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 مقدمة

يعيش السوريون أغلبهم في السنوات األخيرة مخاوف سياسية تطال وجود سورية موحدة وذات سيادة. 

وعلى الرغم من شيوع الترحيب بخفض العنف نتيجة اتفاق "تخفيف التصعيد"، املوقع من قبل روسيا 

السورية واستقاللها وإيران وتركيا، وعلى الرغم من ورود التزام األطراف الثالثة "سيادة الجمهورية العربية 

ووحدتها وسالمتها اإلقليمية" في مقدمة االتفاق، إال أن تمييز أنحاء وطنهم بين من سيخفض سقف العنف 

فيه، وتلك التي سيستمر القتل فيه مرفًقا بتفويض دولي، مع ما يشاع عن توزيع نفوذ الدول فيها، أبقى 

 سقف املخاوف السياسية عالًيا. 

ا رصدنا في  ا بالقصف طال مناطق سورية عدة.  222هذا األسبوع ميدانيًّ
ً
مجازر؛  ورصدنا سبعاستهداف

مجازر، بينما ارتكبت قوات التحالف مجزرتين، وارتكب تنظيم الدولة  4نفذت منها سلطة األسد وحلفائها 

 و 44ضحية بينها  158اإلسالمية مجزرة واحدة. وبلغ عدد الضحايا هذا األسبوع 
ً

ت منهم امرأة؛ قتل 17طفال

ضحية، وقتل  25ضحية، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  61سلطة األسد وحلفاؤها 

ضحية قتلوا من جراء تفجيرات بمفخخات أو عبوات ناسفة أو  32ضحية، و 38تنظيم الدولة اإلسالمية 

دفاع مدني وأماكن  مراكز حيوية ومنشآت خدمية وكوادر 9واستهدفت ألغام أرضية مجهولة الجهة املنفذة. 

عبادة وكوادر صحفية في مناطق سورية عدة. وعلى الرغم من إعالن سريان اتفاق "تخفيف التصعيد" بعد 

؛ 5/5/2017منتصف ليل الجمعة )
ً
قصفت  إذ(، إال أنه اخترق من قبل سلطة األسد بعد سريانه مباشرة

مناطق في محافظتي حماة وحمص. أما بالنسبة إلى جرائم التهجير القسري، فشهد هذا األسبوع خروج 

الدفعتين السابعة والثامنة من حي الوعر في مدينة حمص، وبدء التجهيز لخروج أهالي مخيم اليرموك 

ام". واختتم األسبوع جنوبي العاصمة السورية دمشق، في املناطق الواقعة تحت سيطرة "هيئة تحرير الش

بأنباء تفيد بأن لجنة مدنية وعسكرية من حي برزة في مدينة دمشق قد توصلت إلى اتفاق مع سلطة األسد، 

 يقض ي بخروج مقاتلي الجيش السوري الحر والعائالت التي ترغب بمغادرته.
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: مؤشر العنف في سورية     
ا

 أّوًل

 عدد الضحايا وتوزعهم .1

 2017 /5 /1اًلثنين  -أ

 و 12ضحية في سورية، بينهم  33رصدنا سقوط  -
ً

نساء؛ يتوزعون بالصورة اآلتية: محافظة الرقة  8طفال

ضحايا في مدينة الطبقة(، محافظة درعا )ضحية واحدة في مدينة  5ضحايا في قرية خنيز السلمان، و 5)

قرية ضحية في  13درعا(، محافظة القنيطرة )ضحية واحدة في قرية طرنجة(، محافظة حلب )

ضحايا في بلدة حمورية(، محافظة دير  3ضحايا في مدينة سقبا، و 4عويجل(، محافظة ريف دمشق )

ضحية، بينما قتلت قوات التحالف  22الزور )ضحية واحدة في حي الجورة(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

احدة في حي ضحايا في مدينة الطبقة، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية ضحية و  5الدولي ضد "داعش" 

ضحايا من جراء انفجار لغم أرض ي مجهول الجهة في قرية خنيز السلمان  5الجورة في دير الزور، وقتل 

 في الرقة. 

 2017 /5 /2الثالثاء  -ب

أطفال؛ يتوزعون على بالصورة اآلتية: محافظة الحسكة  5ضحية في سورية، بينهم  53رصدنا سقوط  -

ضحية في منطقة  31ضحايا في تل جابر، وضحيتان في قرية الجرير، و 3ضحايا في قرية الدشيشة و 3)

رزة، رجم الصليبي في مخيم للنازحين السوريين والعراقيين(، محافظة دمشق )ضحية واحدة في حي ب

 4وضحية في جنوب دمشق(، محافظة إدلب )ضحية واحدة في مدينة معرة النعمان(، محافظة درعا )

ضحايا من الدفاع املدني في بلدة بصر الحرير، وضحية واحدة في بلدة عرز بانفجار عبوة ناسفة(، 

قتلت قوات  ضحايا، بينما 9ضحايا في مدينة اللطامنة(. قتل منهم النظام وحلفاؤه  6محافظة حماة )

ضحايا في قرية الدشيشة وتل جابر في محافظة الحسكة، وقتل تنظيم  6التحالف الدولي ضد "داعش" 

تل  33الدولة اإلسالمية 
ُ
ضحايا في  5ضحية في قرية جرير ورجم الصليبي في محافظة الحسكة، وق

 محافظة درعا جراء انفجار عبوات ناسفة مجهولة املصدر.

 2017 /5 /3األربعاء  -ج

أطفال وامرأة واحدة؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة  3ضحية في سورية، بينهم  17رصدنا سقوط  -

درعا )ضحيتان في بلدة الكرك وضحية واحدة في درعا البلد(، محافظة حماة )ضحية واحدة في مدينة 

ظة الرقة ضحايا في مدينة اعزاز(، محاف 5حلفايا، وضحيتان في مدينة اللطامنة(، محافظة حلب )
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)ضحيتان من مدينة الرقة قتلتا على يد قوات حرس الحدود التركية، وضحيتان في قرية كالطة من 

(، محافظة ريف دمشق 1جراء انفجار لغم أرض ي(، محافظة إدلب )ضحية واحدة في مخيم حلب 

الحدود ضحايا، بينما قتلت قوات حرس  6)ضحية واحدة في مدينة عربين(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ضحايا في مدينة اعزاز في محافظة حلب من جراء تفجير مفخخة، وضحيتان  5التركية ضحيتين، وقتل 

 في بلدة الكرك في محافظة درعا، وضحيتان في قرية الكالطة في محافظة الرقة نتيجة عبوات ناسفة. 

 2017 /5 /4الخميس  -د

وزعون على النحو اآلتي: محافظة إدلب ضحايا في سورية، بينهم طفالن وامرأة؛ يت 9رصدنا سقوط  -

 3)ضحية واحدة في ريف إدلب الجنوبي(، محافظة دمشق )ضحيتان في حي القابون(، محافظة درعا )

ضحايا في مخيم الركبان(، محافظة الرقة )ضحية واحدة في قرية الحدادية(، محافظة حماة )ضحية 

احدة في حي القصور(. قتل منهم النظام واحدة في مدينة اللطامنة(، محافظة دير الزور )ضحية و 

ضحايا، وقتلت قوات سورية الديمقراطية "قسد" ضحية واحدة في قرية الحدادية في  4وحلفاؤه 

محافظة الرقة، بينما قتل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام "داعش" ضحية واحدة في حي 

لركبان على الحدود السورية األردنية بانفجار ضحايا في مخيم ا 3القصور في مدينة دير الزور. وقتل 

 سيارة مفخخة مجهول الجهة املنفذة.  

 2017 /5 /5الجمعة  -هـ

نساء؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة  4أطفال و16ضحية في سورية، بينهم  30رصدنا سقوط  -

(، محافظة حمص )ضحية واحدة في بلدة درعا )ضحيتان في درعا البلد، وضحية واحدة في بلدة إبطع

ضحية في شارع  18تلدهب، وضحيتان في بلدة تير معلة(، محافظة الرقة )ضحيتان في مدينة الطبقة، و

ضحايا في  3فلسطين في مدينة الطبقة، وضحية واحدة في قرية رقة السمرة(، محافظة دير الزور )

ايا، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد ضح 6منطقة جزرة ميالج(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ضحية في محافظة الرقة، وقتلت قوات سورية الديمقراطية "قسد" ضحيتين في مدينة  19"داعش" 

ضحايا في منطقة جزرة ميالج في محافظة دير الزور من جراء انفجار لغم أرض ي زرعه  3وقتل الطبقة، 

 تنظيم الدولة اإلسالمية.  

 2017 /5 /6السبت  -و

 اآلتي: محافظةضحايا في سورية، بينهم طفالن وامرأة واحدة؛ يتوزعون على النحو  5رصدنا سقوط  -

الرقة )ضحية واحدة في بلدة املنصورة، وضحية في بلدة السويدية(، محافظة حمص )ضحية في مدينة 
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م النظام تلبيسة وضحية في مدينة تلدو(، محافظة حماة )ضحية واحدة في مدينة اللطامنة(. قتل منه

ضحايا، بينما قتلت قوات التحالف ضحية واحدة في بلدة املنصورة في محافظة الرقة،  3وحلفاؤه 

 في انفجار لغم أرض ي مجهول املصدر.   في محافظة الرقةوقتلت ضحية واحدة في بلدة السويدية 

 2017 /5 /7األحد  -ز

ريف  اآلتي: محافظةزعون على النحو أطفال وامرأتان؛ يتو  4ضحية في سورية، بينهم  11رصدنا سقوط  -

ضحايا في قرية الكناوية التابعة ملنطقة  10دمشق )ضحية واحدة في بلدة بيت جن(، محافظة حمص )

 مسكنة(. جميعهم قتلوا على يد النظام وحلفائه.
 

 

 ( أعداد الضحايا في األسبوع األول من أيار1الشكل )
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 املناطق في األسبوع األول من شهر أيار( خريطة توزع الضحايا حسب 2الشكل )

 

 

 ( التسلسل الزمني لعدد الضحايا في األسبوع األول من شهر أيار3الشكل )
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 ( العدد الكلي للضحايا في األسبوع األول من شهر أيار4الشكل )
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 القصف .2

حرصنا في تصنيف "القصف" على رصد ما هو نوعي منه؛ بعد أن أصبح القصف باألسلحة املتوسطة في 

الحرب الدموية على الشعب السوري أمًرا "اعتيادًيا"، ومن ثم تتخطى احتياجات رصده في املناطق كلها 

ه "ال يوجد رصد". قدرتنا الحالية. ونتيجة ذلك سيجد القارئ أننا سجلنا في بعض خانات هذا التصنيف أن

فضلنا هذا على ملء الخانات بما ال يحقق معايير الرصد التي اعتمدناها، ومن ثم يخّل بالنتائج املمكن  إذ

 استخالصها منها.

 2017 /5 /1اًلثنين  -أ

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة حلب )بلدات  3منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  26تركز القصف على  -

مناطق في محافظة ريف دمشق )مدن: سقبا وعربين وحرستا  6عويجل وكفرناها وخان العسل(، و

 3و وحمورية وكفربطنا، وبلدة أوتايا(، ومنطقتان في محافظة إدلب )مدينة خان شيخون بلدة بداما(،

مناطق في محافظة حمص )مدينة كفرالها وبلدة الطيبة وجبل أبو الظهور(، ومنطقة واحدة في 

مناطق  4محافظة دمشق )حي القابون(، ومنطقتان في محافظة درعا )درعا البلد، وقرية اليادودة(، و

ة القنيطرة في محافظة حماة )مدينتا اللطامنة ومورك، بلدتا لحايا ولطمين(، ومنطقة واحدة في محافظ

مناطق في محافظة الرقة )مدينة الطبقة وحيا الرميلة واالدخار(، ومنطقة واحدة  3)بلدة طرنجة(، و

منطقة منها، بينما قصفت قوات  22في محافظة دير الزور )حي الجورة(. قصف النظام وحلفاؤه 

إلسالمية حي التحالف الدولي ضد "داعش" ثالث مناطق في محافظة الرقة، وقصف تنظيم الدولة ا

 الجورة في محافظة دير الزور.

 اوي السالح الكيم -2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية -3

 ال يوجد رصد -
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 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد. -
 

 القصف بالذخائر الفراغية  -5

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية مدينة اللطامنة في محافظة حماة. -

 القصف بالذخائر الفوسفورية -6

 ال يوجد رصد.  -

 القصف بقذائف الهاون  -7

 ال يوجد رصد -

 مفخخات -8

 ال يوجد رصد -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -9

في محافظة ريف  قصف النظام وحلفاؤه مستشفى في مدينة عربين وفرقة دفاع مدني في بلدة أوتايا -

 دمشق.
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 2017 /5 /2الثالثاء  -ب

 قصف متنوع بري وجوي  -1

منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو  اآلتي : منطقتان في محافظة الحسكة  27تركز القصف على  -

مناطق  5)قريتا الدشيشة وتل جابر(، ومنطقتان في محافظة حلب )بلدتا بنان الحص وسرج فارع(، و

اطق في من 4في محافظة حماة )مدينتا اللطامنة وكفرزيتا، وبلدات معركبة والبويضة واملنصورة(، و

محافظة إدلب ) مدينتا خان شيخون وجسر الشغور وبلدتا الهبيط وتل عاس(، ومنطقتان في محافظة 

مناطق في محافظة حمص )مدن الرستن وتلدو وتلدهب، وبلدة  6دمشق )حيا القابون وتشرين(، و

طريق  مناطق في محافظة درعا )درعا البلد وحي 4الطيبة ومفرق التليلة ومحيط صوامع الحبوب(، و

السد، وبلدتا علما ونصيب(، ومنطقة واحدة في محافظة دير الزور )قرية الجنينة(، ومنطقة واحدة في 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي  24الرقة )قرية أخو هدلة(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

 محافظة الرقة.  فيهدلة ضد تنظيم "داعش" قريتا الدشيشة وتل جابر في محافظة الحسكة وقرية أخو 

 اوي السالح الكيم -2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية  -3

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفراغية -5

وبلدة املنصورة في محافظة حماة وبلدة  قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية مدينة اللطامنة -

 نصيب في محافظة درعا.
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 القصف بالذخائر الفوسفورية -6

 ال يوجد رصد -

 القصف بقذائف الهاون  -7

 ال يوجد رصد -

 مفخخات  -8

 ال يوجد رصد -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -9

 املدني على طريق قرية بصر الحرير في محافظة درعا.عناصر من الدفاع  4قتل  -

 

 2017 /5 /3األربعاء  -ج

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة ريف  4منطقة في سورية، ويتوزعون على النحو اآلتي:  43تركز القصف على  -

مناطق في محافظة إدلب )مدينة جسر  6(، ودمشق )مدينتا حرستا وعربين، وبلدتا حزرما وحمورية

مناطق في محافظة  8(، و1الشغور، وبلدات: تل عاس ومعصران والهبيط ومخيما البانياسية ومخيم حلب 

حماة )مدينتا كفرزيتا واللطامنة، وبلدات: لطمين، الزالقيات، معركبة، الصياد، سوحا، قلعة املضيق(، 

مناطق في  5د، وبلدات نصيب وزمرين وكوم الرمان وجنين وغرز(، ومناطق في محافظة درعا )درعا البل 6و

محافظة حمص )مدينة تلبيسة، بلدات الرجم العالي واملشرفة ومداجن الصياد(، ومنطقة واحدة في مدينة 

دمشق )حي القابون(، ومنطقتان في محافظة حلب )بلدتا القراص ي وخلصة(، ومنطقتان في محافظة الرقة 

قرية هنيدة(، ومنطقتان في محافظة الالذقية )محورا حبل األكراد والتركمان(. قصف منها )مدينة الطبقة و 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" مدينة الطبقة وقرية هنيدة  41النظام وحلفاؤه 

 في محافظة الرقة.   
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 اوي السالح الكيم -2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية -3

 يوجد رصد.ال  -

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد.  -

 القصف بالذخائر الفراغية  -5

حماة، ومدينة  في محافظةقصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية مدينة اللطامنة وبلدة لطمين  -

 معصران وبلدة الهبيط في محافظة إدلب.

 القصف بالذخائر الفوسفورية -6

 ال يوجد رصد -

 ائف الهاون القصف بقذ -7

 ال يوجد رصد -

 مفخخات -8

 استهدفت مدينة اعزاز في محافظة حلب بمفخخة. -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي وثقنا استهدافها بالقصف -9

 ( في محافظة إدلب.1قصف النظام وحلفاؤه مخيم حلب ) -

 في محافظة الرقة. قصفت قوات التحالف الدولي مسجد "حمادة العليوي" في قرية هنيدة -
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 2017 /5 /4الخميس  -د

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة إدلب  3منطقة في سورية، وتفصيلها على الشكل اآلتي:  39تركز القصف على  -

مناطق في محافظة ريف دمشق )مدن: دوما وحرستا  7)مدينة جسر الشغور وبلدتا بداما والصحن(، و

، وبلدات مغر املير والزيات وبيت جن وضهر األسود(، ومنطقتان في محافظة درعا )درعا البلد والنشابية

وحي طريق السد(، ومنطقتان في محافظة السويداء )بلدتا املجيمر وبكا(، ومنطقتان في محافظة دمشق 

فة وتير مناطق في محافظة حمص )مدينة الرستن، وبلدات صهيريج واملشير  4)حيا القابون وتشرين(، و

منطقة في محافظة حماة )مدينتا اللطامنة وكفرزيتا، وبلدات: لحايا ومعركبة وعقيربات  12معلة(، و

والزالقيات وقلعة املضيق وقسطون وزيزون والزكاة والبويضة وحصرايا(، ومنطقة واحدة في محافظة 

شدية وجمعية الرواد مناطق في محافظة دير الزور )حي الفردوس وحي الر  6الرقة )مدينة الطبقة(، و

منطقة، بينما قصفت قوات  35ومحيط املقابر وجبل ثردة وبلدة الحسينية(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

 اإلسالمية حيالتحالف الدولي ضد "داعش" مدينة الطبقة في محافظة الرقة، وقصف تنظيم الدولة 

صفت بلدتا املجيمر وبكا في محافظة الس
ُ
 ويداء بقذائف هاون مجهولة املصدر. القصور في دير الزور، وق

 اوي السالح الكيم -2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية -3

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفراغية -5

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية مدينة كفرزيتا في محافظة حماة. -

 وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدة الحسينية في محافظة دير الزور.قصف النظام  -
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 القصف بالذخائر الفوسفورية -6

 ال يوجد رصد -

 القصف بقذائف الهاون  -7

صفت بلدتا املجيمر وبكا في محافظة السويداء بقذائف الهاون مجهولة املصدر. -
ُ
 ق

 مفخخات -8

سورية األردنية، ولم تتبن أي جهة التفجير انفجرت سيارة مفخخة في مخيم الركبان على الحدود ال -

 حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

 

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -9

استشهد اإلعالمي املعروف باسم "محمد القابوني" في أثناء تغطيته املعارك الدائرة في حي القابون  -

 جهة، وبين فصائل املعارضة املسلحة من جهة أخرى. بين النظام وحلفائه من 
 

 

 2017 /5 /5الجمعة  -هـ

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة دمشق  3منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  43تركز القصف على  -

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، وبلدات نصيب وتل مطوق  7وتشرين وبرزة(، و )أحياء: القابون 

مناطق في محافظة حمص )مدينتا الرستن  8وخربة فادة والصورة والغارية الغربية وابطع(، و

 4والسخنة، وبلدات املجدل وتير معلة وقنيطرات وحقل األرك ومفرق تليلة ومحيط الصوامع(، و

مناطق في  7إدلب )مدينة جسر الشغور وبلدات بداما والناجية وشاغوريت(، ومناطق في محافظة 

 7محافظة حلب )مدينتا عندان وحريتان، وبلدات كفر حمرة ومعارة األرتيق وحيان وبابيص واملالح(، و

مناطق في محافظة حماة )مدينة اللطامنة، وبلدات قسطون والزقوم والحميدية والدقماق والزالقيات 
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، ومنطقتان في محافظة الرقة )قرية هنيدة ومدينة الطبقة(، ومنطقتان في محافظة والحواش(

مناطق في محافظة دير الزور )حيا العمال والرصافة ومحيط  3القنيطرة )بلدتا الصمدانية وأوفانيا(، و

منطقة، بينما فصفت قوات التحالف الدولي قرية  41مطار دير الزور(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

 يدة ومدينة الطبقة في محافظة الرقة.هن

 اويةاألسلحة الكيم  -2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية -3

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد. -
 

 القصف بالذخائر الفراغية -5

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفوسفورية -6

 ال يوجد رصد -

 القصف بقذائف الهاون  -7

 ال يوجد رصد -

 مفخخات -8

 ال يوجد رصد -
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 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -9

قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" مسجد "العروة الوثقى" في بلدة هنيدة في محافظة  -

 الرقة.

 

 2017 /5 /6السبت  -و

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة حماة )مدينتا  5منطقة في سورية موزعة على النحو اآلتي:  28تركز القصف على  -

كفرزيتا، اللطامنة، وبلدات الزكاة والزالقيات وعقيربات(، ومنطقة واحدة في محافظة دير الزور 

حافظة الرقة(، ومنطقتان في م -)مدينة امليادين(، ومنطقة واحدة في محافظة حلب )أوتستراد حلب

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، وبلدات علما والغارية الغربية  4دمشق )حيا القابون وتشرين(، و

 8مناطق في ريف دمشق )مدن جرمانا ودوما وكفربطنا، وبلدتا املحمدية وبيت نايم(، و 5والصورة(، و

األسود وهبرة وكفرالها مناطق في  محافظة حمص )مدينتا تلبيسة وتلدو، وبلدات الزعفرانة والسعن 

والعنطو وتير معلة(، ومنطقة واحدة في محافظة القنيطرة )بلدة مسحرة(، ومنطقة واحدة في محافظة 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي  26الرقة )بلدة املنصورة(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

صفت مدينة جرم
ُ
انا في ريف دمشق بقذائف هاون ضد "داعش" بلدة املنصورة في محافظة الرقة، وق

 مجهولة املصدر.
 

 السالح الكيماوي  -2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية -3

 ال يوجد رصد -
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 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفراغية -5

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية حي القابون في مدينة دمشق. -

 بالذخائر الفوسفوريةالقصف  -6

 ال يوجد رصد -

 القصف بقذائف الهاون  -7

 قصفت مدينة جرمانا في محافظة ريف دمشق بقذائف هاون مجهولة املصدر. -

 مفخخات -8

 ال يوجد رصد -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -9

 قصف النظام وحلفاؤه مكتب وكالة قاسيون لألنباء في حي القابون في مدينة دمشق. -
  

 2017 /5 /7األحد  -ز

 قصف متنوع بري وجوي  -1

منطقة في سورية موزعة على النحو اآلتي: منطقتان في محافظة ريف دمشق  16تركز القصف على  -

مناطق في  3)بلدتا بيت جن واألشعري(، ومنطقتان في محافظة درعا )درعا البلد وبلدة اليادودة(، و

محافظة السويداء )قرى األصفر وخربة صعد والساقية(، ومنطقتان في محافظة حماة )مدينة 

مناطق في محافظة  5طامنة وبلدة الزالقيات(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي القابون(، والل
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تلبيسة وبلدات سبخة املوح والطيبة والكناوية ومحيط حقل الشاعر(، ومنطقة واحدة  )مدينةحمص 

 في محافظة دير الزور )جبل ثردة(. تعرضت املناطق جميعها للقصف من قبل النظام وحلفائه.  

 السالح الكيماوي  -2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية -3

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية مدينة اللطامنة في محافظة حماة. -

 القصف بالذخائر الفراغية -5

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفوسفورية -6

 ال يوجد رصد -

 ف بالهاون القص -7

 ال يوجد رصد -

 مفخخات -8

 ال يوجد رصد -
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 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -9

 ال يوجد رصد -

 

 

( عدد الهجمات على املراكز الحيوية والكوادر الطبية والدفاع املدني في األسبوع األول 5الشكل )

 من شهر أيار

 
 

2

1

222

اع عدد الهجمات على املراكز الحيوية والكوادر الطبية والدف

املدني في األسبوع األول من أيار

صحافة مستشفيات مخيمات أماكن عبادة دفاع مدني
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ا في األسبوع األول من شهر أيار( عدد 6الشكل )  الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دوليا

 
 

 

 ( عدد املجازر املرتكبة في األسبوع األول من شهر أيار7الشكل )

 

1

11

051015
عدد الهجمات

وع األول في األسباعدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دوليا 

أيارشهر من 

فراغية

عنقودية

0

1

2

3

4

5

داعشالنظام وحلفاؤهالتحالف الدولي

أيارشهر عدد املجازر املرتكبة في األسبوع األول من
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 التهجير القسري  .3

 2017 /5 /1اًلثنين  -أ

(، الدفعة السابعة من مهجري حي الوعر بحمص وسط سورية، إلى 1/5/2017وصلت، االثنين ) -

محافظة إدلب شماليها، بحسب ما صرح مسؤول في منظمة "سوريا لإلغاثة والتنمية". وقال املسؤول 

اللوجستي في املنظمة، عبيدة دندش، إن القافلة تشمل خمسين حافلة وثماني شاحنات، تقل أكثر من 

  امدنيً  2200
ً

كم شمال مدينة إدلب(،  6، توزعوا على القرية الطينية في مدينة معرة مصرين )ومقاتال

 ومخيم "ساعد" في بلدة معارة األخوان القريبة.

(، من النازحين 1/5/2017كم شرق درعا( في بيان له، االثنين ) 10طلب املجلس املحلي في بلدة صيدا ) -

ساعة، والعودة إلى مناطقهم، "إفساًحا  72القاطنين في البلدة إخالء املنازل التي يسكنون فيها خالل 

الجديد بموجة  إلجراءاملحلي اللمجال" لنازحين جدد إلى البلدة من مناطق شرق درعا. وبرر املجلس 

 النزوح من مدينة درعا وبلدة النعيمة شرق درعا، نتيجة التصعيد العسكري لقوات النظام هناك.

 2/5/2017الثالثاء  -ب

 120(، حافالت وسيارات إسعاف يرافقها الهالل األحمر، تقل حوالى 2017أيار  2وصلت، الثالثاء ) -

 مع عائالتهم من بلدة سبنا بالقلمون 
ً

الغربي إلى مدينة الرحيبة بالقلمون الشرقي، بموجب اتفاق  مقاتال

 مع النظام. 

 3/5/2017األربعاء  -ج

(، تأجيل خروج 3/5/2017أعلنت "لجنة تفاوض" حي الوعر في مدينة حمص وسط سورية، األربعاء ) -

صادر الدفعة الثامنة من مهجري الحي حتى "إشعار آخر"، ألسباب "تفاوضية مع النظام"، بحسب بيان 

عن اللجنة. وجاء في البيان املوزع في الحي، أن تسليم بطاقات الخروج للدفعة السادسة نحو مدينة 

جلت "ألسباب تفاوضية" مع النظام، من دون أن  98جرابلس )
ُ
كم شمال شرق حلب( شمالي البالد، أ

 تفصح عن تلك األسباب.

 4/5/2017الخميس  -د

عائلة نازحة  85(، إن 4/5/2017لي شرقي سورية، الخميس )قالت إدارة مخيم الهول في الحسكة شما -

كم جنوب شرق مدينة الحسكة( في األسبوع الفائت، فيما  75سورية والجئة عراقية وصلوا إلى املخيم )
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باتجاه مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي. وأوضحت مسؤولة مكتب العالقات في  اشخصً  53غادره 

وصلت إلى املخيم يوم الجمعة  ات عراقية، مؤلفة من ثالثين شخصً املخيم بريفان حسن، أن ست عائال 

 في اليوم نفسه. اشخصً  22عائلة سورية مؤلفة من  11الفائت، ووصلت 

حافلة تقل مهجرين من حي الوعر بمدينة حمص وسط سورية،  25(، 4/5/2017وصلت، الخميس ) -

ول بقية الحافالت التي تضم مهجري إلى "تحويلة مصياف" الخاضعة للنظام شمالي الحي، بانتظار وص

 الدفعة الثامنة، لالنطالق نحو مدينة جرابلس في حلب شمالي البالد.

 5/5/2017الجمعة  -هـ

 5وصلت الدفعة الثامنة من مهجري حي الوعر إلى مدينة الباب شرق حلب، شمالي سورية، الجمعة ) -

  327عائلة ) 303حافلة، بداخلها  36(، وضمت الدفعة 2017أيار 
ً

،  381، رجال
ً
  507امرأة

ً
(، طفال

 إلى ثماني شاحنات تحمل األمتعة، منها ثالث شاحنات تحمل أمتعة الدفعة السادسة.
ً
 إضافة

 6/5/2017السبت  -و

 ال رصد -

 7/5/2017األحد  -ز

(، في املنطقة الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام 7/5/2017بدأ أهالي مخيم اليرموك، األحد ) -

جنوبي دمشق بالتجهيز للخروج إلى محافظة إدلب ضمن املرحلة الثانية التفاق املدن الخمسة املوقع 

حزب هللا اللبناني  بين جيش الفتح والجانب اإليراني برعاية قطرية. ونقلت قناة املنار التابعة مليلشيا

ستبدأ يوم األحد املقبل بخروج  اسابًق  ُوقعيوم األحد أن املرحلة الثانية من اتفاق املدن الخمس الذي 

العائالت ومقاتلي هيئة تحرير الشام والجرحى املوجودين داخل مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق 

من املنطقة املمتدة من محيط جامع الحبيب إلى محافظة إدلب، مشيرة إلى أنه بعد انسحاب املقاتلين 

 50املصطفى حتى جامع الوسيم ستدخل قوات النظام والفصائل الفلسطينية بمساحة تقارب إلى 

 باملائة من مساحة مخيم اليرموك.

(، إن لجنة مدنية 7/5/2017قال املجلس املحلي لحي برزة شمال شرق العاصمة دمشق، األحد ) -

التفاق مع قوات النظام يقض ي بخروج مقاتلي الجيش السوري الحر وعسكرية من الحي توصلت 

 والعائالت التي ترغب بمغادرته.
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 أخبار اللجوء .4

 2017 /4 /24اًلثنين  -أ

نكتب ألطفال »أطلقت أعمال الدورة السادسة عشرة من منتدى اإلعالم العربي في دبي، مبادرة باسم  -

« دبي للعطاء»املخيمات. وقال الرئيس التنفيذي ملؤسسة تهدف إلى تعليم األطفال السوريين في « سورية

تحسين مخرجات القراءة والرياضيات واملهارات »إن املبادرة املشتركة بين املنتدى واملؤسسة، تضمن 

 16و 6من الالجئين السوريين في املرحلة العمرية ما بين  ااالجتماعية العاطفية لألطفال األكثر حرمانً 

 «.اعاًم 

 2017\4\25اء الثالث  -ب

للتعلم األلكتروني، يعّرف الالجئين السوريين في األردن بحقوقهم  اأطلقت منظمة العمل الدولية برنامًج  -

ومسؤولياتهم، بموجب قانون العمل في البالد. وقالت منسقة شؤون الالجئين السوريين في منظمة 

م، مساعدة الالجئين السور »، إن «مها قطاع»العمل الدولية في األردن 
ّ
يين على العمل في القطاع املنظ

هي خطوة مهمة لحماية العمال وتحسين ظروفهم في العمل، ولذلك قمنا بتصميم برنامج مجاني سهل 

االستخدام، ويمكن تنزيل تطبيق له على أجهزة الهواتف الذكية، لتشجيع مزيد من العمال السوريين 

 «.على التقدم للحصول على تصاريح عمل

 2017\5\3األربعاء  -ج

(، عقد اتفاق باب السالمة الذي ينص 3/5/2017ينتظر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، األربعاء ) -

على تقديم األمم املتحدة مساعدات لالجئين السوريين القاطنين في املخيمات، وفي املناطق السورية 

السورية بأن املساعدات التي املختلفة، وتصل إلى مليوني دوالر. ونقلت قناة الجزيرة من الحدود التركية 

 ستقوم املنظمة الدولية بتقديمها للسوريين في سبيل سد حاجات النازحين املوجودين في املخيمات.

أنها بدأت « ستيفان يانيف»(، في كلمة ألقاها وزير الدفاع البلغاري 3/5/2017أعلنت بلغاريا، األربعاء ) -

حدودها مع تركيا، بهدف وقف تدفق املهاجرين. وأضاف كلم من األسالك الشائكة على  70بإنشاء آخر 

كلم، منها  201أن بالده سوف تبسط سيطرتها قريًبا على حدودها مع تركيا، والبالغ طولها « يانيف»

 كلم في الجانب الذي يمر من البحر واألنهار. 69كلم حدود برية، و 132

شهرية للطلبة « رواتب»(، أنها خصصت 3/5/2017، األربعاء )«تركيا»أعلنت وزارة التعليم الوطني في  -

السوريين الراغبين بااللتحاق بمدارس التعليم )الفني والعملي( في املدن التركية جميعها. وذكرت وسائل 
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من « اإلعدادية»ليرة تركية لطلبة الشهادة « 400»إعالم تركية محلية، أن الوزارة خصصت راتًبا بقيمة 

 MESLEKÎ»سنة واملسجلين في مراكز التعليم املنهي  18إلى  14بين السوريين ممن تتراوح أعمارهم 

EĞİTİM MERKEZİ.» 

 2017\5\4الخميس  -د

( إيقافها خدمة لم الشمل من 4/5/2017أعلنت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، الخميس ) -

ة بطلب من السلطات األراض ي السورية إلى التركية بصورة كاملة. وجاء ذلك في بيان أصدرته اإلدار 

عن  اأهلنا الكرام، نعلمكم أن الجانب التركي توقف نهائيً »التركية املسؤولة عن املعبر، وجاء فيه: 

 . (1)«استقبال طلبات لم الشمل، إلى تركيا، حتى إشعار آخر

 2017 /4 /28الجمعة  -هـ

 5/5/2017)في بيان، الجمعة « هيومن رايتس ووتش»طالبت منظمة حقوق اإلنسان  -
ً

من املغرب  (، كال

والجزائر، بحل ملف الالجئين السوريين العالقين على الحدود بين البلدين بظروف قاسية. ودعت 

ا على رغبات طالبي التدخل لتشارك املسؤولية والنظر في طلبات الحماية اعتمادً »املنظمة في بيانها 

ي اللجوء جميعهم، والسيما الحوامل اللجوء السوريين، وضمان إتاحة الخدمات الضرورية لطالب

 «.واملرضعات

(، بعد رفض 5/5/2017في لبنان، الجمعة )« طرابلس»في مدينة « ختام زريق»توفيت الالجئة السورية  -

، أن «اإلسالمي الخيري »وأوضحت املسؤولة في مستشفى «. املستشفى اإلسالمي»استقبالها من قبل 

كانت اإلدارة  إذصلت الى طوارئ املستشفى بعد ظهر اليوم، املريضة هي سورية الجنسية وكانت قد و »

 للتأمين، املفوضة من هيئات إغاثة النازحين السوريين في لبنان.« Next Care»بانتظار موافقة شركة 

 2017 /6/5السبت  -و

وجه "محمد خالص بيلدن" رئيس منظمة "آفاد" رسالة لالتحاد األوروبي يدعوهم فيها للنظر واالهتمام  -

بشؤون الالجئين السوريين بسبب األوضاع املتردية التي يعيشونها. وصرح "بيلدن" لوكالة األناضول 

التركية قوله "على االتحاد األوربي االهتمام والنظر أكثر بوضع الالجئين السوريين، وينبغي عليهم 

ضطهدين واملهجرين االلتزام بوعودهم التي قطعوها، وعلى اإلنسانية أن تصغي لهؤالء املظلومين وامل

 من منازلهم".

                                                           
 (.4لالطالع على القرار راجع امللحق رقم ) (1)
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 اعاًم  29أكدت السلطات األملانية عبر مكتب املدعي االتحادي قبضها على شاب سوري يبلغ من العمر  -

« أحمد آية»بتهمة االنتماء لتنظيم الدولة. وقالت أجهزت األمن األملانية أن الشاب السوري املدعو 

 من مثل جبهة فتح الشام وتنظيم الدولة. -وصفها بحسب-يرجح انتماؤه إلى منظمات إرهابية أجنبية 

(، باستقبال بالده الالجئين السوريين 6/5/2017أشاد رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدريم"، السبت ) -

والعراقيين على مدار السنوات املاضية، موضًحا أنها بذلك تضرب أفضل مثل في العالم على روح 

ئيس الحكومة التركية في املؤتمر الرابع ألتراك "غاغاوز" في مدينة األخوة. جاء ذلك في كلمة ألقاها ر 

كورمات عاصمة إقليم "غاغاوزيا" املتمتع بحكم ذاتي في جمهورية مولدوفيا، بحضور نظيره املولدوفي 

 "بافل فيليب" ورئيسة اإلقليم "إيرينا فاله".

 7/5/2017األحد  -ز

أول ألبوم موسيقي له من إنتاج شركة تسجيالت كبرى، ويحمل « رامي»يصدر الالجئ السوري في أملانيا  -

قصته، مشيًرا إلى  BBCلبتهوفن. ونشر موقع « أنشودة الفرح»، ويبدأ بعزف رامي لـ «رحلتي»األلبوم اسم 

ته، وعزف في بعض أن رامي قد حمل عندما غادر منزله في مدينة حمص السورية الكمان معه في رحل

 مخيمات الالجئين في رحلته، وحاز عزفه على إعجاب بعض حراس الحدود العدائيين أيًضا.
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 خريطة السيطرة العسكرية .5

 1/5/2017اًلثنين  -أ

(، مقتل عناصر لقوات 1/5/2017أعلنت "الفرقة الوسطى" التابعة للجيش السوري الحر، االثنين ) -

كم شمال مدينة حماة(  24"، استهدفت حاجز زلين جنوبي بلدة اللطامنة )النظام في عملية "انغماسية

وسط سورية. وأوضحت "الفرقة الوسطى" في بيان في حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن العملية 

أسفرت عن مقتل سبعة عناصر، واالستيالء على رشاش متوسط نوع "بي كي س ي"، ورشاشين 

 "كالشينكوف".

(، على موقعين خاضعين لسيطرة النظام السوري، في 1/5/2017، االثنين )سيطر تنظيم الدولة -

 الواقعة في ريف حمص الشرقي.« جب الجراح»محيط ناحية 

(، بقذائف ثقيلة عدة، مستهدفة مواقع لقوات سورية 1/5/2017ساندت املدفعية التركية، االثنين ) -

قع درع الفرات في ريف حلب الشمالي. في الديمقراطية في محيط مدينة اعزاز خالل هجوم لها على موا

محاولة جديدة لقوات سورية الديمقراطية التقدم على حساب الفصائل الثورية في ريف حلب 

دارت اشتباكات عنيفة في محيط مدينة اعزاز على محور بلدة مرعناز، قامت في إثرها  إذالشمالي؛ 

ديمقراطية في بلدة مرعناز وعين دقنة اللتين املدفعية التركية باستهداف أماكن تمركز قوات سورية ال

لسوريا الديمقراطية، لشن هجمات ضد قوات درع الفرات بريف حلب الشمالي، من  اتعّدان منطلًق 

عن نتائج  -بعد فشلها في التقدم باتجاه اعزاز-دون أن تصدر قوات سورية الديمقراطية أي بيان 

 االستهداف التركي ملواقعها.

على مواقع للنظام في ريف حمص الشرقي  امعاكًس  ا(، هجوًم 1/5/2017الدولة، االثنين )شّن تنظيم  -

 بعد سيطرة قوات النظام وامليليشيات املوالية لها على حقل الشاعر النفطي بصورة كاملة.

 2017 /5 /2الثالثاء  -ب

دمشق، في إثر  سيطرت قوات املعارضة السورية، على نقاط عّدة على جبتهي القابون وحي تشرين في -

على تلك النقاط، الثالثاء  ااشتباكات مع قوات النظام. وأعلنت قوات املعارضة أنها نفذت هجوًم 

(، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة، قتل في إثرها أكثر من عشرة عناصر من قوات 2/5/2017)

 النظام السوري.

اب الثوار في ريف حلب الجنوبي وسط (، أن تتقدم على حس2/5/2017حاولت قوات النظام، الثالثاء ) -

دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام املدعومة  إذاشتباكات عنيفة وقصف متبادل بين الطرفين؛ 

بامليليشيات اإليرانية والثوار على جبهة ريف حلب الجنوبي في إثر محاولة جديدة لقواته بالتقدم على 
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ة العزيزية"، بدأتها قوات النظام بعملية تسلل إلى مواقع حساب الثوار على جبتهي "خربة املناصير وقري

 الثوار على هاتين الجبهتين دارت في إثرها اشتباكات عنيفة.

 55(، إنها تقدمت في مدينة الطبقة )2/5/2017قالت "قوات سورية الديمقراطية" )قسد(، الثالثاء ) -

 تنظيم "الدولة اإلسالمية". كم غرب مدينة الرقة(، شمالي شرقي سورية، في عقب اشتباكات مع

وعناصر  PYD بالـ(، اشتباكات عنيفة بين قوات سورية الديمقراطية ممثلة 2/5/2017دارت، الثالثاء ) -

من عشيرة الجبور العربية. قامت قوات سورية الديمقراطية بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة 

ر العربية في إثر اشتباكات دارت فجر اليوم الشدادي في ريف الحسكة ملواجهة عناصر عشيرة الجبو 

بتأثير التوتر األمني الحاصل في املدينة منذ يومين، في إثر مقتل  PYD الـبين عناصر من العشيرة وقوات 

، ومطالبة أهالي العشيرة بإخراج الغرباء من املدينة، وتسليمها إلى PYD الـشاب من على أيدي عناصر 

 أهلها فقط.

على حي القابون الدمشقي، في محاولة منها  ا(، هجوم شرًس 2/5/2017النظام، الثالثاء )بدأت قوات  -

 
ً

 الـعن استخدامها خراطيم  للتقدم على حساب الثوار وسط قصف مدفعي وصاروخي مكثف، فضال

TNT في محاولة جديدة لقوات النظام مدعومة من قبل امليليشيات اإليرانية التقدم في داخل حي ،

 لدمشقي. القابون ا

(، سيطرتها على األحياء الحديثة في مدينة 2/5/2017أعلنت "قوات سورية الديمقراطية، الثالثاء ) -

كم غرب الرقة(، شمالي شرق سورية، بعد معارك مع تنظيم "الدولة اإلسالمية". وأوضحت  55الطبقة )

يم "الدولة" في داخل "قسد" في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أنها تمكنت من محاصرة عناصر تنظ

 سد الفرات، بعد سيطرتها على الحي األول والثاني والثالث )األحياء الحديثة( في مدينة الطبقة.

فجر عنصران من تنظيم "الدولة اإلسالمية" نفسيهما، الثالثاء، قرب مقر لقوات "األسايش"، الذراع  -

 كم جنوب الحسكة(، شمالي شرق سورية. 62األمني لـ "اإلدارة الذاتية الكردية"، في مدينة الشدادي )

 2017 /5 /3األربعاء  -ج

(، محاولة تسلل لقوات سورية الديموقراطية على 3/5/2017صدت املعارضة السورية، األربعاء ) -

محور كفر بلدة خاشر شمالي حلب، ودارت في إثر ذلك اشتباكات بين الطرفين باألسلحة الخفيفة 

 واملتوسطة.

(، في محيط 3/5/2017ة بين قوات النظام وتنظيم الدولة اإلسالمية، األربعاء )دارت اشتباكات عنيف -

ومحيط منطقة الصوامع بريف حمص الشرقي. وجاءت االشتباكات إثر محاولة « محمية التليلة»مفرق 

قوات النظام التقدم على املحورين لليوم الثاني على التوالي، وسط قصف متبادل بين الطرفين 

 سلحة الثقيلة واملتوسطة، في املنطقة الواقعة شرقي مدينة تدمر.واشتباكات باأل 
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(، خسائر جديدة في صفوف قواته في محيط العاصمة، 3/5/2017تكبدت قوات األسد، األربعاء ) -

الدمشقي، شرقي العاصمة، من جراء تمكن الثوار من استهداف  وبالتحديد على أطراف حي القابون 

ثكنة عسكرية للقوات املوجودة في محيط الحي، بصاروخ موجه أسفر عن تدمير دبابة ومستودع 

 على محاولة النظام التقدم باتجاه الحي. اذخيرة، ردً 

قوات سورية  على مواقع امعاكًس  ا(، هجوًم 3/5/2017شن مقاتلو تنظيم الدولة، األربعاء ) -

الديمقراطية بريف الرقة الغربي بالقرب من مدينة الطبقة استهدف قرية الصفصافة في الجهة 

 
ً
لهذا الهجوم في محاولة لتخفيف  امن تسيير العربات املفخخة منطلًق  االشرقية من املدينة، متخذ

دينة الطبقة الضغط عن قواته املوجودة في منطقة سد الفرات وأحياء املشرفة والحرية شمال م

 القريبة من منطقة السد.

كم شرق  7(، إن "فيلق الرحمن" سيطر على معظم مدينة زملكا )3/5/2017قال ناشطون، األربعاء ) -

العاصمة دمشق(، بعد اشتباكات مع "جيش اإلسالم"، واندلعت مواجهات بين الطرفين للمرة األولى في 

ق الرحمن"، التابع للجيش السوري الحر، شَن بلدة بيت سوى القريبة. وأوضح الناشطون، أن "فيل

على مدينة زملكا، مساء أمس الثالثاء، بعد مقتل قيادي فيه، يدعى "أبو نجيب"، برصاص  اهجوًم 

قناص "جيش اإلسالم"، انتهت بسيطرته عل معظمها، فيما ال يزال األخير يسيطر على نقاط في أطراف 

 املدينة.

(، صدها محاولة لقوات سورية الديموقراطية 3/5/2017األربعاء )أعلنت فصائل املعارضة السورية،  -

شمالي مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي. واندلعت اشتباكات بين الطرفين منذ « معرين»التقدم في قرية 

صباح اليوم، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل، من دون تسجيل أي طرف تقدًما على 

 حساب اآلخر.

(، إن خمسة عناصر من "قوات سورية الديمقراطية" 3/5/2017لية، األربعاء )قالت مصادر مح -

)قسد(، قتلوا في املواجهات التي دارت مع تنظيم "الدولة اإلسالمية" في أثناء محاولتهم التقدم في األحياء 

ثة كم غرب مدينة الرقة( شمالي شرقي سورية. وأوضح أحد املصادر، أن ثال 55)الحديثة ملدينة الطبقة 

عناصر من "قسد" قتلوا من جراء استهداف عناصر التنظيم عربتهم بصاروخ موجه في منطقة 

الصناعة على األطراف الجنوبية للحي األول، في حين قتل عنصران آخران برصاص قناصة التنظيم في 

 الحي الثاني.

 2017 /5 /4الخميس  -د

اولة تسلل لقوات النظام السوري على (، مح4/5/2017أحبطت فصائل املعارضة السورية، الخميس ) -

الصوامع( بريف درعا الشرقي. وحاولت املجموعة التابعة لقوات النظام زرع عبوات  –طريق )غرز 
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ناسفة في الطريق إال أن املعارضة أفشلت العملية، وأوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف 

 املجموعة.

جوم قوات النظام وميليشيا الدفاع الوطني في تصدى "جيش أسود الشرقية" التابع للجيش الحر، له -

(، بعد تقّدم النظام في التل، 2017أيار  4محيط تل صعد شرقي السويداء، جنوبي البالد، الخميس )

 على األخير، واستعاد التل. امعاكًس  اوسيطرته عليه لساعات، فيما شّن "أسود الشرقية" هجوًم 

(، مقتل ثمانية عناصر من ميليشيا "حزب هللا" 4/5/2017أعلنت "هيئة تحرير الشام"، الخميس ) -

كم جنوب غرب مدينة  50اللبنانية، من بينهم ضابط برتبة نقيب، قرب تلة الزيات في ناحية بيت جن )

 دمشق( جنوبي سورية.

(، سيطرة األخيرة على 4/5/2017نفت مصادر إعالمية موالية لقوات سورية الديموقراطية، الخميس ) -

بريف الرقة الغربي بصورة كاملة. وأشارت املصادر أن ما تتناقله وسائل اإلعالم العربية، مدينة الطبقة 

. ونّوهت إلى أن االشتباكات مازالت مستمرة انفي تماًم عن سيطرة قسد على املدينة عار عن الصحة، وم

ثاني، والثالث( بين قوات سورية الديموقراطية وتنظيم الدولة اإلسالمية، في األحياء الجديد )األول، ال

 «.سحل الخشب»وقرية 

(، في حيي 4/5/2017دارت اشتباكات بين تنظيم الدولة اإلسالمية وقوات النظام السوري، الخميس ) -

)الحويقة والرشدية( في مدينة دير الزور شرقي سورية. وتزامنت االشتباكات مع قصف مدفعي 

 على حساب اآلخر. وصاروخي متبادل بين الطرفين، من دون إحراز أي طرف تقدم

 2017 /5 /5الجمعة  -هـ

على حي القابون الدمشقي ضمن  اجديًد  ا(، هجوًم 5/5/2017شنت قوات النظام السوري، الجمعة ) -

محاوالت جديدة القتحامه. ودارت اشتباكات هي األعنف بين قوات املعارضة السورية وقوات النظام 

لهدايا باتجاه الحي، بعد تقّدم النظام بآليات دمشق الدولي وجامع ا -على محوري أوتوستراد حمص 

ثقيلة، منها سبع دبابات، وسط قصف مدفعي عنيف ومكثف من النظام على املحاور وعلى األبنية 

السكنية للحي، ما أدى إلى مقتل عنصرين من املعارضة السورية، من دون ورود تفاصيل عن الخسائر 

 لدى النظام.

عبر املتحدث باسمها محمد الصالح، أن مدينة الطبقة وسد  «بصمتتذبح  الرقة»أعلنت حملة  -

صبحا بصورة كاملة تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية، بعد انسحاب تنظيم الدولة االفرات ً

ما بين قسد وتنظيم الدولة انسحب في  جرى منهما. وأشار الصالح إلى وجود اتفاق مرفق بتعتيم إعالمي 

 إثره التنظيم من املدينة.

(، على نقطة شركة الكهرباء في مدينة دير الزور 5/5/2017طرت قوات النظام السوري، الجمعة )سي -

في إثر اشتباكات مع تنظيم الدولة اإلسالمية. جاءت السيطرة في إثر هجوم مباغت للنظام على النقطة، 
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د أنباء استخدم فيها الطرفان األسلحة املتوسطة والخفيفة وسط قصف مدفعي للنظام، من دون ورو 

 عن الخسائر بين الطرفين.

(، بين قوات النظام السوري من جهة، وقوات املعارضة 5/5/2017دارت اشتباكات عنيفة، الجمعة ) -

من جهة أخرى على جبهة مزارع جسرين في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وجاءت االشتباكات بين 

زارع، واستخدم الطرفان األسلحة الثقيلة الطرفين في محاولة النظام التقدم والسيطرة على نقاط في امل

 واملتوسطة، وسط قصف مدفعي للنظام على املنطقة، من دون ورود أنباء عن الخسائر بين الطرفين.

(، بين قوات النظام مدعومة بميليشيا الدفاع الوطني من 5/5/2017دارت اشتباكات عنيفة، الجمعة ) -

محيط منطقة املقابر جنوبي مدينة دير الزور من جراء  جهة، ومقاتلي تنظيم الدولة من جهة أخرى، في

هجوم مباغت شنه النظام على مواقع التنظيم في املنطقة بغطاء مدفعي وصاروخي، تمكنت فيها قوات 

يتناوب النظام والتنظيم  إذالنظام من السيطرة على نقطة شركة الكهرباء بالقرب من منطقة املقابر، 

 السيطرة على النقطة.

(، عن استعادته السيطرة على 5/5/2017جيش النصر" التابع للجيش السوري الحر، الجمعة )أعلن " -

 كم شمال غرب حماة(، وسط سورية. 32النقاط كلها التي تقدمت فيها قوات النظام في قرية الزالقيات )

(، سيطرتها على نقطة 5/5/2017أعلنت "قوات البادية" التابعة للجيش السوري الحر، الجمعة ) -

كم شرق حمص(، وسط سورية. وقال القائد  164لتنظيم "الدولة اإلسالمية" في منطقة تدمر )

العسكري "لقوات البادية"، ويدعى "أبو حيدر"، بتصريح خاص إلى وكالة "سمارت" لألنباء، إن مقاتليه 

أسفر  كم جنوب تدمر(، بعد اشتباكات مع تنظيم "الدولة"، ما 70سيطروا على واحة دلهوز والهلبة )

 من عناصر التنظيم، من دون أن يذكر عددهم. وجرح عددعن مقتل 

 6/5/2017السبت  -و

(، على مرتفع الرجم 6/5/2017سيطرت قوات النظام السوري، وامليليشيات املوالية لها، السبت ) -

العالي بريف حمص الشرقي، في إثر اشتباكات مع تنظيم الدولة اإلسالمية. ودارت االشتباكات بين 

الطرفين على جبهة املرتفع شمالي سلسلة جبال السومرية، واستخدم فيها الطرفان األسلحة الثقيلة 

 واملتوسطة، بالتزامن مع اشتباكات مماثلة دارت في محيط تلة الشيحة، في محاولة النظام التقدم.

ش الحر (، تصدي فصائل الجي6/5/2017أكد "فيلق الرحمن"، التابع للجيش السوري الحر، السبت ) -

كم شمالي  4والكتائب اإلسالمية ملحاوالت قوات النظام واملليشيات التابعة لها اقتحام حي القابون )

 .2016دمشق(، مبيًنا أنهم ملتزمون باتفاق وقف إطالق النار املوقع في أنقرة في عام 

، السبت «دإياد أبو املج»للمعارضة السورية املالزم  النصر التابعأكد املتحدث العسكري لجيش  -

لم تلتزم باتفاق تخفيف التوتر، وتقدمت إلى منطقة الزالقيات وتلتها، »(، أن قوات النظام 6/5/2017)

 «.وسيطرت على عدة نقاط
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 7/5/2017األحد  -ز

(، من أنباء عن سيطرة قوات سوريا 7/5/2017نفت "وكالة أعماق" ما تناقله ناشطون، األحد ) -

بقة بعد انسحاب عناصر تنظيم الدولة من األحياء الحديثة في الديمقراطية على كامل مدينة الط

 عناصر من قوات سورية الديمقراطية في محيط الحي األول صباح اليوم. 6املدينة، مشيرة إلى مقتل 

على قرية الزالقيات الواقعة في الريف الشمالي  اجديًد  ا(، هجوًم 7/5/2017شنت قوات النظام، األحد ) -

تدور معارك عنيفة بينها وبين الفصائل املقاتلة واإلسالمية، تمكنت فيها قوات النظام من  إذلحماة؛ 

تحقيق تقدم في القرية من الجهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، كذلك نفذت الطائرات الحربية غارات 

لقرية، وقصفت على مناطق في الزالقيات بالتزامن مع قصف للطيران املروحي بالبراميل املتفجرة على ا

قوات النظام مناطق في أطراف بلدة اللطامنة بالريف ذاته، من دون ورود معلومات عن الخسائر 

البشرية، ويأتي الهجوم على القرية من قبل قوات النظام لليوم الثالث على التوالي، في محاولة لتثبيت 

إلى استعادة  املواقع التي تتقدم إليها تعمد الفصائل في كل مرة  إذسيطرتها على املواقع التي تتقدم فيها، 

 قوات النظام في القرية ومحيطها.

(، مقتل عدد من عناصر قوات النظام، 7/5/2017أعلنت حركة "أحرار الشام اإلسالمية"، األحد ) -

كم  4وتدمير آليات لها، فيما قتل ثالثة عناصر من الحركة، في التصدي ملحاولة التقدم في حي القابون )

 عاصمة دمشق(.شمال ال

الوحدات »(، أن: 7/5/2017، األحد )«فيسبوك»العسكرية في موقع « حميميم»نشرت صفحة قاعدة  -

، بدعم ةفي الريف الشمالي ملدينة حماة االستراتيجية في سوري امستمرً  االبرية الصديقة تحرز تقدًم 

فاق التهدئة في البالد فهي جوي مباشر من القاذفات الروسية، املعارك القائمة في املنطقة ال تضر بات

 «.تشن ضد تنظيمات إرهابية متشددة
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ا: املستجدات املحلية والدولية في ما يتعلق بامللف السوري  ثانيا

 املستجدات املحلّية .1

 2017 /5 /1اًلثنين  -أ

(، إنها تلقت دعوة رسمية 1/5/2017قالت "حركة تحرير وطن" التابعة للجيش السوري الحر، االثنين ) -

لحضور جولة املحادثات الجديدة املزمع عقدها في العاصمة الكازاخية "آستانة"، الفتة إلى أن هناك 

طروحات روسية "مشجعة". وأضاف القائد العام لـ"الحركة"، العقيد فاتح حسون، أن روسيا قدمت 

ن النظام مقترًحا يتضمن إدخال قوات من دول غير مشاركة في املعارك الجارية، لفض االشتباكات بي

 والفصائل العسكرية.

(، تظاهرة في مدينة عفرين في حلب شمالي سورية، خالل احتفاالت اليوم 2017 /5 /1خرجت، االثنين ) -

العاملي للعمال، للمطالبة بحظر جوي على مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية الكردية. إذ يقول نائب رئيس 

فال العام يختلف عن األعوام املاضية ألن املجلس التنفيذي في عفرين رمزي شيخموس، "إن احت

 املناسبة أتت في وقت تاريخي ومفصلي"، على حد قوله.

(، وجود 1/5/2017نفت الهيئات املدينة والعسكرية في حي القابون شرقي العاصمة دمشق، االثنين ) -

فيسبوك"، إنه مقرات لـ"جبهة النصرة" في الحي. وقال املجلس املحلي، في بيان نشره في صفحته بموقع "

والهيئات املدنية والفصائل العسكرية ينفون ما يروج له النظام من محاربته "جبهة النصرة" في حي 

 القابون.

كم شرق مدينة حلب(، شمالي سورية، العمل على ترميم مدارس  45بدأ املجلس املحلي في مدينة الباب ) -

الدولة اإلسالمية"، ولزيادة عدد املدارس تضررت من جراء املعارك بين فصائل "درع الفرات" وتنظيم "

(، إن عدد املدارس 1/5/2017في املدينة. وقال مدير املكتب التعليمي في املجلس أحمد الكرز، االثنين )

 سيرتفع إلى تسع، في حين ستسلم الورشات العاملة أربع مدارس نهاية األسبوع الجاري.

(، تأييدها معارك 1/5/2017لي سورية، االثنين )أعلنت فصائل من الجيش السوري الحر العاملة شما -

"جيش اإلسالم" ضد "هيئة تحرير الشام" في ريف دمشق الشرقي، جنوبي سورية، الذي يسعى إلنهائها. 

في بيان، أمس األحد، إنه "عاقد العزم" على حّل "تحرير الشام" في الغوطة  " قالوكان "جيش اإلسالم

لـ بدأت االشتباكات بين الطرفين، يوم الجمعة الفائت، بعد توجيه األول  إذالشرقية بريف دمشق، 

 . (2) لهالهيئة" اتهاًما باعتقال مؤازرة "

                                                           
 (.1لالطالع على البيان راجع امللحق رقم ) (2)
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كم غرب مدينة إدلب( شمالي سورية، في بيان، االثنين  48أعلن املجلس املحلي ملدينة جسر الشغور ) -

املتواصل بأنواع األسلحة كلها. وقال (، املدينة منكوبة بالكامل، بسبب القصف الجوي 1/5/2017)

للهجمة الشرسة التي تتعرض لها األحياء  ااملجلس في بيانه الذي نشر في موقع "فيسبوك"، إنه "نظرً 

السكنية، بجميع أنواع األسلحة الفراغية، االرتجاجية، الفوسفورية، النابالم، والعنقودية، نعلن 

 املدينة منكوبة".

(، "التزامهما" بتحييد املنظمات وممتلكاتها 1/5/2017ش اإلسالم"، االثنين )أعلن "فيلق الرحمن" و"جي -

على تعليق "أطباء  اوكوادرها من االقتتال الحاصل في الغوطة الشرقية بريف دمشق جنوبي سورية، ردً 

تعليق عملها في الغوطة  -في وقت سابق اليوم-بال حدود" عملها. وكانت منظمة "أطباء بال حدود" أعلنت 

 . (3) تدعمهاالشرقية، بعد اعتداء "فصائل مسلحة" على مستشفيات عدة 

ساعة إليقاف  24(، "جيش اإلسالم" 1/5/2017أمهلت "حركة أحرار الشام اإلسالمية"، االثنين ) -

"البغي"، والنزول إلى محكمة "شرعية" مع باقي "الفصائل"، بحسب بيان نشر في حسابها بموقع "تويتر". 

، أن "أحرار الشام" مستعدة للتعاون مع املجالس "الشرعية" والقوى الثورية "املحايدة" وجاء في البيان

جيش اإلسالم" أال يدفعه اقتتال العام الفائت إلى "عدم وحذرت "ووجهاء الغوطة لتحقيق ذلك، 

 . (4)االستجابة للحق، واالستمرار في قتال أشد منه"

، االثنين «العميد فاتح حسون »أعلن عضو وفد املعارضة السورية املسلحة املشارك في آستانة،  -

إلى خطوط التماس بين « محايدة»(، أن روسيا طرحت فكرة إدخال قوات من دول 1/5/2017)

 بين الطرفين« حدة التوتر»املعارضة وقوات النظام للتخفيف من 
ُ
د حد. وأضاف حسون إلى أنه لم ت

على خطوط التماس بين الطرفين، لكنه أكد أن الدول  سُتنشرالتي ستشارك في القوات التي الدول 

ا في سورية، بحسب وكالة « محايدة»املشاركة بقواتها ستكون  وغير مشاركة باملعارك الجارية حاليًّ

 "نوفوستي" الروسية.

ورية، تأتي هذا الخطوة بعد بدأت روسيا بتسيير دوريات برية ملراقبة الوضع على الحدود التركية الس -

كية على طول الحدود السورية التركية، ملنع حصول اشتباكات بين ر يأيام عدة من انتشار قوات برية أم

القوات الكردية والجيش التركي الذي عمد إلى قصف مواقع عدة لألحزاب الكردية املقاتلة في سورية 

ات حماية الشعب الكردي "ريدور خليل"، إن خالل األسبوع املاض ي. وقال الناطق الرسمي باسم وحد

"الوجود الروس ي في منطقة جنديرس في عفرين جاء بعد اتفاق مع القوات الروسية العاملة في سورية، 

في إطار التعاون ضد اإلرهاب وتقديم القوات الروسية املساعدة، لتدريب قواتنا على أساليب الحرب 

 قوات الروسية".الحديثة وبناء نقطة اتصال مباشرة مع ال
 

                                                           
 (.2لالطالع على بيان فيلق الرحمن راجع امللحق رقم ) (3)
 (.3لالطالع على بيان حركة أحرار الشام راجع امللحق رقم ) (4)
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 2017 /5 /2الثالثاء  -ب

(، بانفجار عبوة ناسفة بسيارة 2/5/2017أشخاص بينهم عناصر من فرق اإلنقاذ، الثالثاء ) 4استشهد  -

قائد اللواء التاسع بجيش االسالم على طريق بلدة بصر الحرير في محافظة درعا، وقصف استهدف 

 اإلسالم بانفجار عبوة ناسفة به في منطقة صوامع غرز.سيارة اإلنقاذ، في ما قض ى مقاتل من جيش 

(، مكتبين 2/5/2017اإلدارة الذاتية" الكردية، الثالثاء )"لـ أغلقت قوات "األسايش"، الذراع األمني  -

 للمجلس الوطني الكردي في ريف مدينة الحسكة شمالي شرقي سورية، واعتقلت ثالثة أعضاء.

(، شكر نظامه إليران التي 2/5/2017"علي عبدهللا أيوب"، الثالثاء )أبدى رئيس االركان السوري العماد  -

دعمته لسبع سنوات مضت. نقلت وكالة "فارس" اإليرانية عن "األيوب" الذي قابل وزير الدفاع اإليراني 

لسنوات العميد "حسين دهقان"، ونقل له شكر نظامه للحكومة اإليرانية بسبب وقوفها إلى جانبه 

الحكومة والشعب والقوات املسلحة السورية ترى مقاومتها طوال السنوات السبع  ان“، وقال: عدة

 وانتصاراتها ضد اإلرهاب، بأنها مدينة لدعم وإسناد الجمهورية االسالمية االيرانية".

 1504حوالى أعلن الدفاع املدني السوري في محافظة إدلب في تقريره الشهري أنه أنقذ وأسعف  -

صفتة في املحافظة، كان أغلبهم تحت أنقاض األبنية التي أشخاص في مناطق مختلف
ُ
من قبل الطيران  ق

 الروس ي وطيران النظام، إضافة إلى الحوادث اليومية في املحافظة.

(، إن عدد 2/5/2017"، الثالثاء )عبد هللا عبد هللاقال رئيس املجلس املحلي في مدينة جسر الشغور " -

ا  25ات، إضافة إلى القصف الصاروخي، ما تسبب في مقتل الغارات اليومية يصل إلى ثماني غار  مدنيًّ

 80وإصابة أربعين آخرين في شهر نيسان الفائت. وأضاف "العبد هللا"، إن القصف تسبب في نزوح 

باملئة من سكان املدينة إلى القرى املجاورة، وتدمير كلي وصل إلى ثالثين باملئة، بينما كانت نسبة التدمير 

أن املدارس والفرن واملستشفى الوطني ومعمل السكر دمرت بصورة  ان باملئة، موضًح الجزئي ثماني

 كاملة نتيجة القصف، وخرجت عن الخدمة.

(، تظاهرة في مدينة دوما بريف دمشق جنوبي سورية، تأييًدا ملعارك 2/5/2017خرجت، الثالثاء ) -

الشرقية، في حين خرجت تظاهرة "جيش اإلسالم" ضد "هيئة تحرير الشام" في مدن وبلدات الغوطة 

 أخرى مناهضة في مدينة سقبا، ونظم مدنيون في دوما وقفة احتجاًجا على االقتتال.

(، 2/5/2017طالبت "املجالس املحلية" في الغوطة الشرقية بريف دمشق جنوبي سورية، الثالثاء ) -

 ر عليها."جيش اإلسالم" بوقف "االعتداء"، واالنسحاب الفوري من املناطق التي سيط

(، "مديرية صحة دمشق وريفها" التابعة للحكومة املؤقتة، فصائل 2/5/2017طالبت، الثالثاء ) -

 الغوطة الشرقية بريف دمشق جنوبي سورية، بإنهاء االقتتال بينها، وتحييد العمل الطبي.

تجهة  (، إتاوات على التجار وسيارات املحروقات،2/5/2017فرضت قوات النظام السوري، الثالثاء ) -
ُ
امل

خربة »من مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة املعارضة بريف درعا. واتخذت قوات النظام من بلدة 

 باهظة على البضائع واملنتجات الغذائية.« رسوم جمركية»لها، وفرضت  امعبرً « غزالة
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ير (، من أجل تس2/5/2017توصلت "الوحدات الكردية" مع القوات الروسية إلى اتفاق، الثالثاء ) -

كم شمال مدينة حلب(، واملالكية املجاورة لها، ورفع العلم الروس ي  40)دوريات مشتركة في قرية مرعناز 

 إلى تقييم األضرار الناتجة عن قصف املدفعية التركية.
ً
 إلى جانب علم "الوحدات الكردية"، إضافة

سية حول املناطق اآلمنة، (، تحفظها على املبادرة الرو 2/5/2017أبدت املعارضة السورية، الثالثاء ) -

وذلك قبيل انطالق مفاوضات "اآلستانة" بكزاخستان. وبحسب وسائل إعالم، فإن املعارضة أبدت 

ا، من دون وجود معلومات متوافرة حتى اللحظة عن هذا  ا على املبادرة التي قدمتها روسيا شفهيًّ
ً
تحفظ

 التحفظ.

ء فلسطين املوجودين في بلدة يلدا الواقعة جنوبي (، الهيئة األهلية ألبنا2/5/2017نظمت، الثالثاء ) -

دمشق اعتصاًما أعلنت به تضامنها مع األسرى الفلسطينيين املوجودين في سجون االحتالل اإلسرائيلي. 

ملا يعانيه األسرى الفلسطينيون في السجون االحتالل اإلسرائيلي،  اوتضمنت الوقفة االحتجاجية عرضً 

طلقت
ُ
 ات في الهواء.مناطيد صغيرات مضيئ وأ

تنظيم »بهجوم شنه عناصر « الهول »(، في مخيم 2/5/2017، الثالثاء )اقتل أكثر من عشرين نازًح  -

الحدودية الواقعة بين سورية والعراق شرقي مدينة الحسكة. وأفادت « رجم صليبي»على نقطة « الدولة

قب الهجوم الذي شنه جريًحا إلى مستشفى الحكمة، في مدينة الحسكة في ع 15مصادر طبية بوصول 

 أن عدًدا من الجرحى وصفت حالهم بالحرجة.
ً
 تنظيم الدولة على املخيم، مضيفة

(، بياًنا أكدت فيه 2/5/2017أصدرت مجموعة من أهم فصائل املعارضة السورية املقاتلة، الثالثاء ) -

ل في البيان تأكيدها مبادئها ومطالبها، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر آستانة في كازاخستان. وجددت الفصائ

« رعاية لإلرهاب»، وأنها «عدو محتل»في املفاوضات، وأشارت إلى أنها  اعلى رفضها بأن تكون إيران ضامنً 

التي تعمد بها إلى إيجاد شرخ مجتمعي، وأنه يجب محاسبتها على « الطائفية»املتمثل بامليليشيات 

 . (5) سوريةجرائمها في 

 2017 /5 /3األربعاء  -ج

قض ى أربعة مدنيين، بينهم ثالثة الجئين عراقيين، وعنصر من "الشرطة الحرة"، وجرح ثمانية آخرون  -

في حصيلة أولية، في إثر انفجار سيارة مفخخة في وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، شمالي 

الطبيب "مؤيد (، بحسب ما أفاد نائب مدير املشفى األهلي في اعزاز 2017أيار  3سورية، صباح األربعاء )

 قبطور".

كم شرق  14(، إلى مدينة دوما )نحو 3/5/2017دخلت قافلة مساعدات تابعة لألمم املتحدة، األربعاء ) -

العاصمة دمشق( في الغوطة الشرقية، في ظل استمرار االقتتال بين "الفصائل". وقال مدير قسم 

                                                           
 (4لالطالع على البيان راجع امللحق رقم ) (5)
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 51لى وكالة "سمارت" لألنباء، إن الخدمات في املجلس املحلي ملدينة دوما "أغيد عثمان" في حديث إ

 اسيارة محملة باملواد الغذائية ومادة الطحين واألدوية واملستلزمات الطبية، دخلت إلى املدينة، مشيرً 

 باملئة من األهالي. 15إلى أنها ال تكفي 

(، مقتل ضابط روس ي وعدد 3/5/2017أعلن "جيش النصر"، التابع للجيش السوري الحر، األربعاء ) -

كم شمال حماة(  27ناصر النظام، بعد استهدافه اجتماًعا لهم بالصواريخ، في مدينة حلفايا )من ع

 وسط سورية.

(، 3/5/2017، األربعاء )«4آستانة »قّدم وفد املعارضة السورية إلى األطراف الراعية في محادثات  -

ع نهاية عام « أنقرة»مذكرة تتضمن التزامه باتفاق 
َّ
ن 2016املوق  إطالق النار في سورية ، واملتضّمِّ

َ
وقف

إلى مطالبته بإجراءات تنفيذية مستعجلة وواضحة. وأكدت مذكرة  اروسية(. مضيًف  –برعاية )تركية 

الروسية املعلنة في مؤتمر « التعهدات»مستعجلة استناًدا إلى « تنفيذية»املعارضة على اتخاذ خطوات 

لتطبيق الفوري التفاق وقف إطالق النار، السوري وداعميه با« النظام»، وذلك بإلزام «2آستانة »

، ومنها )وادي 2016ديسمبر/كانون األول  30، منذ اجتيحتمن األراض ي التي « االنسحاب»باإلضافة إلى 

 بردى وحي الوعر واملعضمية والزبداني(، وتمكين أهلها املهجرين من العودة إليها.

، احتجاًجا على مشاركة 4انسحب أربعة أعضاء من وفد املعارضة من الجلسة الختامية في آستانة  -

إيران في التوقيع، وعقدوا مؤتمًرا صحفيا قالوا فيه إن "اتفاق مناطق تخفيف التوتر هو اتفاق بين دول 

ستة عناصر،  ثالث ولسنا جزءا منه". واشترط وفد املعارضة قبل التوقيع على أي اتفاق أن يتضمن

هي: وحدة األراض ي السورية والخلو من أي إشارة إلى تقسيم سورية، ورفض أي دور إليران في مستقبل 

سورية أو كدولة ضامنة لالتفاق، ووضع جدول زمني لخروج املليشيات األجنبية وعلى رأسها اإليرانية، 

 األراض ي 
ً

، ومن دون استثناء أي منطقة، السورية كلهاوأن يكون أي اتفاق لوقف إطالق النار شامال

وضمانات ملموسة من الدولة الضامنة للنظام بأي اتفاق، والتأكيد على أن القرارات الدولية ذات 

 الصلة ستطبق جميعها على سبيل اإللزام ال محض املالحظة.

 أشار قائد املجلس العسكري في الجيش الحر واملشارك باملفاوضات العميد "أحمد بري" بمقطع صوتي -

(؛ إلى أن املعارضة انسحبت بعد تواصل فصائل املعارضة في املناطق 3/5/2017مسجل، األربعاء )

املحررة، وإرسال فيديوهات مصورة عدة تثبت قصف النظام لهذه املناطق في أثناء انعقاد املفاوضات. 

يًعا من قاعة وأكد البري في تسجيله الصوتي تضامن الوفد التركي مع وفد املعارضة، وانهم خرجوا جم

 االجتماعات من دون تلكؤ بعد رؤية مقاطع الفيديو.

(، في قرية "دير حسان" شمال إدلب، شمالي سورية، تنديًدا 3/5/2017خرجت تظاهرة، األربعاء ) -

باقتتال الفصائل في غوطة دمشق الشرقية جنوبي البالد. وأوضح أحد الصحفيين أن مناصرين لـ"حزب 

كم شمال إدلب(، خرجوا في تظاهرة تنديًدا  58ي من قرية دير حسان )التحرير اإلسالمي" وأهال

باالقتتال بين "جيش اإلسالم" من جهة، و"هيئة تحرير الشام" و"فيلق الرحمن" من جهة أخرى، 
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وطالبوا بإيقافه، محذرين من نتائجه على الثورة السورية. ورفع املتظاهرون الفتات كتب على بعضها 

 عمين ويغضب رب العاملين"، وأخرى "اسماؤكم إسالمية وأفعالكم إجرامية"."اقتتالكم يرض ي الدا

أعلن كل من "حركة أحرار الشام اإلسالمية" و"لواء فجر األمة" التابع للجيش السوري الحر، األربعاء  -

(، دعم ما يسمى بـ "اللجنة املدنية في الغوطة الشرقية"، املشكلة لوقف االقتتال بين 3/5/2017)

ل"، بحسب ما جاء في حساب اللجنة بقناة "تلغرام". وكانت فعاليات مدنية عدة اجتمعت في "الفصائ

وضتمبنى مجلس املحافظة في نهاية نيسان الفائت، 
ُ
فيه "لجنة مدنية" لتعمل على وقف االقتتال  ف

 بين "الفصائل" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، جنوبي سورية.

(، بمقتل وجرح سبعة مدنيين، باشتباكات بين "جيش اإلسالم" من 3/5/2017أفاد ناشطون، األربعاء ) -

جهة، و"فيلق الرحمن" و"هيئة تحرير الشام" من جهة ثانية في مدينة وبلدة بالغوطة الشرقية في ريف 

دمشق جنوبي سورية. وقال الناشطون، إن مدنيين اثنين، أحدهما من بلدة الباللية، قتال من جراء 

كم شرق  6إلسالم" وفيلق الرحمن" في بلدة حزة، التابعة ملدينة كفربطنا )االقتتال بين "جيش ا

كم شمال شرقي دمشق(  7العاصمة دمشق(، وقتل ثالثة آخرون، وجرح مدني وطفل في مدينة عربين )

 من جراء االشتباكات بين األطراف الثالثة.

ارضة املشهور بتدميره دبابات (، العنصر في قوات املع2017أيار  3اعتقلت جبهة النصرة، األربعاء ) -

ملصادر  االنظام "سهيل الحمود" املعروف باسم "سهيل أبو التاو" بعد دهم منزله بمدينة إدلب. وفًق 

أن يقوم عناصرها  " قبلمحلية، فإن سيارتين رباعيتي الدفع تابعتين للنصرة حاصرتا منزل "سهيل

 بدهمه، واعتقاله من منزله ألسباب مجهولة.

يقض ي بإشرافها على تنظيم الرحالت للزوار الشيعة القادمين من  اقرارً  اة النظام مؤخرً اتخذت حكوم -

األراض ي العراقية واإليرانية بعد توافد أعداد كبيرة منها إلى داخل األراض ي السورية بطريقة غير شرعية؛ 

ي منطقة ف ااجتماعً  ابحجة زيارة املقدسات الشيعية. وفي سبيل ذلك عقدت حكومة النظام مؤخرً 

السيدة زينب جنوبي دمشق؛ للتنسيق بين الجهات املختصة واملكاتب السياحية لتنفيذ قرار أصدره 

مجلس الوزراء سابًقا، يقض ي باحتكار الشركة السورية للنقل عملية استقدام املجموعات السياحية 

 الدينية من "إيران، العراق، باكستان، البحرين، لبنان، أفريقيا".

(، أن قوات الجيش 3/5/2017في عين العرب "كوباني"، األربعاء ) PYDاألسايش التابعة للـ أفادت قوات  -

التركي قامت بإطالق الرصاص الحي على حاجز لها على مدخل املدينة الغربي، وأن طائرات االستطالع 

د الجنوبية التركية لم تفارق أجواء املدينة بعد هذه الحادثة. "استهدفت قوات الجيش التركي على الحدو 

 PYD الـلتركيا قبالة مدينة كوباني "عين العرب" بريف حلب الشمالي، الواقعة تحت سيطرة قوات 

على املدخل الغربي للمدينة، مستخدمة الرصاص الحي دون أن توقع إصابات  لقوات األسايش احاجزً 

في صفوف عناصر الحاجز، لتقوم بعد ذلك طائرات االستطالع التركية بالتحليق لعدة ساعات في سماء 

 املدينة"، بحسب قوات األسايش.
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 2017 /5 /4الخميس  -د

تحرير الشام"، بإعدام أحد قادته العسكريين (، "هيئة 4/5/2017اتهم "جيش اإلسالم"، الخميس ) -

كم شمال شرق العاصمة دمشق( جنوبي سورية. وقال  7في مدينة عربين ) ا، بعد اعتقاله جريًح اميدانيً 

"جيش اإلسالم" في بيان نشر في قناته بتطبيق "تلغرام"، إن رئيس هيئة الخدمات العسكرية، نعمان 

( املتحالفة ايدي أمنيي "جبهة النصرة" )هيئة تحرير الشام حاليً على أ اعوض )أبو عصام(، أعدم ميدانيً 

 مع "فيلق الرحمن".

كم غرب مدينة إدلب( شمالي سورية، الخميس  31اتهم املجلس املحلي ملدينة جسر الشغور ) -

(، املنظمات اإلنسانية بالتقاعس عن تقديم املساعدة ملن تبقى من األهالي في املدينة. وقال 4/5/2017)

، إن املنظمات اإلنسانية "ابتعدت كل البعد" عن تقديم الخدمات عبد هللا عبد هللاس املجلس، رئي

واملساعدات اإلغاثية لألهالي، "لسبب ما"، على حد قوله، ما زاد من معاناة املدنيين، في ظل نقص 

 اإلمكانات لدى املجلس، واستمرار القصف.

(، املنظمات الدولية واإلغاثية 4/5/2017)طالب مجلس محافظة حمص، وسط سورية، الخميس  -

ومجالس محلية عدة في ريف حلب، بـ "القيام بما يلزم" للتخفيف من معاناة املهجرين من حي الوعر 

الذين من املفترض أن يصلوا إلى هناك اليوم الخميس. وجاء في بيان للمجلس، أن التحضيرات لعملية 

أن  اون موعد وصولهم إلى ريف حلب يوم غد الجمعة، مشيرً ، ليكاخروج املهجرين من الحي ستبدأ ظهرً 

عائلة. ووجه املجلس مطالبه إلى املجالس املحلية  450شخص، ضمن  2000عدد الخارجين يقدر بنحو 

 38كم شمال شرق حلب(، والباب ) 125كم شمال غربي مدينة حلب(، وجرابلس ) 48في مدن إعزاز )

ستقرار"، ومنظمات الهالل األحمر التركي و"آفاد" و"اإلغاثة كم شمال شرق حلب(، ولجنة "إعادة اال 

 (.IHHاإلنسانية" التركية )

ياسر عبد »ظهر القائد العسكري في املعارضة السورية وأحد أعضاء وفد املعارضة في محادثات آستانة  -

 (، في تسجيل مصور في أثناء انسحاب وفد املعارضة من املؤتمر،4/5/2017، الخميس )«الرحيم

في « ياسر عبد الرحيم»يتحدث فيه عن إجرام إيران، ورفضهم جعلها أحد ضامني االتفاق. وذكر 

يلعن روحو »ثم أعقبها في أثناء خروجه بـ « إيران مجرمين، ال نقبل بضماناتهم»التسجيل املصور أن: 

 «.لحافظ

مفخخة، في سوق  (، من جراء انفجار سيارة4/5/2017قتل عدد من املدنيين والعسكريين، الخميس ) -

لـ مدينة حمص. وأوضح القائد العسكري  األردنية، شرقييتبع مخيم الركبان على الحدود السورية 

قوات املغاوير" املقدم "مهند الطالع" أن السيارة املفخخة استهدفت سيارة تابعة لهم، ما أدى إلى مقتل "

 إلى 
ً
 مقتل مدني، وجرح آخر.اثنين من مقاتلي "املغاوير"، وجرح ثالثة آخرين، إضافة
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 ا(، بيانً 2017أيار  4أصدرت فصائل تابعة للجيش الحر في مدينة الرستن شمالي حمص، الخميس ) -

مصوًرا طالبت فيه األطراف املتقاتلة في الغوطة الشرقية بريف دمشق بوقف االقتتال، و"التوجه 

 لقتال النظام وروسيا وامليليشيات اإليرانية".

النتخاب أعضاء  ا(، مؤتمرً 4/5/2017لـ "نقابة محامي إدلب األحرار"، الخميس )عقدت الهيئة العامة  -

 "املجلس النقابي"، ووافقت على تعديل قانون تنظيم املهن، وذلك في مدينة إدلب شمالي سورية.

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

ملة دهم واعتقاالت بهدف التجنيد القسري في قرية الحدادية بريف محافظة الحسكة الكردستاني( بح

 إلى جهة مجهولة. وادمدنيين، واقتي 5 اعتقلالجنوبي، 

قال ممثل الجيش الحر في محادثات "آستانة" إن الفصائل "ترفض أي مشروع قد يؤدي إلى تقسيم  -

سمي "مناطق تخفيف التصعيد"، في ما أعلن سورية، كما ترفض دور إيران كضامن لالتفاق"، في ما 

النظام املوافقة على االتفاق. وأوضح املستشار القانوني للجيش السوري الحر "أسامة أبو زيد" في 

(، أن الفصائل ترفض دور إيران وامليليشيات التابعة لها، ألنها 4/5/2017مؤتمر صحفي، الخميس )

على  2118و 2254قرارات الدولية جميعها، و"خاصة معادية للشعب السوري، مطالًبا بأن تكون ال

 سبيل اإللزام، وال مجرد املالحظة واالستئناس".

(، في مؤتمٍر صحفي تأييد اتفاق "مناطق 4/5/2017أعلن رئيس وفد النظام بشار الجعفري، الخميس ) -

 2016ألول عام من كانون ا 30تخفيف التصعيد"، و"التزامها" بنظام وقف األعمال القتالية املوقع في 

 بما فيه وقف قصف هذه املناطق، واالستمرار بالحرب ضد ما يسمى "اإلرهاب".

 2017 /5 /5الجمعة  -هـ

(، انتهاء معاركه ضد هيئة تحرير الشام 5/5/2017أعلن جيش اإلسالم بالغوطة الشرقية، الجمعة ) -

. وصرحت القيادة العامة على حد قوله« بعد تحقيق أهداف العملية»التي أطلقها األسبوع الفائت 

بعد العملية التي أطلقها جيش اإلسالم في الغوطة، لتقويض جبهة النصرة ورد »لجيش اإلسالم في بيان 

صياله وتعدياته املتكررة على أرتال املجاهدين، وبعد تحقيق األهداف املرجوة نعلن انتهاء هذه 

 .(6)«العملية

مدن وبلدات بريف دمشق وإدلب، طالبت فصائل (، تظاهرات عدة في 5/5/2017خرجت، الجمعة ) -

 الغوطة الشرقية بوقف االقتتال، وفتح معارك مع قوات النظام.

(، بتظاهرٍة ندد 2017أيار  5خرج عشرات في مدينة معرة النعمان بإدلب شمالي البالد، الجمعة ) -

بين بإيقافه. وتأتي املشاركون فيها باالقتتال الحاصل بين فصائل الغوطة الشرقية بريف دمشق، مطال

                                                           
 7لالطالع على البيان راجع امللحق رقم  (6)
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انتهاء معاركه ضد  -في وقت سابق يوم الجمعة-هذه التظاهرات بالتزامن مع إعالن "جيش اإلسالم" 

"هيئة تحرير الشام" في مدن وبلدات ريف دمشق الشرقي، حرًصا على "سالمة املدنيين"، وتجنًبا لتفاقم 

عاليات املدنية و"الشرعية" وتجنًبا "مآالت" العملية العسكرية، واستجابة لنداءات املؤسسات والف

 للتصادم مع فصائل أخرى، على حد قوله.

 6/5/2017السبت  -و

النظام السوري واملعارضة في محيط قرية الزالقيات بريف  (، بين6/5/2017دارت اشتباكات، السبت ) -

ن يوم م 12:00حماة الشمالي، على الرغم من دخول اتفاق خفض التصعيد حيز التنفيذ في الساعة 

( بقذائف املدفعية والرشاشات AM 00:20السبت. واستهدفت بلدة الزالقيات في تمام الساعة )

 الثقيلة، دون ورود أنباء عن إصابات.

 ا(، اجتماعً 2017أيار  6عقدت جمعيات خيرية عدة في مدينة خان شيخون بريف إدلب، السبت ) -

في املدينة، بهدف توحيد الجهود والتواصل  لتأسيس مكتب موحد يضم منظمات املجتمع املدني العاملة

 مع املنظمات والجمعيات الخيرية، إلغاثة أهالي املدينة.

(، عن اعتقال 6/5/2017كم شرق دمشق( في بيان، السبت ) 10أعلن املجلس املحلي في مدينة زملكا، ) -

ية لنصرة لجنة الغوطة الشرقوطالبت ""فيلق الرحمن" عضوين من املجلس ألسباب غير معروفة، 

في حديث  -طلب أال يكشف عن هويته-املظلوم" األخير بإطالق سراح رئيسها. وقال عضو في املجلس 

مع "سمارت"، إن "فيلق الرحمن" اعتقل عضوين من املجلس، أمس الجمعة، فيما تجري اتصاالت مع 

 األخير إلطالق سراحهم.

(، تأليف "لجنة 6/5/2017السبت )طالبت "اللجنة املدنية" في الغوطة شرقي العاصمة دمشق،  -

قضائية" لرد الحقوق، و"رفع املظالم"، الناتجة عن االقتتال الذي حصل في الغوطة. وأضافت "اللجنة" 

في بيان نشر في حسابها في "فيسبوك"، أنها ترجو من املجالس املحلية، والفعاليات املدنية، تزويد 

 إلى قائمة تضم "اللجنة القضائية" بقوائم فيها أسماء القتلى 
ً
والجرحى، وأخرى للمعتقلين، إضافة

 املفقودات واألضرار املادية جميعها.

(، ما تداوله ناشطون في مواقع التواصل 6/5/2017نفت "حركة أحرار الشام اإلسالمية"، السبت ) -

 فصائل عسكرية" في بلدة شمال إدلب، شمالي سورية."لـ االجتماعي حول هجومها على مقرات 

وكان ناشطون تداولوا معلومات حول هجوم "أحرار الشام" على مقرات لـ"جيش اإلسالم"، لرفضه  -

كم شمال  6املشاركة في هجوم على مقرات لـ"فيلق الشام"، بهدف لـ"استئصال األخير" في بلدة بابسقا ) 

 مدينة إدلب(.

ملناطق املحررة في إدلب، (، يضم الناشطين اإلعالميين معظمهم في ا6/5/2017عقد اجتماع، السبت ) -

 إلطالق مؤسسة عامة لإلعالم في املنطقة.
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(، رئيًسا جديًدا له، وهو "رياض سيف" 6/5/2017اختار أعضاء االئتالف السوري املعارض، السبت ) -

في انتخابات جرت في ختام اجتماع الهيئة العليا العامة لالئتالف. جرت انتخابات مساء يوم السبت، في 

، ونتج عنها انتخاب "رياض سيف" 33للهيئة العامة التابعة لالئتالف السوري، في دورته ختام اجتماع 

رئيًسا لالئتالف السوري. وانتخبت الهيئة "نذير الحكيم" أميًنا عاًما لالئتالف، و"سلوى كتاو" نائًبا 

ا، و"عبد الرحمن مصطفى" نائب الرئيس.  عامًّ

م الدفاع املدني السبت ) -
ّ
ي محافظة القنيطرة جنوبي البالد، حملة توعية بخطر ( ف2017أيار 6نظ

مخلفات القصف والقنابل العنقودية لألطفال واألهالي في مخيم "األمل" في بلدة الرفيد ومراكز إيواء 

 النازحين في ريف القنيطرة الجنوبي.

رير (، إن "هيئة تح6/5/2017قال مسؤول حملة توثيق انتهاكات "النصرة" "عاصم زيدان" السبت ) -

على املقاتل التابع للجيش الحر  ايوًم  15الشام" )تعد جبهة النصرة قوتها األبرز(، حكمت بالسجن ملدة 

"سهيل الحمود"، وامللقب بـ "أبو التاو"، بتهمة "االستهزاء بالدين"، بعد اعتقاله في ريف إدلب شمالي 

 سورية.

(، 6/5/2017حميد دباك"، السبت )حذر مسؤول املستشفيات في مديرية صحة إدلب الدكتور "عبد ال -

كارثة طبية"، بالتزامن مع تدهور الواقع الطبي في محافظة إدلب من "بـ من أن غياب قلة الدعم ينذر 

 جراء القصف املركز على املستشفيات.

 7/5/2017األحد  -ز

بريف  عبوات ناسفة السلكية في حافلة 5(، في إثر انفجار 7/5/2017أشخاص بجروح، األحد ) 3أصيب  -

عبوات ناسفة  5" أن 24 السويداء الشمالي على طريق "دمشق_ السويداء". نقلت "صفحة السويداء

أشخاص  3الصقة السلكية انفجرت بحافلة لنقل الركاب على طريق دمشق السويداء، أدت إلى إصابة 

من السويداء، بجروح من دون أن تحدد درجة اإلصابة، في ما نقلت "وكالة روسيا اليوم" نبأ االنفجار 

مشيرة إلى أنه وقع على طريق "دمشق_ السويداء" عند منطقة كوع حدر في ريف السويداء الشمالي؛ 

إصابات في حصيلة أولية، في ما لم تتحدث وسائل إعالم النظام عن االنفجار أو عدد  3أدى إلى 

 الضحايا.

غربي وقفة احتجاجية في بلدة قلعة نظمت الكوادر الطبية وفرق الدفاع املدني العاملة في ريف حماة ال -

على قصف طائرات حربية  ا(، احتجاًج 2017أيار  7املضيق بريف حماة، وسط البالد، السبت )

 للمنشأة الطبية واملستشفيات والنقاط الطبية.

(، "هيئة تحرير الشام" 7/5/2017اتهم املتحدث باسم أركان "جيش اإلسالم" "حمزة بيرقدار" األحد ) -

النصرة سابقا أبرز مكوناتها( بالتخطيط لعمليات اغتيال في الغوطة الشرقية، ونهب آالف )تعد جبهة 

القذائف واألسلحة الخفيفة العائدة لهم. وأضاف "بيرقدار" في حسابه الشخص ي بتطبيق "تلغرام"، أن 
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ت بندقية مصنعة في معاملهم، كان 1700ألف قذيفة و 15"جيش اإلسالم" استعاد في حملته األخيرة 

 استولت عليها العام املاض ي، بحسب قوله.

في مدينة القامشلي شمالي شرق مدينة  ا(، اعتصاًم 2017 /7/5نظم "املجلس الوطني الكردي"، األحد ) -

(، بحضور عشرات من قيادات وأنصار PYDالحسكة، ضد ممارسات "حزب االتحاد الديمقراطي" )

له، بعد فتحه، وإزالة الشمع األحمر الذي وضعته املجلس، وذلك أمام مكتب األمانة العامة التابع 

 .اقوات "األسايش" التابعة لـ"اإلدارة الذاتية" الكردية، عند إغالقه سابًق 

 ابريً  ا(، إنه افتتح معبرً 7/5/2017قال "جيش مغاوير الثورة" التابع للجيش السوري الحر، األحد ) -

 سورية العراقية، "بهدف حماية التجارة".في منطقة التنف جنوبي شرق حمص على الحدود ال اجديًد 

 

 

 املستجدات الدولية في ما يتعلق بامللف السوري .2

 متعلقات األسبوع السابق

رئيًسا « إدموند موليت»الدبلوماس ي الغواتيمالي « أنطونيو غوتيريس»عّين األمين العام لألمم املتحدة  -

اوية بشأن استخدام األسلحة األسلحة الكيمللجنة التحقيق املشتركة بين األمم املتحدة ومنظمة حظر 

 «.فرجينيا غامبا»اوية في سورية، وذلك خلًفا لألرجنتينية الكيم

(، 28/4/2017في تصريح لوزير الخارجية التركي "مولود تشاويش أوغلو" في عقب اجتماعه، الجمعة ) -

لشؤون الخارجية "فيدريكا مع املفوض األوربي للسياسة األوربية واملمثلة العليا لالتحاد األوربي وا

موغريني" طالب فيه الدول األوروبية باالبتعاد عن املعايير املزدوجة في العالقات املشتركة مع تركيا، 

وأكد ضرورة توضيح العالقات األوروبية ومواقفها في التعاون مع الحكومة التركية. وفي سياق متصل 

له خالل جلسة عقدت على هامش القمة الثامنة  دعا الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في تصريحات

كي "دونالد ترامب" إلى التعاون ر يملؤسسة مجلس األطلس ي البحثية في مدينة إسطنبول؛ الرئيس األم

املشترك بين البلدين؛ ملكافحة اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط، وإلى توسيع نطاق مكافحته، ليشمل 

في سورية جميعها، ومن ضمنها )قوات سوريا الديمقراطية والعناصر  التنظيمات اإلرهابية املتوجودة

 التابعة لها( بحسب وصفه.

ية "البنتاغون" على لسان املتحدث الرسمي لوزارتها "جيف ديفيس" في ميركأعلنت وزارة الدفاع األ  -

ت سوريا (، "أنها تعمل بالتعاون مع قوا28/4/2017املؤتمر الصحفي الذي أجري في واشنطن، الجمعة )

" جنًبا إلى جنب"، إذ تعد الساعد األيمن للبنتاغون في منطقة الحدود السورية pydالديمقراطية " 

 التركية.
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 5/2017 /1اًلثنين  -أ

(، إنها تملك أدلة جديدة على 1/5/2017قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، االثنين ) -

ألعصاب، في أربع مناسبات على األقل في األشهر األخيرة، استخدام قوات النظام "مواد كيماوية" تهاجم ا

 من بينها هجوم خان شيخون، مؤكدة علم روسيا وإيران املسبق بهذه الهجمات.

(، أن مجموعة العمل التابعة لألمم 1/5/2017أعلن املفوض السامي لحقوق االنسان، االثنين ) -

ورية، ستبدأ عملها قريًبا، وأنها املرحلة االولى املتحدة املكلفة تحديد املتهمين بارتكاب فظاعات في س

ا. وقال زيد بن رعد الحسين خالل مؤتمر صحافي في جنيف  ملالحقة املسؤولين عن جرائم الحرب قضائيًّ

 إن قاضًيا أو محامًيا دولًيا رفيع املستوى سيعين "قريًبا" لرئاسة هذه املجموعة بعد تأمين تمويلها.

(، أن ضربات التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة ضد 1/5/2017ثنين )أعلن الجيش األميركي، اال -

قتيال بين املدنيين منذ بدء الهجوم عام  352« بشكل غير متعمد»تنظيم الدولة اإلسالمية أوقعت 

. وال تتضمن هذه الحصيلة الصادرة عن فريق العمل املشترك نتائج تحقيق بدأه التحالف حول 2014

 اذار/مارس في غربي املوصل. 17ي ضربة دامية ف

أن بالده ستتخذ إجراءات من شأنها  اكشف السفير البريطاني في األمم املتحدة "ماثيو رايكروفت" مؤخرً  -

منع روسيا استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس األمن ملحاسبة مرتكبي مجزرة خان شيخون أوائل 

من رايتس ووتش" يثبت تورط قوات النظام الشهر املاض ي وذلك بعد تقرير جديد ملنظمة "هيو 

 بالوقوف وراء الهجمات بغاز السارين على أحياء مدينة خان شيخون.

(، عن قلقها البالغ إزاء استمرار "تدهور الوضع األمني 1/5/2017أعربت األمم املتحدة، االثنين ) -

م األمين العام لألمم واإلنساني ملحاصري الغوطة الشرقية بريف دمشق". وقال املتحدث الرسمي باس

املتحدة "استيفان دوغريك" في مؤتمر صحفي بمقر املنظمة الدولية بنيويورك إن "األمم املتحدة ال 

تزال تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع األمني واإلنساني في الغوطة الشرقية في ريف دمشق". وأضاف: 

وصول داخل الغوطة الشرقية، ما أدى إلى "اإلمدادات التجارية واإلنسانية، ال تزال ممنوعة من ال

 ألف شخص محاصرين في املنطقة". 400ارتفاع كبير في أسعار السلع األساسية على حوالي 

 5/2017 /2الثالثاء  -ب

(، إن األطراف كلها أكدت مشاركتها في الجولة 2/5/2017قالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، الثالثاء ) -

(. ونقلت وكالة 3/5/2017ملنتظر عقدها في عاصمتها "اآلستانة"، األربعاء )الرابعة من املحادثات ا

"األناضول" التركية عن املتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية "أنور جايناكوف" أن وفد فصائل 

مشاركته، برئاسة "محمد علوش" مدير املكتب  االجيش السوري الحر والكتائب اإلسالمية أكد أيضً 

 في "جيش اإلسالم". السياس ي
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(، عزمها إرسال مزيد من املستشارين العسكريين إلى سورية لدعم 2/5/2017أعلنت إيران، الثالثاء ) -

النظام هناك، وترجع السبب إلى تفادي ضربات لألمن الشيعي في املنطقة كلها. نقلت وكالة "فارس" 

د باكبور" أن إرسال املستشارين اإليرانية عن قائد القوة البرية في الحرس الثوري العميد "محم

العسكريين يهدف إلى تفادي ضرب "خط األمام لجبهة املقاومة". وأكد باكبور أن املستشارين اإليرانيين 

 موجودون، ويدعمون النظام هناك و"سننشر املزيد طاملا الحاجة إلى املشورة قائمة".

السادس عشر من هذا الشهر الذي يجمع أشارت صحيفة "حرييت" التركية أنه بعد اللقاء املقرر في  -

في عقب الزيارة بدء  علنالرئيس التركي بالرئيس األميركي في أول لقاء يجمعهما في البيت األبيض، سيُ 

الستعادتها من قبضة تنظيم الدولة، مشيرة إلى توجه الواليات  -على حد تعبيرها-اقتحام مدينة الرقة 

قوات سوريا الديمقراطية التي ستشارك باستعادة املدينة بدعم املتحدة لتقديم مزيد من األسلحة إلى 

 من التحالف الدولي.

(، أكد سفير بريطانيا أن بالده لن تسمح بمرور الجرائم 2/5/2017في جلسة لألمم املتحدة، الثالثاء ) -

 التي ترتكب في سورية من دون محاسبة الفاعلين، وأنه لن يسمح لروسيا بالتستر على هؤالء. وأكد

السفير البريطاني لدى األمم املتحدة "ماثيو إيكروفت" أن بالده لن تسمح لروسيا بحماية مرتكبي جرائم 

أمام املحاكم الدولية، وجاء ذلك تعليًقا على بيان منظمة حقوق  ُيحاسبون س مالحرب في سورية، وأنه

ي الضربة الكيماوية التحقيقات التي أجريت للتحقق من مرتكب بشأناإلنسان "هيومن رايتس ووتش"، 

 في مدينة "خان شيخون" التي أثبت مسؤولية نظام األسد عنها.

(، تصريًحا لنائب مدير قسم الشؤون 2/5/2017نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، الثالثاء ) -

قّيم إيجابيً 
ُ
" اقتراحات االسورية، في الخارجية التركية "مصطفى يورالكول" يقول فيه "إن تركيا "ت

أن تركيا  اخاصة بمناطق فصل، "لتخفيف التصعيد" في سورية، وتأمل بتنفيذها، مضيًف روسيا ال

مت رسميً 
ّ
في لقاء الرئيسين الروس ي والتركي". وأشار  ارسميً  ناقشت" االقتراحات الروسية، وستُ ا"تسل

ينة "يورالكول" في حديثه عن لقاء أردوغان وبوتين املرتقب في يوم غد األربعاء الذي سُيعقد في مد

 
ً

إن "موضوع  سوتش ي جنوبي روسيا، وسوف يتباحث الطرفان مسألة وقف إطالق النار في سورية، قائال

مسألة تعزيز نظام، وقف إطالق النار  اسوريا هو جزء هام من الحوار والرئيسيان سيبحثان أيضً 

ذكرت "سبوتنيك" ووضع األسرى وإزالة األلغام، لدينا الكثير من األفكار التي سنطرحها على الورق". و 

قترحة ستشمل إدلب وشمال حمص والغوطة 
ُ
عن مسؤولون روس إن "مناطق الفصل األربع امل

 الشرقية وجنوب سوريا".

(، 2/5/2017في مقابلة تلفزيونية بثت، الثالثاء )« محمد بن سلمان»استبعد وزير الدفاع السعودي  -

وأضاف «. مشغولة بالتآمر للسيطرة على العالم اإلسالمي»إلى أنها  اإجراء أي حوار مع إيران، مشيرً 

 « محمد بن سلمان»
ً

سنجتث الحوثي »: أن اململكة ستقض ي على املقاتلين املوالين إليران في اليمن، قائال

تقديم دعم مالي أو عسكري للحوثيين الذين يقاتلون  افي حين نفت إيران سابًق «. وصالح في أيام قليلة

 الحكومية املتحالفة مع السعودية. القوات
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(، نفي الوزارة ارتكابها مجازر بحق 2/5/2017، الثالثاء )األستراليةجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع  -

املدنيين في سورية، مؤكدة أن طائراتها املشاركة في الغارات الجوية على سورية والعراق، لم تسفر عن 

ا. وأعلنت وزارة ا 350مقتل  أنها ستقوم بإصدار تقارير كل أسبوعين، تشتمل  األستراليةلدفاع مدنيًّ

بنشر "تقارير  وأنها ستبدأعلى احصائيات دقيقة ومفصلة للمواقع التي استهدفتها في سورية والعراق، 

ستخدمعلنية" عندما 
ُ
 طائرات سالح الجو امللكي األسترالي في املعارك في محاولة لزيادة الشفافية. ت

(، أنه ال يوجد حل في سورية إال الحل 2/5/2017الروس ي فالديمير بوتين، الثالثاء ) أشار الرئيس -

السلمي، وطالب بتحقيق نزيه في مجزرة الكيماوي في بلدة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي. وأشار 

 "ال يمكن التوصل لحل في 
ً

سوريا بوتين في مؤتمر صحفي جمعه باملستشارة األملانية "أنجيال ميركل" قائال

 إال عبر الوسائل السلمية وتحت إشراف األمم املتحدة".

نقلت قناة "العربية" أن أمين عام حزب "كوادر البناء" اإليراني "غالم حسين كرباسجي"، قال: "إيران  -

بإمكانها التدخل من أجل السالم في سورية ودول املنطقة من خالل الجهود الدبلوماسية وليس 

تل والقمع". وأكد "كرباسجي" أن سياسة الحكومة اإليرانية في سورية خاطئة املشاركة في الحرب والق

وأججت الحرب بصورة أكبر، وقال منتقًدا إن "السالم في سوريا يحتاج إلى جهود دبلوماسية وليس 

الدخول في الحرب". وأشار "كرباسجي" إلى قيادة إيران لحرب طائفية ضد املظلومين واملستضعفين في 

دعم من، و سورية والي
ُ
الشيعة على حساب السنة "نحن أيضا نتمنى أن يعم السالم في سوريا ولبنان ت

: "لكن هل هذا يتحقق  دافعواليمن وفي كل املنطقة، وأن يُ 
ً

عن املظلومين، وتقوية الشيعة"، متسائال

 بإرسال األموال وشراء السالح والقتل والقمع؟".

(، إنه من "املستحيل" إيجاد حل في سورية 2/5/2017الثالثاء )قال الرئيس الروس ي فالديمير بوتين،  -

ية، معرًبا عن "أمله" في الوصول إلى تفاهمات معها في جدول ميركمن دون إسهام الواليات املتحدة األ 

 األعمال السياس ي الدولي الحالي.

ر أعلن فيه موقفه (، أمين عام ميليشيا "حزب هللا" حسن نصر هللا، في مؤتم2/5/2017خرج، الثالثاء ) -

من املشكالت الداخلية في لبنان وفي الحدود مع سورية، إضافة إلى موضوعات أخر. وأشار حسن نصر 

لبنان على حافة »هللا في كلمة ألقاها في يوم "الجريح" بمهرجان في ضاحية بيروت الجنوبية،إلى أن 

، في «لتمديد أو الفراغ أو الستينالهاوية، وإن لم نصل إلى قانون جديد كل الخيارات سيئة إن كان ا

"، أن نصر هللاإشارة إلى الخالفات حول قانون االنتخابات اللبنانية. وفي الوضع السوري أوضح "

الحدود اللبنانية مع سوريا أصبحت، باستثناء منطقة جرود عرسال، خارجة عن دائرة التهديد »

كبيرة ألنه لم يعد هناك للمسلحين قواعد  التهديد األمني تراجع بدرجة» نصر هللا، وأضاف «العسكري 

 «.انطالق

(، تأييدها املقترح الروس ي املعني بإقامة 2/5/2017أعلنت املستشارة األملانية "أنجيال ميركل"، الثالثاء ) -

مناطق آمنة في سورية خالية من القتال، وذلك في مؤتمر صحفي جمعها بالرئيس الروس ي بوتين. ونقلت 
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، «أعتقد أن منهج إقامة مناطق آمنة يستحق املتابعة والتطوير»ة عن ميركل قولها وسائل إعالم أملاني

 «.مستعدة لفعل كل ش يء لدعم وقف إطالق النار في سوريا»مؤكدة على أن أملانيا 

ي دونالد ترامب اتفق مع نظيره الروس ي ميرك(، أن الرئيس األ 2/5/2017أعلن البيت األبيض، الثالثاء ) -

على تكثيف الجهود لحل األزمة السورية، وأن واشنطن تعتزم املشاركة في محادثات فالديمير بوتين 

التي تنطلق األربعاء، وتستمر ليومين. وقال البيت األبيض في بيان تلقت األناضول نسخة  ″4"آستانة 

ت بشكل منه، إن ترامب وبوتين اتفقا في مكاملة هاتفية مساء الثالثاء على أن "املعاناة في سوريا قد طال

 كبير، وأن على جميع األطراف أن يفعلوا كل ما بإمكانهم من أجل إنهاء العنف".
 

 5/2017 /3األربعاء  -ج

أدرني يقاتلون مع تنظيم الدولة اإلسالمية  900(، أن نحو 3/5/2017كشف مسؤول أردني، األربعاء ) -

رويترز عن املسؤول الذي رفض في العراق وسورية. ونقلت وكالة « تستلهم نهج القاعدة»وجماعات 

الكشف عن اسمه، أن من يقاتلون في العراق وسورية حاليا كانوا قد غادروا في األغلب األردن، الحليف 

 .2014و 2013الوثيق للواليات املتحدة، في السنوات األولى من الصراع بين 

وف يستكمل غًدا اجتماع (، أن وفد املعارضة س3/5/2017أعلنت الخارجية الكازخستانية، األربعاء ) -

"آستانة"، ولكن املعارضة تؤكد خروجها حتى يتوقف القصف على املناطق املحررة، وأخذ ضمانات 

تؤكد ذلك. وأكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أن وفد املجموعات املسلحة سيستأنف مشاركته 

اعات التي كانت مقررة يوم ، غًدا الخميس، مبينة أن الوفد قد حضر االجتم4في مفاوضات آستانة 

األربعاء كلها. وقبل أن تعلن الخارجية الكازاخستانية عن عودة املعارضة للمفاوضات، قال املسؤول في 

وزارة الخارجية الكازاخستانية "أيدر بك تومانوف" ظهر اليوم األربعاء، "يجري العمل على اتخاذ 

حة، للمشاركة في فعاليات الجولة الرابعة من خطوات من شأنها أن تساعد بعودة وفد املعارضة املسل

محاثات السالم املتعلقة باألزمة السورية، بعد إعالنها اليوم تعليق مشاركتها بعد ساعات من 

 انطالقتها".

(، إنه ناقش مع نظيره الروس ي، "فالديمير 3/5/2017قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" األربعاء ) -

ة في سورية. وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيسين في بوتين"، إنشاء منطقة آمن

. تعرفون أننا منذ بداية األزمة ونحن ندعو إلنشاء منطقة اجديًد  اسوتش ي الروسية، أن "هناك توجهً 

آمنة في شمال سوريا وسنواصل الدعوة لذلك، واستطعنا تطهير منطقة جرابلس والراعي وطهرنا 

رهاب.. عندنا منطقة في إدلب ليس فيها اشتباك مسلح.. نزح إليها أهالي حلب منطقة واسعة من اإل 

 ويعيشون فيها بأمان".
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في جميعهم املشاركين  (3/5/2017دعا املبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، األربعاء ) -

وتدابير  اجتماع "آستانة"، على تحقيق تقدم في مناقشات يوم غد الخميس، بشأن تهدئة التصعيد،

بناء الثقة، بحسب موقع إذاعة األمم املتحدة. وأشار "دي ميستورا" أنه يشعر بالقلق البالغ بشأن 

التقارير التي تفيد بتصاعد العنف، بما في ذلك القصف الجوي، وخاصة خالل هذه املرحلة الدقيقة 

ضرورة ضمان أال تضيع على  امن املناقشات الدائرة في آستانة حول نزع فتيل تصعيد الصراع، مشددً 

 الفرصة السانحة اآلن.

(، أن فكرة إقامة مناطق آمنة لحماية 3/5/2017، األربعاء )«فالديمير بوتين»أعلن الرئيس الروس ي  -

املدنيين في سورية من القتال تتمتع بدعم واسع لكن هناك حاجة ملزيد من املناقشات بشأن تفاصيل 

 عملها.

ء اليوم األربعاء، عن استعداد ميليشيا إيرانية جديدة للدخول إلى أفادت مصادر إعالمية عربية مسا -

أنشئت تحت « رعد املهدي»سورية للقتال إلى جانب قوات النظام. وذكرت املصادر أن امليليشيا تسمى 

في نهاية آذار / مارس املاض ي. وبالتزامن مع نشر « معمر الدندن»اشراف قيادي في الحرس الثوري اسمه 

للميليشيا صوًرا لعرض عسكري لهم، نشرت أيًضا قرارات عن النظام السوري حول  صفحات تابعة

 «.تنظيم العالقة مع امليليشيات التابعة إليران في سوريا»ما سماه النظام السوري 

(، أن الشرطة العسكرية الروسية، من سوف تشرف على املناطق 3/5/2017أعلنت روسيا، األربعاء ) -

قترح الروس ي إلى آستانة، وأكدت أن وجود هذه الشرطة سوف يكون موقًتا، وليس األمنة التي حملها امل

بصورة دائمة. وصرح نائب رئيس مجلس الدوما الروس ي "يوري شفيتكين" لوكالة "سبوتنيك" حول نشر 

منة املقترحة، من بالده في سورية "في حال اتخذ مثل هذا القرار، من دون شك ألقوات في املناطق ا

مؤقتة، وهنا سيكون من الضروري تقديم ضمانات واضحة من جانب املعارضة لتحقيق  سيحمل صفة

التعايش السلمي، وعدم السماح بأي اشتباك مسلح مع وحدات الشرطة العسكرية الروسية، ولكننا 

 تنظيم الدولة". انتفهم، أنه إلى جانب املعارضة هناك أيضً 

 3/5/2017األربعاء )ي "ريكس تيلرسون"، ميركقال وزير الخارجية األ  -
ً

لخلق  (، إن بالده تدرس سبال

مع روسيا من أجل تعزيز التعاون بين البلدين النوويين في الشرق األوسط  اعالقات أكثر استقرارً 

 »وأوروبا. وأضاف تيلرسون 
ً

مع  لدينا عدد من الجهود التي يتم العمل عليها من أجل توطيد العالقة أوال

لنرى إذا ما كنا نستطيع العمل سويا على أكبر مجاالت »ي قال تيلرسون: وحول املوضوع السور «. روسيا

التعاون وهي سوريا، وإذا ما كنا نستطيع تحقيق وقفا إلطالق النار يستطيع الصمود لفترة طويلة بما 

 «.فيه الكفاية لبدء العمل على عملية السالم

ارة التوتر في املنطقة قائلة إن ولي ولي العهد (، بالسعي إلى إث3/5/2017اتهمت إيران السعودية، األربعاء ) -

السعودي األمير محمد بن سلمان أدلى بتصريحات وصفتها بالهدامة بشأن استبعاد الحوار مع طهران. 

هذه التصريحات دليل على أن »وأشار املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي إلى أن 

وقال بهرام «. سياسات املواجهة والدمار في املنطقة وتجاه إيرانالسعودية تدعم اإلرهاب وتسعى إلى 
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إن هذه التصريحات تظهر، مع افتراض أكثر السيناريوهات تفاؤال، أن السعوديين يفتقرون إلى الفهم »

 «.الصحيح

(، في لقاء ثنائي مع نظيرة التركي "رجب طيب 3/5/2017قال الرئيس الروس ي "فالديمير بوتين"، األربعاء ) -

زيلتأردوغان" أن عالقات بالده مع أنقرة عادت إلى سابق عهدها، و 
ُ
املعوقات كافة من طريق العالقات  أ

 من قبل البلدين. ُبذلالتاريخية الراسخة مع تركيا، وذلك نتيجة الجهد الكبير الذي 

(، على إعالن محافظة إدلب منطقة خالية من 3/5/2017اتفق الرئيسان "التركي والروس ي"، األربعاء ) -

النزاع بصورة نهائية، وذلك بعد دراسة الوضع الديمغرافي والجغرافي للمنطقة. في لقاء صحفي مشترك 

ين، قال الرئيس جمع بين الرئيسين التركي والروس ي في منتجع مدينة سوتش ي الروسية دام حوالى ساعت

التركي في حديثه للصحفيين: "منذ البداية استخدمت في كل محفل عبارة املنطقة اآلمنة وسأستمر في 

استخدامها، وبشكل خاص في املنطقة املمتدة بين مدينتي )الراعي وجرابلس( باتجاه الجنوب، أي ما 

اتفاق بجعل إدلب منطقة خالية من توصلنا إلى “إلى ذلك:  امضيًف ”. آالف كيلو متر مربع 5أو  4يقارب 

"، مشيًرا إلى أن 4أن إدلب منطقة خالية من النزاع عبر "آستانة  علنعن أمله بأن يُ  االنزاعات"، معربً 

أن هذه الخطوة  ابعد إجراء دراسات جغرافية وديمغرافية ملحافظة إدلب، مؤكًد  اتخذهذا القرار 

 حرب في سورية.ستكون إيجابية بصورة كبيرة في سبيل إنهاء ال

تناقلت مصادر إعالمية وثيقة "املبادرة الروسية" التي قدمتها لألطراف املشاركة في مفاوضات "آستانة  -

 من "روسيا وإيران  إذ"، 4
ً

نصت على إنشاء "مناطق منخفضة التوتر"، على أن تكون الدول الضامنة كال

 .(7)وتركيا"

 5/2017 /4الخميس  -د

اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو" تفسيًرا الفًتا لحرص روسيا على مراعاة مصالح إسرائيل قدم رئيس الوزراء  -

(، القناة اإلسرائيلية التاسعة 4/5/2017في سورية. وزعم نتنياهو، في مقابلة أجرتها معه، الخميس )

عنوا" باللغة الروسية بمناسبة حلول "عيد االستقالل" التاسع والستين إلسرائيل، أن الروسيين "أذ

لطلبه مراعاة املصالح اإلسرائيلية بعد تهديده الرئيس الروس ي بوتين. وأضاف نتنياهو في املقابلة التي 

": "قلت لبوتين: إما أن يتفق 21نقل موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" مقتطفات منها، وترجمتها "عربي

وتباهى نتنياهو بأن إسرائيل  جيشانا على تنسيق تحركاتهما في سورية، وإما أننا سنتصادم ال محالة".

تشن غاراتها في سورية "بالتنسيق مع روسيا، وبعلم بوتين، وعدم اعتراضه"، زاعًما أن الروس يسلمون 

 بالهجمات اإلسرائيلية؛ خشية تورطهم في صدام مع إسرائيل.

                                                           
 (.6لالطالع على الوثيقة راجع امللحق رقم ) (7)
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ران، وروسيا(، مفاده أن )تركيا، إي انقلت وكالة األناضول التركية عن وزارة الخارجية التركية، تصريًح  -

وقعوا على مذكرة تقض ي بإقامة مناطق تخفيف توتر في مدن مختلفة من سورية. وجاء في بيان 

الخارجية التركية أن املناطق تشمل كامل محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات الالذقية وحلب وحماة 

 وحمص والغوطة الشرقية بدمشق، إضافة إلى درعا والقنيطرة.

، باتفاق مناطق تخفيف التوتر بين أطراف النزاع «أنطونيو غوتيرس»لألمم املتحدة رحب األمين العام  -

إنه »في تصريٍح « غويترس»(، في العاصمة الكازاخستانية آستانة. وقال 4/5/2017في سورية، الخميس )

أمر مشجع ذلك االتفاق الذي تم التوصل إليه وفي آستانا، من قبل البلدان الضامنة تركيا وروسيا 

 «.وذلك بهدف تخفيف حدة العنف في املناطق الرئيسية في سوريا إيرانو 

دول في أول جولة خارجية  3(، إنه سيزور 4/5/2017أعلن الرئيس األميركي "دونالد ترامب"، الخميس ) -

له، من بينها السعودية وإسرائيل. وفي خطاب بحديقة الورود في البيت األبيض خالل مناسبة تتعلق 

ية، وصف ترامب رحلته بأنها مسعى لبناء التعاون والدعم بين املسلمين واملسيحيين بالحرية الدين

 واليهود من أجل مكافحة اإلرهاب.
 

 5/2017 /5الجمعة  -هـ

ية بقصف مسجد أميركعن قيام مقاتالت حربية « البنتاغون »ية ميركأفادت مصادر من وزارة الدفاع األ  -

ية عن عسكريين في الوزارة قالت إنهم ميركاأل « س ي إن إن»في شمال سورية، بحسب ما نقلت شبكة 

فيما حصل هناك، وقد أظهرت  ايين تحقيًق أميركوتابع املصدر عن فتح مسؤولين «. اعترفوا بالقصف»

 الدينية.ية، واملخصص ألداء الفرائض ميركالصور املبنى الذي استهدفته الطائرات األ 

(، أن 5/5/2017أعلن رئيس الوفد الروس ي إلى مفاوضات "آستانة" " ألكسندر الفرينتيف"، الجمعة ) -

بق على طائرات التحالف الدولي. 
ّ
إغالق األجواء فوق مناطق اتفاق "تخفيف التصعيد" في سورية يط

 
ً

 مغلقة أماماملناطق في مذكرة االتفاق، ولكن "هذه  وأوضح "الفرينتيف"، أن هذا الحظر ليس مسجال

طلعات التحالف"، الفًتا إلى أن األهداف التي ُيسمح للتحالف بضربها في سورية هي مواقع تنظيم 

"الدولة اإلسالمية" )داعش( في محافظتي الرقة وديرالزور وفي األراض ي العراقية، بحسب قناة "روسيا 

 اليوم".

اتفاق "تخفيف التصعيد" الذي وقعت عليه (، إن 5/5/2017قالت هيئة األركان الروسية، الجمعة ) -

الدول الراعية ملحادثات "آستانة"، ال يشمل حي القابون، شمالي شرقي العاصمة السورية دمشق، 

 بسبب سيطرة "جبهة فتح الشام" عليه، على حد زعمها.

إلقامة (، بأن االتفاق بين روسيا وتركيا وإيران 5/5/2017، الجمعة )«وزارة الدفاع الروسية»أفادت  -

الدفاع »في سورية سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة. وأضافت « تخفيف التصعيد»مناطق 
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"أن أول وأكبر املناطق اآلمنة في شمال سورية ستتضمن محافظة )إدلب وأجزاء من الالذقية «: الروسية

تي شملها شخص، من دون أن تذكر املناطق األخرى ال« مليون »وحلب وحماة"، والتي يسكنها أكثر من 

االتفاق بحسب ما جاء في الوثيقة التي وقعت عليها الدول الضامنات التي شملت مناطق )محافظة إدلب 

كاملة، مناطق محددة من الالذقية وحماة وحلب، أجزاء محددة من شمال حمص، الغوطة الشرقية، 

 . (8) والقنيطرة(وأجزاء محددة من درعا 

املحاذية للحدود السورية التركية، الجمعة « كلس»تعزيزات عسكرية جديدة إلى والية « تركيا»أرسلت  -

على والية كلس. وأفادت « تنظيم الدولة»(، في عقب سقوط قذائف وصواريخ أطلقها 5/5/2017)

رسلأنه « مصادر عسكرية»
ُ
مركبة عسكرية، تضم عربات مصفحة  13رتل عسكري مؤلف من  أ

ا في  40صواريخ قادرة على إطالق وراجمة 
ً
 ثانية. 80صاروخ

أجرى وزير الدفاع الروس ي "سيرغي شويغو" لقاءات عدة مع نظرائه من دول عدة معنية بالشأن  -

السوري، واستمر التواصل في مستوى استخبارات هذه الدول، ووزارات الخارجية التابعة لها. وقالت 

صة بمناطق اآلمنة في سورية لقيت تأييد األمم املتحدة وزارة الدفاع الروسية، إن املذكرة الخا

بعد إجراء مشاورات مع عسكريي سورية وإيران وتركيا وإسرائيل في  جرتوواشنطن والرياض، و 

 مستوى وزراء الدفاع والخارجية، ويجري تنسيق أمني بين استخبارات هذه الدول.

إطالق النار على كل من ينتهك الوثيقة التي  (، أنه من املرجح5/5/2017أعلن الجيش الروس ي، الجمعة ) -

توافق عليها في ختام اجتماع آستانة. نشرت صحيفة "سوتينيك" الروسية عن نائب رئيس إدارة 

جوابه حول التدابير ” العمليات العامة في هيئة األركان الروسية الفريق "ستانيسالف حجي محمدوف

 خذتتحقيق دقيق، ووفق نتائجه سيُ  يجرى ي املقام األول ساملتخذة في حال اختراق الوثيقة في سورية، "ف

 القرار حول التدابير التي ستتخذ بحق املنتهكين، ومن غير املستبعد قمعها بالوسائل النارية".

ية )البنتاغون( إن اتفاق إنشاء "مناطق تخفيف التوتر" في سورية لن تؤثر في ميركقالت وزارة الدفاع األ  -

تقودها الواليات املتحدة ضد تنظيم "داعش" اإلرهابي في سورية. وفي تصريحات الهجمات الجوية التي 

ية، قال املتحدث باسم البنتاغون "أدريان رانكي غالواي" اليوم ميركلوكالة "أسوشيتيد برس" األ 

الجمعة، إن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش" في سورية سيستمر في عملياته 

التنظيم "وتضييق الخناق عليه". ولفت املتحدث باسم البنتاغون إلى أن مشاركة  لضمان محاصرة ذلك

 "، أمس، في كازاخستان، ال يعني أنها جزء من االتفاق.4الواليات املتحدة عبر ممثل في محادثات "آستانة 

(، بأنه يأمل أن يكون 5/5/2017صرح األمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، الجمعة ) -

اتفاق "مناطق تخفيف التوتر" خطوة مهمة نحو التسوية السياسية. وقال أبو الغيط، في بيان صدر 

حة السورية منذ السا على جرتعمليات التهجير والتغيير الديموغرافي التي »عن الجامعة العربية أن 

                                                           
 (.8رقم )لالطالع على الخريطة التفصيلية التي نشرتها وزارة الدفاع راجع امللحق  (8)
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فترة وغيرها من املخاوف املتعلقة بوحدة األراض ي السورية ينبغي أن تكون محل اعتبار جميع األطراف 

 «.وحدة سوريا أرضا وشعبا علىالدولية في ضوء تداعياتها املحتملة 

ن ييأميرك(، أنها ستبحث في أقرب وقت مع عسكريين 5/5/2017أكدت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة ) -

عودة روسيا إلى املشاركة الكاملة في مذكرة التفاهم حول ضمان سالمة التحليق في أثناء العمليات 

 العسكرية بأجواء سورية.

(، 5/5/2017ي ريكس تيلرسون، الجمعة )ميركبحث وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف مع نظيره األ  -

أن »وزارة الخارجية الروسية في بيان في اتصال هاتفي مهمات تخفيف التصعيد في سورية. وأعلنت 

حول  4-موضوع التسوية السورية كان في صدارة املباحثات، بخاصة في ظل نتائج اجتماع أستانا 

 «.سوريا

في سورية، وأكدت بأنها تنتظر تنفيذ « مناطق تخفيف التصعيد»طالبت فرنسا بمتابعة دولية التفاق  -

ابعة في مؤتمر جنيف. وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية االتفاق على األرض. وأكدت على ضرورة املت

تنتظر أن تترجم هذه االلتزامات على أرض الواقع وأن تتيح إيصال املساعدات اإلنسانية »إن فرنسا 

 «.بحرية وبصورة مستمرة ومن دون عرقلة إلى كل األراض ي السورية بما في ذلك املناطق املحاصرة

البريطانية، بقيام النظام السوري بتصنيع األسلحة  BBCبية لقناة أفادت مصادر استخباراتية غر  -

ا التفاق عام 
ً
الذي يقض ي بالتخلص منها. وأشار املصدر الى قيام  2013الكيماوية الذي يعد انتهاك

النظام السوري بإنتاج األسلحة الكيماوية في ثالثة مصانع، بالقرب من العاصمة دمشق ومدينة حماة 

 وسط سورية.

تداوله في صفحات التواصل  جرى (، نفت فيه ما 5/5/2017، الجمعة )ات والية هاتاي بيانً أصدر  -

 عن تجهيز الجيش التركي للدخول إلى محافظة إدلب فجر اليوم األحد. االجتماعي

 6/5/2017السبت  -و

أن هنالك خطة لتشكيل مجموعة متفق « ألكسندر الفرينتيف»قال رئيس الوفد الروس ي إلى آستانة  -

 
ً

، إن عليها من أجل إطالق سراح املعتقلين من سجون النظام السوري. وتابع املسؤول الروس ي قائال

وجود تعاون كبير  ااملجموعة ستحاول إيجاد سبل لإلفراج عن املعتقلين، وإعادتهم لعائالتهم، مؤكًد 

 من الطرفين التركي واإليراني في قضية إخراج املعتقلين.

(، إن فريقا 6/5/2017، السبت )«أحمد أزومجو»ية و اة حظر األسلحة الكيمم ملنظمأعلن املدير العا -

كل
ُ
ا في مقر املنظمة في  ش للتحقيق في أحداث بلدة خان شيخون جنوب إدلب، بدأ العمل، ويعمل حاليًّ

عينات  عضًوا، مضيًفا أن خبراء املنظمة قد حللوا 15الهاي. وأشار املدير إلى أن الفريق يضم حوالى 

ي املحتمل في خان شيخون، بما في ذلك عينات دم وبول وأنسجة لضحايا و بالهجوم الكيما متعلقة

 الهجوم.
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-  
ً

عن مصادر أمنية أردنية، إن اململكة األردنية تنوي إنشاء مطار عسكري وتجاري  قال موقع إماراتي نقال

 ابمحاذاة الحدود السورية شمالي شرق اململكة. وتابع املصدر قوله إن املطار سوف يتركز لوجستيً 

على استيعاب عدد من الطائرات العسكرية العمالقة  الدعم مدينة املفرق شمال األردن، وقادرً 

 تتمكن من خالله القوات األردنية نقل العناصر واملؤازرات واملعدات إلى أرض املعركة. والحربية،

لدعم املستشفيات  اوجه "محمد غوللو أوغلو" املدير العام للهالل األحمر التركي نداًء إنسانيً  -

إلى تعرضها ألضرار جسيمة نتيجة الحرب بحسب  اوالقطاعات الصحية في الداخل السوري، مشيرً 

. وأكد أوغلو في تصريح له ضرورة دعم املستشفيات العالجية والطبية في داخل األراض ي السورية وصفه

ألن الحرب ما تزال مستمرة، ويوجد في داخل املدن السورية آالف املدنيين ال يستطيعون تلقي العالج 

 الالزم.

روسيا والدول (، إن 6/5/2017قال "سيرجي ريابوكوف" نائب وزير الخارجية الروس ي، السبت ) -

 كية باملعلوماتير األمالضامنات ملذكرة مناطق تخفيف التصعيد في سورية أمدت الواليات املتحدة 

على تصريحات "جيف  اواملستندات جميعها الالزمات عن املذكرة. وتأتي تصريحات ريابوكوف ردً 

القوات الروسية لم تنسق ية )بنتاغون(، التي قال فيها إن ميركديفس"، املتحدث باسم وزارة الدفاع األ 

ية ليس لديها علم ميركي فيما يتعلق بمذكرة مناطق تخفيف التصعيد، وأن القوات األ ميركمع الجانب األ 

بتلك القضية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية. وبدأ تنفيذ اتفاق آستانة بشأن مناطق تخفيف التوتر 

 في سورية في منتصف ليل الجمعة.

واملرشح لالنتخابات الرئاسية املقبلة "حسن روحاني" باإلنجازات التي حققتها  تفاخر الرئيس اإليراني -

حكومته خالل مدةة رئاسته، وبالدور الذي تقوم به بالده في سورية، وقال: على الدبلوماسيين اإليرانيين 

تخابات بالتعاون مع املقاتلين هناك "إحياء حقوقنا املتبقية". وشدد روحاني في املناظرة الثانية الن

الرئاسة على أهمية ما قامت به حكومته من "االستفادة من ورقة السياسة الخارجية" في أثناء 

املفاوضات النووية مع الدول الكبرى، مشيًرا إلى أن أحًدا لم يكن "يصدقه"، عالوة على االتهامات التي 

 قال إن بعضهم وجهها له، ولم يكن قادًرا على رفع االتهامات.

(، عن قدرتها على إلزام النظام وداعمتها إيران باملناطق اآلمنة، 6/5/2017، السبت )أعلنت روسيا -

عليها في اجتماع "األستانة" الخميس املاض ي. نشرت وكالة  اتفقووضعت خرائط تحدد املناطق التي 

وري "رويترز" لألنباء، أن الوزارة الخارجية الروسية قالت: "بأن روسيا قادرة على إلزام الرئيس الس

 بشار األسد وحلفائه املدعومين من إيران، باحترام اتفاقات سابقة لوقف إطالق النار".

ي "جوزيف ميرك(، نظيره األ 6/5/2017التقى رئيس هيئة األركان التركية "خلوص ي أكار"، السبت ) -

دونفورد" لبحث ملفات ذات أهمية مشتركة بين البلدين. وبحث الطرفان في اللقاء الذي جرى 

ية "واشنطن" ملفات مكافحة اإلرهاب، وتطورات األحداث في الساحتين السورية، ميركاصمة األ بالع

والعراقية على حد سواء، وشارك في اللقاء رئيس جهاز االستخبارات الوطنية التركية "هاكان فيدان"، 

 واملتحدث باسم الرئاسة "إبراهيم قالن".
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(، صحة ما نشرته بعض وسائل اإلعالم عن وقوع 6/5/2017نفت وزارة الدفاع الروسية، السبت ) -

اشتباكات بين النظام السوري واملعارضة السورية في محافظة حماة بعد دخول مذكرة مناطق تخفيف 

ت، التصعيد حيز التنفيذ. وأكدت الوزارة أن قوات النظام تعرضت، حوالى الساعة الواحدة ليل السب

إلطالق نار من قبل مجموعة "مسلحين" استخدموا األسلحة الخفيفة في منطقة قرية زالقيات 

 بمحافظة حماة.

(، عن إرسال مزيد من 6/5/2017أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة اإليرانية "حميد محمدي"، السبت ) -

 اإليرانيين والشيعة في العالم لزيارة املراقد الشيعية في سورية بعد أن أ
ً
 لهم. اآمنً  امنت إيران مالذ

ي "جوزيف دانفورد"، ميركأبدى رئيس هيئة األركان العامة الروسية "فاليري غيراسيموف" ونظيره األ  -

(، استعدادهما إلعادة التعاون العسكري لضمان سالمة الطيران فوق سورية. 6/5/2017السبت )

دا استعد
ّ
ادهما إلعادة تفعيل اتفاق سالمة الطيران وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أّن الطرفين أك

في أجواء سورية. وتأتي تصريحات وزارة الدفاع الروسية في عقب إقرار اتفاق "تخفيف التصعيد" في 

 سورية، التي تبنتها الدول الراعية ملحادثات "آستانة"، ودخلت حّيز التنفيذ الليلة املاضية.

 7/5/2017األحد  -ز

عن قيام طهران بإجراء تجربة على إطالق صاروخ  االدفاع األميركية مؤخرً  كشف تقرير صادر عن وزارة -

من تحت املياه للمرة األولى من إحدى غواصاتها بالتعاون مع مسؤولين من كوريا الشمالية التي تملك 

خبرات عسكرية في هذا املجال. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع األميركية "إن إيران فشلت في إطالق 

وهي صواريخ من ” كروز في وقت سابق من هذا األسبوع من غواصة ميدجيت  2من نوع جاسك  صاروخ

، إلغراق 2010منها عام  االنوعية نفسها املوجودة لدى كوريا الشمالية كانت قد استخدمت واحًد 

 
ً
بالستيا في أواخر كانون الثاني قالت الدفاع  اسفينة كوريا جنوبية وحينما اختبرت إيران صاروخ

كوريا الشمالية صممت الصاروخ، لتقوم إيران بإطالق صاروخ مماثل بخبرات إيرانية “ألميركية أن ا

لصاروخ موسودان الكوري" الذي يعد من أكثر الصواريخ تقدًما في الترسانة العسكرية لكوريا 

 الشمالية.
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ا: امللحقات
ا
 ثالث

العاملة في الشمال بيان لفصائل الجيش السوري الحر : (1ملحق رقم )

 السوري في ما يتعلق بأحداث الغوطة الشرقية

 (.1/5/2017صدر البيان االثنين ) 
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بيان فيلق الرحمن الذي يدعو فيه إلى تحييد املنظمات : (2امللحق رقم )

 الحاصل في الغوطة الشرقية عن االقتتالاإلنسانية 

 (.1/5/2017صدر البيان االثنين ) 
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بيان حركة أحرار الشام في ما يتعلق باًلقتتال الحاصل في  :(3)امللحق رقم 

 الغوطة الشرقية

 (.1/5/2017صدر البيان، االثنين ) 
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 فصائل املعارضة املسلحة في ما يتعلق بمؤتمر آستانة بيان: (4امللحق رقم )

 (.2/5/2017صدر البيان الثالثاء ) 
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الهوى الصادر في يوم الخميس قرار إدارة معبر باب : (5امللحق رقم )

(4/5/2017) 
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 النص الكامل ًلتفاق مناطق "تخفيف التصعيد": (6امللحق رقم )

 (3/5/2017األربعاء ) 

االتحاد الروس ي، جمهورية إيران اإلسالمية وجمهورية تركيا كدول ضامنة ملراقبة نظام وقف إطالق 

 )املشار إليه فيما بعد بـ "الضامن"(:النار في الجمهورية العربية السورية 

(. وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة 2015) 2254مسترشدة بأحكام قرار مجلس األمن 

الجمهورية العربية السورية واستقاللها ووحدتها وسالمتها اإلقليمية، معربة عن تصميمها على خفض 

 ي الجمهورية العربية السورية، على ما يلي:مستوى التوترات العسكرية وتوفير األمن للمدنيين ف

بهدف وضع نهاية فورية للعنف وتحسين الحالة اإلنسانية وتهيئة الظروف املالئمة للنهوض بالتسوية  -1

 إنشاء مناطق تخفيف التصعيد اآلتية: يجري السياسية للنزاع في الجمهورية العربية السورية 

 الالذقية وحماة وحلب(محافظة إدلب وبعض أجزاء الجوار )محافظات  -

 أجزاء معينة في شمال محافظة حمص -

 الغوطة الشرقية -

 بعض مناطق جنوب سورية )محافظتي درعا والقنيطرة( -

أشهر،  6إنشاء مناطق تخفيض التصعيد والخطوط اآلمنة هو إجراء مؤقت، وستكون مدته في البداية 

 تمديده تلقائيا على أساس توافق الضامنين.جري وسي

 مناطق تخفيف التصعيد:وفي إطار  -2

وقف األعمال العدائية بين األطراف املتنازعة )حكومة الجمهورية العربية السورية وجماعات املعارضة  -

املسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطالق النار وستنضم إليه( باستخدام أي نوع من أنواع األسلحة، 

 بما في ذلك الضربات الجوية.

 عدات اإلنسانية بسرعة وأمان من دون معوقات.توفير إمكانية وصول املسا -

 توفير الظروف لتقديم املعونة الطبية للسكان املحليين وتلبية االحتياجات األساسية للمدنيين. -

 اتخاذ تدابير الستعادة مرافق البنية التحتية األساسية، بدءا بشبكات املياه والكهرباء. -

 ين داخليا بصورة آمنة وطوعية.توفير الظروف الالزمة لعودة الالجئين والنازح -

ملنع وقوع حوادث ومواجهات عسكرية بين األطراف املتنازعة، تنشأ على حدود مناطق تخفيف  -3

 التصعيد خطوط أمنية؛

 تشمل املناطق األمنية ما يلي: -4

نقاط تفتيش لضمان حرية تنقل املدنيين العزل وإيصال املساعدات اإلنسانية وتعزيز النشاط   -

 االقتصادي.
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 مراكز مراقبة لتأمين تطبيق نظام وقف إطالق النار.  -

عمل نقاط التفتيش ومراكز املراقبة كذلك وكذلك إدارة املناطق األمنية يجب أن تكفلها قوات الدول 

الضامنة على أساس التوافق، ويمكن أن تنشر األطراف الثالثة قواتها، إذا لزم األمر، على أساس توافق آراء 

 الضامنين.

 الضامنون يلتزمون بما يلي:  -5

 اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان وفاء األطراف املتصارعة بنظام وقف إطالق النار. -

اتخاذ جميع التدابير الالزمة ملواصلة القتال ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( و"جبهة النصرة"  -

طة بـ "القاعدة" أو "داعش" وغيرها من وجميع األفراد والجماعات واملؤسسات والكيانات األخرى املرتب

 التنظيمات اإلرهابية، التي حددها مجلس األمن الدولي داخل وخارج مناطق التصعيد.

مواصلة بذل الجهود إلدراج جماعات املعارضة املسلحة، التي لم تنضم إلى نظام وقف إطالق النار حتى  -

 اآلن، وانضمامها إلى نظام وقف إطالق النار.

تحديد مناطق تخفيف التصعيد والخطوط األمنية وكذلك لحل املسائل التشغيلية والتقنية من أجل  -6

األخرى املتصلة بتنفيذ املذكرة، يقوم الضامنون في غضون أسبوعين من توقيع املذكرة بتشكيل فريق 

عامل مشترك معني بتخفيف التصعيد )يشار إليه باسم "مجموعة العمل املشتركة "( املؤلف من 

 يهم املفوضين.ممثل

يقوم الضامنون باتخاذ الخطوات إلنجاز خرائط مناطق تخفيف التصعيد واملناطق األمنية بحلول 

، وكذلك فصل جماعات املعارضة املسلحة عن الجماعات اإلرهابية املذكورة في 2017الرابع من حزيران 

 الفقرة الخامسة من املذكرة.

ملذكور أعاله خرائط مناطق تخفيف التصعيد واملناطق األمنية ُيعد فريق العمل املشترك بحلول التاريخ ا

 إقرارها من قبل الضامنين، وكذلك مسودة مشروع فريق العامل املشترك. جري كي ي

ويقدم فريق العمل املشترك تقريرا عن أنشطته إلى االجتماعات الدولية الرفيعة املستوى بشأن سورية 

 املعقودة في أستانا.

 حيز النفاذ في اليوم اآلتي من توقيعها. تدخل هذه املذكرة

 نسخ باللغة اإلنجليزية، وقوة قانونية متساوية. بثالث 2017أيار  4في آستانة،  جرى 

 التواقيع: جمهورية إيران اإلسالمية   االتحاد الروس ي     جمهورية تركيا
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العسكرية بيان "جيش اإلسالم" الذي أعلن فيه انتهاء عملياته : (7امللحق رقم )

 ضد "هيئة تحرير الشام"

 (5/5/2017صدر البيان يوم الجمعة ) 
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