهقا «فارس»سورية والعراق. نقلت وكالة 

انصح وزير الدفاع األميركي أن »الواليات املتحدة األمريكية، وطالب نظيرة األمريكي جيمس ماتيس بقوله 

يطالع في البداية تاريخ الصراعات العسكرية لإلدارات االميركية السابقة في فيتنام والعراق والصومال 

واليمن، وجرائم الحرب وضد اإلنسانية التي ارتكبت، وأن يدرس سبب وافغانستان ومؤخرا في سوريا 

محاوالت أميركا للتخلص من املستنقعات التي ورطت نفسها فيها بتكبر وغرور، وعندئذ سيدرك جذور 

 .«اتهاماته الحالية
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الخميس ة، لوسائل إعالم أمريكي« البنتاغون »أكد مسؤولون في وزارة الدفاع األمريكية  -

قام بنقل جميع طائراته العسكرية إلى قاعدة حميميم الجوية، التي »(، أن النظام السوري 20/4/2017)

« i24»، بحسب ما نقله موقع «يستخدمها الروس في سوريا، وذلك تحسبا ألي ضربة أمريكية جديدة

 اإلسرائيلي.

األمريكية التي استهدفت مطار  (، أن الضربة20/4/2017رأت وزارة الخارجية الروسية، الخميس ) -

 للقوة»الشعيرات التابع للنظام وسط سورية، لم تكن لتدمير السالح الكيمياوي لديه، بل 
ً
 .«استعراضا

في مؤتمر صحفي، الخميس « ستيفان دي مستورا»أكد مبعوث األمم املتحدة إلى سورية  -

في جنيف يوم « جينادي جاتيلوف» (، أنه سيجري محادثات مع نائب وزير الخارجية الروس ي20/4/2017)

 االثنين املقبل، وأن الواليات املتحدة رفضت املشاركة في أي اجتماع ثالثي في الوقت الراهن.

(، تأجيل اللقاء 20/4/2017أعلن املبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، الخميس ) -

 عقده االثنين املقبل، بين روسيا وا
ً
 لواليات املتحدة واألمم املتحدة.الثالثي الذي كان مقررا

في كلمة ألقاها  ،«ياسين أقطاي»التركي « العدالة والتنمية»قال املتحدث باسم نائب رئيس حزب   -

الذي انطلقت أعماله في العاصمة التركية « تركيا وإيران -االستمرارية والتغيير في شمال إفريقيا»في مؤتمر 

تتجّنب الطائفية في عالقاتها مع الدول األخرى، ومشكلتها مع رئيس (، إن بالده 20/4/2017أنقرة، الخميس )

.
ً
 النظام السوري بشار األسد، ال تتعلق إطالقا بكون األخير علويا

(، أن 20/4/2017كشف ستيفان دي ميستورا املبعوث األممي الخاص إلى سورية، الخميس ) -

شخًصا،  130ريتين، الذي قتل فيه منفذي تفجير حافالت الخارجين من بلدتي الفوعة وكفريا السو 

أحدهم ادعى أنه يوزع مساعدات، »تظاهروا بأنهم موظفو إغاثة. وقال دي ميستورا للصحفيين اليوم: 

 «.فجذب إليه األطفال، ثم قام بهذا التفجير املريع

(، 20/4/2017في كلمة ألقتها، الخميس ) «نيكي هايلي»أعلنت مندوبة واشنطن لدى األمم املتحدة  -

اإلسرائيلية -إن القضية الفلسطينية»الل املناقشات حول مسألة الشرق األوسط في مجلس األمن الدولي: خ

هامة وتستحق االهتمام، وهي بالتأكيد ال تغفل هنا )في مجلس األمن( لكن طبيعة نشاط إيران وحزب هللا 

 «.ملجلس األمن في املنطقةاملدمرة للغاية تتطلب االهتمام األكبر بكثير، ويجب أن تصبح أولوية لدى ا

(، مقتل ضابط روس ي في سورية نتيجة 20/4/2017أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس ) -

الذي عمل « سيرغي بوردوف»هجوم شنه مسلحون على حد وصفها. وأوضحت الوزارة في بيان أن الرائد 

على موقع لقوات « مسلحون »مستشاًرا عسكريا لدى قوات النظام السوري، قتل نتيجة هجوم شنه 

 النظام.
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(، 20/4/2017غادر وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس ) -

متجها إلى تل أبيب بعد زيارة ملصر استغرقت ساعات عدة التقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيس ي، ونظيره 

 املصري الفريق أول صدقي صبحي.

(، اجتماًعا ثالثًيا في طهران لبحث قضايا تقنية 20/4/2017، الخميس )عقدت تركيا وروسيا وإيران -

مايو/ أيار القادم.  4و 3، املقرر انعقادها يومي 4في األزمة السورية، قبيل الجولة الرابعة ملحادثات آستانة 

 19و 18مي وفي بيان صادر عنها، يوم الخميس، قالت وزارة الخارجية اإليرانية إن االجتماع الثالثي جرى يو 

نيسان الجاري، وتناول سبل الحل السياس ي وملف مكافحة اإلرهاب. وأوضح البيان أن جلسات  /إبريل

تطبيق اتفاق وقف إطالق النار في عموم سوريا، »االجتماع الثالثي في طهران بحثت قضايا عدة في مقدمتها 

 في البالد. «وتبادل األسرى واملخطوفين

في لقاء مع قناة الجزيرة ضمن  «أحمد نجاد»ق واملرشح الرئاس ي الحالي قال الرئيس اإليراني الساب -

(، عن الحرب املستمرة في سورية منذ ست 20/4/2017الذي عرض يوم الخميس ) «لقاء اليوم»برنامج 

إن األهم هو خروج الجميع من سوريا والجلوس إلى طاولة املفاوضات والحوار من أجل حل األزمة »سنوات 

 .«في سوريا

 

 4/2017 /21الجمعة 

(، إنه ال شك في احتفاظ النظام 21/4/2017قال وزير الدفاع األمريكي جيم ماتيس، الجمعة ) -

السوري ببعض أسلحته الكيماوية، محذرا رئيسه، بشار األسد، من استخدامها. وجاء ذلك في مؤتمر 

 
ً
ال شك لدى املجتمع الدولي بأن »صحفي عقده ماتيس مع وزير الدفاع االسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قائال

، في حين رفض الحديث «النظام احتفظ بأسلحة كيماوية في انتهاك التفاقه وتصريحه بأنه تخلص منها كلها

 عن كمية األسلحة التي يحتفظ بها، بحسب التلفزيون اإلسرائيلي.

في جمعه (، في مؤتمر صحا21/4/2017، الجمعة )«سيرجي الفروف»قال وزير الخارجية الروس ي  -

إن ما تقوم به الواليات املتحدة وحلفاؤها في منظمة حظر األسلحة الكيميائية  «وانج يي»مع نظيره الصيني 

 يهدف إلى تغيير النظام في سورية.
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ا: امللحقات
ا
 ثالث

 

 (1ملحق رقم ) -3

سبت بيان حركة أحرار الشام فيما يتعلق بتفجيرات حي الراشدين في مدينة حلب. صدر البيان يوم ال 

 .2017نيسان/ أبريل  15

قالت حركة أحرار الشام اإلسالمية في بيان اليوم السبت، إنه حوالى الساعة الثالثة والنصف من مساء 

وقع انفجار استهدف سيارات الحماية املرافقة لحافالت نقل أهالي الفوعة  2017 - 4 -10اليوم السبت 

أدى إلى استشهاد عدد من الثوار الذين كانوا يقومون وكفريا املتوقفة في منطقة الراشدين في حلب، ما 

 بتأمين عملية التبادل ووقوع كثير من الضحايا من أهالي كفريا والفوعة، وإلحاق الضرر بعدد من الحافالت.

 الدين الحنيف الذي أمر بالوفاء بالعهود، وحّرم 
ً
ودانت الحركة العمل الجبان الذي يخالف قطعيا

الجريمة الشنيعة التي أزهقت أرواح املجاهدين، أريد منها اإلساءة إلى سمعة الثوار،  الغدر، مؤكدين أن هذه

فهي ال تخدم سوى املصلحة الطائفية لهذا النظام املجرم، للتغطية على إجرامه في خان شيخون والغوطة، 

رطة فيه، وهو أول املستفيدين منها، معلنة عن عن بدء تحقيق فوري في الحادث للكشف عن الجهة املتو 

 مع إبداء استعدادهم للتعاون مع أي جهة دولية مستقلة في هذا الصدد.

لقد كانت الجهود طيلة فترة املفاوضات مع الجانب اإليراني فيما يخص اتفاقيات املدن »وأضاف البيان: 

 األربعة تتمحور حول تثبيت املدنيين في مناطقهم، مع ضرورة إيقاف كافة أشكال عمليات القصف التي

تطال املدنيين في تلك املناطق، وإدخال املساعدات إليهم، وقد عمد النظام إلى رفض إدخال املساعدات 

وقطع سبل الحياة األساسية عن تلك املناطق املدنية، مع عدم تفاعل الجهات الدولية باملستوى املطلوب 

هل مضايا والزبداني بحل مع تلك املأساة اإلنسانية فاستحالت سبل العيش هناك، تسبب ذلك في رغبة أ

 طالب به أهلنا في تلك املناطق 
ً
نهاني لتلك األوضاع املزرية التي يعيشون فيها، فكان هذا االتفاق خيارا أخيرا

 أو 
ً
إلنهاء معاناتهم، وذلك بإخراج من اختار الخروج من أهالي املدن األربع، ضمن بنود اتفاق لم يكن مكسبا

 .«مطمحا بالنسبة لنا

 

 أحمر بالنسبة للثورة في املناطق جميعها، وقد أكدت وأكد الب
ً
يان أن موضوع التهجير كان وما يزال خطا

الحركة هذا املبدأ منذ البدايات األولى للتفاوض حول املدن األربع، ومنها البیان الرسمي الصادر بتاريخ 

خال املستمر ، وأن تحقق مكاسب أفضل، بإيقاف القصف على املناطق املحاصرة، واإلد5/8/2015

 للمساعدات، وسبل العيش للمناطق جميعها.
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وختم البيان بأن االتفاق الذي حصل مؤخًرا مع كونه لم يحقق املكاسب التي كانت ترجوها الحركة، إال 

أنه يسهم في تخفيف معاناة أهالي هاتين املنطقتين، برفع الحصار، وإدخال املساعدات، وإخالء من اختار 

 والثوار.الخروج من األهالي 
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 (2ملحق رقم ) -4

مع قناة الجزيرة، في برنامج )بال حدود( الذي  «رجب طيب أردوغان»مقتطفات من مقابلة الرئيس التركي  

 (.2017نيسان/ أبريل  19يقدمه اإلعالمي أحمد منصور )أجريت املقابلة األربعاء 

ض ومناطق من سورية لصالح أي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بالده لن تسمح باقتطاع أرا

 إلى أن 
ً
طهران تنتهج سياسة انتشار »دولة، منتقًدا سياسة إيران على وجه الخصوص في العراق، مشيرا

 .«وتوسع فارسية

انتقد الرئيس التركي محاولة تدخل األوروبيين في االستفتاء على التعديالت الدستورية الذي أجري في 

 .«مارسوا ضغطا فاشًيا»م بالده االحد املاض ي مبيًنا أنه

في سورية نرى تقسيم قطعة بقطعة، وشبرا بشبر)..( وال أحد يهتم لوحدة »وقال أردوغان في املقابلة: 

 .«التراب السوري

ال تريد شبرا واحدا في سورية، همنا واحد هو الكفاح ضد تنظيم داعش، ولقد طهرنا »وأكد أن بالده  

 .«اإلرهابيجرابلس والراعي والباب من التنظيم 

لن نسمح باقتطاع أراض ومناطق من سورية لصالح هذه الدولة أو تلك، لألسف سورية لن تقوم »وأكد 

 .«مرة أخرى، وستحتاج إلى وقت لذلك لألسف الشديد

وجدد الرئيس التركي دعوته إلقامة منطقة آمنة خالية من اإلرهاب غرب نهر الفرات.وقال في هذا الصدد: 

ا  5000آمنة محظورة للطيران على مساحة  نريد إنشاء منطقة»
ً
كم مربع شمال سورية ونجهز وندرب جيش

ا ليحمي الشعب، ويمكن ألمريكا وروسيا ودول الخليج مثل السعودية وقطر أن تساعد في دعم هذا  وطني 

 .«الجيش الوطني، وننش ئ مدًنا لهؤالء الناس كي ال يضطروا أن يتركوا وطنهم

إيران تنتهج سياسة »سياسة إيران، مشيًرا إلى انها تؤلم بالده. وقال في هذا الصدد:  وانتقد الرئيس التركي 

، من هؤالء الحشد الشعبي، من الذي يدعمهم؟ 
ً

انتشار وتوسع فارسية وأصبحت تؤملنا، في العراق مثال

، «وراءها البرملان العراقي يؤيد الحشد الشعبي ولكن هم منظمة إرهابية بصراحة ويجب النظر إلى من يقف

ألف تركماني في تلعفر،  400يعملون بجبل سنجار، ويعملون ضد تلعفر، وهناك »وبين أن الحشد الشعبي 

 .«بعضهم شيعي وبعضهم سني، هؤالء تم تشتيتهم، ونفس الش يء نراه في عاصمة العراق

هؤالء يحولون هذه أمور تؤملنا، نحن مسلمون، القومية ليست ديننا، واملذاهب ليست ديننا، و »وأردف:  

 رفع العلم الكردي فوق مجلس كركوك، مشيًرا إلى أن تركيا طلبت إزالته. دوانتق. «مذاهبهم إلى دينهم

 



 
 60 

عالقتنا تاريخية »وعن مستقبل العالقة مع إيران في ظل توسعها في دول املنطقة، قال أردوغان:  

لديهم حساباتهم بخصوص »وأردف: . «ومتجذرة مع إيران، وليت العالقات لم تصل إلى هذا املستوى الحالي

سوريا العراق واليمن ولبنان، يريدون ان يتغلغلوا في هذه املناطق من أجل تشكيل قوة فارسية في املنطقة، 

 .«هذا أمر له مغزى عليه أن نفكر فيه جيًدا

  :
ً

لعالم االسالمي، ال نريد أن تكون دولة محارَبة من قبل ا»وأعرب عن أمله ان تراجع إيران سياستها، قائال

األنا ممنوعة في اإلسالم، »: فوأرد. «علينا ان نتكاتف، وأال نتعصب للمذهب، هناك أمر يجمعنا هو اإلسالم

 .«نحن موجودة، علينا أنت نتكاتف ونتضامن ونتكافل، وهذا ما يحتاجه العالم اإلسالمي

األوروبيون »تورية، قال أردوغان: وفي تعليقه على موقف األوروبيين من االستفتاء على التعديالت الدس 

تمر التعديالت الدستورية لذلك جن جنونهم وتضايقوا كثيرا والنواب األوربيون كانوا  أالكانوا يتوقعون 

يذهبون لكل مكان ليقولوا ال للتعديالت الدستورية في تركيا، ما فعلوه هو ضغط فاش ي، كنت أظن أن 

 .«ا يمارسونهاالنازية في أوروبا انتهت ولكنهم ما زالو 

 :
ً

 54»: عوتاب. «ملاذا أنتم منزعجون؟!، ملاذا يضغطون على شعبنا، هم فاشيون ونازيون »وأردف متسائال

، وبين أن «عاما تجعلون تركيا تتنظر على أبواب االتحاد األوروبي، أنتم لستم ديمقراطيون أنتم كذابون 

 وبا.ماليين الجئ كان يمكن أن يذهبوا إلى أور  3بالده تستضيف 

مليارات أخرى،  3مليارات يورو لالجئين، وكانوا يتحدثون عن  3وبّين أن أوروبا وعدت تركيا بتقديم  

 .«مليار دوالر 25مليون دوالر، بينما تركيا أنفقت  550مليون يورو، ومن األمم املتحدة  750ووصلنا فقط 

عاًما،  54»، وأضاف: «يريدون حلها أيضا لدينا مشكلة التأشيرات مع االتحاد األوروبي وهم ال»وتابع: 

سنة أخرى سنبحث عن طرق أخرى، نحن في الناتو ملاذا ال نكون ضمن االتحاد األوروبي،  50فهل ننتظر 

الفاتيكان ليس عضًوا في االتحاد األوروبي لكن دول االتحاد ذهبوا للفاتكيان واستمعوا لوعود ونصائح البابا 

 .«ةكيف يمكن تفسير ذلك؟ هم ملة واحد

وفي تعليقه على تهديد وزير خارجية أملانيا زيجمار جابريل بوقف مفاوضات انضمام تركيا لالتحاد  

ال أهتم بما يقوله.. اهتم بما يقوله »األوروبي حال االستفتاء على عودة عقوبة االعدام، قال أردوغان 

اإلعدام »، وأردف: «شهيدا 249الشعب.. شعبي يطلب مني االقتصاص للشهداء، هذا الشعب سقط له 

موقوف اآلن ويجب علينا تغيير الدستور.. وإذا وافق البرملان على عودة اإلعدام ساصادق على ذلك، ألنه 

 .«طلب شعبي

  :
ً

من أنت حتى تهددنا، يجب أن تعرف حدك، ال يمكن ان تتحدث »وهاجم وزير الخارجية األملاني قائال

وأكد أنه من . «كاكا اإلرهابية وجماعة فتح هللا غولن اإلرهابية معنا بهذا الشكل، أملانيا أصبحت مرتعا لبي

 .«أي شخص أوروبي يتم اعتقاله لن يتم تسليمه ألوروبا، وسيحاكم أمام املحاكم التركية»اآلن: 
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عيب عليك، عليك أن تراجع نفسك.. الشعب هو من »وأردف موجها حديثه لوزير الخارجية األملاني: 

، وبين أنه سيصادق على إرادة الشعب بعودة اإلعدام إذا طلب ذلك ووافق «أفعل يملي علينا ما يجب أن

وال مشكلة لدينا حتى إن لم ننضم لالتحاد األوروبي، لم تأخذوننا إلى االتحاد األوروبي منذ »البرملان، وقال: 

 .«هل متنا؟ ال غرقنا؟عاًما، ماذا حدث لنا؟ هل  54

رة األملانية أنغيال ميركل به لتهنئته بعد االستفتاء قال: أعتقد أنها وفي تعليقه على عدم اتصال املستشا 

تشعر بالذنب. وفي رده على سؤال بشأن الهجوم األوروبي املركز عليه على الرغم من أن أنظمتهم الرئاسية 

 في أوروبا هناك ملوك وملكات، تركيا ليس بها»لديها صالحيات أكبر من التي حصل عليها، قال أردوغان: 

ملوك وملكات، ولكن هناك رؤساء وزراء، وفي هذه الدول، على سبيل املثال هولندا بها ملكة، ما حدث بها 

ازعجنا وآملنا جدا بشكل كبير، هناك ملكة وتحتها رئيس وزراء، ما حدث كان أمرا باعثا لألس ى، أن امللكة لم 

لتركية وتمت محاصرتها بالخيول تتدخل ولهذا حصل ما حصل، وزيرتنا كانت تريد أن تذهب للقنصلية ا

% 70»وبين أن . «والكالب ومن قبل أشخاص مدججين بالسالح ومواطنونا أيضا جرحوا، هذا غير معقول 

 .«من األتراك في هولندا قالوا نعم للتعديالت الدستورية

أحدهم يرفع »وكشف أردوغان عن صور ألشخاص كانوا أعضاء في منظمة األمن والتعاون األوروبي، 

 .«لم بي كاكا اإلرهابية، وآخر يشارك في حملة بأملانيا للتصويت بال في االستفتاءع

أرسلوهم لنا كمراقبين في منظمة األمن والتعاون األوروبي لتقييم االستفتاء، هؤالء كيف »وبّين أن هؤالء 

ية غير حياديين وبين أن هؤالء األشخاص الذين يعملون عالنية باسم املنظمات االرهاب. «يكونون محايدين؟

 وإرهابيين، مشيًرا إلى أن منظمة األمن والتعاون األوروبي يجب أن تكون حيادية.

تركيا اآلن تمش ي في الطريق التي يجب أن تمش ي فيه وبشكل ناجح، تركيا اآلن تحرز »وأكد أردوغان أن  

كون أفضل وأسرع، مع النظام الجديد ست»وبين أنه . «تقدما حضاريا كبيرا وهم ال يمكنهم قبول ذلك

 .«والحرب علينا ستكون أكبر، هناك حرب أعلنت ضدنا
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