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ا بيانية، بغية تسهيل اًلطالع، وإجراء  ا ورسوما
ا
ا وإحصاء وتصنيف يتضمن تقرير مرصد حرمون رصدا

الساحات املحلية والعربية  في املقارنات، واستخالص النتائج، على املهتمين. ويرصد املستجدات

 والدولية.
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 مقدمة

رج حزب هللا من سورية، بل انسحب من الحدود اللبنانية السورية ليعيد انتشاره في مناطق لم يخ

جنوبي سورية احتساًبا، أو تهديًدا، لتدخل أردني أميركي بريطاني ال يزال حتى اللحظة في نطاق اإلشاعة. 

ذه اإلشاعة، هو ولعل إعادة االنتشار هذه، مع تحشيد سلطة األسد مليليشياتها باتجاه الجنوب بحجة ه

إعداد العدة على أمل الحسم في محافظة درعا. في هذا الوقت هناك من يشيع مبالغات مثل االدعاء بنية 

روسيا بيع حلفاءها االيرانيين للواليات املتحدة، األمر الذي لم تظهر له أي بوادر فعلية بعد. على العكس 

ما ُيخرج أزالمه؛ أحدهم ليبشر املنطقة بـ "البدر من ذلك، يخلي اإليراني املشهد اإلعالمي لروسيا، بين

الشيعي"، واآلخر ليقول إن جمهوره مندفع على الحرب في سورية من دون أي جهد لتحريضه كالذي كان 

يحتاجه من أجل قتال إسرائيل. وهو ما يؤكد أن إيران، وأتباعها، مصرون على حربهم الطائفية إلى نهاياتها، 

هم، وجمهورهم، ال ينطلقون بحربهم العابرة معه من مبدئية كما هو حال أسباب ويقولون لإلسرائيلي إن

 حربهم املستمرة على الشعب السوري.

ا رصدنا في هذا األسبوع  ا بالقصف طال مناطق سورية عدة؛ حيث تركز القصف  247ميدانيًّ
ً
استهداف

وع ازدادت حدة القصف على على محافظات حلب وحمص وحماة ودير الزور، وفي اليوم األخير من األسب

 6مجزرة؛ نفذت منها سلطة األسد وحلفائها  15مناطق فيها. ورصدنا  9محافظة ريف دمشق حيث طال 

مجازر، وارتكب تنظيم الدولة اإلسالمية مجزرة  6مجازر، وارتكبت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" 

ضحية من  195غ عدد الضحايا هذا األسبوع واحدة، بينما ارتكبت قوات سوريا الديمقراطية مجزرتين. وبل

 و 52املدنيين، بينها 
ً

ضحية، بينما قتلت قوات  73امرأة؛ قتلت منهم سلطة األسد وحلفاؤها  22طفال

ضحية قتلوا من  25ضحية، و 13ضحية، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية  68التحالف الدولي ضد "داعش" 

ية مجهولة الجهة املنفذة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية جراء تفجيرات بعبوات ناسفة أو ألغام أرض

ضحية. أما بالنسبة إلى جرائم التهجير القسري فشهد هذا األسبوع خروج الدفعة التاسعة من  16"قسد" 

حي الوعر في مدينة حمص، وبدء التجهيز لخروج الدفعة العاشرة. وطال التهجير هذا األسبوع أحياء شرقي 

 ث خرجت دفعتان من حي برزة، ودفعة من حي القابون، وأخرى من حي تشرين. العاصمة دمشق؛ حي
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: مؤشر العنف في سورية     
ا

 أّوًل

 

 

 ( خريطة توزع الضحايا في األسبوع الثاني من شهر أيار/مايو بحسب املناطق1الشكل )
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 عدد الضحايا وتوزعهم .1

 

 2017 /5 /8اًلثنين  -أ

 7أطفال؛ يتوزعون على الصورة اآلتية: محافظة الرقة ) 4، بينهم ضحية في سورية 17رصدنا سقوط  -

ضحايا في مدينة الرقة، وضحيتان في قرية دبس ي عفنان، وضحية واحدة في قرية دبس ي فرج(، محافظة 

ضحايا في حي الجورة(. قتل منهم النظام وحلفاؤه  5حلب )ضحيتان في مدينة الباب(، محافظة دير الزور )

ضحايا في مدينة الرقة، وقتل تنظيم الدولة  7قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  ضحايا، بينما 3

ضحايا في حي الجورة في دير الزور. وقتلت ضحيتان من جراء انفجار لغم أرض ي مجهول الجهة  5اإلسالمية 

 في مدينة الباب في محافظة حلب. 

 2017 /5 /9الثالثاء  -ب

 و 13بينهم ضحية في سورية،  42رصدنا سقوط  -
ً

امرأة؛ يتوزعون بالصورة اآلتية: محافظة  13طفال

ضحايا في مدينة الرقة(، محافظة  3ضحايا في مزرعة الجالء، و 3ضحية في قرية الصالحية و 11الرقة )

 5ضحية في قرية رسم فالح(، محافظة حمص ) 14إدلب )ضحية واحدة في قرية اللويبدة(، محافظة حلب )

 25ضحايا في حي العرض ي(. قتل منهم النظام وحلفاؤه  5وم(، محافظة دير الزور )ضحايا في قرية الالط

ضحية في قرية الصالحية ومزرعة الجالء في  14ضحية، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" 

 ضحايا في مدينة الرقة من جراء ألغام كان قد زرعها في 3محافظة الرقة، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية 

 املنطقة.

 2017 /5 /10األربعاء  -ج

 وامرأتان؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة  24ضحية في سورية، بينهم  68رصدنا سقوط  -
ً

طفال

درعا )ضحية واحدة في بلدة ابطع(، محافظة إدلب )ضحية واحدة في مدينة سرمين من جراء قصف سابق 

، وضحيتان في مدينة الباب جراء انفجار لغم ضحية في قرية سمومة 14على املنطقة(، محافظة حلب )

 20ضحايا في قرية كالطة(، محافظة دير الزور ) 3ضحايا في قرية شنينة، و 4أرض ي(، محافظة الرقة )

ضحايا في حيي العرض ي  10ضحية في مدينة امليادين من جراء انفجار مستودع أسلحة تابع لداعش، و

ضحية، بينما قتلت قوات التحالف  26ل منهم النظام وحلفاؤه ضحية في بلدة الصور(. قت 13والحميدية، و

ضحية في بلدة الصور في محافظة دير الزور، وقتل  13ضحايا في محافظة الرقة و 7الدولي ضد "داعش" 

ضحية في مدينة امليادين في محافظة دير الزور من جراء انفجار مستودع أسلحة تابع لتنظيم الدولة  20

 يتان في مدينة الباب من جراء انفجار لغم أرض ي من مخلفات داعش. اإلسالمية، وقتل ضح
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 2017 /5 /11الخميس  -د

نساء؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة  4أطفال و 8ضحية في سورية، بينهم  24رصدنا سقوط  -

ضحايا في ناحية عقيربات(، محافظة الرقة  4درعا )ضحية واحدة في قرية الشرائع(، محافظة حماة )

ضحايا في قرية حمرة بالسم(. قتل  3ضحية في قرية بئر الهشم، و 15)ضحية واحدة في قرية القادسية، 

 ضحية.   18ضحايا، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  6منهم النظام وحلفاؤه 

 2017 /5 /12الجمعة  -هـ

وزعون على النحو اآلتي: ضحية في سورية، بينهم طفل واحد وامرأة واحدة؛ يت 15رصدنا سقوط  -

ضحايا في  5محافظة درعا )ضحية واحدة في بلدة داعل(، محافظة الرقة )ضحية واحدة في بلدة السحل، و

ضحايا في بلدة القورية(، محافظة إدلب )ضحية واحدة تحت  5قرية مزرعة يعرب(، محافظة دير الزور )

في بلدة كفربطنا، وضحية في مدينة الرحيبة التعذيب في مدينة إدلب(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة 

ضحايا، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد  3من جراء انفجار لغم أرض ي(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ضحايا في بلدة القورية في محافظة دير الزور، وضحية واحدة في منطقة السحل في محافظة  5"داعش" 

ضحايا في قرية مزرعة يعرب في محافظة الرقة، وقتل ضحية  5ة الرقة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطي

 واحدة في مدينة الرحيبة في محافظة ريف دمشق من جراء انفجار لغم أرض ي مجهول املصدر.  

 2017 /5 /13السبت  -و

 اآلتي: محافظةضحية في سورية، بينهم طفل واحد وامرأتان؛ يتوزعون على النحو 16رصدنا سقوط  -

ضحايا في قرية مزرعة األسدية(، محافظة حمص )ضحيتان  9ة واحدة في قرية رقة سمرة، والرقة )ضحي

في بلدة الهاشمية(، محافظة دير الزور )ضحية واحدة في حي الحويقة، وضحيتان في البوكمال(، محافظة 

الف ضحايا، بينما قتلت قوات التح 3إدلب )ضحية واحدة في بلدة سرمين(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ضحايا في قرية  9ضحية واحدة في قرية رقة سمرة في محافظة الرقة، وقتلت قوات سورية الديموقراطية 

مزرعة األسدية في محافظة الرقة، وأعدمت الدولة اإلسالمية ضحيتين في مدينة البوكمال. وقتلت ضحية 

 صدر.  من جراء انفجار لغم أرض ي مجهول امل محافظة إدلبفي واحدة في بلدة سرمين 
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 2017 /5 /14األحد  -ز

ريف  اآلتي: محافظةضحية في سورية، بينهم طفل واحد؛ يتوزعون على النحو  13رصدنا سقوط  -

ضحايا في قرية الضاحك، وضحية واحدة في  5دمشق )ضحية واحدة في بلدة األشعري(، محافظة حمص )

ة حلب )ضحية واحدة في بلدة مدينة تلدو(، محافظة دمشق )ضحية واحدة في حي القابون(، محافظ

كلجبرين(، محافظة الرقة )ضحيتان في قرية معدان، وضحية في مزرعة العدنانية، وضحية في مخيم 

ضحايا، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" ضحيتين في  7شنينة(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

" ضحيتين في قرية معدان في محافظة ريف محافظة الرقة، وقتلت قوات سورية الديموقراطية "قسد

الرقة، وقتلت ضحية واحدة في بلدة كلجبرين في محافظة حلب من جراء انفجار لغم أرض ي من مخلفات 

 تنظيم الدولة اإلسالمية.

 

 ( عدد الضحايا الكلي بحسب املدة الزمنية في األسبوع الثاني من شهر أيار2الشكل )
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العدد الكلي للضحايا في األسبوع الثاني من أيار

رجال أطفال نساء
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 القصف .2

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

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

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

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

 استخالصها منها.

 

 2017 /5 /8اًلثنين  -أ

 

 قصف متنوع بري وجوي  .1

مناطق في محافظة حلب  4منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  31تركز القصف في  -

مناطق في محافظة ريف دمشق )بلدات:  4)بلدات جديعة ورسم فالح والسبع، ومحيط مدينة مسكنة(، و

ها وتلدو وتلدهب، وبلدة مناطق في محافظة حمص )مدن: كفرال  7أوتايا واملحمدية وبيت نايم وجسرين(، و

السكري ومفرق تليلة وجبال الشومرية وبلدة الطيبة الغربية(، ومنطقة واحدة في محافظة درعا )درعا 

مناطق في  7مناطق في محافظة حماة )مدينتا اللطامنة ومورك، بلدتا الزكاة والتلول الحمر(، و 4البلد(، و

 4مال وبلدات املوحسن والبوعمر واملريعية ومراط(، ومحافظة دير الزور )أحياء الجورة والرصافة والع

مناطق في محافظة الرقة )مدينة الرقة وبلدة املنصورة، وبلدتا دبس ي فرج ودبس ي عفنان(. قصف النظام 

منطقة منها، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" مدينة الرقة، وقصف تنظيم  28وحلفاؤه 

في محافظة دير الزور، وقصفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بلدة الدولة اإلسالمية حي الجورة 

 املنصورة في محافظة الرقة.

 السالح الكيمياوي  .2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر االرتجاجية .3

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية مدينة اللطامنة في محافظة حماة. -
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 القصف بالذخائر العنقودية .4

 ؤة بالذخائر العنقودية مدينة اللطامنة في محافظة حماة.قصف النظام وحلفا -

 القصف بالذخائر الفراغية  .5

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية مدينة اللطامنة في محافظة حماة، ومدينة تلدو في  -

 محافظة حمص.

 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

 ال يوجد رصد.  -

 القصف بقذائف الهاون  .7

 ال يوجد رصد -

 الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف املراكز .8

 ال يوجد رصد -
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 2017 /5 /9الثالثاء  -ب

 

 قصف متنوع بري وجوي  .1

منطقة في محافظة حلب  12منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو  اآلتي :  46ركز القصف على ت -

حجرة وجديعة والطريفاوي ورسم فالح واملسحة )مدينة مسكنة، وبلدات: السبع والعميرات والدبليو وأم 

مناطق في محافظة حماة )مدينتا اللطامنة وكفرزيتا، وبلدتا قنيطرات  5وعطيرة وسمومة ومفرق الردة(، و

مناطق في محافظة حمص  9والزكاة وناحية عقيربات(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي القابون(، و

فرحانية وجب الجراح وأبو حواديد وحرش أم صهيريج والغنطو والتلول )مدينة تلدو، وبلدات الالطوم وال

مناطق في محافظة  5الحمر ومنطقة الحماد(، ومنطقتان في محافظة درعا )درعا البلد وبلدة النعيمة(، و

مناطق في محافظة الرقة  5دير الزور )أحياء الحميدية والرصافة والشيخ حسن والكنامات والعرض ي(، و

مناطق في محافظة ريف دمشق  3قة وبلدات املنصورة والصالحية وكديران ومزرعة الجالء(، و)مدينة الر 

مناطق في محافظة السويداء  3)مدن عربين ودوما وزملكا(، ومنطقة واحدة في الالذقية )محور الكبينة(، و

وات منطقة، بينما قصفت ق 41)قرى رجم الدولة وأشهيب وتل دكوة(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

 مناطق في محافظة الرقة.  5التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" قريتا الدشيشة 

 السالح الكيمياوي  .2

  يوجد رصدال -

 القصف بالذخائر االرتجاجية  .3

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

 القصف بالذخائر العنقودية .4

 ر العنقودية مدينة كفرزيتا في محافظة حماة.قصف النظام وحلفاؤه بالذخائ -

 القصف بالذخائر الفراغية .5

  يوجد رصدال -

 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

 ال يوجد رصد -
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 القصف بقذائف الهاون  .7

 ال يوجد رصد -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف .8

 " مستشفى ميداني في قرية املنصورة في محافظة الرقة.قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش -

 

 2017 /5 /10األربعاء  -ج

 

 قصف متنوع بري وجوي  .1

مناطق في محافظة ريف دمشق  3منطقة في سورية، ويتوزع على النحو اآلتي:  30تركز القصف في  -

ياء العمال مناطق في محافظة دير الزور )أح 6)مدينة دوما، وبلدتا بيت نايم وحوش الصالحية(، و

والحميدية والعرض ي والرشدية، وبلدتا البودرباس والصور(، ومنطقة واحدة في محافظة حماة )مدينة 

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، وبلدتا الغارية الغربية وخراب الشحم(، ومنطقتان في  3اللطامنة(، و

 7دمشق )حيا أبو رمانة والروضة(، ومحافظة حمص )بلدة الالطوم ومنطقة الحولة(، ومنطقتان في مدينة 

مناطق في محافظة حلب )مدينة مسكنة، وبلدات: سمومة واملهدوم والسبع وعطيرة والعميرات ورسم 

مناطق في محافظة الرقة )مساكن االدخار وبلدات: شنينة والكالطة ودبس ي عفنان وشعيب  5فالح(، و

 24التركمان(. قصف منها النظام وحلفاؤه  الذكر(، ومنطقة واحدة في محافظة الالذقية )محور حبل

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" مساكن االدخار وقريتي شنينة والكالطة في 

صف حيا أبو رمانة والروضة في العاصمة السورية 
ُ
محافظة الرقة، وقرية الصور في محافظة دير الزور. وق

 دمشق بقذائف هاون مجهولة املصدر.   

 السالح الكيمياوي  .2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر االرتجاجية .3

 ال يوجد رصد. -
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 القصف بالذخائر العنقودية .4

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية بلدتي دبس ي عفنان وشعيب الذكر في محافظة الرقة.  -

 القصف بالذخائر الفراغية  .5

 دير الزور. في محافظةس قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدة البودربا -

 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

 ال يوجد رصد -

 القصف بقذائف الهاون  .7

 قصف حيا أبو رمانة والروضة في العاصمة السورية دمشق بقذائف هاون مجهولة املصدر. -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي وثقنا استهدافها بالقصف .8

 ال يوجد رصد -
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 2017 /5 /11الخميس  -د

 

 قصف متنوع بري وجوي  .1

منطقة في سورية، وتفصيلها بالصورة اآلتية: منطقة واحدة في محافظة إدلب  36تركز القصف في  -

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد وبلدات النجيح وعلما والغارية الغربية وداعل  6)بلدة بداما(، و

مناطق في محافظة حمص ) بلدات كيسين  5زة(، وواليادودة(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي بر 

مناطق في محافظة حماة )مدينتا  5وسبخة املوح وجب الجراح ومحيط حقل الشاعر وجبال الشومرية(، و

مناطق في محافظة الرقة )قرى بئر  5اللطامنة وكفرزيتا، وبلدات عقيربات والقنطرة وحمادي عمر(، و

مناطق في محافظة دير الزور )أحياء الرشدية  4عة اليرموك(، والهشم والقادسية وميسلون والكنو ومزر 

مناطق في محافظة حلب )مدن مسكنة ودارة عزة ومارع، وقرى  9والحميدية والحويقة ومحيط املقابر(، 

الفخيخة والعبيدية والردة ودير حافر، ومعمل السكر وحي جمعية الزهراء(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

مناطق في محافظة الرقة )قرى بئر الهشم  4صفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" منطقة، بينما ق 30

وميسلون والكنو ومزرعة اليرموك(، وقصفت قوات سورية الديموقراطية "قسد" منطقتين في محافظة 

 حلب )مدينة درارة عزة ومارع(. 

 السالح الكيمياوي  .2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر االرتجاجية .3

 دال يوجد رص -

 القصف بالذخائر العنقودية .4

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفراغية .5

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية ناحية عقيربات في محافظة حماة. -

 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

 ال يوجد رصد -
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 القصف بقذائف الهاون  .7

 ال يوجد رصد -

 نا استهدافها بالقصفاملراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصد .8

 قصف النظام وحلفاؤه مدرسة وسيارة إسعاف في بلدة بداما في محافظة إدلب.  -

 

 2017 /5 /12الجمعة  -هـ

 

 قصف متنوع بري وجوي  .1

منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي: منطقة واحدة في محافظة دمشق  27تركز القصف على  -

مناطق   4)درعا البلد، وبلدات الكرك الشرقي وكوم الرمان وجنين(، و مناطق في محافظة درعا 4)حي برزة(، و

في محافظة حمص )مدينتا تلبيسة وكفرالها، وبلدتا الوازعية وتليلة(، ومنطقة واحدة في محافظة حلب 

مناطق في محافظة حماة )مدينة اللطامنة، وبلدات الحويز والجمالي والدالك وتلول  5)بلدة بيانون(، و

ومنطقتان في محافظة الرقة )بلدة السحل، قرية مزرعة يعرب(، ومنطقة واحدة في محافظة الحمر(، 

الالذقية )محور جبل التركمان(، ومنطقتان في محافظة دير الزور )بلدة القورية ومنطقة املعامل(. قصف 

لرقة وبلدة منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي بلدة السحل في محافظة ا 24منها النظام وحلفاؤه 

القورية في محافظة دير الزور، وقصفت قوات سورية الديموقراطية "قسد" قرية مزرعة يعرب في محافظة 

 الرقة. 

 األسلحة الكيمياوية  .2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر االرتجاجية .3

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية .4

 ال يوجد رصد. -
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 القصف بالذخائر الفراغية .5

محافظة حمص، وبلدتي تلول الحمر  الوازعية فيوحلفاؤه مدينة كفرالها وبلدة  قصف النظام -

 والجمالي في محافظة حماة.

 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

 ال يوجد رصد -

 القصف بقذائف الهاون  .7

 ال يوجد رصد -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف .8

 ال يوجد رصد -

 

 2017 /5 /13السبت  -و

 

 قصف متنوع بري وجوي  .1

مناطق في محافظة حماة )مدينة  3منطقة في سورية موزعة على النحو اآلتي:  45تركز القصف في  -

مناطق في محافظة دير الزور )أحياء الحويقة والكنامات  8اللطامنة، وبلدتا الزكاة وحربنفسه(، و

 11ن والجفرة ومحيط مطار دير الزور العسكري(، ووالحميدية، وبلدات حطلة والحوايج والشيخ ياسي

منطقة في محافظة حلب )مدينة مسكنة، وبلدات عطيرة وجراح كبير والسكرية والعاجوزبة واملزيونة 

والنافعية ووضحة والكناوية وتل حسان واملزرعة السادسة(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي 

مناطق في ريف دمشق )مدينة دوما، وبلدات  4)درعا البلد(، و القابون(، ومنطقة واحدة في محافظة درعا

مناطق في  محافظة حمص )مدينتا تلبيسة والرستن، وبلدات  7مغر املير والضهر األسود وبئر القصب(، و

كفرالها والعنطو والهاشمية وكيسين وجبال الشومرية(، ومنطقتان في محافظة القنيطرة )بلدتا جباتا 

مناطق في محافظة الرقة )بلدات شنينة ورقة سمرة والصكورة ومزرعة الرشيد  5والخشب والحمدية(، 

ومزرعة األسدية(، ومنطقتان في محافظة الالذقية )القلعة والتفاحية(، ومنطقة واحدة في محافظة إدلب 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  40)بلدة بداما(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

ات شنينة ورقة سمرة والصكورة ومزرعة الرشيد محافظة الرقة، وقصفت قوات سورية الديموقراطية بلد

 مزرعة األسدية في محافظة الرقة.
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 السالح الكيماوي  .2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر االرتجاجية .3

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية .4

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفراغية .5

 ظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية مدينة الرستن وبلدتي كيسين وكفرالها في محافظة حمص.قصف الن -

 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

 ال يوجد رصد -

 القصف بقذائف الهاون  .7

 ال يوجد رصد -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف .8

ة رميالن في محافظة الحسكة اإلعالمي "برزان حسين لياني"، مراسل اعتقلت "اإلدارة الذاتية" في مدين -

 قناة "زاغوس" التلفزيونية التي تبث برامجها من إقليم "كردستان العراق". 
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 2017 /5 /14األحد  -ز

 

 قصف متنوع بري وجوي  .1

 مناطق في محافظة ريف دمشق 9منطقة في سورية؛ موزعة على النحو اآلتي:  35تركز القصف في  -

دينتا دوما وسقبا، بلدات بيت نايم واألشعري وجسرين وحوش الصالحية والزريقية واملحمدية وبئر م)

مناطق في محافظة الرقة )قرى  3القصب(، ومنطقتان في محافظة درعا )درعا البلد وحي طريق السد(، و

كفرزيتا، وبلدات مناطق في محافظة حماة )مدينتا اللطامنة و  6معدان ومزرعة العدنانية وشنينة(، و

مناطق في  7حمادي عمر وعقيربات والزكاة وسوحا(، ومنطقة واحدة في محافظة الالذقية )الشحرورة(، و

محافظة حمص )مدينة السخنة وبلدات الضاحك وكفرالها ومفرق تليلة والغنطو ومنطقة الصوامع 

والجفرة وبلدة الشعفة(،  مناطق في محافظة دير الزور )أحياء هرابش والجورة 4وجبال الشومرية(، و

ومنطقة واحدة في محافظة حلب )الليرمون(، ومنطقة واحدة في محافظة القنيطرة )بلدة الحمدية(، 

منطقة، بينما قصفت قوات  29ومنطقة واحدة في محافظة إدلب )بلدة بداما(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

في محافظة الرقة، وقصفت قوات سورية التحالف الدولي ضد "داعش" مخيم شنينة ومزرعة العدنانية 

الديموقراطية قرية معدان في محافظة الرقة، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية أحياء هرابش والجورة 

 وجفرة في مدينة دير الزور. 

 السالح الكيماوي  .2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر االرتجاجية .3

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية .4

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفراغية .5

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية محيط مدينة السخنة في محافظة حمص. -
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 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

 ال يوجد رصد -

 القصف بالهاون  .7

 ال يوجد رصد -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف .8

 ال يوجد رصد -

 

 

ا بحسب املدة الزمنية في األسبوع الثاني 5 )الشكل ( عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دوليا

 من شهر أيار
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( عدد الهجمات على املراكز الحيوية والكوادر الطبية والدفاع املدني في األسبوع الثاني من 6 ل)الشك

 شهر أيار

 

 

 زمنية في األسبوع الثاني من شهر أيار( عدد الضحايا بحسب الجهة املرتِكبة واملدة ال7 )الشكل
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ملدني عدد الهجمات على املراكز الحيوية والكوادر الطبية والدفاع ا

في األسبوع الثاني من أيار
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عدد املجازر املرتكبة في األسبوع الثاني من أيار
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 التهجير القسري  .3

 

 2017 /5 /8اًلثنين  -أ 

وصلت الدفعة األولى من مهجري حي برزة شمال شرق العاصمة دمشق، جنوبي سورية، االثنين  -

فعاليات  كم شمال شرق دمشق(، وذلك ضمن اتفاق توصلت إليه 40(، إلى مدينة القطيفة )8/5/2017)

حافلة تقل  43مدنية وعسكرية من الحي مع قوات النظام. وقال العضو في املجلس، ويدعى "أبو البهاء"، إن 

شخص، بينهم مدنيون وعسكريون، انطلقت من مفرق عش الورور، املنفذ الوحيد إلى حي برزة  1700حوالى 

 أن بعض الحافال 
ً
 .50راكب، وأخرى لـ  24ت تتسع لـ البلد، باتجاه محافظة إدلب، شمالي سورية، مشيرا

أصيب مدنيون نازحون في مخيم "الركبان" عند الحدود السورية األردنية، شرقي سورية، االثنين  -

(، بجروح في إثر إطالق نار من "جيش أحرار العشائر" خالل توزيع مساعدات أممية داخل 8/5/2017)

ية السورية"، عمر البنية، إن ثالث سيدات أصبن املخيم. وقال املتحدث باسم "مجلس عشائر تدمر والباد

برصاص "جيش أحرار العشائر" في عملية توزيع مساعدات إنسانية قدمتها األمم املتحدة، وأسعفن إلى 

 للقانون الدولي 
ً
 إلى أن األخيرة سلمت "أحرار العشائر" املساعدات، "األمر الذي يعد مخالفا

ً
األردن، الفتا

 م املتحدة مع جهات عسكرية"، على حد قوله.)...( حيث تعاملت األم

(، إلى بلدتي 8/5/2017دخلت قافلة من سيارات اإلسعاف التابعة للهالل األحمر السوري، االثنين ) -

مرافًقا  14حاالت مرضية، إضافة إلى  5في ريف إدلب الشمالي. ونقلت سيارات اإلسعاف « كفريا»و« الفوعة»

 13غربي حلب. وجاء هذا بالتزامن مع خروج « الراشدين»ظام عبر حي من عائالتهم إلى مناطق سيطرة الن

جنوبي دمشق، إلى شمالي سورية « اليرموك»، برفقة عائالتهم من مخيم «تحرير الشام»جريًحا من هيئة 

.
ً
 ضمن اتفاق املدن األربع املبرم مؤخرا

 

 9/5/2017الثالثاء  -ب

مهجري حي برزة شمال شرق العاصمة دمشق، (، الدفعة األولى من 9/5/2017وصلت، الثالثاء ) -

جنوبي سورية، إلى محافظة إدلب، شمالي سورية، ضمن اتفاق توصلت إليه فعاليات مدنية وعسكرية من 

 الحي مع قوات النظام.

(، إن يوم غد هو موعد 9/5/2017قال املجلس املحلي في حي برزة شرقي العاصمة دمشق، الثالثاء )  -

يش السوري الحر وكتائب ن مهجري الحي، الذي تسيطر عليه فصائل من الجخروج الدفعة الثانية م

فيما ستخرج الدفعة الثالثة يوم األحد املقبل. وأضاف عضو املجلس، ويدعى "أبو بهاء"، أن عدد  إسالمية،
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 املهجرين في الدفعة الثانية يقدر بألفي مقاتل ومدني، سيتوجه معظمهم إلى مناطق الشمال السوري، فيما

 سيتوجه بعض املقاتلين إلى مدن وبلدات الغوطة الشرقية املجاورة.

(، ست سيارات إسعاف تقل ثالثة عشر مصاًبا من مخيم اليرموك 9/5/2017وصلت، الثالثاء ) -

جنوب دمشق املحاصر من قبل قوات النظام السوري. ويأتي ذلك ضمن املرحلة الثانية من عملية تنفيذ 

فاق املوقع بين املعارضة وإيران، بإجالء جرحى مدنيين وعناصر املعارضة ويماثلهم اتفاق املدن األربع، االت

 من قوات النظام في مناطق حددها االتفاق.

 

 10/5/2017األربعاء  -ج

(، تعليق "لجنة 10/5/2017كم شرقي مدينة دمشق(، األربعاء ) 4أعلن املجلس املحلي في حي برزة ) -

ي مع وقوات النظام ألنها لم تنفذ بند إطالق سراح املعتقلين؛ حيث املفاوضات" اتفاق الخروج من الح

يقض ي أحد بنود االتفاق بإخراج دفعة من معتقلي الحي بينهم نساء، بعد خروج الدفعة األولى من املهجرين، 

 إال أن النظام لم ينفذه.

 

 11/5/2017الخميس  -د

هجري حي الوعر بحمص، وسط (، الدفعة التاسعة من م11/5/2017انطلقت، صباح الخميس ) -

 125ساعة. وكان األهالي الخارجين ضمن الدفعة التاسعة باتجاه مدينة جرابلس ) 24سورية، بعد تأخر 

، وسط تفتيش 10/5/2017كم شرق مدينة حلب(، تجمعوا، صباح األربعاء )
ً
(، لتغادر الحافالت تباعا

 بين مدني  1721وتضم القافلة  دقيق لقوات النظام عند حاجز "الشؤون الفنية" شمال الحي.
ً
شخصا

(، وتقلهم  641امرأة،  573رجال،  507ومقاتل من الجيش السوري الحر، )
ً

حافلة وثماني شاحنات  49طفال

 لألمتعة، وترافقهم سبع حافالت فارغة.

(، الى 11/5/2017وصل أهالي حي الوعر املهجرين من مدينة حمص وسط سورية، الخميس ) -

يف حلب الشمالي، التي تقع تحت سيطرة قوات املعارضة؛ حيث سيستقر املهجرون في مدينة جرابلس في ر 

 داخل مدينة جرابلس الذي تم تجهيزه الستقبال أهالي حي الوعر الحمص ي.« زوغرة»مخيم 

(، 11/5/2017"، الخميس )نصر هللاعرض األمين العام مليليشيا "حزب هللا" اللبنانية "حسن  -

ا على "املسلحين" 
ً
السوريين املوجودين في منطقة عرسال الحدودية مع سورية، لخروجهم منها على اتفاق

بين الفصائل والنظام، في مقابل انسحابه من املواقع الحدودية مع سورية.  سابقة حصلتغرار اتفاقات 

ووصف "نصر هللا" وضع املسلحين داخل الجرود بأنهم "يخوضون معركة ال مستقبل لها، مبدًيا استعداده 

 لتسوية والتفاوض على األماكن التي يريدون الذهاب لها بأسلحتكم الفردية وعائالتهم.ل



 
 23 

 12/5/2017الجمعة  -ـه

(، من غياب وجود 12/5/2017اشتكى مهجرو الدفعة التاسعة من حي الوعر في حمص، الجمعة ) -

ق حلب(، شمالي كم شر  125خيمات فرديات تأويهم في املخيم الذي وصلوا إليه، غربي مدينة جرابلس )

 البالد، حيث طلب منهم مسؤول تركي اإلقامة في خيمات جماعيات.

" عقد بين "جيش اإلسالم" والنظام في حي 12/5/2017قال ناشطون، الجمعة ) -
ً
 "سريا

ً
(، إن اتفاقا

تشرين شرق العاصمة دمشق، يقض ي بخروج الجرحى واملقاتلين، بالتزامن مع خروج الدفعة الثانية من 

(، ويقض ي بخروج 11/5/2017برزة املجاور. وأضاف الناشطون، أن االتفاق عقد، الخميس ) مهجري حي

 
ً
دفعة "كبيرة" من املقاتلين واألهالي إلى الشمال السوري، حيث سيخرج الجرحى اليوم، واملقاتلين، غدا

بتصريح لوكالة السبت. بدوره أشار مدير املكتب اإلعالمي في حي برزة املجاور، ويدعى "عدنان الدمشقي"، 

برزة"، تستوعب  –التل  –"سمارت" لألنباء، أن ثماني حافالت خرجت من حي تشرين عبر طريق "دمشق 

 إلى غياب معرفة األعداد بصورة دقيقة. 55و 50الواحدة منها ما بين 
ً
، منوها

ً
 شخصا

مشق، (، الدفعة الثانية من مقاتلي وأهالي حي برزة بالعاصمة د2017 /12/5خرجت، الجمعة ) -

باتجاه محافظة إدلب، شمالي سورية، ضمن اتفاق أبرمته لجنة مدنية وعسكرية مع قوات النظام، وضمت 

شخص أقلتهم ثماني حافالت، وذلك بعد أن توقف االتفاق إلخالل قوات  300الدفعة الثانية أكثر من 

 بعد وعود بإطال 
ً
ق سراحهم يوم السبت النظام به، ورفضها إطالق سراح معتقلين لديها، ليستأنف الحقا

 أيار. 13

 

 13/5/2017السبت  -و

 13وصلت الدفعة الثانية من مهجري أحياء تشرين وبرزة والقابون بدمشق إلى ريف إدلب، يوم  -

ما نقل من تبقى من  شخص، حيث نقلوا إلى مراكز اإليواء، في 800حافلة تقل  20، مؤلفة من 2017أيار 

 املهجرين إلى مدينة إدلب.

 

 14/5/2017حد األ  -ز

، األحد ) 40عائلة من مهجري حي الوعر في حمص، وتضم  14عادت حوالى  -
ً
(، 14/5/2017شخصا

 من مخيم "زوغرة" شرقي مدينة حلب، شمالي سورية، بسبب صعوبة الوضع املعيش ي.

كم شرقي العاصمة دمشق(، األحد  6حافلة تقل مقاتلين ومدنيين من حي القابون ) 30خرجت  -

حافلة تقل  30، باتجاه محافظة إدلب، بموجب اتفاق مع قوات النظام؛ حيث انطلقت (14/5/2017)
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شخًصا )مقاتلين ومدنيين ومصابين(، باتجاه قرية معربا للخروج إلى محافظة إدلب، عن طريق  1500حوالى 

 قلعة املضيق بحماة، من دون ورود تفاصيل إضافية.

شرقي الرقة، « سهلة البنات»(، أهالي منطقة 14/5/2017أبلغ تنظيم الدولة اإلسالمية، األحد ) -

بوجوب إخالء منازلهم في مدة أقصاها خمسة أيام، من دون إيضاح التنظيم األسباب. ويرجح األسباب 

القتراب قوات سوريا الديمقراطية من مدينة الرقة، حيث تدور اآلن معارك بين الطرفين بريف الرقة 

يا الديمقراطية على قرى وبلدات استراتيجية عدة، وأصبحوا على الشمالي، سيطر فيها عناصر قوات سور 

 كيلومترات من أهم معاقل التنظيم بالشمال السوري. 4بعد أقل من 

(، من جراء إطالق 14/5/2017قتل وجرح عدد من مهجري حي القابون في العاصمة دمشق، األحد ) -

 مال العاصمة دمشق(. كم ش13النار على القافلة، املتوقفة عند مفرق قرية معربا )
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 أخبار اللجوء .4

 

 2017 /5 /8اًلثنين  -أ

إن حكومتها تنوي خفض أعداد املهاجرين إلى أراضيها، « تيريزا ماي»قالت رئيسة الوزراء البريطانية  -

. وفي كلمٍة ألقتها 
ً
لبريطانية لندن في (، في العاصمة ا8/5/2017، االثنين )«ماي»إلى أقل من مئة ألف سنويا

 على خدمات 
ً
أثناء حملتها االنتخابية التي تقوم بها، أكدت أن عدد املهاجرين الى بريطانيا، قد ينعكس سلبا

 البالد واملؤسسات العامة، وال سيما العمال ذوي الرواتب املتدنية.

 م8/5/2017الكويتية في عددها الصادر، االثنين )« القبس»نشرت صحيفة  -
ً
ن (، أن عددا

السوريين تم إبعادهم من الكويت، بسبب مخالفات مرورية بسيطة وإرسالهم إلى سورية، وقام بدوره 

، ملكافحة الفساد وحقوق «كافي»أمين عام منظمة « حسين الشمالي»النظام السوري بإعدامهم. وكشف 

بعدوا من األراض ي الكويتية حتى اآلن، و  4اإلنسان العاملة في الكويت، أن 
ُ
عدموا من قبل النظام سوريين أ

ُ
أ

 في الفترة املاضية.

(، بتظاهرة في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، 8/5/2017خرج عدد من السوريين، االثنين ) -

شمال إدلب، منددين بإجراءات القائمين عليه من جهة تركيا؛ حيث خرج عشرات من العمال واملسافرين 

كم شمال إدلب(، ورفعوا الفتات تطالب  21ساحة املعبر )إضافة إلى ناشطين إعالميين بالتظاهرة قرب 

بإعادة تفعيل العمل بقانون "لم الشمل" لعائالت املدنيين السوريين في تركيا، وذلك بعد توقفه بقرار من 

 والي املعبر التركي.

 

 2017\5\9الثالثاء  -ب

رات ملحاولة توفير دعم أكد املتحدث باسم مفوضية األمم املتحدة، أن املفوضية تتعاون مع اإلما -

صحة « كليمنتس كيلي»ألف الجئ سوري في البالد. وأكدت نائبة املفوضية  15وخدمات استقبال أكثر من 

املتحدث « محمد أبو عساكر»التصريحات، من دون الكشف عن آلية البرنامج والخطط املقترحة له. وقال 

 لدولة اإلمارات ذهبت الى كندا وأملانيا للحصول إن وفود« الخليج تايمز»باسم املفوضية، في تصريح ملوقع 
ً
ا

 على معلومات حول تجارب الدولتين في استقبال الالجئين.
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 2017\5\10األربعاء  -ج

(، بسجن الجئ سوري مدى الحياة بعد دينه بقتل 10/5/2017أقر القضاء النمساوي، األربعاء ) -

 من الجنود السوريين في شباط/ فبراير املاض  20
ً
ي. وأوضح عمالء االستخبارات النمساوية في جريحا

ا جريًحا بإطالق  25 – 20جلسات املحكمة بوصفهم شهود إثبات، اعتراف املتهم بعد اعتقاله بقتل من  جنديًّ

 إلى أن كلماته في أثناء 
ً
النار عليهم في الرأس والصدر، باملقابل أنكر الالجئ في املحكمة ذلك االعتراف، مشيرا

 بصورة خاطئة.التحقيق ترجمت 

  

 2017\5\11الخميس  -د

سلطات بالده استقبال الالجئين السوريين العالقين على « خالد البوقرعي»ناشد البرملاني املغربي  -

، ويعيشون ظروفا بالغة الصعوبة. وذكر "البوقرعي" 
ً
يجب »الحدود مع الجزائر، منذ أكثر من عشرين يوما

وأضاف خالل اجتماع لجنة «. وريا عالقين في الحدود مع الجزائرعلينا أن نجد حال ملا يزيد على خمسين س

هؤالء السوريين قصدوا املغرب لكرم شعبه ما يقتض ي استقبالهم بغض »الخارجية بمجلس النواب أن: 

 «.النظر عن طبيعة العالقة التي تربط املغرب بالجزائر

(، واعتقل 11/5/2017الخميس ) اقتحم الجيش اللبناني مخيًما لالجئين السوريين في مدينة عكار، -

عشرات من الالجئين ألسباب ما تزال مجهولة. وذكرت وسائل إعالم لبنانية، أن الجيش اقتحم املخيم صباح 

، الواقع بمنطقة «الريحانية»الجئ سوري من مخيم  150آلية، واعتقل حوالى  40عنصر و 300اليوم بـ 

 املوجودة. بحنيين في قضاء عكار، وصادر دراجاتهم النارية

 

 2017 /5 /12الجمعة  -هـ

وفد االئتالف برئاسة رياض سيف، »ذكر بيان للدائرة اإلعالمية لالئتالف الوطني املعارض، أن:  -

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو واملستشار اوميت يالجن واملدير العام لدائرة الشرق 

 «.التركية أنقرة األوسط بالخارجية، يوم الخميس، في العاصمة

 

 2017 /13/5السبت  -و

أكد مسؤول في مجال املساعدات الدولية تصاعد وتيرة عمليات ترحيل السوريين من األردن في  -

األشهر األخيرة، إذ عادت عائالت سورية بأكملها للمرة األولى بينهم عدد كبير من األطفال. وقال مسؤول: 

لى سورية بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل، تم ترحيلهم إن أكثر من ثلث الالجئين الذين عادوا إ»
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، في حين عاد آخرون طواعية
ً
قت حاالت «هيومن رايتس ووتش»وذكرت منظمة «. قسرا

ّ
 عدة منذ، أنها وث

. 2014عام 
ً
 قام فيها األردن بإعادة طالبي اللجوء السوريين إلى سورية قسرا

 13/5/2017نانيين في سجون لبنانية عدة، السبت )بدأ عدد من املعتقلين السوريين واللب -
ً
(، إضرابا

مفتوًحا عن الطعام والشراب وحضور املحاكمات، بسبب حملة االعتقاالت التعسفية التي يفرضها األمن 

اللبناني، على الالجئين السوريين واللبنانيين املتعاطفين مع "الثورة السورية" بحسب ما أفاد به أحد 

 خل سجن "رومية" شرقي العاصمة اللبنانية بيروت.املعتقلين من دا

 

 14/5/2017األحد  -ز

(، إلى حل سياس ي للوضع في 14/5/2017دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، األحد ) -

بمنتدى الدوحة السابع عشر الذي انطلق يوم األحد، تحت عنوان  سورية، في أثناء إلقاء كلمته االفتتاحية،

ويشارك في املؤتمر الذي يستمر يومين «. تقرار وقضايا الالجئين في العاصمة القطرية الدوحةالتنمية واالس»

قادة ورؤساء حكومات. وشدد أمير قطر على أهمية  العالم، بينهمشخصية من مختلف دول  600حوالى 

 إلى أنه أصبح «الالجئون »موضوع املنتدى، وهو 
ً
 لل»، مشيرا

ً
 ملاليين البشر وملحا

ً
 «.مجتمع الدوليمصيريا
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 خريطة السيطرة العسكرية .5

 

 8/5/2017اًلثنين  -أ

(، أغلب املواقع التي خسرتها في 8/5/2017استعادت فصائل املعارضة السورية املسلحة، االثنين ) -

االستراتيجية في الغوطة الشرقية بريف دمشق. ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات « بيت نايم»بلدة 

ف من قبل قوات املعارضة وقوا
ّ
ت النظام، استخدم فيها الطرفين األسلحة الثقيلة، وسط قصف مكث

 النظام وامليليشيات املساندة له، باملدفعية الثقيلة والطيران الحربي.

(، اشتباكات متقطعة بين فصائل املعارضة السورية وقوات سوريا 8/5/2017دارت، االثنين ) -

وحمران بريف جرابلس الجنوبي. ويأتي هذا االشتباك الثاني في الديموقراطية على جبهة قرية أم جلود 

أسبوع، في حين تتعرض الجبهات القريبة من مدينة اعزاز شمالي حلب لالشتباكات بين الطرفين بصورة 

 مستمرة.

 2017 /5 /9الثالثاء  -ب

 من قوات النظام سقطوا في  12(، إن 9/5/2017قال "جيش اإلسالم"، الثالثاء ) -
ً

 له، فيكمين قتيال

كم شرق العاصمة السورية دمشق(.  15أثناء محاولتهم اقتحام بلدة "بيت نايم" التابعة ملنطقة دوما )

وأضاف الناطق باسم "هيئة األركان" في "جيش اإلسالم"، حمزة بيرقدا، أن قوات النظام وميليشياته، 

 (، بلدة بيت نايم، بصواريخ "أرض ــ 8/5/2017استهدفت، االثنين )
ً
أرض" واملدفعية الثقيلة تمهيدا

 القتحامها.

(، بين تنظيم الدولة وقوات النظام وامليليشيات 9/5/2017دارت اشتباكات عنيفة، الثالثاء ) -

، بريف حلب الشرقي. وجاءت هذه االشتباكات في محاولة من قوات النظام «مسكنة»املساندة لها، في مدينة 

الطرفان فيها األسلحة املتوسطة والثقيلة، ولم يذكر أي تقدم  ، استخدم«مسكنة»التقدم باتجاه مدينة 

 ألحد الطرفين على اآلخر.

(، قصفه 9/5/2017أعلن فصيل جيش أسود الشرقية التابع للمعارضة السورية، الثالثاء ) -

ومطار خلخلة العسكري بريفي دمشق والسويداء، باملدفعية الثقيلة وراجمات « سانا»املحطة الحرارية 

بريف دمشق، وسط قصف مدفعي « ظاظا»ريخ. ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في منطقة الصوا

 وصاروخي متبادل، من دون تسجيل أي تقدم لطرف على حساب اآلخر.

وقف إطالق النار مع « هدنة»(، 9/5/2017أعلنت فصائل املعارضة السورية املسلحة، الثالثاء ) -

 لخروج عناصرها مع األهالي من الحي باتجاه شرقي « القابون »قوات النظام، في حي 
ً
دمشق، وذلك تمهيدا



 
 29 

الشمال السوري. في حين أعلنت قوات النظام، خرقها الهدنة بعد ساعات، إذ اقتحمت مدرعاته الحي 

 باملساندة من امليلشيات التابعة له، وما زالت االشتباكات جارية حتى اآلن.

 

 2017 /5 /10األربعاء  -ج

العاملة مع جيش أسود الشرقية التابع للجيش السوري الحر ” أحمد العبدو“هيد أكدت قوات الش -

(، بصواريخ الغراد القصر اإلماراتي على طريق 10/5/2017في الجبهة الجنوبية أنها قد استهدفت، األربعاء )

واألفغانية بغداد" الدولي في البادية السورية الذي تستخدمه قوات النظام وامليليشيات اإليرانية  -"دمشق

غرفة عمليات إلدارة عملياتها في منطقة القلمون الشرقي والبادية السورية؛ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى 

 في قواته وامليليشيات الداعمة له.

قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وهي احدى الواجهات املقاتلة لحزب العمال  -

(؛ إن القرار األميركي بتسليح املقاتلين األكراد، 10/5/2017ء )التركي املدعومة من واشنطن، األربعا\الكردي

سيؤدي إلى "تسريع عجلة القضاء" على تنظيم الدولة االسالمية "داعش" في سورية. وقال املتحدث الرسمي 

باسم قوات سوريا الديمقراطية "طالل سلو" لوكالة فرانس برس إن "القرار األمريكي االخير بتسليح 

دية كمكون رئيس ي في قوات سوريا الديمقراطية هو قرار مهم ويأتي في إطار تسريع عجلة الوحدات الكر 

 القضاء على اإلرهاب".

(، سيطرة "قوات سوريا 10/5/2017أعلنت "وحدات حماية الشعب" الكردية، األربعاء ) -

ع تنظيم كم غرب الرقة(، شمالي شرق سورية، بعد معارك م 55الديمقراطية"على كامل مدينة الطبقة )

"الدولة اإلسالمية". وقالت "الوحدات الكردية"، في بيان على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، إن 

 عناصر "قسد"، سيطروا على سد الفرات، لتصبح مدينة الطبقة تحت سيطرتها بالكامل.

الشرقي (، من السيطرة على قرية املهدوم في ريف حلب 10/5/2017تمكنت قوات النظام، األربعاء ) -

من قبضة تنظيم الدولة اإلسالمية بعد انسحاب مقاتلي التنظيم منها، لتحقق مزيًدا من التقدم على حساب 

التنظيم بعد السيطرة على عشرات القرى واملزارع خالل الحملة العسكرية التي أطلقتها قبل ثالثة أشهر، 

 والهادفة إلى وقف هجمات التنظيم على ثكنات النظام شرقي حلب.
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 2017 /5 /11الخميس  -د

 لقوات سوريا الديموقراطية في مدينة 11/5/2017قصف الجيش التركي الخميس ) -
ً
(، مواقعا

التابعة ملنطقة عفرين بريف حلب الشمالي. وردت قوات سوريا الديموقراطية على ذلك، « جنديرس»

 من الحدود السورية التركية. ود
ً
ارت اشتباكات متقطعة بين برفعها العلم الروس ي في منطقة قريبة جدا

قسد وفصائل املعارضة السورية بعد منتصف الليلة املاضية، بمنطقة تويس جنوبي شرق مارع بريف حلب 

 الشمالي، من دون تسجيل أي طرف لتقدم على حساب اآلخر.

ت قوات النظام وامليليشيات املساندة لها، الخميس ) -
ً
 على مناطق 11/5/2017شن

ً
 واسعا

ً
(، هجوما

م الدولة اإلسالمية في محيط مدينة مسكنة ومطار الجراح العسكري شرق حلب. وتزامنت االشتباكات تنظي

 بقصف مدفعي متبادل بين الطرفين، من دون ورود أنباء عن تقدم أحدهم على حساب اآلخر.

دارت اشتباكات بين فصائل املعارضة املسلحة وقوات النظام وامليليشيات املساندة لها، الخميس  -

(، على أطراف حي القابون في العاصمة السورية دمشق. وأعلنت قوات النظام سيطرتها على 11/5/2017)

 إلى أنها لم تحرز أي تقدم. وبثت 
ً
جامع التقوى في القسم الشرقي من الحي، ونفته املعارضة السورية، مشيرة

 يظهر فيه قصف كاسحة ألغام رو 
ً
 مصورا

ً
سية حي القابون بالخراطيم وسائل إعالمية تابعة للنظام تسجيال

 املتفجرة، ولم ترد أي أنباء عن خسائر بشرية.

(، إنهم عززوا مواقع لهم في 11/5/2017قال قيادي في "حركة أحرار الشام اإلسالمية"، الخميس ) -

مناطق على الحدود السورية التركية، ونصبوا بعض الحواجز، تحسًبا من محاولة تقدم "هيئة تحرير 

  الشام" إليها.

 

 2017 /5 /12الجمعة  -هـ

(، سيطرة "قوات سوريا 12/5/2017(، الجمعة )YPGأعلنت "وحدات حماية الشعب" الكردية ) -

الديمقراطية" )قسد( على قرية ومقر تدريب عسكري لتنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش(، في شمال الرقة، 

ع "فيسبوك"، إن مواجهات "عنيفة" دارت شمالي شرقي سورية. وقالت "الوحدات الكردية"، في حسابها بموق

(، أسفرت عن 11/5/2017بين الطرفين في قريتي الرافقة واألنصار التابعتين ملدينة الرقة، مساء الخميس )

 سيطرة "قسد" على الرافقة، وسط استمرار االشتباكات في محيط األنصار.

(، على 12/5/2017، الجمعة )دارت اشتباكات عنيفة بين فصائل املعارضة املسلحة وقوات النظام -

جبهات )الزيات، الضهر األسود، في جبل الشيخ في محاولة من قبل قوات النظام اقتحام املنطقة. بالتزامن 

براميل متفجرة، على املنطقة ولم يرد معلومات عن تقدم أحد األطراف على  4مع هذا ألقى الطيران املروحي 

 اآلخر.
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(، بين تنظيم الدولة وقوات النظام وامليليشيات 12/5/2017دارت اشتباكات عنيفة، الجمعة ) -

شمال شرق تدمر بحمص، في محاولة من األخيرة السيطرة على « التليلة»التابعة له، في محيط محمية 

ت املقاتالت الروسية غارت جوية على املنطقة تزامًنا مع االشتباكات، ولم يسجل أي تقدم 
ّ
املنطقة. وشن

 اآلخر.للطرفين كليهما على 

(، إن اشتباكات دارت بين "جبهة أنصار اإلسالم"، التابعة 12/5/2017قال ناشطون، الجمعة ) -

كم شمال غرب مدينة درعا(  54)للجيش السوري الحر، و"حركة أحرار الشام اإلسالمية"، في مدينة الحارة 

 لـ "أنصار اإلسالم".
ً
 جنوبي سورية، من جراء اعتقال األخيرة مقاتال

(، سيطرتها على كامل مطار 12/5/2017صادر إعالمية تابعة للنظام السوري، الجمعة )أعلنت م -

الجراح العسكري شرق حلب. ودارت اشتباكات بين تنظيم الدولة اإلسالمية وقوات النظام، بالتزامن مع 

 قصف مدفعي وصاروخي متبادل، أسفرت عن سيطرة األخير على املطار العسكري.

 

 13/5/2017السبت  -و

بريف « غزل القطن»(، على معمل 13/5/2017سيطرت قوات سوريا الديموقراطية، السبت ) -

الرقة الشمالي في عقب معارك مع تنظيم الدولة اإلسالمية. ودارت معارك بين الطرفين منذ منتصف الليلة 

 املاضية، وسط قصف مدفعي وصاروخي متبادل، أسفرت عن سيطرة قسد على املنطقة.

(، عن صد محاولة لقوات النظام 13/5/2017عارضة السورية، السبت )أعلنت فصائل امل -

وامليليشيات املساندة لها، بالتقدم على حي القابون في العاصمة السورية دمشق. ودارت اشتباكات بين 

الطرفين منذ فجر اليوم، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل من دون تسجيل قوات النظام أي 

 املعارضة.تقدم على حساب 

(، 13/5/2017أعلنت فصائل "قوات اتحاد جبل الشيخ" )جيش حر وكتائب إسالمية(، السبت ) -

كم جنوب غرب دمشق(، بعد  48استعادة السيطرة على تلة الربع في ناحية بيت جن بالغوطة الغربية )

 سيطرة قوات النظام عليها لساعات عدة.

(، عن مقتل عنصر لتنظيم "الدولة اإلسالمية" 13/5/2017أعلنت "هيئة تحرير الشام"، السبت ) -

كم جنوب  8)داعش( وجرح ثالثة آخرين، باشتباكات معها في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين )

العاصمة دمشق(. وأوضحت وسائل إعالم "الهيئة" أن االشتباكات دارت داخل املخيم، من دون أي إضافات 

 أخرى.

(، السيطرة على قرية الخنيس ي، واالقتراب 13/5/2017لسبت )أعلنت ميليشيا الحشد الشعبي، ا -

كلم من ناحية القيروان غربي املوصل بالقرب من الحدود السورية، والسيطرة على طرق استراتيجية  3
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كم، في  3للناحية. وذكرت قيادة امليليشيا في بيان أن قواتها وصلت إلى مشارف مركز القيروان على بعد 

ا من تلعفر، وجنوًبا غرًبا من عملية عزل وتطويق 
ً
 من جهة سنجار، وشرق

ً
من ثالثة اتجاهات وهي: شماال

 البعاج.

 

 14/5/2017األحد  -ز

(، إن قوات النظام حاولت التقدم إلى بلدة بيت نايم 14/5/2017قال "جيش اإلسالم"، األحد ) -

 )مناطق" 4فاق "اآلستانة كم شرق العاصمة السورية دمشق(، بخرق جديد الت 15التابعة ملنطقة دوما )

 تخفيف التصعيد في سورية(.
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ا: املستجدات املحلية والدولية في ما يتعلق بامللف السوري  ثانيا

 

 املستجدات املحلّية .1

 

 2017 /5 /8اًلثنين  -أ

(، مركز إدلب اإلعالمي في مدينة جسر الشغور 8/5/2017دهمت "هيئة تحرير الشام"، االثنين ) -

وذلك بحجة "عدم الترخيص"؛ حيث صادر مقاتلو الهيئة معدات املركز، ومعلومات  بريف إدلب الغربي،

 عن اعتقال ناشطين من املركز.

(، نداء 8/5/2017، بريف حماة الشرقي، االثنين )«طلف»وّجه مسؤولو اإلدارة املحلية في بلدة  -

سنوات. ويعاني سكان  5استغاثة لحصولهم على مياه الشرب، بسبب محاصرتها من قبل قوات النظام منذ 

آالف نسمة نقص املياه، بعد تعطل املضخة التي توزع املياه عبر شبكات داخل  7البلدة البالغ عددهم 

 البلدة.

(، أن 8/5/2017في مؤتمر صحفي، االثنين )« وليد املعلم»أكد وزير خارجية النظام السوري  -

إن النظام « املعلم»وقال «. قوة معاّدية»النظام السوري سيعد أي قوة أردنية تدخل األراض ي السورية 

السوري وافق على مذكرة إنشاء أربع مناطق لتخفيف التوتر، املقررة في العاصمة الكازاخستانية آستانة 

 على سالمة الشعب السوري ولتحسين مستوى معيشتهم»
ً
 بأن «حرصا

ً
تلتزم فصائل املعارضة »، متأمال

 على حد تعبيره.« ببنود االتفاق

ومنذ ثالثة أعوام لم يعد هناك جيش »، أنه «أبو عمار تفتناز»لقائد العام لحركة أحرار الشام قال ا -

أبو »وأشار «. للنظام بالواقع العسكري، بعد العمليات العسكرية التي نفذتها فصائل املعارضة ضد قواته

 أن مشاركتهم في تصريح لوكالة األناضول، إلى تواجد إيران وروسيا بالحرب الدائرة في س« عمار
ً
ورية، مؤكدا

 أطالت من أمد الحرب وزادت من معاناة الشعب السوري.

أعلنت فصائل "غرفة عمليات أهل األرض" التابعة للجيش السوري الحر في بيان، االثنين  -

كم  36كم شمال غرب مدينة درعا(، وقرية البكار ) 30(، الطريق الواصل بين بلدة تسيل )8/5/2017)

 بي سورية، منطقة عسكرية.شمال غرب(، جنو 

(، إن إطالق 8/5/2017قال "جيش أحرار العشائر"، التابع للجيش السوري الحر، االثنين ) -

الرصاص من قبل مقاتليه في أثناء توزيع املساعدات في مخيم الركبان على الحدود السورية األردنية، شرقي 

 سورية، "تصرف فردي، وسيعالجون األمر".
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(، إنه وزع أكثر 8/5/2017كم شرق العاصمة دمشق(، االثنين ) 9ملدينة دوما )قال املجلس املحلي  -

ألف بطاقة "تموينية وإغاثية"، على العدد ذاته من عائالت املدينة، مبيًنا أنه سيوزع بطاقات أخرى  26من 

 لتحصل عائالت املدينة جميعها على بطاقات مماثلة.

(، استمرار حملته ضد "هيئة تحرير الشام" في 8/5/2017أعلن "جيش اإلسالم" في بيان، االثنين ) -

 فيلق الرحمن" بمساندتهم."لـ الغوطة الشرقية بريف دمشق، جنوبي سورية، مجددا االتهامات 

(، 8/5/2017أعلن "لواء أبو موس ى األشعري" العامل في الغوطة، شرق دمشق، في بيان، االثنين ) -

. العودة إلى صفوف "فيلق الرحمن" التابع للجيش
ً
 كامال

ً
 السوري الحر، بعد انفصالهم عاما

قال نائب رئيس "هيئة الدفاع والحماية الذاتية" التابعة لـ "اإلدارة الذاتية" الكردية، االثنين  -

(، إنهم شكلوا مجموعة عسكرية باسم "الفوج األول" في مدينة الحسكة شمالي شرقي سورية، 8/5/2017)

( 
ً
 فدرالية شمال سورية( من أي أخطار وتهديدات".لـ"حماية املواطنين وخصيصا

(، في مؤتمره الصحفي في دمشق أن 8/5/2017أعلن وزير خارجية النظام "وليد املعلم"، االثنين ) -

العمليات التي يقوم بها األكراد في سورية أمر مشروع. ورد وزير الخارجية في حكومة النظام "املعلم" على 

: تساؤل أحد الصحفيين عن شرعية 
ً
العمليات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في سورية قائال

ا ما تقوم به قوات  "العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الكردية في الشمال السوري أمر مشروع"، عادًّ

 سوريا الديمقراطية من معارك في الشمال السوري يأتي في إطار الحرص على وحدة األراض ي السورية.

 

 2017 /5 /9الثالثاء  -ب

كم  70(، في مخيم الكرامة التابع ملخيمات قرية أطمة )9/5/2017تظاهر مئات النازحين، الثالثاء ) -

 بقرارات محادثات "آستانة".
ً
 شمال مدينة إدلب(، على الحدود السورية التركية، تنديدا

، «بابالن»ت في مخيم (، من إخماد نيران اندلع9/5/2017تمكنت فرق الدفاع املدني، الثالثاء ) -

جنوبي مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي. ورّجح القائمون على املخيم سبب الحريق، نتيجة ماس كهربائي 

 باملخبز، من دون أن يصاب أحد بأذى، واقتصر الضرر على املاديات فقط.

الي التركية الخاصة، افتتاح فرع لها في ريف محافظة حمص الشم« العثمانية»قررت الجامعة  -

قررنا افتتاح فرع لنا في »بمناطق سيطرة املعارضة. ونشرت الجامعة في بيان رسمي نشر على موقعها: 

 بوجوب مواصلة التعليم لتفويت »وجاء في البيان: «. الداخل السوري املحرر 
ً
هذه الخطوة تأتي إيمانا

إلى تعليم أبنائنا وبناتنا في  الفرصة على أعداء األمة، الذين يريدون تجهيل شعبنا وتلبية الحاجة املاسة

 «.الداخل السوري
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بث تنظيم الدولة اإلسالمية مقطع فيديو، يظهر عملية ذبح، رجل قيل إنه ضابط استخبارات  -

األلكتروني ملراقبة نشاط املتشددين « سايت»روس ي، أمسك به التنظيم في سورية، بحسب ما قال موقع 

دقيقة، بالتزامن مع اليوم  12شر الفيديو، باللغة الروسية، ومدته (. وتم ن9/5/2017في اإلنترنت، الثالثاء )

بعروض عسكرية. ولم يصدر أّي  1945الذي تحتفل فيه روسيا بذكرى انتصارها على أملانيا النازية عام 

 تعليق عن وزارة الدفاع الروسية وجهاز األمن االتحادي، على مقطع الفيديو.

إن مناطق خفض التوتر تختلف « رياض حجاب»لمفاوضات قال املنسق العام للهيئة العليا ل -

 مع حشد القوات اإليرانية مزيًدا من القوات داخل األراض ي السورية. 
ً
باملفهوم عن املناطق اآلمنة، تماشيا

أكد أن الشعب « بوريس جونسون »مع وزير الخارجية البريطاني « حجاب»وفي مكاملة هاتفية أجراها 

بصفة دولة ضامنة، أو حتى دولة تراقب سير االتفاق املقرر في العاصمة السوري يرفض دخول إيران 

 «.آستانة»الكازاخستانية 

(، إيصال املساعدات اإلنسانية إلى منطقة وادي بردى 9/5/2017أعلنت األمم املتحدة، الثالثاء ) -

ين العام ، املتحدث باسم األم«ستيفان دوجاريك»شاحنة. وقال  20بريف دمشق، وتتألف القافلة من 

أيار/ مايو الجاري، املواد  6للمنظمة الدولية، إن القافلة املحملة باملساعدات الدولية أوصلت، يوم 

 ألف محتاج في وادي بردى. 30الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة العامة إلى أكثر من 

(، 9/5/2017ثالثاء )كم جنوب درعا( جنوبي سورية، ال 16قال املجلس املحلي لبلدة خربة غزالة ) -

 أشعلتها قوات النظام أحرقت عشرات الدونمات من األراض ي الزراعية بمحيط البلدة.
ً
 إن نيرانا

كم غرب مدينة حلب( شمالي سورية،  50)قال مشرف املجمع التربوي في مدينة األتارب وريفها  -

دائية واإلعدادية، بدؤوا ألف طالب وطالبة من املرحلتين االبت 56(، إن حوالى 9/5/2017الثالثاء )

 امتحانات الفصل الثاني.

(، على اقتحام 9/5/2017في مدينة القامشلي، الثالثاء ) PYD للـأقدمت قوات األسايش التابعة  -

أعضاء من املجتمعين بينهم نساء كرديات.  10مبنى األمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، واعتقلت 

ة في مدينة القامشلي مرة أخرى بعد افتتاحه من قبل املعتصمين، وأغلقت املقر املوجود في حي السياح

 األحد املاض ي.

(، بين عناصر دورية لألسايش وعنصر 9/5/2017دار اشتباك مسلح باألسلحة الفردية، الثالثاء ) -

. وبالتفاصيل: هاجمت PYDعناصر من األسايش التابعة لـ  3سابق فيها في ريف الحسكة؛ أدى إلى مقتل 

منزل عنصر سابق لديها؛ العتقاله بقرية "خرب شعير" في  PYD الـن قوات األسايش التابعة لقوات دورية م

 ريف الحسكة، دارت في إثره اشتباكات باألسلحة الفردية بعد مقاومة الشاب للدورية.

(، عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية التي 9/5/2017كشف تقرير صدر، الثالثاء ) -

 لها "إن املياه منقطعة عن سكان مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب املدينة ألكثر تتخذ من لندن 
ً
مقرا
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 بسبب عمليات التخريب التي طالت شبكات املياه وتعطل محطات الضخ نتيجة االشتباكات  1122من 
ً
يوما

طاع املياه عن مخيم الدائرة بين فصائل املعارضة العسكرية وقوات النظام". وأشار التقرير إلى استمرار انق

على التوالي؛ نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات النظام  973اليرموك جنوب العاصمة دمشق لليوم 

 وميليشياته من جهة ومقاتلو تنظيم الدولة من جهة أخرى.

(، بياًنا حول اتفاق "خفض 9/5/2017أصدر املكتب السياس ي لحزب الجمهورية، الثالثاء ) -

أيار/  4" )تركيا وروسيا وإيران( في يوم 4ليه الدول الراعية ملفاوضات "آستانة التصعيد" الذي توصلت إ

، ويقض ي بإقامة أربع مناطق آمنة لخفض التصعيد في سورية )محافظة إدلب وأجزاء معينة من 2017مايو 

 املحافظات املجاورة، مناطق معينة من شمالي محافظة حمص، الغوطة الشرقية، مناطق معّينة من جنوبي

سورية في درعا والقنيطرة( ملدة ستة أشهر قابلة للتمديد؛ وقد أكد املكتب السياس ي ترحيبه، من حيث 

ف من العنف، ويسهم في إيقاف القصف على السوريين، وتحقيق ش يء من األمن  املبدأ بأي اتفاق يخّفِّ

س ي، وبقدرة روسيا على ضبط أكد أنه ال يثق بالدورين اإليراني والرو  -في املقابل-واألمان في سورية؛ لكنه 

 . ((1))امليليشيات اإليرانية وحزب هللا
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(، إلى خرق اتفاق "آستانة" ومعارضته، مهددة 10/5/2017دعت "هيئة تحرير الشام"، األربعاء ) -

ب. وعدت بمحاربتها إذا حاولت دخول محافظة إدل -ولم تسمها-فصائل، وصفتها بأنها "مدعومة من الغرب" 

الهيئة في بيان نشرته في حسابها في تطبيق "تيلغرام" اتفاق "آستانة" "صفقة تحقق مصالح كل األطراف 

الدولية ما عدا مصلحة الثورة السورية وشعبها )...( والقبول بها يعتبر بيًعا الثورة". وأشارت الهيئة، أن أنباًء 

التركية من قبل بعض الفصائل العسكرية، تهدف  وردتها عن تحركات "غير مسبوقة" على الحدود السورية

 إلى "مقاومة" 
ً
إلى التوغل في محافظة إدلب وغيرها، للسيطرة عليها انسجاًما مع مقررات "آستانة" داعية

 هذه الفصائل.

(، أول مركز لتمكين وتأهيل املرأة في بلدة 10/5/2017افتتحت "شرطة إدلب الحرة"، األربعاء ) -

 كم غرب مدينة إدلب(، شمالي سورية. 31ر الشغور )البشيرية بمنطقة جس

(، إن قوات النظام منعت إدخال املواد 10/5/2017قالت "إدارة التجارة واالقتصاد"، األربعاء ) -

الطبية واملحروقات إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق، واكتفت بسماح مرور ست شاحنات جديدة محملة 

 باملواد الغذائية واملنظفات.

                                                           
 .(1)لالطالع على البيان راجع الملحق رقم  (1)
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ير املكتب السياس ي لـ "لواء املعتصم" التابع للجيش السوري الحر "مصطفى سيجري"، أعلن مد -

(، التوصل التفاق مع قوات التحالف الدولي، يقض ي بتسلم األولى إدارة قرى وبلدات 10/5/2017األربعاء )

 بريف حلب الشمالي، شمال سورية تخضع لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(.

فرقة الحمزة" التابعة للجيش السوري الحر "هشام سكيف"، "لـ تب السياس ي قال عضو املك -

(، إن "هيئة تحرير الشام" تتعمد الخلط بين ما يحدث في الشمال السوري وبين 10/5/2017األربعاء )

 إلى أن دخولهم إلى إدلب أمر طبيعي. وذاك رًدا على دعوة "هيئة تحرير الشام"، 
ً
مقررات "آستانة"، مشيرا

(، إلى خرق اتفاق "تخفيف التصعيد" ومعارضته، وتهديدها بمحاربة فصائل وصفتها 9/5/2017الثاء )الث

 بأنها "مدعومة من الغرب" ولم تسمها، إذا حاولت دخول محافظة إدلب.

(، رفضهم تسليح املقاتلين األكراد في )ب 10/5/2017أعلن اإلخوان املسلمون في سورية، األربعاء ) -

دارة األميركية، وعدوا هذا التسليح خدمة ملشروع التقسيم في سورية.و قال اإلخوان ي د( من قبل اإل 

املسلمون في بيان صادر عنهم "إن اإلخوان يعتبرون األكراد مكوًنا رئيًسا في نسيج الشعب السوري، وهم 

نظمات جزء ال يتجزأ من الوطن السوري املوحد، وأن هذا القرار يخدم مشروع تقسيم سورية ويقوي امل

 اإلرهابية التي تمتلك مشروًعا انفصاليا في املنطقة".

علق "جمال معروف" القائد العاّم السابق لجبهة ثوار سورية على األنباء املتداولة حول قرب عودته  -

إلى محافظة إدلب بالتعاون مع الجيش التركي، وأوضح أنه لن يعود إال في حال حققت له الدول الكبرى 

وف" في تغريدات له بحسابه في تويتر: "لن أدخل إدلب ما لم تعطني الدول الكبرى شروطه. وقال "معر 

تعهدات بإزالة األسد، ألن أي اقتتاٍل في هذا الوقت لن يخدم سوى النظام وامليليشيات املوالية له، سنحارب 

و القعقاع اإلرهاب ولكن إسقاط األسد مقابل محاربتنا لإلرهاب؛ ألنه هو صانع ومصدر اإلرهاب!!  وأب

 وتالميذه خير دليل!.

كم جنوب دمشق( بعد  40(، إلى قرية كناكر )10/5/2017دخلت قافلة مساعدات، األربعاء ) -

شاحنة محملة باملواد الغذائية ومستلزمات منزلية  40عامين من توقف دخول املساعدات. تضم القافلة 

 ل األحمر".وألعاب أطفال، دخلت بإشراف منظمتي "الصليب األحمر" و"الهال
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كم شرق مدينة درعا(، املنظمات والهيئات الدولية  32ناشد املجلس املحلي في بلدة معربة )نحو  -

. وقال رئيس املجلس، عماد عبد العزيز، الخميس 
ً
لحل أزمة املياه في الريف الشرقي عامة، والبلدة خاصة

ياه، نتيجة قلة املصادر، واألعطال الدائمة في املصادر املتوافرة (، إن البلدة تعاني نقًصا في امل11/5/2017)
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مشروع الثورة" و"أرواء كحيل"، وذلك نتيجة ضعف التيار الكهربائي، وقلة إمكانات املجلس "بـ التي تتمثل 

 للقيام بأعمال الصيانة.

(، 11/5/2017صرحت قاعدة حميميم العسكرية التابعة للقوات الروسية في سورية، الخميس ) -

عن قلقها البالغ من الوجود العسكري على الحدود السورية األردنية، محذرة األردن من مغبة اإلقدام على 

أي عمل داخل األراض ي السورية من دون التنسيق مع نظام األسد على حد قولها، وقالت القاعدة في منشور 

يد التذكير بضرورة التنسيق مع نظام لها في صفحتها بموقع التواصل االجتماعي "الفيسبوك" إن موسكو تع

 بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول.
ً
 األسد حول أي تحرك عسكري بري في سورية التزاما

(، إن قرار محاربة "جبهة فتح 11/5/2017قال قيادي بارز في الجيش السوري الحر، الخميس ) -

 في إدلب، اتخذ من قبل الدول الراعية لـ الشام" )أبرز مكونات هيئة تحرير الشام( و"جبهة النصرة" سا
ً
بقا

اتفاق "آستانة"، وسيكون الدور األبرز للجيش الحر في هذا األمر. وأضاف القيادي، أن الدول املوقعة على 

"تخفيف التصعيد" في سورية، )روسيا، تركيا، إيران( هي من اتخذت القرار، وهناك اتصاالت مع  مناطق

 مر، "ولكن ال توجد خطة أساسية إلى اآلن".بعض الفصائل بخصوص هذا األ 

(، "فيلق الرحمن" التابع 11/5/2017اتهمت "حركة أحرار الشام اإلسالمية" في بيان، الخميس ) -

للجيش السوري الحر، بالهجوم على مقرات لها في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ودعته إلى إيقاف 

ن الذي نشر في حسابها بموقع "تويتر"، إنها أبرمت اتفاقا مع "االعتداءات". وأضافت "أحرار الشام"، في البيا

الفيلق إلرسال تعزيزات عسكرية إلى حي القابون شرق العاصمة دمشق، لصد محاوالت تقدم قوات النظام، 

 فيما انشغلت الحركة وفق البيان بوقف إرسال املؤازرات إلى القابون لرد "االعتداءات".

(، إتمام صفقة تبادل أسرى مع قوات النظام جنوب 11/5/2017) أعلن "جيش اإلسالم"، الخميس -

العاصمة السورية دمشق، خرج بموجبها أربع نساء معتقالت لدى األخير ورجل وزوجته عند "جيش 

اإلسالم". وأوضح "جيش اإلسالم"، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن صفقة التبادل جرت ظهر اليوم 

عن امرأة مض ى على اعتقالها  أفرج النظاممقداد( املؤدي إلى العاصمة، حيث عند حاجز )ببيال ــ سيدي 

 عام، في حين أفرج "جيش اإلسالم" عن الرجل وزوجته التابعين للنظام.

أعلن الكادر الطبي في املستشفى األهلي بمدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي توقف املستشفى عن  -

املعنية  imcملقدم من املنظمات الدولية وبالتحديد من منظمة العمل بصورة نهائية؛ بسبب قلة الدعم ا

 بتقديم املساعدات املالية واملعدات واألجهزة الطبية واألدوية إلدارة املستشفى.

إلى ميناء  S400(، أحدث أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية 11/5/2017وصلت، الخميس ) -

على البحر األبيض املتوسط. وبحسب تقارير طرطوس، غربي سورية الذي يعد قاعدة عسكرية روسية 

يمثل زيادة كبيرة في قدرات روسيا »( األميركية، إن ذلك CNNاستخبارية أميركية كشفها مصدر لقناة )

 «.املضادة للطائرات في سورية
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 2017 /5 /12الجمعة  -هـ

مدينة (، إن عملية اقتحام 12/5/2017قالت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، الجمعة ) -

 إمدادها 
ً
الرقة، شمالي شرقي سورية، ستبدأ في بداية فصل الصيف هذا العام )حزيران املقبل(، مؤكدة

بأسلحة "نوعية" من قبل قوات التحالف الدولي. وأوضح القيادي في "قسد"، عبد القادر هفيدلي، خالل 

ت، في املرحلة الثالثة من معركة مؤتمر صحفي عقده في مدينة الطبقة، أنهم تلقوا أسلحة نوعية مثل املدرعا

 أن األسلحة ستصل 
ً
"غضب الفرات"، وسيتم إمدادهم بأسلحة مماثلة في عملية السيطرة على الرقة، منوها

". وعن سيطرتهم على مدينة الطبقة، أوضح "هفيدلي" أن "املدنيين سيعودون إلى منازلهم، عقب تأمين 
ً
"قريبا

 أنهم يشكلون إدارات محلية في املدينة وإزالة األلغام منها"، ومن 
ً
ثم تسليمها إلى "إدارة مدنية"، مضيفا

 املناطق التي يسيطرون عليها كافة.

(، إنها طلبت من كتيبة تابعة لـ "تجمع 12/5/2017حركة أحرار الشام اإلسالمية"، الجمعة )"قالت  -

(، إخالء مقراتها في قرية بابسقا )
ً
كم شمال مدينة إدلب(، شمالي  30فاستقم كما أمرت"، )املنضم لها مؤخرا

 سورية في إثر "إخاللها بشروط االنضمام للحركة".

كم شرق  9(، تظاهرة ووقفة تضامنية لألطفال في مدينة دوما )12/5/2017خرجت، الجمعة ) -

 العاصمة دمشق(، جنوبي سورية، للمطالبة بوقف االقتتال بين "الفصائل العسكرية" في الغوطة الشرقية.

(، اعتداءه على مقرات 12/5/2017ق الرحمن" التابع للجيش السوري الحر، الجمعة )نفى "فيل -

 وجود خالفات بينهما 
ً
وعناصر "حركة أحرار الشام اإلسالمية"، في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مؤكدا

 نتيجة "تواطؤ" بعض عناصرها مع "جيش اإلسالم" في هجومه األخير على مقرات "الفيلق".

  72(، 12/5/2017اإلدارة الذاتية" الكردية، الجمعة )"لـ األسايش" التابعة خرجت قوات " -
ً
عنصرا

 من صفوفها، ضمن الدفعة األولى من دوراتها في مدينة القامشلي )
ً
كم شمال شرق مدينة  98إعالميا

 الحسكة(، شمالي شرقي سورية، بحسب بيان رسمي نشرته في مواقع التواصل االجتماعي.

(، في 2017أيار  12ينة خان شيخون جنوبي إدلب، شمالي سورية، الجمعة )خرج عشرات في مد -

تظاهرة للتأكيد على استمرار الثورة السورية، وطالبوا بإيقاف القصف على مدن وبلدات سورية، وإيقاف 

 "سياسة التهجير" التي تتبعها قوات النظام.

(، إن انضمام "لواء 12/5/2017قال املتحدث العسكري باسم "حركة أحرار الشام"، الجمعة ) -

فجر األمة" إليهم كان بهدف "توحيد الصف"، ولم يأت بتأثير الخالف الحاصل بين األولى و"فيلق الرحمن" 

 واالقتتال الدائر في غوطة دمشق الشرقية، جنوبي سورية.

كم شمال مدينة  48(، وقف احتجاجية في مدينة إعزاز )12/5/2017نظم الدفاع املدني، الجمعة ) -

حلب(، شمالي سورية، ضد قرار تحويل مركزه إلى مقر للمحكمة املركزية. وكان الدفاع املدني اتهم املجلس 
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 إن "املحكمة هي من اتفقت مع 
ً
املحلي للمدينة بإصدار القرار، في حين نفى األخير عالقته بذلك، قائال

 الدفاع املدني حول ذلك".

" البيالروسية أن اجتماعات جنيف ONTي مع قناة "أعلن رأس النظام بشار األسد في لقائه الصحف -

 التي تعقد، تهدف إلى زيادة الضغط عليه من أجل التنازل.

" البيالروسية مع رأس النظام بشار األسد للحديث عن مخرجات "آستانة ONTفي لقاء أجرته قناة " -

رح الروس ي إلنشاء مناطق الذي تبنى املقت 4" والفائدة من اجتماعات جنيف قال: "أرحب باتفاق آستانة 4

تخفيف الصراع في سورية فهو اقتراح جيد، أما محادثات جنيف فقد افتقرت إلى ذلك، جنيف مجرد 

لقاءات إعالمية فقط الهدف منها أن أقدم التنازالت". وعند سؤاله عن هذه التنازالت أكمل رأس النظام 

: "إنها تنازالت وطنية أنا لن أقدم أي تنازال 
ً
ت، فهذا بحاجة إلى قرار وطني شعبي يحدده حديثه قائال

 االستفتاء".

(، إن النظام استقدم 12/5/2017قال الناطق العسكري لـ"قوات الشهيد أحمد العبدو"، الجمعة ) -

تعزيزات من ميليشيات عراقية و"حزب هللا" اللبناني من ريف دمشق إلى البادية الشامية املمتدة من ريف 

 إلى ريف حمص الشرقي في وسطها. دمشق الشرقي جنوبي سورية،

(، بيانا أعلن 12/5/2017أصدر جيش اإلسالم العامل بالغوطة الشرقية ملدينة دمشق، الجمعة ) -

وشدد الجيش في بيانه على أنه ما «. كل مشاريع التغيير الديموغرافي في املنطقة»فيه معارضته ملا أسماه 

 . (2)«لشاملة التي تستهدف املدنيينحرب اإلبادة ا»يزال ملتزًما بحماية األهالي ضد 

 

 13/5/2017السبت  -و

(، إن ستة شاحنات تجارية جديدة محملة 13/5/2017قالت إدارة "التجارة واالقتصاد"، السبت ) -

 باملواد الغذائية دخلت إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق، جنوبي سورية.

(، إنه وزع بذوًرا 13/5/2017) كم شرق دمشق(، السبت 9قال املجلس املحلي في مدينة زملكا ) -

 للخضروات الصيفية، ومساعدة مالية لعدد من الفالحين ضمن مشروع "االكتفاء الذاتي".

كم شمال مدينة حلب(، شمالي سورية، وحركة "أحرار الشام  48اتفق املجلس املحلي ملدينة إعزاز ) -

 لها، في اإلسالمية" على تسليم األخيرة مبنى مؤسسة املياه، الذي تتخذه مق
ً
من الشهر الجاري، بعد  17الـ را

 وساطة تركية.

                                                           
 .(2)للاطلاع على البيان راجع الملحق رقم  (2) 



 
 41 

دوالر، مقابل كل  800(، بأن النظام السوري اشترط تحصيل 13/5/2017أفاد ناشطون، السبت ) -

بعد خروجهم من الحي، وذلك بعد طلب لجنة التفاوض السماح « الوعر»جواز سفر يمنحه ألحد سكان حي 

 رقم يماثل رسوم إصدار الجوازات للمغتربين السوريين في الخارج. لهم بالحصول على جوازات السفر، وهو

(، إجراء 13/5/2017أكد املجلس املحلي في بلدة محجة في محافظة درعا، جنوبي سورية، السبت ) -

 شخص في البلدة "تسوية" مع النظام في عقب حصار دام ستة أشهر. 400

 4رميم الطريق الواصل بين بلدة كفرناها )(، بت13/5/2017بدأت "هيئة إدارة الخدمات"، السبت ) -

 كم شمال مدينة إدلب(، شمالي سورية. 33)كم غرب مدينة حلب(، ومدينة سرمدا 

(، القوات املتجمعة على الحدود 13/5/2017، السبت )«أحمد حسون »هّدد مفتي النظام السوري  -

 إلى أنها: 
ً
، في وقت دعت فيه «لى يد جيش النظامسترتد مهزومة على أعقابها ع»األردنية مع سورية، مشيرا

األردن لسحب امليليشيات الطائفية من حدودها. وصّرح أحمد حسون في لقاء جمعه بعدد من األهالي 

كل الحشود العسكرية في األردن على حدود »بريف دمشق: « سعسع»ومسؤولين في النظام السوري في بلدة 

 «.ابها مهزومة مدحورةسورية الجنوبية لم ولن تخيفنا وسترتد على أعق

(، من مدينة 13/5/2017اإلدارة الذاتية" الكردية، السبت )"لـ اعتقلت قوات "األسايش" التابعة  -

كم شمال شرق مدينة الحسكة(، اإلعالمي برزان حسين لياني، مراسل قناة "زاغروس" 150رميالن )

 التلفزيونية التي تبث برامجها من إقليم "كردستان العراق".

 

 14/5/2017حد األ  -ز

ا في مدينة اللطامنة ) -
ً
كم شمال مدينة حماة(، األحد  28ناشد املجلس املحلي املشكل حديث

(، املنظمات اإلنسانية، والحكومة السورية املؤقتة واالئتالف الوطني السوري بدعم أهالي 14/5/2017)

 املدينة وريفها، من جراء القصف املستمر.

للمعارضة السورية اجتماعاتها « لهيئة العليا للمفاوضاتا»(، 14/5/2017اختتمت، األحد ) -

 بسويسرا. 6ولقاءاتها التشاورية قبيل انعقاد مؤتمر جنيف 

(، أن عمليات التهجير 14/5/2017صرح رئيس االئتالف الوطني املعارض "رياض سيف"، األحد ) -

مم املتحدة إجراءات ، وشدد على ضرورة أن تتخذ األ «جرائم حرب»القسري والتغيير الديمغرافي هي 

حقيقية ملنع هذه العمليات، إضافة إلى محاسبة املسؤولين عنها. وجاء ذلك في إثر لقاء عقده "سيف" رئيس 

 االئتالف وأعضاء في الهيئة السياسية لالئتالف عبر اإلنترنت مع قياديين في حي القابون شرق دمشق.
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(، 14/5/2017لعاصمة دمشق(، األحد )كم شرق ا 6أعلن مجمع اليمان الطبي في مدينة سقبا ) -

وقف عمله حتى إشعار آخر، في إثر اعتداء تعرض له كادره الطبي على حاجز لـ"فيلق الرحمن" التابع للجيش 

كم شمال شرق العاصمة دمشق(. ويعد االعتداء على الكوادر الطبية  13السوري الحرفي مدينة مديرا )

كم شرق العاصمة دمشق(، في بيان، السبت  23طبي ملنطقة املرج )الثاني على التوالي؛ حيث أكد املكتب ال

 (، إن حاجزا للفيلق اعتدى على باص يقل كوادره.13/5/2017)

و، األحد ) -
ّ
(، في حديث مع 14/5/2017أعلن املتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" طالل سل

م السد الفرات للنظام ولكن سيتم إرسال " املوالية للنظام أنه "ال يوجد أي مفاوضات لتسليFMقناة "شام 

 إلى أن اتفاق سد 
ً
الفرق الهندسية وموظفي السد من قبل حكومته ملباشرة عملهم بشكل طبيعي" مشيرا

الفرات يشبه اتفاق سد تشرين بريف حلب الشرقي، وال يوجد مفاوضات لتسليم بل هناك تعاون خدمي 

 فقط.

(، في 14/5/2017وي االحتياجات الخاصة، األحد )افتتح متطوعون مدرسة "الجسر الذهبي" لذ -

بلدة الجينة غربي مدينة حلب، ضمن حفل ترفيهي النطالقة جديدة للمدرسة، ويتألف الكادر التدريس ي 

حالة تشمل أنواع اإلعاقات  39من مدير ومشرفة عامة وخمس معلمات متخصصات، في ما تستقبل 

 جميعها.

طرية من دول عربية عدة إلى دمشق، لتشارك، األحد  وصلت وفود عدة تمثل قيادات َبعثية - قِّ

. وأفادت  37(، في املؤتمر القومي لحزب البعث العربي االشتراكي، بعد انقطاع دام 14/5/2017)
ً
عاما

حزب البعث العربي االشتراكي الحاكم في سورية، يتجه لحل القيادة »تسريبات من أوساط املشاركين أن 

 «.، بعد تراجع واضح في دورهاالقومية للحزب بشكل رسمي

، يعتذر فيه من 14/5/2017أصدر فيلق الرحمن العامل في الغوطة الشرقية، األحد ) -
ً
(، بيانا

املكتب الطبي لبلده مديرا، بعد اعتداء عناصره بأحد الحواجز على أعضاء للمكتب الطبي التابع للبلدة. 

 
ً
 « خطأ الذي حصل بحق املكتب الطبي وكوادهلل»وأكد في بياٍن نشره املوقع الرسمي للفيلق مشددا

ً
ملتزما

 «.إلصالح الخطأ ومحاسبة املسؤولين»بمتابعته لهذا األمر بصورة مباشرة 
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 املستجدات الدولية في ما يتعلق بامللف السوري .2

 تعلقات األسبوع السابق: م

والخامس من دولة عضوة، في الرابع  20املؤلفة من « مجموعة التنسيق األمني الدولي»اجتمعت  -

إرهاب حزب هللا »الشهر الجاري، في العاصمة األميركية واشنطن، لبحث استراتيجية أميركية ملكافحة 

، بحسب ما كشفت وزارة املالية األميركية. وتعول واشنطن باالستراتيجية على تعاون وتنسيق دولي «اللبناني

مجموعة »أن « جنيفر فولر»ميركي بهدف الضغط على الحزب. من جهته، رأى مساعد وزير املالية األ 

تعد اإلطار األمثل ملزيد من الضغط على "حزب هللا"، وقطع الطريق أمام « التنسيق األمني الدولية

 آخر لهذه املجموعة سيعقد نهاية العام 
ً
 إلى أن اجتماعا

ً
املساعدات والتمويالت التي يتلقاها الحزب، مشيرا

 الجاري بهذا الخصوص.

أيار/ مايو  18التي تستمر حتى « األسد املتأهب»(، مناورات 7/5/2017ن، األحد )انطلقت في األرد -

دولة. وقال مدير التدريب والناطق باسمه  20الحالي بمشاركة أكثر من سبعة آالف عسكري من أكثر من 

على  2017« األسد املتأهب»نعلن بدء فعاليات تمرين »في مؤتمر صحافي « خالد الشرعة»العميد الركن 

أراض ي اململكة األردنية الهاشمية التي تستقبل مثل هذه التمارين املشتركة منذ سنوات مع شركائنا في العالم 

من أهم األهداف االستراتيجية لهذا التمرين هو تطوير القدرة »وأوضح الشرعة «. من دول شقيقة وصديقة

ت، وتعزيز السيادة االقليمية للدولة على لبناء تحالف يكون قادًرا على االستجابة السريعة ملواجهة التهديدا

 «.أراضيها من خالل عمليات أمن الحدود

 

 5/2017 /8اًلثنين  -أ

نشرت، االثنين « تويتر»قال املفتش العام للشرطة املاليزية "خالد أبو بكر" في تغريدة على حسابه في  -

نيسان/  29هجوم بالرقة في  قتل في« محمد وندي محمد جدي»(، إن العنصر في تنظيم الدولة 8/5/2017)

 أبريل املاض ي، ما يؤكد تقارير سابقة أفادت بمقتله بغارة لطائرة من دون طيار بالرقة.

من الشهر الجاري قمة عربية  21(، أنها ستستضيف في 8/5/2017أعلنت السعودية، االثنين ) -

ية السعودي عادل الجبير إن إسالمية أميركية بحضور الرئيس األميركي دونالد ترامب. وصرح وزير الخارج

من مايو/أيار الجاري قمة عربية إسالمية أميركية على مستوى القادة، بحضور  21السعودية ستحتضن في 

"ترامب". وأشار الجبير إلى أن القمة تهدف إلى بناء شراكة جديدة بين العالم العربي واإلسالمي من جهة، 

ر التطرف واإلرهاب، ونشر قيم التسامح والتعايش املشترك والواليات املتحدة من جهة أخرى؛ ملواجهة خط

 بين الشعوب.
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(، في بيان لها، أن املبعوث الدولي الخاص إلى سورية 8/5/2017أعلنت األمم املتحدة، االثنين ) -

من الشهر الجاري. وأشار البيان  16"ستيفان دي ميستورا" سيستأنف املفاوضات السورية في جنيف يوم 

ستورا" يأمل في أنه سيستطيع التركيز أكثر في الجولة السادسة من املفاوضات السورية، على إلى أن "دي م

وأضاف البيان أن "دي «. 4جنيف»العمل مع الوفود حول األجندة املتفق عليها بناء على نتائج لقاء 

لكازاخستانية ميستورا" يعول أيًضا على التطبيق الكامل لالتفاقات التي تم التوصل إليها في العاصمة ا

 أيار/ مايو. 4آستانة في 

(، عن نيته بناء جدار إسمنتي على الحدود 8/5/2017صّرح جهاز االستخبارات التركية، االثنين ) -

 :
ً
إن بناء الجدار يأتي في إطار محاربة تنظيم حزب العمال الكردستاني »الفاصلة بينها وبين إيران. وقال أيضا

: وأ«. ومنع تسللهم من وإلى تركيا
ً
قمنا بتحديد مواقع العديد من املخيمات لحزب العمال »ضاف أيضا

الكردستاني على الحدود مع إيران منها مخيم )ماكو، دامبات، نافور، كورت، وكاناراش، شاهيدان(، ويقدر 

  1000إلى  800عدد مقاتلي الحزب املوجودين فيها بنحو 
ً

 «.مقاتال

، أن رئيس النظام السوري، هو «دان حالوتس»ئيلي صرح قائد سابق في هيئة أركان الجيش اإلسرا -

« جيروزاليم بوست»الحل املناسب بالنسبة إلى إسرائيل في املرحلة الحالية، بحسب ما نقلت صحيفة 

ينبغي على إسرائيل أن تتركه )األسد( إلنهاء عمله ضد »في تصريحه « حالوتس»اإلسرائيلية. وأضاف 

 املجموعات اإلرهابية التي تحارب ضد
ً

 «.ه أوال

 

 5/2017 /9الثالثاء  -ب

بـ (، اتفاق مناطق "تخفيف التصعيد" في سورية 9/5/2017وصفت الخارجية القطرية، الثالثاء ) -

 من االنتقال السياس ي الذي يرحل بموجبه رئيس النظام بشار "
ً
الخطوة اإليجابية"، في حين لم تعده بديال

 األسد.

(، عن مصدر مطلع في الحزب، أن 9/5/2017الثالثاء )نقل املوقع الخاص بحزب هللا اللبناني،  -

، وال تهدف إال إلى الهجوم على «مشبوهة»املناورات املقامة في األردن وبمشاركة الواليات املتحدة األميركية 

النظام السوري »األراض ي السورية واحتاللها، وفق ما ذكرت وكالة األنباء األملانية. وأكد املصدر، أن 

عون عن كثب ما تقوم به أميركا من تواجدها عند الحدود السورية األردنية، وأنها تراقب وحلفاءه يتاب

 «.تحركاتها في املنطقة، حيث تم رصد تحركات للقوات أمريكية وبريطانية وأردنية باتجاه الحدود السورية

قوات وافق على إمداد »(، أن البيت األبيض: 9/5/2017أعلن مسؤول عسكري أميركي، الثالثاء ) -

«. سورية الديموقراطية في سورية بالسالح، لدعم عملية استعادة مدينة الرقة من تنظيم الدولة اإلسالمية
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ويأتي هذا القرار من البيت األبيض وسط معارضة الحكومة التركية لتلك الخطوة، التي تعد حليفة الواليات 

 املتحدة األميركية، بحسب وكالة رويترز.

(، أن بالده اقترحت على 2017أيار  9الروسية لدى األمم املتحدة، الثالثاء )أعلن مصدر في البعثة  -

مجلس األمن الدولي تبّني قرار يدعم املذكرة الخاصة بإنشاء "مناطق خفض التوتر"، ويلزم القرار الذي 

تالية تقّدمت به روسيا ملجلس األمن إذا تم التصويت عليه، األطراف املوقعات على اتفاق وقف األعمال الق

في سورية جميعها. ويعمل القرار التي طرح على املجلس على تطبيق مشروع "مناطق خفض التوتر"، أو 

"املناطق اآلمنة" بإدلب، الغوطة الشرقية، الجنوب السوري، أجزاء من الالذقية، ويشترط وجود قوى دولية 

 للفصل وضمان التزام األطراف على األرض بأال تخرق وقف إطالق النار.

جري االستعداد لتشكيل جسم عسكري موحد من فصائل عدة في الجيش الحر من املتوقع أن ي -

 لتولي إدارة املناطق التي تم تحريرها من قبضة تنظيم الدولة بريف حلب الشمالي والشرقي،  17يضم 
ً
فصيال

 11التي تضم إضافة إلى املناطق التي تم اإلقرار من قبل التحالف الدولي بتسليمها لقوات الجيش الحر 

قرية خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي. وتداولت وسائل إعالم تركية على 

مدى األيام املاضية أخبار متعلقة بتشكيل هذا الجيش؛ إلدارة وحفظ املناطق التي طرد منها تنظيم الدولة، 

ن يطلق على هذا الجيش اسم "الفيلق إضافة إلى تجهيزه للمشاركة في عمليات عسكرية، ومن املفترض أ

آالف مقاتل مدرب ومجهز باألسلحة كافة واملعدات الالزمة ممن خضعوا  10السوري األول" بتعداد 

 لتدريبات على يد الوحدات الخاصة في الجيش التركي.

 

 5/2017 /10األربعاء  -ج

(، إلى 10/5/2017ربعاء )تزامنت زيارة وزير الخارجية الروس ي "سيرغي الفروف" التي بدأها، األ  -

بينها القضية السورية وتداعياتها على العالقات  القضايا، منالواليات املتحدة األميركية ملناقشة عدد من 

الثنائية بين الجانبين، مع إعالن اإلدارة األميركية تمديد العقوبات املفروضات على نظام األسد منذ عهد 

 م.2009-2017اإلدارة السابقة 

(، الواليات املتحدة األميركية 10/5/2017يس التركي، رجب طيب أردوغان، األربعاء )دعا الرئ -

وقال "أردوغان"، إنه يأمل  للتراجع "الفوري" عن قرار تسليح "وحدات حماية الشعب" الكردية في سورية.

املسألة في من أميركا بأن "تصحح هذا الخطأ على الفور"، الفًتا إلى أنه سيطرح "مخاوف" بالده حول هذه 

 املباحثات التي سيجريها مع نظيره األميركي "دونالد ترامب" بعد ستة أيام.

(، مجموعة من الضباط الذين قاتلوا 10/5/2017كرم الرئيس الروس ي "فالديمير بوتين"، األربعاء ) -

الضباط " أن بوتين قد كرم مجموعة من 24في سورية، إلى جانب قوات النظام السوري. ونقلت قناة "روسيا 
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الروسيين الذين قاتلوا لصالح النظام السوري بشار األسد ضد املعارضة السورية. وأشارت القناة إلى أن 

بوتين قلد قائد املجموعة وسام "بطل روسيا"، وأكدت القناة بتكريم مجموعة من الضباط الروس 

 ما أوردته القناة.مقاتل بحسب  300املوجودين في سورية، وذلك تقديرا لجهدهم في صد هجوم شنه 

قلت وكالة "رويترز" لألنباء تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاويش أوغلو"، في زيارة يقوم  -

بها للجبل األسود، حول قضية القرار األميركي بدعم وحدات حماية الشعب الكردية، واستياء تركيا منه، 

انتهى بها األمر في يد حزب العمال حيث قال: "إن امدادات سالح سابقة لوحدات حماية الشعب، 

الكردستاني"، وأضاف "حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب تنظيمان إرهابيان، وال يختلفان 

 عن بعضهما إال في االسم، وكل سالح تحصل عليه )الوحدات( تهديد لتركيا".

ركي لضبط حدودها مع (، عن نيتها العمل مع الجانب الت10/5/2017أعلنت أميركا، األربعاء ) -

سورية، للتخفيف من غضب أنقرة من دعم واشنطن بالسالح، املقاتلين األكراد في سورية، ومن جانبها 

عبرت تركيا عن انزعاجها من التصرف األميركي. أرسل وزير الدفاع األميركي، "جيمس ماتيس" خالل مؤتمر 

: "سنعمل 
ً

بشكل وثيق مع تركيا لتعزيز أمنها على الحدود صحفي في ليتوانيا، رسالة لتهدئة تركيا، قائال

 الجنوبية مع سورية".

قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف، إن عالقة بالده بتركيا تتقدم على عالقة بالده بأملانيا،  -

 وذلك في مقابلة تلفزيونية على قناة "مير" التلفزيونية. وفي تقييمه لقاء الرئيس الروس ي فالديمير بوتين مع

نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ومع املستشارة األملانية أنجيال ميركل، قال الفروف إننا أمام شريكين 

 مختلفين، وإن نتائج تقييم اللقاءين مختلفات.

(، رصد عشرة 10/5/2017أعلن برنامج "مكافأة ألجل العدالة" التابع للخارجية األميركية، األربعاء ) -

يقدم معلومات تقود إلى تحديد هوية أو موقع قائد "جبهة فتح الشام" )النصرة  ماليين دوالر أميركي، ملن

سابًقا(، أبو محمد الجوالني، في سورية. وقالت وزارة الخارجية، في بيان نشرته في موقعها الرسمي، حمل 

ها الوزارة صورة "الجوالني" ومكتوب بجانبها "أوقفوا هذا اإلرهابي"، إن هذه الجائزة تعد األولى التي تضع

 قيادي في "جبهة النصرة". معلومات عنللحصول على 

(، طائرة استطالع من دون طيار "درون" 10/5/2017أسقط سالح الجو امللكي األردني، األربعاء ) -

قرب الحدود مع سورية، بحسب ما نقلت وكالة األنباء األردنية "بترا" عن مصدر عسكري وصفته 

 بـ"املسؤول".

(، أن: 10/5/2017، األربعاء )«جون دوريان»سمي باسم التحالف الدولي، العقيد أعلن الناطق الر  -

األسلحة التي ستقدم إلى قوات سورية الديموقراطية، لن يتم استرجاعها بعد القضاء على تنظيم داعش »

 من األسلحة التي ستقدم موجودة في سوريا، والقسم اآلخر ربما»وأوضح "دوريان" أن «. اإلرهابي
ً
قد  قسما

 بالبدء بالتسليم
ً
 «.تم البدء في إرساله بشكل سريع، وأن قرار األمس، كان تفويضا
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(، إن الرئيس "دونالد ترامب" دعا موسكو خالل اجتماع 10/5/2017قال البيت األبيض، األربعاء ) -

ال الرئيس السوري بشار األسد وإيران. وق« كبح جماح»مع وزير الخارجية الروس ي "سيرغي الفروف" إلى 

أكد ترامب ضرورة العمل معا إلنهاء الصراع في سورية وسلط الضوء على وجه »البيت األبيض في بيان: 

 «.الخصوص على ضرورة أن تكبح روسيا جماح نظام األسد وإيران ووكالء إيران

 

 5/2017 /11الخميس  -د

دونالد »ي ، في عقب اجتماع بالرئيس األميرك«سيرغي الفروف»صرح وزير الخارجية الروس ي،  -

بينهما من أجل التوصل « تتطلعان إلزالة كافة العراقيل»، أن روسيا والواليات املتحدة األميركية، «ترامب

ووزير الخارجية الروس ي « ترامب»الى عالقة جيدة على حد قوله. وتكمن أهمية اللقاء بين الرئيس األميركي 

 كان اللقاء بين الجانبين ، لبحث األوضاع في سوريا ودراسة إمكان إنشاء «الفروف»
ُ
منطقة آمنة، حيث

 "بناًء" بحسب وصف الوزير الروس ي.

(، أّن 11/5/2017قال "ينس ستولتنبرغ"، األمين العام لحلف شمال األطلس ي "ناتو"، الخميس ) -

الحلف لن يشارك في االشتباكات الحرب الجارية في كل من سورية والعراق. وفي مؤتمر صحفي مشترك، 

لخميس مع املستشارة األملانية "أنجيال ميركل"، أعرب "ستولتنبرغ" عن أمله في أن تتوّصل دول عقده يوم ا

 إلى  25الناتو من خالل القمة املنتظرة ببروكسل في 
ً
أيار الجاري، إلى قرار حول انضمام الحلف فعليا

 التحالف الدولي ملكافحة تنظيم "داعش" اإلرهابي.

(، في لقاء تلفزيوني: 11/5/2017لحزب هللا اللبناني، الخميس ) قال حسن نصر هللا األمين العام -

إن الجماعة الشيعية فككت كل مواقعها العسكرية على حدود لبنان الشرقية مع سورية، وإن هذه »

: «. املنطقة باتت اآلن مسؤولية الدولة اللبنانية، حيث ال داعي لوجود حزب هللا هناك
ً
إن »وأضاف قائال

عند الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، والتي أصبحت آمنة بدرجة كبيرة، ونحن في  التطور اإليجابي

تلوا وقدموا الشهداء
ُ
 صعبة ق

ً
 «.املقاومة دخلنا إلى تلك الجبال، وقض ى مجاهدونا فيها ليالي وأياما

أعلن "قيس الخزعلي" زعيم ميليشيا ما يدعى "عصائب أهل الحق" الشيعية العراقية عن أمنيته  -

تتحقق األهداف الشيعية بتشكيل البدر الشيعي وليس فقط الهالل الشيعي، من خالل السيطرة على  بأن

 سورية والعراق.
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 5/2017 /12الجمعة  -هـ

(، إن بالده ترحب بنشر 12/5/2017قال وزير الخارجية الروس ي "سيرغي الفروف"، الجمعة ) -

لتصعيد"، بحسب ما أفادت وسائل إعالم مراقبين أميركيين في سورية، ضمن اتفاق مناطق "تخفيف ا

 روسية.

(، أن الواليات املتحدة األميركية 12/5/2017، الجمعة )«بن علي يلدريم»صرح رئيس الوزراء التركي  -

أبلغت الحكومة التركية، بعدم بقاء قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة بعد السيطرة عليها. جاء ذلك 

إن قرار واشنطن بمد قوات »، حيث قال بن علي يلدريم: «لندن»لبريطانية في مؤتمر عقد في العاصمة ا

سوريا الديمقراطية بالسالح في معركته ضد تنظيم الدولة، سيضر العالقات بين تركيا وأميركا املتحالفتان 

 بحسب وكالة رويترز.« في شمال األطلس ي

ا 12/5/2017معة )قدم زعيم املعارضة العمالية البريطانية "جيريمي كوربن"، الج - (، برنامًجا دفاعيًّ

لوية للدبلوماسية، وانتقد مواقف الرئيس األميركي دونالد ترامب من سورية وإيران و يركز على إعطاء األ 

وكوريا الشمالية، في إطار االستعدادات لالنتخابات التشريعية املقررة في الثامن من حزيران/ يونيو. وقدم 

حليل في لندن شاتهام هاوس، فرأى أن العالم يصبح "أكثر خطورة"، بسبب كوربن برنامجه أمام مركز الت

النزاعات املتواصلة والتغيرات املناخية وأزمة الالجئين في العالم و"التفاوت الكبير في مستويات املعيشة" في 

 العالم.

 

 13/5/2017السبت  -و

سورية،  في YPGو PYDي قصف أن أنقره سوف تستمر ف»أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم  -

لسؤال أحد الصحفيين في ” يلدريم“البريطانية. وأجاب  BBCفي تصريح لشبكة « بحال وجود أي تهديد

بالطبع، إن وجد »، قال "يلدريم": «التي تدعمها واشنطن بالسالح YPGإمكانية مواصلة أنقره الغارات ضد »

 «. هنالك تهديد سنفعل ذلك
ً
د إعالن حرب ضد أميركا بل حربنا ضد التنظيمات لسنا بصد»وتابع قائال

لترامب، في اللقاء املنتظر « أردوغان»وأكد "يلدريم"، أن الرسالة التي سينقلها الرئيس التركي «. اإلرهابية

 «.أن تركيا وأمريكا شركاء وحليفتان استراتيجيتان في حلف شمال األطلس ي»بينهما، 

(، أن طائراتها قصفت عناصر 13/5/2017اغون"، السبت )أعلنت وزارة الدفاع األميركية "البنت -

كم غرب الرقة(، شمالي شرقي  55من تنظيم "الدولة اإلسالمية" في أثناء انسحابهم من مدينة الطبقة )

ا  70سورية، مبينة أنها "لم تكن طرفا في االتفاق". وأوضح "البنتاغون"، أن 
ً
عنصًرا من التنظيم أبرموا اتفاق

ا الديمقراطية" لتسليم سد الفرات واألحياء الحديثة في مدينة الطبقة واالنسحاب منها، مع "قوات سوري
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يوم الخميس املاض ي، فيما لفت املتحدث باسم البنتاغون "ادريان رانكين غالواي"، إلى أن واشنطن قصفت 

ا في هذا االتفاق، بحسب وكالة األنباء ا
ً
 لفرنسية )أ ف ب(.العناصر في أثناء انسحابهم كونها لم تكن طرف

وصل نائب مبعوث األمم املتحدة "ستيفان ديمستورا" إلى العاصمة السورية دمشق، السبت  -

(، بحسب ما أفادت قناة "روسيا اليوم". هذا وقد جاءت زيارة املبعوث قبل أيام قليلة من عقد 13/5/2017)

 مباحثات حول جنيف للتوصل إلى حل للصراع في سورية.

ية األردنية "أيمن الصفدي" باتصال هاتفي مع نظيره الروس ي "سيرغي الفروف" أبلغ وزير الخارج -

أهمية أن تضطلع موسكو بدور أكبر من مسألة وجود ميليشيات شيعية تقاتل إلى جانب قوات النظام 

بالقرب من الحدود األردنية، بعد توارد أنباء عن إعادة ميليشيا حزب هللا اللبناني تموضعها بالقرب من 

 لبيان صادر عن وزارة الخارجية أكد الح
ً
 ألي هجوم من داخل األراض ي األردنية. ووفقا

ً
دود األردنية تحسبا

"الصفدي" أهمية وقف إطالق النار في الجنوب وأن األردن ال يريد منظمات إرهابية وال ميليشيات مذهبية 

ألة إنجاح مناطق )تخفيف على حدوده الشمالية التي يتكفل األردن بضمان أمنها، إضافة "لتناول مس

 لوقف إطالق نار شامل على كامل األراض ي السورية واالنتقال لحل سياس ي 
ً
التوتر( كخطوة أولى تمهيدا

 يقبل به الشعب السوري ينهي الصراع السوري" بحسب البيان.

أبلغت اإلدارة األميركية وزير الخارجية الروسية "سيرغي الفروف" خالل جولة املحادثات التي  -

 من ا
ً
ستمرت ثالثة أيام في العاصمة األميركية "واشنطن" إصرارها على إزاحة األسد وعشرين مسؤوال

مساعديه على الرغم من تحذيرات موسكو من تكرار نموذج العراق وليبيا وانعكاساته على الوضع. وقالت 

 من استمرار األسد 
ً
 واضحا

ً
على رأس السلطة بعد مصادر في البيت األبيض إن "إدارة ترامب اتخذت موقفا

مجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون الشهر املاض ي، وذلك بعد توفر أدلة كافية لدى أجهزة 

االستخبارات في كل من "واشنطن ولندن وباريس" عن مسؤولية النظام عن الهجوم"، وبحسب املصادر 

سالم مع األسد"، "ال استقرار مع فإن اإلدارة األميركية أبلغت الفروف خالل املحادثات في جولته أنه "ال 

 األسد"، "ال إعادة إعمار مع األسد".

(، املنسق العام للهيئة 13/5/2017، السبت )«عادل الجبير»استقبل وزير الخارجية السعودي  -

، في مكتبه بمقر الوزارة في «رياض حجاب»العليا للمفاوضات في ائتالف قوى الثورة واملعارضة السورية، 

اللقاء بحث مستجدات األوضاع على »اض. وأعلنت وكالة األنباء السعودية الرسمية إن العاصمة الري

 «.الساحة السورية والجهود الدولية حيالها
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 14/5/2017األحد  -ز

ترى أن سالح الجو السوري هو من نفذ « االستخبارات الخارجية األملانية»أفادت صحف أملانية أن  -

. وبحسب تقرير صحيفة الهجوم، وأنه انطلق من قاعدة الش
ً
عيرات التي استهدفها قصف أميركي الحقا

 بأن الهجوم بمواد سامة انطلق من « فيلت آم زونتاغ»
ً
فإن االستخبارات الخارجية األملانية علمت أيضا

 لتقرير الصحيفة، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان 
ً
أمر بنفسه بشن « بشار األسد»قاعدة الشعيرات. ووفقا

 هذا الهجوم.

(، 14/5/2017بدأت إسرائيل مناورات عسكرية على طول الحدود السورية اللبنانية، األحد ) -

وتحاكي هذه املناورات الحرب الحقيقية لصد أي هجوم محتمل أو نقل املعركة خارج إسرائيل، في إشارة إلى 

أياًما عدة في األسبوع  الهجوم على حزب هللا. وقال موقع القناة العبرية السابعة، إن تلك املناورات ستستمر

 الجاري، وسوف يسمع دوي انفجارات وحركة كبيرة لقوات األمن والجيش.

 من الرئيس الروس ي "فالديمير 14/5/2017نقلت مصادر تركية أن اجتماًعا قد جمع، األحد ) -
ً

(، كال

إن االجتماع بوتين" والتركي "رجب طيب أردوغان" بشأن التوصل إلى حل للقضية السورية. وقالت املصادر 

قد جرى في منتدى "حزام واحد، طريق واحد" للتنسيق الدولي املنعقد في بكين، وأكد املتحدث باسم 

الكرملين "بيسكوف": أن لقاء بوتين وأردوغان جاء تطويًرا للحوار الذي أجراه الرئيسان في مدينة "سوتش ي" 

 الروسية مطلع الشهر الحالي.
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ا: امل
ا
 لحقاتثالث

 (: بيان حزب الجمهورية حول اتفاق "خفض التصعيد"1ملحق رقم ) .1

 (9/5/2017صدر البيان الثالثاء ) 

ثّبت املكتب السياس ي للحزب النقاط الخمس عشرة اآلتية، محاولة منه وضع مقاربة شاملة في اللحظة 

ا عدة، سورية 
ً
وإقليمية ودولية، تدعم مسار الراهنة، للوضع السوري واإلقليمي والدولي، ومؤكًدا أن أطراف

 تشظي سورية وشعبها، بوعي أو من دونه:

 

سورية غير قابلة للتقسيم؛ فإما أن تكون دولة واحدة أو تذهب، هي وشعبها، في اتجاه مزيٍد من  -1

التفسخ والتشظي، وهذا يختلف عن التقسيم الذي تنتج منه دول أو دويالت؛ ما يعني أن هذا املسار 

 دة كيانات وإمارات هشة وفاشلة ومتحاربة على أنقاض سورية.سيؤدي إلى وال 

ز على إيجاد مناطق  -2
ّ
سورية كلها منطقة آمنة واحدة؛ إذ ال ُيعتد بأي حديث أو خطاب أو عمل يرك

آمنة محّددة وجزئية وانتقائية؛ فالسياسات اإلقليمية والدولية التي ال تأخذ في حسبانها النظر إلى سورية 

 منطقة آمنة واحدة، لن تجر إال الخراب وتعميق مسار التفسخ والتشظي.كلها بوصفها 

اتفاقات جزئية، موقتة وفاشلة، غايتها قتل مسار جنيف؛ فمن املهم التأكيد على أن االتفاقات  -3

الجزئية املتعلقة بالوضع السوري، تلك التي تعقدها دول إقليمية، إلى جانب روسيا، في لحظات سياسية 

هدف بشكل رئيس إلى إنهاء مسار جنيف وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، خصوًصا القرار مختلفة، ت

الذي ثّبت بوضوح مسألة االنتقال السياس ي. هذه االتفاقات واملسارات جميعها )آستانة( موقتة، وال  2254

وعات تمثل السوريين، حتى لو شاركت فيها مجموعات سياسية وعسكرية سورية، خصوًصا أن هذه املجم

 ملا تعتمد بعد خطاًبا وطنًيا سورًيا واضًحا، وما زالت ممارساتها ما دون وطنية.

إرهاق السوريين باملصطلحات الفارغة؛ فاملقاربات معظمها السائدات دولًيا وإقليمًيا في النظر إلى  -4

ر من دون مسار القضية السورية، تصب في إطار "لعبة املصطلحات" التي تنقلنا كالمًيا من مصطلح إلى آخ

عام لحل حقيقي عادل وشامل ودائم؛ وما املصطلحات اآلتية: "مناطق آمنة"، "مصالحات"، "مناطق خفض 

إلخ، إال أمثلة على إدخال السوريين في متاهة الكلمات وااللتفاف على مطالبهم املشروعة، … التصعيد"

 والتنكر ملشكلتهم الجوهرية.

ري؛ ال يمكن نفي تأثير مصالح الدول وصراعاتها في الوضع دول تتصارع على حساب الدم السو  -5

 يكون السوريون لعبة أو أداة في يد هذه الدولة أو 
ّ

السوري ومستقبل سورية، لكن ال بّد من االنتباه إلى أال

تلك، والنقطة املركزية في التعاطي مع هذه املصالح والصراعات هي البحث عن نقاط التقاطع في املصالح ال 

 أجندة أي دولة وخدمة سياساتها ومصالحها. تطبيق



 
 52 

إيران وروسيا دولتان معتديتان؛ وليستا دولتين ضامنتين أو موثوقتين في أي اتفاق؛ فالتاريخ القريب  -6

 املجرم، ومنعت في مرات عدة تقديمه 
ّ
يظهر بوضوح أن روسيا كانت طوال السنوات الست املاضية في صف

لنسبة إلى إيران، فإن "نظام املاللي" فيها موغٌل في دم السوريين، ويقدم لنا إلى العدالة واملحاسبة؛ أما با

ل فيها "نظام املاللي" تتحول إلى بيئة فاشلة ومتعفنة وطائفية 
ّ
التاريخ القريب أن كل منطقة دخلها أو تدخ

 وميليشياوية: العراق، لبنان، اليمن، سورية.

-ة واضحة؛ خصوًصا الدور التركي الذي بات يتعامل أدوار إقليمية محكومة بمخاوفها، وبال رؤي -7

مع الوضع السوري من بوابة املخاوف التركية من ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"؛ وأيًضا  -فحسب

ا 
ً
من مخاوفه من إيران  -فحسب-الدور الخليجي الذي حشر نفسه في التعامل مع الوضع السوري انطالق

مع مصلحة الشعب السوري في بناء دولته الوطنية  -اليوم-ألدوار ال تلتقي وطموحاتها وأطماعها. بعض هذه ا

 الديمقراطية الحديثة.

اإلرهاب عملة عاملية يتداولها الجميع؛ من املهم االنتباه إلى أن اإلرهاب كثيًرا ما يستخدم، دولًيا  -8

سار التقسيم؛ وإلى أن كل مقاربة وإقليمًيا ومحلًيا، لتعزيز املخاوف بين السوريين، بقصد إقناعهم بحتمية م

ملسألة اإلرهاب ال تنطلق من النظر إلى "النظام السوري" بوصفه نظاًما إرهابًيا ومنتًجا على طول الخط 

لة وخادعة. إّن اإلرادة الصادقة في إيجاد حل ناجع ومستدام ملشكلة اإلرهاب  ِّ
ّ
لإلرهاب، هي مقاربة مضل

ا في قطع جذرها وتجفيف   منبعها األصلي الذي بات واضًحا للجميع.تتجسد حصريًّ

إدانة مطلقة لجميع الضالعين في عمليات التغيير الديمغرافي؛ إذ ال بّد من اإلقرار بأن كل عملية تغيير  -9

ديمغرافي في سورية، مهما كانت جزئية، تصّب في اتجاه تعزيز مسار التشظي والتفسخ؛ ولهذا يجب إدانة 

أو عاملية، تعقد اتفاقات تؤدي إلى إخراج السوريين من بيوتهم وأرضهم بقصد  كل جهة، سورية أو إقليمية

 تمهيد الطريق لتوزيع مناطق النفوذ إقليمًيا ودولًيا.

نهاية عهد الطغمة الحاكمة؛ ال بّد للسوريين كافة من اإلقرار واالقتناع بأن عهد الطغمة الحاكمة  -10

ه ال مستقبل لها؛ وإن استمرار وجودها خاضع فحسب إلى قدرتها قد انتهى سياسًيا وقانونًيا منذ زمن، وأن

على ممارسة القتل من جهة، وإلى وجود توازنات إقليمية ودولية تسمح لها بالبقاء مؤقًتا؛ فهي تستطيع أن 

 تقتل، لكنها ال تستطيع أن تحكم، وكل لحظة تمضيها في الحكم تسهم في تعميق مسار التشظي.

ومنتج للكوارث؛ كل خطاب أيديولوجي مغلق أو ديني أو طائفي أو قومي  خطاب سياس ي فاشل -11

شوفيني هو إسهام فعلي في دعم مسار التقسيم وإنهاء الوجود السوري دولة وشعًبا؛ فهذه الخطابات كلها 

ر  عن نقص حقيقي في الوعي والوطنية، ولألسف هي شائعة لدى "قوى" و"تيارات"  –في حٍدّ أدنى  –تعّبِّ

 الثورة السورية.و"فصائ
ّ
 ل" تحسب نفسها في صف

في سياقه الصحيح؛ فكل حديث عن فدرالية أو فدراليات  -اليوم-وضع الحديث عن الفدرالية  -12

ال يصّب إال في إطار تعميق مأساة السوريين ودعم مسار التشظي؛  -اليوم-يتجاوز حقل اإلدارة والتنظيم 
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عن نظام حكم أكثر  -فحسب-للحظة الراهنة في إطار البحث فالحديث عن نظام فدرالي ممكن ومشروع في ا

 وتنظيًما، لكن عندما يتجاوز حقل اإلدارة والتنظيم إلى حقل "التمثيل" على أساس عرقي 
ً
 وديمقراطية

ً
عدالة

 وإثني، فإنه سيكون كارثة على الجميع.

الشعبي واملدني الفصائل والفصائلية كارثة مضافة؛ فقد صادرت الفصائل املسيطرة البعد  -13

والوطني للثورة السورية، واستحوذت على املشهد السوري بكليته، ومارس بعضها جرائم وموبقات عدة في 

حق الشعب السوري، باسم "الشرعية الدينية" تارة، أو "شرعية سلطة األمر الواقع" تارة أخرى، أو 

 عن الصراعات  باسمهما مًعا؛ ما منع إمكانية حدوث تقّدم على صعيد بناء وتعزيز
ً

الوطنية السورية، فضال

القائمة أو املتوقعة فيما بينها، تلك التي ُيهدر فيها دم سوري من جهة، وتتسبب في تعميق خوف السوريين 

 من املستقبل من جهة أخرى.

سوق "املنصات" ال طائل منه؛ فقد سمح مسار الواقع، املحلي واإلقليمي والدولي، خالل السنوات  -14

، بتظهير مجموعات "سياسية" و"عسكرية" سورية، وتحويلها إلى "منصات معارضة" على الرغم من املاضية

هشاشة بناها، فكرًيا وسياسًيا، ما جعلها مندرجة حكًما، سواء أراد أعضاؤها أم لم يريدوا، في سياسات 

ه "املنصات"، على إقليمية ودولية ال تعتمد املصلحة الوطنية السورية منطلًقا ومستقًرا؛ لذلك فإن هذ

 اختالفها، تسهم أيًضا، بوعي أو من دونه، في تعزيز مسار التشظي والتفسخ.

النجاة غير ممكنة من دون دور رئيس للسوريين؛ من البدهي التأكيد مجّدًدا أن تغيير املسار  -15

ا رئيًسا في أي حل؛ وليكونوا كذلك ال
ً
بّد لهم من  االنحدار غير ممكن من دون أن يكون السوريون طرف

التوافق، في حّدٍ أدنى، على نقطتين مركزيتين؛ األولى: ال دور وال مستقبل للطغمة الحاكمة في سورية، 

والثانية: بناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة بمستلزماتها كافة، السياسية والقانونية؛ وحينذاك يمكن 

 القول إننا وضعنا أقدامنا في بداية طريق صحيح.

م، أكد املكتب السياس ي على أن إرادة السوريين ستتحقق مهما طال الزمن، وأن إصرارهم على في الختا

هم، 
ُ
الخالص من الثالثي الكارثي، الطغمة الحاكمة واالحتالل واإلرهاب، لن يحيد؛ فعزمهم، كما ُيظهر تاريخ

مساعدتهم على تحقيق  على استعادة األمن واالستقرار وبناء دولتهم املستقلة الحرة، ليس له حدود؛ وإن

 ذلك حكمة ومصلحة للعالم بأسره وانتصار لقيم الحرية والعدالة واإلنسانية.

  

 عاشت سورية حرة وأبية 

 املكتب السياس ي لحزب الجمهورية 

 2017أيار/ مايو  9
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هجير سكان األحياء (: بيان "جيش اإلسالم" في ما يتعلق بت2امللحق رقم ) .2

 الشرقية في مدينة دمشق

 (.12/5/2017صدر البيان الجمعة ) 
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