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يًفا ورسوًما بيانية، بغية تسهيل االطالع، وإجراء يتضمن تقرير مرصد حرمون رصًدا وإحصاء وتصن

 املقارنات، واستخالص النتائج، على املهتمين. 
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 مقدمة

أحداث عّدة شغلت األوساط السياسية، واإلعالمية، عبر العالم، هذا األسبوع. أبرزها فوز رئيس من 

ا مدوًيا لالشتراكيين الديمقراطيين؛ كونهم استطاعوا، "الوسط" في فرنسا، األمر الذي يمكن أن يعدَّ نجاًح 

د لليمين إلى الحكم، 
ّ
عبر الكثير من التحالفات واملناورات، ممارسة دوٍر محوري في إفشال الوصول املؤك

وبذلك خّففوا من الضرر الالحق بهم ال محالة. وتنّفس معهم االتحاد األوروبي الصعداء، وهو يرى الحاجز 

 ن املتطّرف يعلو، بانتظار نتائج االنتخابات األملانية املقبلة. في وجه اليمي

بيد أن األحداث األكثر إثارة لالهتمام بالنسبة إلينا كانت هي الوضع امليداني في سوريا، ومنها قصف 

طيران التحالف الدولي لرتل عسكري، أكدت مصادر عدة أنه مكّون من مقاتلين عراقيين ولبنانيين من 

الشيعية وبقيادة إيرانية ومشاركة من قبل عناصر من جيش األسد، كان متجًها إلى قاعدة  امليليشيات

"التنف" حيث تسيطر فصائل املعارضة املسلحة )قوات الشهيد أحمد العبدو، وأسود الشرقية، وجيش 

سب مصادر السورية. وهناك في القاعدة أيًضا )ح-األردنية-مغاوير الثورة(، املنتشرة على الحدود العراقية

 من 
ً

متقاطعة( قوات أميركية وبريطانية خاصة، ومستشارون نرويجيون. ليطلق هذا القصف سيال

التكّهنات عما إذا كنا أمام قواعد اشتباك جديدة تحمي فيها الواليات املتحدة حلفاءها بعد أن كانت تتركهم 

بغداد الذي تظهر  -قطع طريق دمشق لُيقتلوا املرة تلو األخرى؛ وعما إذا كانت الواليات املتحدة جدية ب

التحركات امليدانية للميليشيات الشيعية، وعناصر ميليشيا األسد الرديفة لها، أن فتحه هو هدف 

 إلى البحر األبيض املتوسط مروًرا بدمشق. ويظهر هذا 
ً

تحركاتهم بغية إنجاز سيطرة برية من طهران وصوال

كم في بادية الحماد التي استعادتها املعارضة مؤخًرا  20افة املسعى من خالل تقدم هذه التشكيالت إلى مس

من "داعش"، وسيطرتها على سد الزلف في ريف السويداء الشرقي، وتحشيدها قوات كبيرة في هذا االتجاه؛ 

كما يظهر في إصرار الرتل على التقدم باتجاه قاعدة التنف على الرغم من التنبيهات املتكررة، بما فيها تحليق 

 ن التحالف فوقه ورميه بطلقات تحذيرية. طيرا

ولعل سؤال إن كان هناك تحّول جدي في مسار، وسلوك الواليات املتحدة، نجده في األحداث التي تحتمل 

وصفها بـ "التاريخية" )نحن هنا نصف وال نقصد إطالق حكم قيمة من قبيل "سلبي" أو "إيجابي"(، حيث 

يا، إيران، سلطة األسد( بـعشرات الدول اإلسالمية مستسلمة دفع تصلب، ودموية، تحالف الطغاة )روس

الى الحضن األمريكي، وحصل ترامب لبالده على ثروة هائلة مقابل حمايتها. ويرتب إن التزمت األطراف 

املشاركة بها بما أعلنته من أهداف، وتحديًدا أميركا التي لم تتوقف عن خذالن حلفائها؛ وكان أول هذه 

أيار/ مايو  20لرئيس األميركي "دونالد ترامب" امللك السعودي "سلمان بن عبد العزيز"، في األحداث لقاء ا

عا إعالن رؤية إستراتيجية سعودية أميركية مشتَركة، 2017
ّ
، في العاصمة السعودية "الرياض"؛ حيث وق

في القرن نّص على "رسم مسار مجدد نحو شرق أوسط ينعم بالسالم وبسمات العمل اإلقليمي والعاملي 

ع الطرفان )السعودي واألمريكي( عدة اتفاقيات تعاون عسكري ودفاعي وتجاري 
ّ
الحادي والعشرين". ووق

مليار دوالر، تشمل مجاالت الدفاع واالستثمارات املتبادلة ونقل التقنية، على أن ترتفع قيمة  280بقيمة 
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حسب موقع "قناة العربية". بينما أورد  مليار دوالر خالل السنوات العشر املقبلة، 350هذه الصفقات إلى 

مليار دوالر. الحدث الثاني كان  460املوقع اإللكتروني "الجزيرة نت" أن القيمة اإلجمالية لالتفاقات بلغت 

، وشارك فيه إلى جانب 2017أيار/ مايو  20لقاء القمة الخليجية األميركية الذي عقد في نفس اليوم، 

لمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الرئيس دونالد ترمب وامللك س

األحمد الجابر الصباح، وملك البحرين حمد بن عيس ى آل خليفة، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان؛ وقد وقعت الدول الخليجية 

رة تفاهم ملراقبة مصادر تمويل اإلرهاب، تقض ي بتأسيس مركز والوال 
ّ
يات املتحدة قبيل انعقاد القمة مذك

، التي 2017أيار/ مايو  21الستهداف تمويل اإلرهاب. أما الحدث الثالث فكان القمة اإلسالمية األميركية في 

 عن دول العال 55عقدت أيًضا في الرياض بمشاركة وحضور 
ً
م اإلسالمي، وصدر عنها بيان قائًدا، وممثال

ختامي أطلق عليه اسم "إعالن الرياض" وتضّمن: التأكيد على أهمية مواجهة اإلرهاب؛ وضرورة الشراكة 

بين الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي؛ وااللتزام الراسخ للدول املشاركة في القمة بمحاربة اإلرهاب بكل 

ل على التصدي للجذور الفكرية لإلرهاب وتجفيف مصادر تمويله؛ أشكاله، مع تأكيد االتفاق بين هذه الدو 

ألف جندي لدعم العمليات ضد  34والترحيب باستعداد دول إسالمية لتوفير قوة احتياطية قوامها 

املنظمات اإلرهابية في كل من سورية والعراق؛ ورفض أي محاولة لربط اإلرهاب بأي دين أو ثقافة أو عرق؛ 

ة تجديد الخطابات الفكرية حتى تكون متوافقة مع منهج اإلسالم املعتدل الداعي إلى والتشديد على أهمي

التسامح واملحبة؛ وإدانة مواقف النظام اإليراني العدائية، واستمرار تدخله في الشؤون الداخلية للدول؛ 

لتخريبية والتزام القادة بتكثيف جهودهم للحفاظ على أمن املنطقة والعالم، ومواجهة أنشطة إيران ا

 (1والهّدامة بكل حزم وصرامة. )نص البيان في امللحق رقم 

ا في سورية رصدنا في هذا األسبوع  ز  231ميدانيًّ
ّ
ا بالقصف طال مناطق سورية عدة؛ حيث ترك

ً
استهداف

مجازر؛ نّفذت  9القصف على محافظات حلب وحمص وحماة ودير الزور وريف دمشق والرقة. كما رصدنا 

مجازر، وارتكبت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" مجزرتين، وارتكب  3د وحلفاؤها منها سلطة األس

  38ضحايا من املدنيين، بينها  203مجازر. وبلغ عدد الضحايا هذا األسبوع  4تنظيم الدولة اإلسالمية 
ً

طفال

"داعش"  ضحية، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد 32امرأة؛ قتلت منهم سلطة األسد وحلفاؤها  31و

ضحية قتلوا جراء تفجيرات بعبوات ناسفة أو  11ضحية، و 86ضحية، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية  70

ضحايا، وقتل حرس  3ألغام أرضية مجهولة الجهة املنفذة. بينما قتلت قوات سورية الديمقراطية "قسد" 

بالنسبة إلى جرائم التهجير الحدود التركي ضحية واحدة من مدينة رأس العين في محافظة الحسكة. أما 

القسري، فقد شهد هذا األسبوع خروج الدفعة العاشرة، والحادية عشرة، والدفعة األخيرة من حي الوعر 

في مدينة حمص. كما تواصل تهجير أحياء شرقي العاصمة دمشق خالل هذا األسبوع؛ حيث خرجت الدفعة 

وانتهى األسبوع بوصول الدفعة الخامسة من مهجري  الثالثة من حي برزة، والدفعة الثانية من حي القابون.

 أحياء شرقي دمشق إلى مراكز اإليواء في محافظة إدلب. 
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ً

 مؤشر العنف في سورية      -أّول
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 عدد الضحايا وتوزعهم .1

 2017 /5 /15 الثنين .أ

 و14ضحية في سورية، بينهم  76رصدنا سقوط  -
ً

امرأة؛ يتوزعون على الشكل اآلتي:  18طفال

ضحية في قرية العكيرش ي(، محافظة حلب )ضحية واحدة  12محافظة الرقة )ضحيتان في مدينة الرقة، و

 ضحية في مدينة البوكمال(، 52في مدينة الباب(، محافظة دير الزور )ضحية واحدة في حي هرابش، و

ضحايا في مخيم الركبان على الحدود  6محافظة حماة )ضحيتان في قرية سوحا(، محافظة حمص )

السورية األردنية(. قتل منهم النظام وحلفاؤه ضحيتين في قرية سوحا في محافظة حماة، بينما قتلت قوات 

حافظة الرقة، ضحية في قرية العكريش ي في م 12التحالف الدولي ضد "داعش" ضحيتان في مدينة الرقة، و

ضحية في مدينة البوكمال في محافظة دير الزور. وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية ضحية واحدة في حي  52و

ضحايا في تفجير مخيم الركبان الذي تبناه الحًقا. وقتلت ضحية واحدة جراء انفجار  6هرابش في دير الزور و

 . لغم أرض ي من مخلفات داعش في مدينة الباب في محافظة حلب

 2017 /5 /16الثالثاء  .ب

نساء؛ يتوزعون على الشكل اآلتي: محافظة  3أطفال و 6ضحية في سورية، بينهم  17رصدنا سقوط  -

ضحايا قرية رسم  4ضحايا في ناحية عقيربات(، محافظة حلب )ضحيتان في قرية رسم فالح،  4حماة )

ضحايا في مدينة  6دمشق ) مدينة كفرالها(، محافظة ريف واحدة فيالحمام(، محافظة حمص )ضحية 

 حمورية(. جميعهم قتلوا على يد النظام وحلفائه.

 2017 /5 /17األربعاء  .ج

ضحية في سورية، بينهم طفالن وامرأة واحدة؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة  11رصدنا سقوط  -

، محافظة درعا )ضحية واحدة في بلدة املزيريب(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في مدينة حرستا(

ضحايا في مدينة اللطامنة(، محافظة الرقة )ضحيتان في قرية حزيمة، وضحيتان في مدينة  3حماة )

الطبقة(، محافظة دير الزور )ضحية واحدة في حي القصور(، محافظة الحسكة )ضحية واحدة في مدينة 

ضحايا في محافظة  4المية ضحايا، بينما قتل تنظيم الدولة اإلس 5رأس العين(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

الرقة )قرية حزيمة ومدينة الطبقة( جراء انفجار ألغام أرضية كان قد زرعها في تلك املناطق، وضحية واحدة 

في حي القصور في دير الزور، وقتلت قوات حرس الحدود التركي ضحية واحدة من مدينة رأس العين في 

 محافظة الحسكة. 

 

 



 
 7 

 2017 /5 /18الخميس  .د

نساء؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة  4أطفال و 9ضحية في سورية، بينهم  57قوط رصدنا س -

ضحية في قريتي  29ضحايا في حي الكاشف(، محافظة حماة ) 5درعا )ضحية واحدة بلدة النعيمة، و

ضحايا في مزرعة الرشيد(،  3املبعوجة وعقارب الصافي(، محافظة الرقة )ضحية واحدة في قرية هنيدة، و

ضحايا في حيي الجورة والقصور(، محافظة حلب )ضحية  3ضحية في حي هرابش و 14افظة دير الزور )مح

واحدة في مدينة الباب(. قتل منهم النظام وحلفاؤه ضحية واحدة في بلدة النعيمة في محافظة درعا، وقتل 

ضحية في  17، وضحية في قريتي املبعوجة وعقارب صافي في محافظة حماة 29تنظيم الدولة اإلسالمية 

أحياء مدينة دير الزور، وقتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" ضحية واحدة في قرية هنيدة في 

محافظة الرقة. وقتلت ضحية واحدة في مدينة الباب في محافظة حلب جراء انفجار لغم أرض ي، كما قتلت 

ضحايا في حي الكاشف  5ا. وقتلت ضحايا في مزرعة الرشيد في محافظة الرقة جراء انفجار لغم أرض ي أيضً  3

 في مدينة درعا نتيجة قصف مجهول املصدر.   

 2017 /5 /19الجمعة  .ه

أطفال وامرأة واحدة؛ يتوزعون على النحو اآلتي:  3ضحايا في سورية، بينهم  10رصدنا سقوط  -

البوعاص ي(،  ضحايا في قرية الخيالة، وضحيتان في قرية 3محافظة الرقة )ضحية واحدة في مدينة الرقة، و

محافظة دير الزور )ضحية واحدة في حي القصور، وضحية في حي الجورة(، محافظة إدلب )ضحية واحدة 

في مخيم الكرامة في بلدة أطمة، وضحية في مدينة جسر الشغور(. قتلت منهم قوات التحالف الدولي ضد 

ضحايا في قرية الخيالة في  3"داعش" ضحية واحدة في مدينة الرقة، وقتلت قوات سورية الديمقراطية 

ضحايا؛ ضحيتين في قرية البوعاص ي في محافظة الرقة جراء انفجار  4محافظة الرقة، وقتل تنظيم الدولة 

تلت ضحيتان  لغم أرض ي زرعه التنظيم، وضحية في حي القصور وأخرى في حي الجورة في مدينة دير الزور.
ُ
وق

 في محافظة إدلب برصاص مجهول.  

 2017 /5 /20السبت  .و

 اآلتي: محافظةأطفال وامرأتان؛ يتوزعون على النحو  4ضحية في سورية، بينهم  24رصدنا سقوط  -

ضحية  19الرقة )ضحيتان في قرية العجاج(، محافظة درعا )ضحيتان في مدينة درعا(، محافظة دير الزور )

ضحايا،  3م وحلفاؤه في قرية جزرة البوشمس(، محافظة إدلب )ضحية واحدة جبل دويلة(. قتل منهم النظا

ضحية في جزرة البوشمس في محافظة دير الزور، وضحيتين في قرية  19بينما قتل تنظيم الدولة اإلسالمية 

 العجاج في محافظة الرقة جراء انفجار لغم أرض ي كان التنظيم قد زرعه في وقت سابق.  
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 2017 /5 /21األحد  .ز

 اآلتي: محافظةوامرأتان؛ يتوزعون على النحو ضحايا في سورية، بينهم طفل واحد  8رصدنا سقوط  -

ضحايا في مدينة السخنة(، محافظة حماة  3ريف دمشق )ضحية واحدة في مدينة سقبا(، محافظة حمص )

)ضحية واحدة في مدينة سلمية(، محافظة الرقة )ضحيتان في قرية علي غانم، وضحية واحدة في قرية 

، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" ضحيتين في ضحايا 4حزيمة(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

قرية علي غانم ريف محافظة الرقة، وقتل تنظيم الدولة ضحية واحدة في القصف على مدينة سلمية في 

محافظة حماة. وقتلت ضحية واحدة في قرية حزيمة في محافظة الرقة جراء انفجار لغم أرض ي زرعه تنظيم 

 الدولة اإلسالمية.

 

 

 ( أعداد الضحايا خالل األسبوع الثالث من شهر أيار/مايو2لشكل )ا
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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"، وبالتالي تتخطى احتياجات رصده في كل املناطق 

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

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

 استخالصها منها.

 

 2017 /5 /15الثنين  .أ

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة حلب  7النحو التالي: منطقة في سورية، وتفصيلها على  40تركز القصف على  -

)مدينة مسكنة، وبلدات الخذراف البوعاجوز الجعابات املزرعة الثانية، املزرعة الثالثة، املزرعة الرابعة(، 

 7مناطق في محافظة ريف دمشق )مدينة دوما، وبلدات: أوتايا واملحمدية والضهر األسود والزيات(، و 5و

تلبيسة، وبلدات رسم الطويل وهبرة والفرحانية الغربية والطيبة والكوم مناطق في محافظة حمص )مدينة 

مناطق في محافظة  6مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، وبلدتا ابطع واليادودة(، و 3ومحيط الصوامع(، و

مناطق في محافظة  9حماة )مدينتا اللطامنة وكفرزيتا، وبلدات سوحا وعقيربات والقنطرة وحربنفسه(، و

ر الزور )شارع البريد وجمعية الرصافة ومحيط ثكنة الهجانة في مدينة البوكمال، وحي هرابش، وحي دي

البغيلية، وبلدات حطلة ومراط والجنينة ومحيط دوار املعامل(، ومنطقة واحدة في محافظة الرقة )مدينة 

منطقة منها،  35لفاؤه الرقة(، ومنطقتان في محافظة القنيطرة )بلدتا الحمدية وطرنجة(. قصف النظام وح

مناطق في مدينة البوكمال في محافظة  3بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" مدينة الرقة و

 دير الزور، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية حي هرابش في محافظة دير الزور.

 لسالح الكيمياوي ا -2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الرتجاجية -3

 ال يوجد رصد -

 لذخائر العنقوديةالقصف با -4

 ال يوجد رصد -
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 لقصف بالذخائر الفراغية ا -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

ألردنية، راح ضحيتها عشرة أشخاص انفجرت سيارة مفخخة في مخيم الركبان على الحدود السورية ا -

 على األقل، وتبنى تنظيم الدولة اإلسالمية هذه العملية اإلرهابية.

 ملراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصفا -9

 استهدف النظام وحلفاؤه فرقة تابعة للدفاع املدني في مدينة حمورية في ريف دمشق. -

 

 2017 /5 /16الثالثاء  .ب

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة حلب  3منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو  التالي :  31تركز القصف على  -

مناطق في محافظة حماة )مدينتا اللطامنة وكفرزيتا،  7و)مدينة مسكنة، وبلدتا رسم الحمام ورسم فالح(، 

ربات(، ومنطقتان في محافظة دمشق )حيا وبلدات عقرب وحربنفسه والسطحيات والزكاة وناحية عقي

مناطق في محافظة حمص )مدينتا تلدو وكفرالها، وبلدتا السخنة وغرناطة(،  4التضامن واليرموك(، و

مناطق في محافظة دير الزور )أحياء الشيخ  7ومنطقتان في محافظة درعا )درعا البلد وحي طريق السد(، و

 6الزور العسكري ومنطقة املقابر وحويجة صكر واملريعية(، وياسين وكنامات والعرض ي ومحيط مطار دير 

مناطق في محافظة ريف دمشق )مدينتا حمورية وسقبا، وبلدات الريحان والضهر األسود واملحمدية وبيت 

 نايم(. تعرضت هذه املناطق جميعها للقصف من قبل النظام وحلفائه. 

 السالح الكيمياوي  -2

 ال يوجد رصد -

  تجاجيةالقصف بالذخائر الر  -3

 ال يوجد رصد -
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 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفراغية -5

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية مدينة اللطامنة وقرية عقرب في محافظة حماة، ومدينة  -

 كفرالها في محافظة حمص.

 القصف بالذخائر الفوسفورية -6

 ال يوجد رصد -

 القصف بقذائف الهاون  -7

 رصد ال يوجد -

 مفخخات  -8

 ال يوجد رصد -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -9

قصف النظام وحلفاؤه مسجد مدينة حمورية الكبير املعروف بـ"املسجد القديم" في محافظة ريف  -

 دمشق.

 

 

 2017 /5 /17 األربعاء .ج

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة ريف  6ورية، ويتوزعون على النحو اآلتي: منطقة في س 44تركز القصف على  -

مناطق في محافظة دير  5دمشق )مدن دوما وحرستا وحمورية، وبلدات بيت نايم وبيت جن واملحمدية(، و

مناطق في محافظة حماة  8الزور )أحياء الحويقة والقصور والعرض ي والشيخ ياسين وبلدة الجفرة(، و

مناطق  3تا، وبلدات: معركبة والزكاة وطلف ولحايا والزالقيات وناحية عقيربات(، و)مدينتا اللطامنة وكفرزي

مناطق في محافظة حمص )مدن: تلدو  8في محافظة درعا )درعا البلد، وبلدتا املزيريب وبصر الحرير(، و

 7وتلبيسة والسخنة وكفرالها، وبلدات السعن األسود وحقل أرك ومحيط الصوامع وجبال الشومرية(، و

مناطق في محافظة حلب )مدينة مسكنة، وبلدات: رسم الحمام ووضحة والحايط والجعابات ومعمل 

 17مناطق في محافظة الرقة )مدينة الرقة ومحيط الفرقة  3السكر ومحيط مطار الجراح العسكري(، و
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قة واحدة مناطق في محافظة القنيطرة)بلدات جباتا الخشب وطرنجة وأوفانيا(، ومنط 3وقرية األسدية(، و

منطقة، بينما قصفت قوات  40في محافظة إدلب )مدينة خان شيخون(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

محافظة الرقة. وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية حي القصور  مناطق فيالتحالف الدولي ضد "داعش" ثالث 

 في مدينة دير الزور.   

 السالح الكيمياوي  -2

 ال يوجد رصد -

 تجاجيةالقصف بالذخائر الر  -3

 ال يوجد رصد. -

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفراغية  -5

حمص، وناحية عقيربات في  في محافظةقصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية مدينة تلدو  -

 محافظة حماة، ومدينة مسكنة في محافظة حلب.

 القصف بالذخائر الفوسفورية -6

 ال يوجد رصد -

 الهاون القصف بقذائف  -7

 ال يوجد رصد -

 مفخخات -8

 ال يوجد رصد. -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي وثقنا استهدافها بالقصف -9

قصف النظام وحلفاؤه مسجد "أبو بكر الصديق" في بلدة الزكاة في محافظة حماة، ما أدى إلى دماره  -

ا.  كليًّ
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 2017 /5 /18الخميس  .د

 قصف متنوع بري وجوي  -1

منطقة في سورية، وتفصيلها على الشكل اآلتي: منطقة واحدة في محافظة إدلب  26على  تركز القصف -

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد وبلدة النعيمة وحي طريق السد، وحي الكاشف(،  4)بلدة الهبيط(، و

ن مناطق في محافظة حلب ) بلدات حيان وبيانو  5ومنطقة واحدة في محافظة حمص )جبال الشومرية(، و

مناطق في محافظة حماة )مدينتا اللطامنة والسلمية، وبلدات عقيربات  5وخان العسل والبويضة وهوبر(، و

مناطق في  6والحبيسات وتلول الحمر(، ومنطقتان في محافظة الرقة )سيف الدولة وقرية هنيدة(، و

ر النفطي، ومدينة محافظة دير الزور )أحياء هرابش والجورة والقصور، ومحيط املقابر ومحيط حقل عم

 17البوكمال(، ومنطقة واحدة في محافظة ريف دمشق )بلدة املحمدية(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" منطقتان في محافظة الرقة )سيف الدولة وقرية 

اإلسالمية مدينة السلمية ومحيطها هنيدة(، ومدينة البوكمال في مدينة دير الزور، وقصف تنظيم الدولة 

في محافظة حماة، وأحياء هرابش والجورة والقصور في مدينة دير الزور. بينما قصف حي الكاشف في درعا 

 بقذائف مجهولة املصدر. 

 السالح الكيمياوي  -2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الرتجاجية -3

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد -

 ف بالذخائر الفراغيةالقص -5

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

 القصف بالذخائر الفوسفورية -6

 ال يوجد رصد -

 القصف بقذائف الهاون  -7

 ال يوجد رصد -
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 فخخاتم -8

 ال يوجد رصد -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -9

يم الدولة اإلسالمية خزان مياه الشرب العالي في قرية مزرعة حطين في ريف محافظة الرقة فّجر تنظ  -

الشمالي، بواسطة عبوات ناسفة، ما أدى إلى دمار الخزان بشكل كامل وخروجه عن الخدمة، وانقطاع مياه 

 الشرب عن أجزاء من القرية.

 

 2017 /5 /19الجمعة  .ه

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة ريف دمشق  4منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو التالي:  33 تركز القصف على -

)مدن حرستا وعربين ودوما وبلدة األشعري(، ومنطقتان في محافظة درعا )درعا البلد وبلدة النعيمة(، 

مناطق في محافظة حلب )بلدات حريتان وخان  5ومنطقة واحدة في محافظة حمص )مدينة تلدهب(، و

مناطق في محافظة حماة )مدن اللطامنة ومورك  9وهوبر والجويم والراشدين الجنوبية(، والعسل 

مناطق في محافظة الرقة  3وكفرزيتا، وبلدات معركبة والبويضة ولحايا والزكاة وقنيطرات والصفصافية(، و

ية وكلز وعين مناطق في محافظة الالذقية )بلدات اليمض 4)بلدة الخيالة، وقرية هنيدة ومدينة الرقة(، و

مناطق في محافظة  3عيس ى والزيتونة(، ومنطقتان في محافظة إدلب )مدينة خان شيخون وقرية الصياد(، و

منطقة،  28دير الزور )حيا القصور والجورة ومحيط حقل العمر النفطي(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

دة في محافظة الرقة، وقصفت بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" مدينة الرقة وقرية هني

قوات سورية الديموقراطية "قسد" قرية الخيالة في محافظة الرقة، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية حيي 

 القصور والجورة في مدينة دير الزور.

 األسلحة الكيمياوية  -2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الرتجاجية -3

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 رصد.ال يوجد  -
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 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 -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -9

 ال يوجد رصد -

 

 2017 /5 /20السبت  .و

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة حماة )مدينة  8منطقة في سورية موزعة على النحو اآلتي:  45لقصف على تركز ا -

مناطق  4اللطامنة، وبلدات عكش وأبو جبيالت وأبو دالية وأبو حنايا والقسطل والخضيرة والنعيمية(، و

في محافظة  مناطق 4، وجبل ثردة ومحيط املقابر وحي العمال(، و137في محافظة دير الزور )محيط اللواء 

حلب )مدينتا مسكنة وعندان، ومحيط مطار الجراح العسكري وبلدة كفر حمرة(، ومنطقة واحدة في 

مناطق في محافظة درعا )مدينتا بصرى الشام وداعل ودرعا البلد،  5محافظة ريف دمشق )مدينة دوما(، و

فرالها ومنطقة الحولة، مناطق في  محافظة حمص )مدن السخنة وتلدهب وك 7وبلدتا النعيمة وصماد(، و

وبلدات قصر الحالبات والطيبة الغربية ومنطقة الصوامع(، ومنطقة واحدة في محافظة إدلب )مدينة 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  40جسر الشغور(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

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

 مزرعة األسدية في محافظة الرقة.

 السالح الكيماوي  -2

 ال يوجد رصد -
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 لقصف بالذخائر الرتجاجيةا -3

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفراغية -5

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية مدينة مسكنة في محافظة حلب. -

 قصف بالذخائر الفوسفوريةال -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

فّجر تنظيم الدولة اإلسالمية خزان مياه الشرب العالي في قرية هنيدة بريف محافظة الرقة الغربي،  -

عبوات ناسفة، ما أدى إلى دمار الخزان بشكل كامل وخروجه عن الخدمة، وانقطاع مياه الشرب بواسطة 

 عن أجزاء من القرية.

  

 2017 /5 /21األحد  .ز

 قصف متنوع بري وجوي  -1

منطقة في سورية؛ موزعة على النحو اآلتي: منطقة واحدة في محافظة ريف  28تركز القصف على  -

في محافظة درعا )درعا البلد ومدينة داعل وبلدة النعيمة ومحيط اللواء مناطق  4دمشق )بلدة املحمدية(، و

مناطق في محافظة حماة )مدينتا  6(، ومنطقتان في محافظة الرقة )مدينة الرقة وقرية علي غانم(، و52

مناطق في محافظة  6اللطامنة والسلمية، وبلدات قليب الثور وأبو حنايا وأبو جبيالت وحربنفسه(، و

مناطق في  4نتا السخنة وتلدهب وبلدات تل أراك ومفرق تليلة والطيبة ومنطقة الصوامع(، وحمص )مدي

مناطق في محافظة  5محافظة دير الزور )أحياء هرابش والجورة والقصور ومحيط مطار دير الزور(، و

حلب )بلدات الجعابات والسكرية والبويضة ومحيط معمل السكر ومحيط مطار الجراح العسكري(. 
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منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" مدينة الرقة  22منها النظام وحلفاؤه  قصف

وقرية علي غانم في محافظة الرقة، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية أحياء هرابش والجورة والقصور في 

   مدينة دير الزور، ومدينة السلمية في محافظة حماة.

 السالح الكيماوي  -2

 ال يوجد رصد -

 صف بالذخائر الرتجاجيةالق -3

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفراغية -5

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية محيط مطار الجراح العسكري في محافظة حلب. -

 القصف بالذخائر الفوسفورية -6

 ال يوجد رصد -

 القصف بالهاون  -7

 ال يوجد رصد -

 مفخخات -8

 ال يوجد رصد -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -9

 فّجر تنظيم الدولة اإلسالمية جسر الرومانية في محافظة الرقة. -
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 خالل األسبوع الثالث من شهر أيار/مايو6الشكل )
ً

 ( عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دوليا

 

 

 ملراكز الحيوية والدفاع املدني خالل األسبوع الثالث من شهر أيار/مايو( عدد الهجمات على ا7الشكل )

 

 

11

051015

عدد الهجمات

 خالل األسب
ً
وع عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دوليا

الثالث من شهر أيار

فراغية

1

22

1

عدد الهجمات على املراكز الحيوية والدفاع املدني خالل األسبوع 

الثالث من شهر أيار

دفاع مدني أماكن عبادة خزانات مياه جسور 
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 ( عدد املجازر املرتكبة خالل األسبوع الثالث من شهر أيار/مايو8الشكل )

  

2

3

4

0

1

2

3

4

5

داعشالنظام وحلفاؤهالتحالف الدولي

عدد املجازر املرتكبة خالل األسبوع الثالث من شهر أيار
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 التهجير القسري  .3

 2017 /5 /15الثنين  .أ

 كم شرقي العاصمة6)(، الدفعة الثانية من مهجري حي القابون 15/5/2017تحركت، االثنين ) -

حافلة تقل ما يقارب  25دمشق(، من الحي متجهة نحو محافظة إدلب، شمالي سورية. وأوضح ناشطون، أن 

 ملدنيين من غوطة دمشق  1700
ً
شخص، منهم مقاتلون ومدنيون من أهالي الحي وحي برزة املجاور، إضافة

 بحي برزة، باتجاه محافظة إدلب. الشرقية، انطلقت
ً
 من القابون مرورا

كم شرق مدينة دير الزور(، شمالي  120(، إن مدينة البوكمال )15/5/2017، االثنين )قال ناشطون  -

 سورية، شهدت حركة نزوح لعشرات العائالت خوفا القصف.

(، الدفعة األولى من مهجري حي القابون شرقي العاصمة دمشق، جنوبي 15/5/2017وصلت، االثنين ) -

تفاق غير معلن بين الفصائل العسكرية وقوات النظام، سورية، إلى محافظة إدلب، شمالي البالد، ضمن ا

مدني، بينهم جرحى، وصل نصفهم إلى مخيم "ساعد" في قرية معارة  1000مقاتل و 1200الدفعة ضمت نحو 

اإلخوان، شمال مدينة إدلب، فيما توجه البقية إلى مدن جسر الشغور وأريحا وإدلب وقرى منطقة جبل 

ى من املهجرين، بعد ظهر أمس األحد من الحي، برفقة قوات النظام، ووصلت الزاوية. وخرجت الدفعة األول

إلى مدينة قلعة املضيق في حماة، وسط البالد، صباح اليوم، حيث جرى تسليمها للفصائل العسكرية، فيما 

 الثالثاء. وقتل وجرح عدد من املهجرين، جراء إطالق النار ع
ً
لى من املتوقع خروج دفعة ثانية من الحي غدا

 كم شمال العاصمة دمشق(، من قبل أحد أبناء الحي.13القافلة، خالل توقفها عند مفرق قرية معربا )

(، باتجاه مدينة إدلب في 15/5/2017خرجت الدفعة العاشرة من مهّجري حي الوعر، ظهر االثنين ) -

 من مقاتلي الحي مع عائالتهم،
ً
بانتظار انطالق بقية  الشمال السوري. وانطلقت حافلتان اثنتان تقلُّ عددا

مقاتل من صفوف املعارضة مع عائالتهم في هذه  400القافلة من الحي مساء. ومن املقرر خروج نحو 

 الدفعة، ثم تستأنف يوم السبت القادم اتفاقية حي الوعر بشكل نهائي.

 16/5/2017الثالثاء  .ب

لوعر في حمص، وسط (، قافلة الدفعة العاشرة من مهجري حي ا16/5/2017انطلقت، الثالثاء ) -

شخص، بدؤوا  2000ساعة. وكان أكثر من  25سورية، باتجاه محافظة إدلب )شمال(، عقب تأخير لنحو 

 لبدء عملية نقلهم.15/5/2017التجمع في ساحة املعارض داخل الحي، منذ صباح االثنين )
ً
 (، تمهيدا

ابون بالعاصمة دمشق، إلى (، الدفعة الثانية من مهجري حي الق16/5/2017وصلت صباح الثالثاء ) -

 شخص بينهم مدنيون ومقاتلون وبعض الجرحى. 600مراكز اإليواء بإدلب، شمالي سورية، تقل 
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(، الدفعة العاشرة من مهجري حي الوعر في مدينة حمص، وسط 16/5/2017وصلت، ليل الثالثاء ) -

حافلة  51. وتضم الدفعة ساعة 24سوريا، إلى محافظة إدلب، شمالي البالد، بعد رحلة دامت ألكثر من 

 إلى أربع حافالت لألمتعة، وصلت إلى القرية الطينية، التابعة ملدينة  2200تقل نحو 
ً
، إضافة

ً
 ومدنيا

ً
مقاتال

 كم شمال مدينة إدلب(. 6معرة مصرين )

 17/5/2017األربعاء  .ج

ا (، "قوات سوري17/5/2017اتهم "فيلق الشام"، التابع للجيش السوري الحر، األربعاء ) -

كم شرق مدينة حلب(، التي تسيطر  80الديمقراطية" )قسد( بمنع النازحين من اإلقامة في مدينة منبج )

عليها. وقال نائب قائد "لواء الشمال"، التابع لـ"الفيلق"، إن "قسد" أعطت، منذ يومين، السكان الذين تعود 

 ساعة إلخالئها. 48أصولهم إلى خارج املدينة، ومن لديه أقارب في الجيش الحر، مهلة 

(، الحدود األردنية السورية في محيط مخيم الركبان للنازحين 18/5/2017هز انفجار قوي، األربعاء ) -

السوريين داخل األراض ي السورية ناجم عن انفجار سيارة مفخخة استهدفت محيط املخيم بعد يومين من 

ادر محلية أن سيارة مفخخة تفجيرين مزدوجين استهدفا مناطق مختلفة داخل املخيم. وأفادت مص

انفجرت على أطراف املخيم أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى دون كشف عن حصيلة دقيقة عن أعداد 

الضحايا لغاية اللحظة وأشارت املصادر أن التفجير ضرب منطقة تخضع لسيطرة جيش أحرار العشائر 

 من الجيش الحر، فيما قال املكتب اإلعالمي لجيش مغاوير الثورة الع
ً
امل هناك أن االنفجار لم يكن ناجما

عن سيارة مفخخة غير أنه أكد حدوث االنفجار. ويأتي ذلك بعد يومين من انفجار مماثل استهدف املخيم 

بتفجير مزدوج أسفر عن استشهاد عشرة مدنيين وعشرات الجرحى، أعلن خاللها تنظيم الدولة مسؤوليته 

 عن التفجير. 

 18/5/2017الخميس  .د

(، الدفعة الحادية عشرة من أهالي حي الوعر بحمص باتجاه الريف 18/5/2017ميس )خرجت، الخ -

الشمالي للمدينة، وتضم الدفعة نحو ألف مقاتل ومدني فيما من املرجح أن تخرج يوم السبت القادم 

إلى  الدفعة األخيرة من املهجرين باتجاه إدلب ومدينة جرابلس بحلب. وتعتبر هذه الدفعة األولى التي ستخرج

، وصلت ثالثة منها إلى إدلب، وسبعة  18ريف حمص الشمالي، بعد عشر دفعات، ضمت نحو 
ً
ألف شخصا

 كم شرق مدينة حلب(. 125إلى مخيمات في محيط مدينة جرابلس )

(، إلى ريف 18/5/2017في مدينة حمص، ليلة الخميس )« الوعر»من مهجري حي  11وصلت الدفعة  -

حافالت، وضمت مقاتلين من فصائل املعارضة ومدنيين،  10ؤلفة من حمص الشمالي. وكانت الدفعة م

وقدمت «. الدار الكبيرة»بينهم نساء وأطفال، وبعض الجرحى، حيث دخلت ريف حمص الشمالي عبر معبر 
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والدفاع املدني ومنظمات إنسانية وإغاثية، االحتياجات األساسية للمهجرين، كما « الهالل األحمر»منظمة 

 نازل جهزت مسبقا الستقبالهم.نقلتهم إلى م

 19/5/2017الجمعة  .ه

(، 19/5/2017دخلت الكتيبة الروسية وكتيبة من حفظ النظام التابعة لقوات النظام، الجمعة ) -

الجزيرتين السابعة والثامنة جنوبي حي الوعر بحمص، وسط سورية، بالتزامن مع تجهيز الدفعة الثانية 

عملية التهجير ضمن اتفاق توصلت إليه "لجنة التفاوض" في الحي عشر واألخيرة للخروج من الحي. وتأتي 

 لفتح  20بـ مع النظام، برعاية روسية، يقض ي بإجالء الراغبين على دفعات، واملقدر عددهم 
ً
، إضافة

ً
ألفا

 الطرقات وإدخال املساعدات.

 20/5/2017السبت  .و

حافلة  15(، إن 20/5/2017)كم شرقي العاصمة دمشق(، السبت  6قال املجلس املحلي في حي برزة ) -

تستعد لنقل مهجري الدفعة الثالثة باتجاه شمالي سورية. وستسلك الدفعة التي تضم املقاتلين وعائالتهم 

 طريق معربا في ريف دمشق، بطريقها إلى محافظة إدلب.

تجهّزت القافلة األولى من الدفعة الثانية عشر من مهّجري حي الوعر بحمص صباح السبت  -

نتظر أن يخرج 20/5/2017)
ُ
شخص بينهم  1200(، لالتجاه إلى مدينة جرابلس شمال حلب. ومن امل

 12عسكريين، باتجاه جرابلس، كدفعة أخيرة في نطاق تنفيذ اتفاق تهجير حي الوعر. فيما يبلغ عدد الدفعة 

 شخص، سيتوجه الباقي منها إلى شمال مدينة إدلب. 2700كاملة 

احل تنفيذ اتفاق حي الوعر بحمص وبدأت الشرطة الروسية رسميا (، مر 20/5/2017انتهت، السبت ) -

في تسلم املواقع التي انسحبت منها املعارضة، تزامنا مع بداية خروج آخر دفعة من مهجري الحي. وكانت 

منطقتا الجزيرة السابعة والثامنة في حي الوعر أولى املناطق التي شهدت انتشار الشرطة الروسية. وبحسب 

اوض عن سكان الحي أن الشرطة العسكرية الروسية ستمنع قوات النظام بما فيها الشرطة لجنة التف

التابعة له من دخول حي الوعر ملدة ال تقل عن ستة أشهر. وسيبقى في الحي الشرطة العسكرية الروسية 

ث سيتم ولجان شعبية قوامها مقاتلون من املعارضة فضلوا تسوية أوضاعهم األمنية والبقاء في الحي، حي

 تكليفهم بحماية الحي برفقة الشرطة العسكرية الروسية.
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 21/5/2017األحد  .ز

(، الدفعة الخامسة من مهجري األحياء الشرقية للعاصمة دمشق، إلى 21/5/2017وصلت، األحد ) -

مراكز إيواء مؤقتة في محافظة إدلب، شمالي سورية، حسب ما أفادت منظمة "سوريا لإلغاثة والتنمية". 

 من سكان الحي وحي القابون املجاور، عبر قرية  2300 حافلة، تقل 42د انطلقت وكانت ق
ً
 ومقاتال

ً
مدنيا

 
ً
السوري. وقال  إلى الشمالمعربة شمال العاصمة، برفقة منظمة "الهالل األحمر" السوري، متوجهة

يض" في املسؤول اللوجستي للمنظمة، عبيدة دندش، إن املهجرين توزعوا على مخيمي "إحسان" و"مب

 كم شمالي إدلب(. 6مدينة إدلب، ومخيم "ساعد" في قرية معارة األخوان )

واألخيرة من مهجري حي الوعر بحمص  12(، الحافالت التي تقل الدفعة 21/5/2017انطلقت، األحد ) -

ساعة. حيث  48كم شمال مدينة حلب(، ومدينة إدلب، بعد انتظار دام نحو  126إلى مدينة جرابلس )

حافلة نحو مدينة جرابلس شرق حلب، تقل نحو ألف شخص بينهم مقاتلون ومدنيون، بينما  28انطلقت 

 انطلق العدد نفسه من الحافالت نحو محافظة إدلب، وتقل نحو ألف ومئة شخص.
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 أخبار اللجوء .4

 2017 /15/5الثنين  .أ

رات الالجئين منظمات حقوقية مغربية غير حكومية عن تأسيس لجنة ملتابعة أوضاع عش 7أعلنت  -

.  23أبريل/نيسان املاض ي، على الحدود املغربية الجزائرية املغلقة منذ  17السوريين العالقين، منذ 
ً
عاما

مجموعة من السوريات والسوريين العالقين جنوب شرقي »وقالت هذه املنظمات، في بيان مشترك، إن 

، بينهم  41مدينة فجيج )املغربية(، واملكونة من 
ً
  13فردا

ً
، 2017أبريل/نيسان  17نساء، منذ  10 وطفال

 «.يعيشون في وضعية إنسانية مقلقة وظروف مناخية صعبة وإنسانية شاقة

(، الحملة الطبية اإلنسانية لعالج أسنان األطفال الالجئين السوريين 2017أيار  15انطلقت، االثنين ) -

بافالو"، كلية طب األسنان، عثمان شبلي، في منطقة البقاع في لبنان. وقال مدير التعليم الدولي في جامعة "

، وتستمر ملدة أسبوع، وتستهدف أكثر ”MILES For Smilesفي لقاء مع "سمارت"، إن الحملة تحت عنوان "

 من ألف طفل سوري ضمن املخيمات واملدارس،

 16/5/2017الثالثاء  .ب

الفنون في باريس، تقدر على جسر « أقفال الحب»جمع مواطنون فرنسيون مبالغ مالية كبيرة من مبيع  -

املتوقع بأن يحصد »أن: « برونو جوليار»بربع مليون يورو. وأكدت وسائل إعالٍم فرنسية، عن عمدة املدينة 

، فيما ينوي القائمين على هذا املشروع، «املشروع املخصص لبيع األقفال أقل من هذا املبلغ بثالث مرات

، «أقفال الحب»سر الفنون الذي يعلق عليه السياح والعشاق التبرع بهذه األموال إلى الالجئين. ويعتبر ج

نش ئ ما بين عامي 
ُ
تجديده وإعادة ترميمه عدة  وتم 1804و 1801من أشهر املعالم السياحية في بارس، وأ

 مرات أخرى.

 كان ينوي السفر من أملانيا إلى الدنمارك بأمتعة -
ً
 سوريا

ً
 أعلن االدعاء العام بمدينة شتوتغارت أن الجئا

تحوي مواد لصنع "عبوة ناسفة" ومن ثم تفجيرها في كوبنهاغن وسط حشد من الناس. وحرك االدعاء العام 

األملاني دعوى قضائية ضد الالجئ بتهمة اإلعداد لهجوم إرهابي في كوبنهاغن، وقد تم القبض على الالجئ 

 الدنماركية.-السوري على الحدود األملانية

 17/5/2017األربعاء  .ج

جبر مئا -
ُ
(، عقب اندالع حرائق واسعة في 17/5/2017ت الالجئين على مغادرة أماكنهم األربعاء، )أ

طالب لجوء  200مخيماتهم بمدن )فاسكو، بوربي، وموليال( في السويد. ونقلت السطات السويدية حوالي 

شكلتهم. ، واستخدمت املباني املتضررة كمأوى مؤقت لالجئين إلى حين حل م«فاكسغو»إلى دار للمسنين في 
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حرائق شبت بمراكز لالجئين جنوبي  3في حين، ذكرت السلطات السويدية، أنها تحقق في شبهة التعمد في 

 السويد، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات كما لم يتم اعتقال أي شخص.

 ، ستقوم«نيكي هايلي»(، أن السفيرة 17/5/2017أعلنت البعثة األمريكية لدى األمم املتحدة، األربعاء ) -

أيار/ مايو الجاري. وستجري خالل زيارتها للبلدين سلسلة من  25إلى  19بزيارة تركيا واألردن في الفترة من 

االجتماعات مع املسؤولين الحكوميين، ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير الحكومية. وأوضحت البعثة 

يادي للواليات املتحدة في االستجابة زيارة السفيرة هايلي، ستسلط الضوء على الدور الق»األمريكية أن 

 «.اإلنسانية للحرب األهلية السورية

(، محطة 17/5/2017، األربعاء )«سيفانو سيفري »دشن املفوض السامي لشؤون الالجئين في األردن  -

ميغاواط. صرح املفوض سيفري، خالل حفل  2الطاقة الشمسية فى مخيم األزرق لالجئين السوريين بطاقة 

تشغيل محطة »يعتبر األول عامليا باستخدامه الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، إن  الذيملخيم التدشين با

 للتوفير طاقة 
ً
الطاقة الشمسية والتي من شأنها تغطية احتياجات نصف عدد الالجئين في املخيم، مشروعا

 «.بترا»، وفقا لوكالة األنباء األردنية الرسمية «نظيفة وآمنة

 18/5/2017الخميس  .د

 55(، أكبر مدينة أليتام لالجئين في العالم، إذ تضم 18/5/2017أعلنت تركيا عن افتتاحها، الخميس ) -

في مدينة ( "IHH"راف” من األيتام السوريين الالجئين. وسيتم افتتاح )مدينة االيتام 990فيال ستؤوي 

 من األيتام السوريين،  990التركية، وذلك إليواء -الريحانية التركية، الواقعة على الحدود السورية
ً
طفال

 ينسجم مع 
ً
 خاصا

ً
والذين يعدون الضحية األولى للحرب في سوريا. وقد صممت هذه املدينة تصميما

 لألطفال الذكور، و 35األطفال؛ حيث تم بناء 
ً
 على طراز الفيال مخصصا

ً
 آخر من أجل اإلناث.  20منزال

ً
منزال

والتي تهدف إلعادة الحياة ” IHHمدينة راف “راف، على بناء ومؤسسة  IHHإذ تقوم هيئة اإلغاثة اإلنسانية 

لألطفال الالجئين وذلك من خالل بناء هذه املدينة والتي تعد أكبر مدينة لأليتام الالجئين في العالم، وستعمل 

ة الجهات الداعمة لهذه املدينة على تقديم كافة االحتياجات واملتطلبات الالزمة لتوفير الرعاية الغذائي

 والصحية والتعليمية كما ستعمل على تقديم الدعم النفس ي لهؤالء األطفال.

 2017 /19/5الجمعة  .ه

ا لبولندا واملجر للبدء بإدخال حصتيهما من املهاجرين املوجودين في  - حدد االتحاد األوروبي موعًدا نهائيًّ

ارضت دول في أوروبا الشرقية إيطاليا واليونان الذين يعاد توزيعهم أو مواجهة خطر التعرض لعقوبات. وع

طالب لجوء من سورية  160,000الستيعاب  2015مثل املجر وبولندا خطة تبناها االتحاد األوروبي عام 

وإريتريا والعراق عالقين فى اليونان وإيطاليا. وقال مفوض الهجرة "ديميتريس افراموبولوس" للصحافة 

 ًدا... للبدء بذلك حاال"."أدعو بولندا واملجر اللتين لم توطنا شخًصا واح
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 2017 /20/5السبت  .و

تواصل وزارة العمل اللبنانية، منذ مطلع العام الجاري، تنفيذ عشرات الحمالت إلقفال مؤسسات  -

يديرها السوريون بالشمع األحمر، ضمن حملة مكافحة العمالة األجنبية غير القانونية. وأكد وزير العمل 

ألف عامل سوري يعملون  200يات ملموسة تشير إلى وجود أكثر من اللبناني "محمد كبارة" أن لديه معط

في قطاعات ليست ضمن حقوقهم بحسب ما صرح لوسائل إعالمية لبنانية. وأشار إلى أن الالجئين السوريين 

ال يحملون رخص عمل شرعية، حتى إن إقامتهم في لبنان بعضها غير قانونية، وهؤالء موزعون في كافة 

 رة من شمال لبنان إلى جنوبه.املؤسسات املنتش

 21/5/2017األحد  .ز

 ال يوجد رصد -
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 ريطة السيطرة العسكريةخ .5

 15/5/2017الثنين  .أ

كم 3(، سيطرتها على قرية الرشيد )15/5/2017أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، االثنين ) -

اإلسالمية" )داعش(. شمال غرب مدينة الرقة(، شمالي شرقي سورية، بعد مواجهات مع تنظيم "الدولة 

وأضافت "قسد"، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن السيطرة جاءت بعد اشتباكات مع تنظيم "الدولة" 

قتل على إثرها عدد من عناصره، وتمكنت "قسد" من سحب جثث خمسة منهم، على حد قولها، في حين لم 

 تتطرق للحديث عن خسائرها. 

( ، في محيط صوامع الحبوب، 15/5/2017ت النظام، االثنين )دارت اشتباكات بين تنظيم الدولة وقوا -

ومنطقة محمية التليلة شمال تدمر، بريف حمص الشرقي. وتزامنت االشتباكات مع قصف مدفعي 

وصاروخي متبادل، في محاولة من عناصر التنظيم التقدم والسيطرة على نقاط جديدة في املنطقة، دون 

 لنظام حتى اآلن.إحرازها أي تقدم على حساب قوات ا

 2017 /5 /16الثالثاء  .ب

(، سيطرتها على قريتين شمال 16/5/2017أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، الثالثاء ) -

مدينة الرقة، شمالي شرقي سوريا، بعد مواجهات مع تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش(. وأضافت "قسد"، 

كم شمال مدينة الرقة(  3قريتي أبو قيرة و الجيف ) على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أنها سيطرت على 

وتمكنت من سحب جثث سبعة عناصر للتنظيم، والعثور على مجموعة من األسلحة والذخائر أثناء 

 تمشيطها للقريتين.

 من قوات 16/5/2017أعلنت فصائل املعارضة السورية، الثالثاء ) -
ً
(، عن مقتل ثمانية عشر عنصرا

بريف دمشق. كما تمكنت فصائل املعارضة من تدمير « بيت نايم»على جبهة  النظام وإصابة العشرات

عربتين عسكريتين لقوات النظام على أطراف البلدة، باستهدافهم بصواريخ موّجهة، عقب اشتباكات عنيفة 

دارت بين الطرفين، وسط قصف مدفعي وصاروخي متبادل. وجاء ذلك عقب محاولة قوات النظام التقدم 

 ، من دون تسجيلها أي تقدم على حساب املعارضة.على البلدة

(، على 16/5/2017دارت اشتباكات عنيفة بين فصائل املعارضة السورية وقوات النظام، الثالثاء ) -

أطراف حي املنشية في درعا البلد. وتزامنت االشتباكات مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل، دون تسجيل 

 أي طرف لتقدم على حساب اآلخر.

رح عدد من عناصر " قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، اليوم الثالثاء، أثناء تصدي فصائل قتل وج -

كم  125من الجيش السوري الحر ملحاولة تسلل "فاشلة" لهم إلى قرية املحسنلي التابعة لناحية جرابلس )
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ـ"الفيلق"، شمال شرق مدينة حلب(، شمالي سوريا، بحسب "فيلق الشام". وأضاف عضو املكتب اإلعالمي ل

بدر الكجك، أن اشتباكات دارت باألسلحة الثقيلة واملتوسطة بين فصائل من "الحر" )لم يذكرها( و"قسد" 

شرق مدينة جرابلس، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من  الساجور جنوبعلى أطراف القرية، من جهة نهر 

 تحديد عددهم(. )دون  األخيرة

 2017 /17/5األربعاء  .ج

 17/5/2017الجيش السوري الحر وكتائب إسالمية، األربعاء )أعلنت فصائل من  -
ً
(، صدها هجوما

 11لقوات النظام على حي املنشية بمدينة درعا، جنوبي سورية. ويأتي هذا الهجوم من قوات النظام، بعد 

، من توصل الدول الضامنة التفاق "تخفيف التصعيد")روسيا، تركيا، إيران(، لوقف إطالق النار في 
ً
يوما

باسم غرفة عمليات "البنيان  وأوضح الناطقسوريا يشمل مناطق عدة في سورية، بينها محافظة درعا. 

 صباح األربعاء، من جهة الوحدة اإلرشادية 
ً
املرصوص" ويدعى "أبو شيماء"، أن قوات النظام شنت هجوما

 دم إلى داخل الحي.شمال حي املنشية، حيث تصدت لها فصائل "الحر" وكتائب إسالمية ومنعتها من التق

(، عن نيتهم بدء 17/5/2017كشف "جيش مغاوير الثورة" التابع للجيش السوري الحر، األربعاء ) -

كم شرق ديرالزور(، بدعم بري وجوي من التحالف الدولي. 120)معركة للسيطرة على منطقة البوكمال 

يزات للتقدم إلى بادية البوكمال وقال مدير املكتب اإلعالمي للجيش، إن قواتهم أنهت التدريبات والتجه

ومنطقة حميمة التخاذها مركزا لبدء عملية التقدم نحو مدينة البوكمال، الواقعة على الحدود مع العراق، 

خالل األسابيع القادمة. وكانت قوات أمريكية برية وفصيل من الجيش السوري الحر سيطروا، قبل أيام، 

 ي بادية "الحميمة" شرق حمص.على مواقع لتنظيم "الدولة اإلسالمية" ف

(، على مزرعتي القادسية وبدر 17/5/2017سيطرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، األربعاء ) -

الواقعتان شمال شرق مدينة الرقة، عقب انسحاب تنظيم الدولة منهما. وفي السياق، تستمر املعارك بين 

لشمالي بالتزامن مع هجوٍم موسع لقوات "قسد" من جهة وتنظيم الدولة من جهة أخرى في ريف الرقة ا

 سوريا الديمقراطية على عدة قرى هناك بهدف السيطرة عليها.

أعلنت فصائل املعارضة أسر أربعة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، في جبهة "الدندلي" قرب  -

(، بظل 17/5/2017مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي. جاء ذلك عقب عملية تسلل لنقاطهم، األربعاء )

 اشتباكات يومية بين الطرفين دون إحراز تقدم.

(، عملية إنزال جوي على موقع عسكري لتنظيم الدولة في 17/5/2017نفذ التحالف الدولي، األربعاء ) -

 منطقة البوكمال شرق دير الزور، أسفرت عن قتلى وأسرى للتنظيم.

(، 17/5/2017اندة لها، األربعاء )قتل عدد من عناصر قوات النظام وامليليشيات األجنبية املس -

بريف دمشق. وجاء هذا، « املرج»في منطقة « بيت نايم»باشتباكات اندلعت مع فصائل املعارضة، على جبهة 
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عقب محاولة قوات النظام، التقدم في املنطقة، حيث تصدت لهم فصائل املعارضة، واستطاعت بصواريخ 

 لقوات النظام.مضادة للدروع عطب دبابة وتدمير عربة شيلكا 

 2017 /18/5الخميس  .د

(، أن التنظيم سيطر على قريتي 18/5/2017نشرت مصادر إعالمية تابعة لتنظيم الدولة، الخميس ) -

)املبعوجة، عقارب( بريف حماة الشرقي، عقب معارك دارت بين تنظيم الدولة وقوات النظام، وعلى أطراف 

رخي متبادل، أسفرت عن حملة نزوح واسعة من )املفكر وتل التوت( بالتزامن مع قصف مدفعي وصا

 املنطقة.

 2017 /19/5الجمعة  .ه

وحدات حماية الشعب" الكردية بهجوم على موقع لها في قرية غرب حلب، "لـ عنصرا  16قتل وجرح  -

شمالي سوريا، حسب ما صرحت "هيئة تحرير الشام". وقال عضو املكتب اإلعالمي في "تحرير الشام"، 

(، على موقع لـ"الوحدات 19/5/2017عنصرا "انغماسيا" شنوا هجوما، الجمعة ) 12أحمد حماحر، إن 

كم غرب مدينة حلب(، ما أسفر عن  35الكردية" قرب قرية أسكان التابعة لناحية شيراوا بمنطقة عفرين )

 عنصرا لألخيرة، مقابل مقتل عنصرين لـ"تحرير الشام". 16مقتل وجرح 

(، من املناطق التي سيطرت عليها 19/5/2017باح الجمعة )انسحبت عناصر تنظيم الدولة، ص -

شرق حماة. وجاء هذا االنسحاب، بعد ساعات من االشتباكات التي « السلمية»مؤخرا، في محيط مدينة 

دارت مع قوات النظام وامليليشيات التابعة له. وانسحب التنظيم من قريتي )عقارب الصافية واملبعوجة( 

« الصبورة»سيطرة جزئية عليهما. كذلك انسحب التنظيم من أطراف قرية  شمال شرق السلمية، بعد

والقرى التابعة لها في ريف حماة الشرقي. في حين ذكرت « عقيربات»املجاورة، وعاد إلى مواقعه في منطقة 

شخًصا، معظمهم في عقارب الصافية، وبينهم  50مصادر إعالمية تابعة للنظام، أن الهجوم أسفر عن مقتل 

15 .
ً

 طفال

(، إن عناصر للنظام قتلوا، بهجوم لتنظيم "الدولة 19/5/2017قال ناشطون، الجمعة ) -

 100اإلسالمية")داعش( على موقع لهم قرب مطار الجراح العسكري )كشيش(، القريب من بلدة الخفسة )

ام كم شرق مدينة حلب(، شمالي سورية. وأوضحت املصادر أن شاحنة مفخخة ضربت تجمًعا لقوات النظ

في قرية املزيونة جنوبي مطار الجراح العسكري، ما أدى ملقتل وجرح عناصر له، كما دمر التنظيم دبابة 

 للنظام بصاروخ موجه في قرية الحمرة شرقي املطار.

، الجمعة ) -
ً
 واسعا

ً
(، على مواقع قوات النظام في محيط مطار 19/5/2017شنَّ تنظيم الدولة هجوما

املقابر في دير الزور. ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، بالتزامن مع قصف  دير الزور العسكري ومنطقة
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صيب إثره عدد من عناصر قوات النظام، من دون تسجيل أي تقدم لطرف 
ُ
مدفعي وصاروخي متبادل، أ

 على حساب اآلخر.

 20/5/2017السبت  .و

إثر هجوم  (،20/5/2017قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، السبت )"لـ قتل وجرح عشرين عنصرا  -

كم غرب مدينة الرقة(، شمالي  28شنه تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( على موقعهم في قرية املظلوم )

قسد" في قرية املظلوم "لـ شرقي سوريا. حيث شنَّ أربعة عناصر "انغماسين" من التنظيم هجوًما على مواقع 

قسد" "لـ نقاط األخيرة، ما أدى ملقتل سبعة عناصر  بالقرب من مزرعة األندلس، إذ فجر اثنين نفسيهما في

 ".spg9آخرين، إضافة لتدمير عربة مصفحة نوع "همر" بصاروخ " 13وجرح 

 21/5/2017األحد  .ز

(، محاولة تسلل للنظام السوري على بلدة بصرى الشام بالريف 21/5/2017صدت املعارضة، األحد ) -

سلحة الخفيفة. وحاول عناصر النظام بالتسلل زرع ألغام في الشرقي لدرعا، ودارت على إثرها اشتباكات باأل 

موقع متقدمة على الجبهة مع املعارضة. وسبق املحاولة قصف لقوات النظام استهدف املنطقة باملدفعية، 

في حين تال املحاولة تحليق لطيران االستطالع تابع للنظام وقامت املعارضة باستهدافه باملضادات األرضية 

 الرشاشة.

محور  في” اإلسالميةالدولة “(، بين هيئة تحرير الشام وتنظيم 21/5/2017رت اشتباكات، األحد )دا -

 شارع حيفا في مخيم اليرموك جنوب العاصمة، وهناك أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

لية (، بأن مروحيات تابعة للتحالف الدولي نفذت عم21/5/2017، األحد )”موقع الفرات بوست“أفاد  -

إنزال جوي جديدة في منطقة الحمضية على إحدى نقاط لتنظيم الدولة، وذلك بعد أيام من عملية مماثلة 

 عند مبنى شركة الصفا الذي 17في 
ً
من هذا الشهر بواسطة مروحيات "األباتش ي" في بادية السيال، وتحديدا

 له بالقرب من سكة القطار بريف البوكمال. ج
ً
رى خاللها تدمير سيارتين للتنظيم يتخذه تنظيم الدولة مقرا

 وأسر عدة عناصر.

 لقوات النظام، على طريق أثريا 21/5/2017هاجم تنظيم "الدولة اإلسالمية"، األحد ) -
ً
 عسكريا

ً
(، رتال

 خناصر بريف حماة الشرقي )الطريق الوحيد إلى مدينة حلب(، وسط سورية. -
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 دولية في ما يتعلق بامللف السورياملستجدات املحلية وال -ثانًيا

 

 املستجدات املحلّية .6

 2017 /5 /15الثنين  .أ

(، "جيش اإلسالم" 15/5/2017اتهم "فيلق الرحمن" التابع للجيش السوري الحر، في بيان، االثنين ) -

 عدم إرسال "جيش اإلسالم" أي مؤازرات 
ً
بتسليم حي القابون بالعاصمة دمشق، لقوات النظام، مؤكدا

(، تواصله مع النظام لتأمين انسحاب 13/5/2017، السبت )في بيان " نفىوكان "جيش اإلسالم للحي.

مقاتليه من األحياء الشرقية في العاصمة دمشق، بعد إعالن أحد قياداته نيته االنسحاب من الحي عبر 

ة نشرت باسم "فيلق الرحمن"، وائل علوان، أن وسائل إعالمي وأضاف املتحدثتسجيل صوتي مسرب. 

من "جيش االسالم" يتواصلون مع "عرابين املصالحات" وضباط للنظام يتعهدون  مسجلة لقياداتمقاطع 

 التهجير في الحي. واستمرار عمليةفيه بعدم قيام أي معركة مع قوات النظام 

إنترنت،  بوابة 128(، عن تزويد مركز "البريد" بـ 15/5/2017أعلن املجلس املحلي ملدينة مارع، االثنين ) -

 كم شمال مدينة حلب(، شمالي سورية. 35لتغطية املدينة )

يعاني أهالي قريتي جازر ويحمول قرب مدينة اعزاز شمال حلب، شمالي سورية، من انتشار األوبئة  -

واألمراض جراء وجود مكب للنفايات بالقرب من القريتين، ما أدى إلصابة عدد من األطفال بأمراض جلدية 

 الصدر وحبة اللشمانيا وتقرحات جلدية والربو وغيرها. وصدرية كالتهاب

(، عملها في الغوطة الشرقية بريف دمشق، 15/5/2017علقت مؤسسة "شام" اإلنسانية، االثنين ) -

جنوبي سورية، باستثناء الحاالت الطارئة، جراء اعتقال "فيلق الرحمن" التابع للجيش السوري الحر عدد 

 من كوادرها الطبية. 

(، 15/5/2017ملجالس املحلية والفعاليات املدنية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، االثنين )طالبت ا -

"فـيلق الرحمن" التابع للجيش السوري الحر و"جيش اإلسالم" بوقف إطالق نار فوري غير مشروط 

لس وااللتزام به، مهددين بتنفيذ إضراب شامل في املنطقة في حال استمرار االقتتال. وأضافت املجا

على صفحتهم الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن كل طرف لم يصدر هذا  الذي نشروالفعاليات في البيان 

البيان فإنه يتحمل املسؤولية تجـــاه أهالي الغوطة الشرقية، كما طالبت بإطالق سراح املعتقلين املدنيين 

، وفتح الطرقات لحركة املدنيين باالتجاهين وضمان حرية الحركة 
ً
 لهم.فورا
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(، "جيش اإلسالم" باقتحام 15/5/2017اتهم املتحدث باسم "فيلق الرحمن"، وائل علوان، االثنين ) -

كم شرق العاصمة دمشق( مستخدما أربع سيارات  15قريتي االشعري وبلدة بيت سوا في الغوطة الشرقية )

 إسعاف، فيما نفى األخير ذلك.

(، وجود مفاوضات مع "لواء املعتصم"، 15/5/2017نفى "مجلس سورية الديمقراطي"، االثنين ) -

التابع للجيش السوري الحر، من أجل تسليم قرى تسيطر عليها "قوات سورية الديمقراطية" )قسد(، وهي 

إحدى الواجهات املقاتلة لحزب العمال الكردي التركي، في ريف حلب الشمالي، شمالي سورية. وكان "لواء 

التوصل التفاق مع قوات التحالف الدولي، يقض ي بتسلم األولى إدارة املعتصم"، أعلن، األربعاء الفائت، 

 قرى وبلدات بريف حلب الشمالي، تخضع لسيطرة "قسد".

على « سدة ترابية»(، بسبب انهيار 15/5/2017غرقت عدة أحياء سكنية غرب مدينة الرقة، االثنين ) -

ا. انهيار السدة أدى إلى ارتفاع منسوب املياه، نهر البليخ، ما نتج عنه تدفق املياه على األحياء ونزوح سكانه

منطقة الفروسية حتى مفرق الجزرة، ومنطقة املخالفات »إلى أكثر من متر ونصف، ما سبب غرق كال من 

وجاء هذا عقب «. بالدرعية وأحياء الرومانية، السباهية، مفرق الجزرة، الحصيوة، وأجزاء من حي املرور

رابية، التي كان تنظيم الدولة أقامها منذ شهر على نهر البليخ الواقع غرب قصف طيران التحالف للسدة الت

 الرقة، بهدف حجز املياه املتدفقة عبر قناة النهر.

 حّضت فيه 15/5/2017أصدرت املجالس املحلية والفعاليات املدنية في ريف دمشق، االثنين ) -
ً
( ، بيانا

الدائر في الغوطة الشرقية. وأكدت في بيانها ضرورة  فصيلي )جيش اإلسالم وفيلق الرحمن( بوقف االقتتال

وقف إطالق النار، وإطالق سراح املعتقلين املدنيين، وفتح الطرقات لحركة املدنيين باالتجاهين وضمان 

 حرية الحركة.

(، بلدتي )بيت سوى 15/5/2017دخل فصيل جيش اإلسالم التابع للمعارضة السورية، االثنين ) -

الشرقية بريف دمشق. ودارت اشتباكات عنيفة بين جيش اإلسالم وفصائل املعارضة واألشعري( بالغوطة 

 السورية في البلدتين، في محاولة من الجيش السيطرة عليهما.

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية تقريرا بينت فيه إحصائيات الضحايا  -

قتيل هي حصيلة  3496ملجموعة بأن من قتلى ومعتقلين ومحاصرين. وقالت ا 2011الفلسطينيين منذ 

الجئا  195امرأة، كما قض ى  461الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت املجموعة من توثيقهم، وبينهم 

فلسطيني  1602والجئة فلسطينية نتيجة نقص التغذية نتيجة للحصار. وأضافت املجموعة، أن نحو 

امرأة. في حين يدخل حصار مخيم  99وري بينهم معتقال لدى أفرع األمن واملخابرات التابعة للنظام الس

، وعن 1126على التوالي، كما يستمر انقطاع املياه عن مخيم درعا منذ أكثر ) 1390اليرموك يومه الـ 
ً
( يوما

.977مخيم اليرموك منذ )
ً
 ( يوما
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ا (، عضو "حركة اإلصالح الكردي" وممثله15/5/2017اعتقل "حزب االتحاد الديمقراطي"، االثنين ) -

كم شمال مدينة الحسكة(، شمالي شرقي  85في "املجلس الوطني الكردي" بقرية تابعة ملدينة الدرباسية )

سوريا، بحسب "املجلس املحلي ملدينة الدرباسية وريفها". وقال "محلي الدرباسية"، في بيان نشره على 

فتاح" من منزله في قرية  حسابه في موقع "فيسبوك"، إن "الحزب الديمقراطي" اعتقل عضو الحركة "محمد

الخاتونية، من دون التطرق للحديث عن أسباب االعتقال والجهة التي اقتيد لها، مستنكرا تلك الحادثة. 

وطالب املجلس "االتحاد الديمقراطي" بوقف تلك األعمال التي "ال تخدم الصف الكردي" كما دعا املجتمع 

"االنتهاكات" واإلفراج عن جميع املعتقلين  الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان بالتدخل لوقف تلك

 السياسيين.

بشار »(، على أنه ال وجود لـ 15/5/2017شدد وفد املعارضة في مؤتمر جنيف السادس، االثنين ) -

وعقد رئيس «. عملية ومنتجة»في املرحلة االنتقالية، مشيرا إلى أنهم يرحبون بأن تكون املفاوضات « األسد

 صحفيا في جنيف لحظة وصول الوفد قال فيه أنه « ريري نصر الح»الوفد املعارض 
ً
طلب وفدنا »مؤتمرا

وشدد «. منذ السنة املاضية، أن تكون هناك مباحثات مباشرة، ونرحب أن تكون املفاوضات عملية ومنتجة

، ونوه «لالنخراط في العملية السياسية للحل من دون األسد في مستقبل سورية»الحريري، إلى أنهم جاءوا 

نتمنى »وقال الحريري من جنيف: «. النظام وميليشياته متمسكون ويعتمدون الحل األمني»حريري إلى أن ال

، وأضاف الحريري «أن تكون لألمم املتحدة خطة في املفاوضات الحالية للدخول أكثر في العملية السياس ي

 «.مسارا أستانة وجنيف مكملين لبعضهما البعض»أن 

(، بانفجار سيارة 15/5/2017آخرون بعضهم في حال خطرة، االثنين )قتل عدد من األشخاص وجرح  -

األردنية. وقال -كم جنوب شرق مدينة حمص(، على الحدود السورية300مفخخة داخل مخيم الركبان )

اإلعالمي في "قوات الشهيد أحمد العبدو"، التابع للجيش السوري الحر، سعيد سيف، إن عشرة أشخاص 

آخرون، أربعة منهم في حاٍل خطرة، جراء انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة في  14على األقل قتلوا وجرح 

 جيش مغاوير الثورة"."لـ سوق الحدادين ضمن السوق الرئيس في املخيم، أثناء مرور سيارة 

 2017 /5 /16الثالثاء  .ب

رية (، مفاوضات جنيف السورية، واستهلها املبعوث األممي إلى سو 16/5/2017بدأت، الثالثاء ) -

ستيفان دي ميستورا، بلقاء وفد نظام األسد برئاسة بشار الجعفري، على أن يلتقي وفد املعارضة في وقت 

الحق اليوم، في الوقت الذي تشدد فيه األخيرة على بحث االنتقال السياس ي خالل الجولة. وكان رئيس وفد 

تطرح األمم “(: إنه يأمل أن 15/5/2017املعارضة، نصر الحريري، قد قال، في مؤتمر صحفي له، االثنين )

وأشار الحريري إلى أن وفد ”. املتحدة هذه املرة خطة عملية أكثر، تسّهل عملية االنتقال والحل السياس ي

حتى اآلن تصور عن “، مضيًفا أن الهيئة ليس لديها ”تكون املفاوضات عملية ومنتجة“الهيئة يرحب بأن 

ستقدم للمبعوث “السورية أكدت أن الهيئة العليا للمفاوضات وكانت املعارضة ”. طبيعة هذه املفاوضات
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األممي خالل هذه الجولة رؤية الهيئة العليا للمفاوضات، حول االنتقال السياس ي، وهيئة الحكم االنتقالي، 

 عن وثائق تتعلق بامللفات اإلنسانية
ً
 ”.والدستور، فضال

سورية، ملعالجة مرض ى الدم واألورام يسعى مركز "دار الرحمة" في غوطة دمشق الشرقية، جنوبي  -

مريض للعالج  1000السرطانية في ظل الحصار ونقص اإلمكانات الطبية املتاحة. حيث يحتاج ما يقارب 

 باملئة، منذ افتتاحه قبل أربع سنوات، حسب القائمين على املركز. 35العاجل، وحقق الشفاء بنسبة 

(، 16/5/2017ت لقوى املعارضة السورية، الثالثاء )قال رياض حجاب، منسق الهيئة العليا للمفاوضا -

إن روسيا آثرت الوقوف في صف بشار األسد ضد الشعب السوري بأكمله، وهذا واضح وجلي من خالل 

العديد من األمثلة منها إدالئها بالفيتو ثماني مرات في مجلس األمن للحفاظ على األسد. وأوضح حجاب، 

ا دورا راعيا للسالم سواء في سورية أو في مناطق أخرى من العالم، لألسف، نحن نتمنى أن تلعب روسي»

ولكن في سوريا ومنذ أن بدأت الثورة إلى اآلن روسيا تلعب دور الحامي لهذا النظام املجرم وتقدم له كل 

 «.الدعم السياس ي والدبلوماس ي والعسكري أيضا

شق، اإلضراب عن العمل، الثالثاء أعلن مكتب "حماية الطفل" العامل في الغوطة الشرقية بريف دم -

(، احتجاجا على االعتداءات التي تعرضت لها منظمات املجتمع املدني والكوادر الطبية من 16/5/2017)

الفصائل املتقاتلة، وبسبب سوء الوضع األمني. ودعا املكتب في بيان، نشره على صفحته الرسمية في موقع 

سبب بإغالق الطرقات بين بلدات وقرى الغوطة، وإنشاء "فيسبوك"، الفصائل لوقف االقتتال الذي ت

 حواجز تفتيشية، واعتقال املدنيين.

كم جنوب شرق  300(، تفجير مخيم الركبان )16/5/2017تبنى تنظيم "الدولة اإلسالمية"، الثالثاء ) -

 الحر.األردنية"، والذي أسفر عن مقتل مدنيين ومقاتلين للجيش  –مدينة حمص(، على الحدود السورية 

كم جنوب مدينة القنيطرة(، جنوبي البالد، الثالثاء  40قال مدير "مشفى القنيطرة" في قرية الرفيد ) -

(، إنها وثقت إصابة تسعة اطفال وامرأة حامل بمرض "الحصبة" ، خالل الشهور الثالثة 16/5/2017)

طارق ذياب، أن تحاليل املاضية، في ثالث قرى بريف القنيطرة الجنوبي. وأضاف مدير املشفى، الطبيب 

 أن هناك نحو مئتي حالة أغلبهم أطفال يشتبه 
ً
اإلصابات املؤكدة أجريت في مخابر طبية في األردن، الفتا

 
ً
بإصابتهم باملرض، أغلبهم من قرى الرفيد وعين العبد وعين زيوان. وأوضح الطبيب أن املرض يشكل خطرا

 على األطفال، في ظل عجز املشافي من تقدي
ً
م اللقاحات الالزمة، واقتصار إسعافها للمصابين بتقديم كبيرا

 أدوية خافضة للحرارة و"فيتامينات".
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(، إن عناصرها استرجعوا 17/5/2017قالت "هيئة تحرير الشام"، عبر وسائل إعالمها، األربعاء ) -

وبي، شمالي سورية. وأوضح مصدر مقرات استولى عليها من أسمتهم "املفسدون" في قرية، بريف إدلب الجن

عسكري من "الهيئة" صرح لوسائل اإلعالم، أن مجموعة من "املفسدين وقطاع الطرق"، دخلوا إلى قرية 

كم جنوب مدينة إدلب(، واستولوا على مقرات "الهيئة"، ثم نصبوا حواجز ملنع وصول  50سنجار )

دت املقرات، ونشرت قوة عسكرية حول القرية عناصرها إلى املقرات. وأضاف املصدر، أن "الهيئة" استعا

 "ملالحقة" املجموعة وتقديم املطلوبين منهم إلى القضاء.

وثيقة حديثة  حصلت على(، عن أنها 17/5/2017كشفت صحيفة "جيرون" اإللكترونية، األربعاء ) -

شارك في مؤتمر قّدمها املبعوث الخاص لألمم املتحدة، "ستيفان دي ميستورا"، لوفد املعارضة السورية 
ُ
امل

” آلية تشاورية“جنيف في جولته السادسة املنعقدة حالًيا في سويسرا، تشير إلى نّية املبعوث األممي تشكيل 

أو الهيئة بأنها ملغومة ومضطربة، ” اآللية“حول املسائل الدستورية والقانونية. تشير دراسة أولية لهذه 

 في  -2014مستورا منذ استالمه مهامه في تموز/ يوليو  كغالبية االقتراحات التي تقّدم بها دي-تعكس 
ً
غرابة

الطرح وغموًضا في النوايا واألهداف. ووفق الوثيقة )التي نشرتها الشبكة، ونورد نسخة عنها بامللحق باللغة 

ية، اإلنكليزية، مع ترجمة غير رسمية لها باللغة العربية( فإن املبعوث األممي ينوي تشكيل تلك اآللية التشاور 

دراسة أكثر تعمًقا للمسائل الدستورية والقانونية مع األطراف السورية، من أجل ضمان الحيلولة “بعد 

، ستقوم ”دون وجود فراغ دستوري أو قانوني، في أي مرحلة خالل عملية االنتقال السياس ي املتفاوض عليها

للمساعدة على تحقيق تقدم سريع  السورية –تقديم الدعم للمباحثات السورية “هذه اآللية التشاورية بـ 

كما اعتمده مجلس  1، في إطار بيان جنيف ”مبني على أسس دستورية وقانونية صلبة ورؤى قانونية محددة

 (.2. )لالطالع على الوثيقة راجع امللحق رقم 2336و 2268و 2254و 2218األمن 

(، إنه تعرض للضرب هو 17/5/2017قال مراسل قناة "أورينت" التلفزيونية، يمان السيد، األربعاء ) -

كم شرق  7حركة أحرار الشام اإلسالمية" خالل مظاهرة في مدينة عربين )"لـ ووالده من قبل عناصر تابعين 

(، في املدينة، طالبت بإزالة 16/5/2017العاصمة دمشق(. وأوضح "السيد"، أن مظاهرة خرجت، الثالثاء )

طالبت  منازلهم، كماحياء، والتي أعاقت األهالي من الوصول إلى املتاريس التي أقامتها الحركة على مداخل األ 

بتحييد املنطقة من االقتتال الحاصل بين الفصائل العسكرية، وتوجيه السالح باتجاه قوات النظام. 

وأضاف "السيد"، أن والده تعرض للضرب من أحد عناصر "أحرار الشام" بأخمص البندقية، خالل 

إعالمي الدوالر" وضربه على وجهه، "بـ أحد العناصر  والده وصفهل محاولته حمل مشاركته باملظاهرة، وخال

 الفتا إلى تعرض خمسة أشخاص آخرين للضرب.

م وفد املعارضة السورية إلى جنيف  -
ّ
(، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطالق 17/5/2017، األربعاء )6نظ

تقي رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة سراح املعتقلين في سجون النظام السوري، ومن املقرر أن يل
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واملعارضة السورية، رياض سيف، املبعوث األممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، في جنيف الخميس 

(. ونشر الحساب الرسمي للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة واملعارضة السورية على 18/5/2017)

ام بها وفد املعارضة السورية بخصوص املعتقلين أمام مقر "تويتر" صورا قال إنها من وقفة احتجاجية ق

 األمم املتحدة في جنيف.

(، 17/5/2017العسكرية على منصة فيسبوك، األربعاء )« حميميم»ذكرت الصفحة الرسمية لقاعدة  -

ا على مستوى رفيع، بين قوات النظام والقوات العراق ية أن الفترة القادمة ستشهد تعاوًنا وتنسيًقا عسكريًّ

إن معارك ستجري على الحدود بين البلدين، ضد تنظيم »والوحدات املساندة لهما. وأوضحت املصادر: 

الدولة، وإن التنسيق العسكري، سيتم عبر خبراء عسكريين إيرانيين، وبتنسيق مع سالح الجو الروس ي، 

فك الحصار عن مدينة دير ملساندة قوات النظام البرية، التي يتوجب عليها في املرحلة األولى العمل على 

 «.الزور ومطارها العسكري 

(، في لقاء صحفي بدمشق، أن السوريين 17/5/2017صرح الفنان السوري أيمن زيدان، األربعاء ) -

 :
ً
 «.أملنا كله على جيشنا الباسل»أصبحوا بمفردهم دون مساعدة من أحد قائال

 2017 /5 /18الخميس  .د

لن يستقبل »(، أنه 18/5/2017السورية، الخميس ) أعلن فصيل جيش النصر التابع للمعارضة -

دفعات املهّجرين القادمين من دمشق إلى الشمال السوري، حتى يطلق النظام سراح املعتقلين من الدفعة 

رئيس العالقات العامة بقيادة جيش النصر لوكالة « أبو عدي رعدون »وأكد «. السابقة من حي القابون 

نظام عن معتقلي حي القابون، سنوقف عملية التفاوض، ولن نسمح إذا لم تفرج قوات ال»قاسيون: 

 إلى أن لجان التفاوض عليها أن تبلغ النظام بهذه املسألة.«للحافالت بدخول مناطقنا
ً
 ، مشيرا

(، إخالء 18/5/2019أعلنت حركة أحرار الشام اإلسالمية التابعة للمعارضة السورية، الخميس ) -

ينة جرابلس شمال حلب. وجاء ذلك في بيان حضت فيه الحركة، فصائل جميع مقراتها العسكرية في مد

 إلى « ملا فيها من مصلحة عامة مؤكدة»املعارضة جميعها املتواجدة باملدينة، أن يخطوا نفس الخطوة 
ً
مشيرة

 «.هذه الخطوة ستؤدي إلى استقرار املدينة، وسالمة األهالي»أن 

 لقوات ”جيش مغاوير الثورة“ي قال البراء فارس، مدير املكتب اإلعالمي ف -
ً

، إن طيران التحالف دّمر رتال

(. وأوضح 18/5/2017األسد وامليليشيات الرديفة قرب قاعدة التنف الحدودية مع العراق، الخميس )

بغداد الدولي،  -على طريق دمشق” الزرقة“فارس، بناء على معلومات حصل عليها، أن الرتل كان في منطقة 

 كيلومتًرا. 27تنف نحو وتبعد عن قاعدة ال

(، إن 18/5/2017قال عضو االئتالف الوطني السوري عن "املجلس الوطني الكردي"، الخميس ) -

" عبر ممثليه في "الهيئة العليا للمفاوضات" ووفد املعارضة، وذلك 6"املجلس" يشارك في محادثات "جنيف 



 
 39 

وأوضح العضو، شالل كدو، أن عبد  بعد تضارب األنباء حول مشاركته على خلفية خالفه مع "الهيئة".

 أن ليس لديهم تحفظات على 6الحكيم بشار وفؤاد عليكو، يمثالن "املجلس الكردي" في "جنيف 
ً
"، الفتا

املحادثات الجارية. وأضاف "كدو" أن هناك خالفات "عميقة" بينهم وبين الهيئة العليا بما يخص "وثيقة 

ن، حيث "تضمنت رؤية إسالمية عروبية متطرفة لسوريا املستقبل اإلطار التنفيذي" التي أعلنت عنها في لند

 إضافة إلى إنكارها لحقوق الشعب الكردي )...( ومن شأنها أن تنسف العملية التفاوضية"، على حد تعبيره.

(، 18/5/2017كم شمال العاصمة دمشق(، الخميس ) 10أبلغت "لجنة املصالحة" في مدينة التل ) -

 آخر. علًما أن املهلة السابقة تنتهي نهاية أيار السكان بأن النظام مد
ً
د مهلة إجراء "تسوية األوضاع" شهرا

 إلى أن "لجنة املصالحة" طالبت األهالي بإجراء 
ً
الحالي، إال أن النظام مددها حتى نهاية حزيران القادم، مشيرا

 لتعرضهم لالعتقال. ويفرض النظام على األشخاص املطلوبين 
ً
ألجهزته األمنية أو للخدمة "التسوية" تفاديا

في قواته، في املناطق التي تجري فيها هدنة، ما يسمى بـ"تسوية الوضع"، حيث يتعهدون خالله بعدم 

 مناهضته أو حمل السالح في وجه قواته، مقابل الكف عن مالحقتهم واعتقالهم.

الوفد التفاوض ي  (، تعليق مشاركتها في18/5/2017أعلنت فصائل عسكرية عدة، في بيان، الخميس ) -

املشارك في مفاوضات جنيف الجارية حاليا، لـ"عدم وجود استراتيجية تفاوضية". وأضافت الفصائل في 

البيان، الذي وقعت عليه قوى بارزة باستثناء "جيش اإلسالم"، أن من أسباب تعليق املشاركة أيضا هو 

بين الهيئة العليا للمفاوضات وبين الوفد "عدم وضوح املرجعية والتخبط باتخاذ القرار"، وكذلك "العالقة 

املفاوض الرئيس ي التي ال تصب في مصلحة الثورة". ووقع على البيان كل من: "فرقة السلطان مراد، فيلق 

الشام، جيش الثوار، جيش اليرموك، حركة تحرير الوطن، تحالف قوات الجنوب، جيش أحرار العشائر، 

 (3لحق رقم والجبهة الشامية". )لالطالع راجع امل

(، جائزة "صناع األمل" التي 18/5/2017نال الدفاع املدني السوري "الخوذ البيضاء"، الخميس ) -

يرعاها نائب رئيس دولة اإلمارات، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، في مدينة دبي. وتهدف املبادرة بشكل 

ي ملع من خاللها رجال ونساء من مختلف رئيس إلى إلقاء الضوء على "ومضات األمل" في العالم العربي، والت

األعمار، عملوا بروح متفانية وقلوب نقية من أجل خدمة مجتمعاتهم ورفعة أوطانهم، حسب املوقع 

الرسمي للمسابقة. وقدمت املسابقة مبلغ مليون درهم إماراتي لكل من املتأهلين الخمسة للمرحلة النهائية، 

 بي، واستلم الجائزة مدير الفريق رائد الصالح.في جائزة "صانع األمل" في الوطن العر 

أكد املجلس املحلي املوحد لجبل الزاوية وقرى سهل الروج بريف إدلب الجنوبي، شمالي البالد،  -

(، عودة التيار الكهربائي للمنطقة بعد إنقطاع ألكثر من ثالث سنوات، عقب اتفاق 18/5/2017الخميس )

 "هيئة تحرير الشام" مع قوات النظام.
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 2017 /5 /19الجمعة  .ه

 115لـ (، من مشروع توزيع الحليب 19/5/2017انتهت مؤسسة "إعادة األمل" اإلنسانية، الجمعة ) -

 تحت مسمى "غذاء ودواء" في قرى وبلدات بريف إدلب الشمالي، شمالي سورية. وأوضح مدير 
ً
قسم طفال

مارت" لألنباء، أن مشروع توزيع مادة العامة في املؤسسة، أيمن الشيخ، في تصريح لوكالة "س العالقات

 "من عمر يوم وحتى سنتين" في كل من قرى  115الحليب بدأ من أسبوع وانتهى اليوم، واستفاد منه 
ً
طفال

 وبلدات )كفر عروق، حربنوش، معرة مصرين، زردنا، شلخ، حزانو، مورين، باتنته(.

ية له جراء قصف التحالف الدولي، (، بمقتل عناصر موال19/5/2017أقر النظام السوري، الجمعة ) -

الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية، نقطة لهم قرب الحدود السورية األردنية، فيما أدانت روسيا األمر. 

وأكد مصدر عسكري في النظام، بحسب ما نقلت وسائل إعالم النظام عنه، أن التحالف قصف نقطة 

دينة حمص(، وسط سوريا، ما أدى ملقتل عدد من كم شرق م 260عسكرية على طريق معبر التنف )

العناصر وبعض الخسائر املادية، من دون أن يكشف عن األعداد وحجم الخسائر. من جانبها، قالت وزارة 

الخارجية الروسية، إن القصف األمريكي "غير مقبول" ويشكل انتهاك لـ"سيادة سوريا"، معتبرة أن ذلك لن 

 ب وسائل إعالم روسية.يساعد العملية السياسية، بحس

(، وقفة احتجاجية في مدينة دوما بريف دمشق، عبروا فيها عن 19/5/2017نظم العشرات، الجمعة ) -

استنكارهم لسياسية التهجير، في ظل املؤتمرات الدولية، مطالبين الدول الضامنة ملحادثات األستانة 

 جراء ما يحصل.)روسيا، إيران، تركيا(، واألمم املتحدة بالتعبير عن موقفهم 

أعلن "جيش العزة"، التابع للجيش السوري الحر، والعامل في محافظة حماة وسط سورية، عدم  -

، بسبب انتخاب "أشخاص غير نزيهين" فيه، فيما 
ً
اعترافه بمجلس محافظة حماة "الحرة" املنتخب حديثا

ى حساباته الرسمية على مواقع طالبه األخير بالتقدم باعتراض عليهم. وقال "جيش العزة" في بيان، نشره عل

التواصل االجتماعي، إنه لن يسمح للمجلس الجديد بالقيام بأية أعمال في املناطق التي تسيطر عليها 

"الفصائل العسكرية" بريف حماة الشمالي. ورأى "جيش العزة"، أن أعضاء املجلس انُتخبوا "بطريقة غير 

 م "بقلة النزاهة واألمانة"، بحسب ما جاء في البيان.شرعية"، كما تجدد انتخاب أعضاء فيه، مشهود له

(، 19/5/2017كم شرق مدينة حلب(، شمالي سورية، الجمعة ) 38قال املجلس املحلي ملدينة الباب ) -

إنهم يحاولون التواصل مع قوات النظام بوساطة الهالل األحمر بهدف إعادة ضح املياه للمدينة التي تعاني 

، وسط تسجيل حاالت مرضية نتيجة تلوث مياه اآلبار. وأوضح مدير املكتب من أزمة نقص مياه الشرب

اإلعالمي للمجلس، عمار نصار، أن قوات النظام قطعت املياه بعد سيطرتها على محطة عين البيضا التي 

تغذي املدينة، الفتا أنهم تواصلوا مع الهالل األحمر ليتواصل بدوره مع النظام بهدف إيجاد حل إلعادة ضح 

 املياه أو إرفاد املدينة بحصة مائية.
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(، الواليات املتحدة 19/5/2017طالب رئيس االئتالف الوطني السوري، رياض سيف، الجمعة ) -

األمريكية، بالضغط على روسيا من أجل دفع العملية السياسية، التي تجري مناقشتها خالل محادثات 

كي إلى سورية في جنيف، مايكل راتني، بالد األخير "جنيف". ودعا "سيف"، خالل لقاء جمعه باملبعوث األمير 

إلى دعم الحكومة السورية املؤقتة وطواقمها العاملة في الداخل السوري، بحسب بيان نشر على املوقع 

 للخطة الرئاسية للمرحلة القادمة وخطة إصالح 
ً
الرسمي لـ"االئتالف". وقدم "سيف"، بحسب البيان، شرحا

دور "املجلس الوطني الكردي"، وضرورة أن ينطلق أي حل سياس ي من "قاعدة  "االئتالف"، كما أكد على

 الشراكة الوطنية ووحدة األراض ي السورية".

(، القبض على أربعة أشخاص لالشتباه 19/5/2017أعلنت محكمة "دار العدل" في حوران، الجمعة ) -

 73إلسالمية" )داعش( في مدينة الحارة )بانتمائهم لفصيل "خالد بن الوليد" املتهم بمبايعته تنظيم "الدولة ا

 كم شمال مدينة درعا( جنوبي سوريا، مؤكدة أن حملة االعتقاالت مستمرة.

(، دورة تدريبية 19/5/2017يقيم "لواء درع الجنوب"، التابع للجيش السوري الحر، الجمعة ) -

سورية، وقال القائد العسكري وتأهيلية ملقاتلين جدد انضموا إليه في بلدة معربة شرق مدينة درعا، جنوبي 

، 23في اللواء "غسان سرور" إن الدورة ستستمر ألسبوع كامل، بهدف تدريبهم على الرماية من رشاش عيار 

وتجاوز املشكالت التي من املمكن أن تواجه املقاتل. وتتركز املعارك في محافظة درعا، بين قوات النظام 

ا، إضافة إلى االشتباكات بين "الحر" و "جيش خالد بن الوليد" والجيش الحر، في حي املنشية في مدينة درع

 املتهم بمبايعة تنظيم "الدولة اإلسالمية"، في عدة قرى وبلدات غربّي املحافظة.

 لقوات النظام أسفر عن احتراق عدة دونمات 19/5/2017قال الدفاع املدني، الجمعة ) -
ً
(، إن قصفا

كم شمال مدينة حماة(، وسط سوريا، بالتزامن  24دينة اللطامنة )من األراض ي املزروعة بالقمح التابعة مل

مع موسم الحصاد. وقال إعالمي الدفاع املدني، في القطاع الشمالي لحماة، إن قوات النظام قصفت 

بقذائف املدفعية الثقيلة األراض ي الزراعية بين املدينة ومدينة كفرزيتا املجاورة، ما أدى الندالع حريق التهم 

 من القمح، وتمكنت فرق الدفاع املدني من السيطرة عليها بشكل كامل.د 20
ً
 ونما

كم شرق مدينة حلب(، شمالي سوريا، إنهم تلقوا دعاوى من  38قال املجلس املحلي ملدينة الباب ) -

األهالي حول مصادرة عقاراتهم من قبل "فصائل عسكرية"، وذلك بعد أن أعلن املجلس عن استعداده 

الفصائل، وي للنظر فيها. وأوضح مدير املكتب اإلعالمي في املجلس، عمار نصار، أن "بعض استقبال الدعا

يسمها، سطت على منازل وممتلكات النازحين والغائبين عن املدينة واستولت على عدد كبير منها"،  لم

 ليتقدم عدد كبير من األهالي بشكاوى للمجلس.

 من عناصر تنظيم "الدولة  (، إنه19/5/2017قال "جيش اإلسالم"، الجمعة ) -
ً
قتل وأسر عددا

اإلسالمية" خالل عملية نفذها في حي يسيطر عليه األخير جنوبي العاصمة دمشق. وأوضح "جيش اإلسالم"، 

" على مواقع تنظيم "الدولة" في حي 
ً
 "انغماسيا

ً
في بيان نشره على موقه الرسمي، أن مقاتليه شنوا هجوما
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سود، تمكنوا خالله من قتل عنصر وأسر ثالثة آخرين. وأضاف "جيش الزين التابع ملنطقة الحجر األ 

اإلسالم"، أن مقاتليه سيطروا على مقرات في الحي، واستولوا على عدد من األسلحة والذخائر، وانسحبوا 

 من دون خسائر.

 على قصف 19/5/2017صرح النظام السوري، الجمعة ) -
ً
(، عبر وسائل إعالمه الرسمية، معلقا

 «.اعتداء سافر»الدولي الذي استهدف قواته قرب الحدود األردنية بأنه التحالف 

: إن 19/5/2017، الجمعة )«بشار الجعفري »صرح رئيس وفد النظام السوري الى جنيف  -
ً
(، قائال

الضربة الجوية التي نفذتها الواليات املتحدة في سوريا أشبه بإرهاب الحكومات وقد تسببت بمذبحة. في 

بشار »وأشار «. ستيفان دي مستورا»ري أنه نقل توابع الحدث الى املبعوث الدولي حين، قال الجعف

التي قام بها « املذبحة»خالل مؤتمر صحفي عقده أمس، أن وفد النظام بحث بشكل واسع « الجعفري 

التحالف الدولي. وّرد الجعفري على التصريحات األمريكية التي اتهمت النظام السوري بإنشاء محرقة 

 ففي كل جولة كنا نجتمع »في سجن صيدنايا قرب دمشق،  للجثث
ً
إن هذا النمط من االدعاءات ليس جديدا

وتابع الجعفري: لم يبق إال السالح النووي «. وتتم فبركة مجازر أو جرائم جديدة، سواء في أستانة أو جنيف

 ليستخدموه ويضربونا به ويعودوا التهامنا باستخدامه.

 20/5/2017السبت  .و

(، تسلم دفعة ثانية 20/5/2017جيش مغاوير الثورة"، التابع للجيش السوري الحر، السبت )أعلن " -

من األسلحة والعتاد، مقدمة من قوات التحالف الدولي تحضيرا للمعارك ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية"، 

غاوير الثورة"، في منطقة التنف قرب املثل الحدودي مع العراق واألردن. وأوضح عضو املكتب اإلعالمي لـ"م

(، حيث يصل "دعما كبيرا 19/5/2017البراء فارس، أن الدفعة الثانية من األسلحة والعتاد وصلت الجمعة )

 بمعدل ثالث مرات أسبوعيا، مقدمة من جميع دول التحالف".

ب رئيس الدائرة اإلعالمية في االئتالف الوطني السوري، السبت ) -
ّ
(، ما نشرته قناة 20/5/2017كذ

ا اليوم" حول خالفات واشتباك باأليدي بين أعضاء وفد املعارضة في مدينة جنيف السويسرية، "روسي

ليعلن األخير "مقاطعته للقناة إن لم تعتذر". وقال عضو الوفد ورئيس الدائرة اإلعالمية، أحمد رمضان، 

ما لم تصدر القناة في تغريدات على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إنهم "سيتخذون اإلجراءات الالزمة 

نفيا للخبر الكاذب"، موضحا أن مراسلة القناة لم تتواصل مع املكتب اإلعالمي للوفد و"اكتفت بنسب الخبر 

 ملصادر مجهولة".

(، قرارا بإغالق جميع محال "االنترنت" في قرى 20/5/2017أصدر تنظيم "الدولة اإلسالمية"، السبت ) -

مع اقتراب "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( منها. حيث أبلغ  غرب مدينة الرقة، شمالي شرقي سورية،

، والباردة واملنصورة( الهورة فرج،التنظيم أصحاب املحالت في قرى )أبو قبيع، كسرة الشيخ جمعة، كسرة 

 القريبة من املدينة، بإغالقها اليوم، تحت طائلة الحجز والسجن والتحقيق األمني.
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(، عن عدد من معتقلي حي القابون، 20/5/2017باح السبت )أفرجت قوات النظام السوري، ص -

درت أعدادهم بنحو 
ُ
، أثناء خروجهم من الحي. وق

ً
هم  400الذين اعتقلهم مؤخرا

ّ
حافالت،  5شخص، تقل

اتجهت من حي برزة إلى حي عش الورور بدمشق، متجهين إلى مدينة إدلب في الشمال السوري، برفقة القافلة 

في دمشق. ويأتي هذا عقب إعالن فصيل جيش النصر، إيقافه استقبال قوافل الالجئين الثالثة من حي برزة 

 من دمشق، حتى تفرج قوات النظام عن معتقلي حي القابون في سجونها.

، إن املعارضة أنهت جولة 6صرح رئيس وفد املعارضة السورية نصر الحريري، في مفاوضات جنيف  -

منذ أمس كانت هناك »لية االنتقال السياس ي. وأضاف الحريري جديدة من املفاوضات ركزت فيها على عم

نقاشات عن هيئة حكم انتقالي، وعقدنا لقاءات فنية مع فريق دي ميستورا تتعلق باستكمال القضايا 

وفد النظام ال يزال حتى »وذكر الحريري أن «. الدستورية والقانونية، واإلجرائية املتعلقة باالنتقال السياس ي

نظام »ونوه الحريري إلى « عائقا أمام التقدم في هذا الصدد بغية تحقيق االنتقال السياس ي اللحظة يقف

وحول الدور اإليراني في سورية قال «. األسد لم يقبل مناقشة أي ش يء، ولن يدخل بأي عملية سياسية

ا بشكل غير قدمنا مذكرة تشرح الخطر اإليراني في سورية، إيران الدولة املارقة التي تدخلت في سوري»

 «.شرعي، ونشرت عشرات آالف املرتزقة

 45شاحنة إلى مدينة الضمير )نحو  28(، قافلة مساعدات مؤلفة من 20/5/2017دخلت، السبت ) -

كم شرق العاصمة دمشق(، حسب ما أفادت منظمة الهالل األحمر السوري على حسابها في موقع 

الف سلة غذائية ومثلها صحية، وألفي سلة "فيسبوك". وقالت املنظمة، إن القافلة تتضمن سبعة آ

 أنه تسليم 
ً
معلبات، وفرشات، ومواد غذائية للمطبخ الجماعي، وفوط أطفال، ومواد تعقيم مياه، مشيرا

املساعدات إلى شعبة الهالل األحمر في الضمير. وأضافت املنظمة أن املساعدات مقدمة من الهالل األحمر 

ألف شخص، فيما تحاول "سمارت" التواصل مع  35ألحمر، وتكفي لـ السوري واللجنة الدولية للصليب ا

املجلس املحلي في املدينة، للوقوف على تفاصيل حول املواد التي تحويها السلل الغذائية، وآلية التوزيع، وما 

 املدة التي تكفي الناس من هذه املساعدات.

الي سورية، في بيان، السبت في حلب، شم " العاملةأعلنت مجلس الشوري لكتائب "أبو عمارة -

 (، عن انضمامها لـ"هيئة تحرير الشام"، مع بقاء "سرية املهام الخاصة" مستقلة.20/5/2017)

(، عن مشاركة قوات 20/5/2017كشف "جيش مغاوير الثورة"، التابع للجيش الحر، السبت ) -

موالية لها، عند تقدم األخيرة في أمريكية وأردنية برية إلى جانبهم في املعارك ضد قوات النظام وميليشيات 

منطقة التنف على الحدود السورية العراقية. وأفاد مدير املكتب اإلعالمي لـ "مغاوير الثورة"، البراء فارس، 

أن قوات النظام وتساندها ميليشيات إيرانية وعراقية و"حزب هللا" اللبناني، سيطرت الجمعة 

كم من التنف، مستغلين  27الشحمة، الواقعة على بعد (، على عقدة الزرقاء في منطقة 19/5/2017)

األحوال الجوية بحيث انعمدت الرؤية في املنطقة. ويأتي تقدم قوات النظام بعد يوم، من شن طائرات 
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 لها، عند محاولته التقدم باتجاه معبر التنف، ما أدى 
ً
 عسكريا

ً
التحالف الدولي ضربة جوية استهدفت رتال

 ت.لتدمير عدد من اآلليا

( ، على منطقة 20/5/2017سيطرت قوات النظام السوري وامليليشيات املساندة لها، السبت ) -

« التنف»بريف السويداء الشرقي. ويأتي هذا ضمن مخطط للنظام السوري، للوصول إلى معبر « الزلف»

 لقوات ال
ً
 عسكريا

ً
نظام في منطقة الحدودي مع األردن، إذ قصف طيران التحالف الدولي منذ أيام قليلة رتال

 في البادية السورية.« خربة الشحمي»

 21/5/2017األحد  .ز

(، إثر تفجيرين 21/5/2017قتل وجرح عدد من عناصر "حركة أحرار الشام اإلسالمية"، األحد ) -

 لها في قرية شرق إدلب، شمالي سورية. وأوضح ناشطون، أن "انتحاريين" فجرا 
ً
"انتحاريين" استهدفا مقرا

 واآلخر على دراجة نارية، في مقر تابع لـ"أحرار الشام" بقرية تل طوقان التابعة لبلدة نفسيهما، أحدهم
ً
ا راجال

كم جنوب شرق مدينة إدلب(، ما أدى ملقتل أربعة عناصر في حصيلة أولية، وجرح آخرين،  40أبو الظهور )

 لعناصر "لواء نقلوا إلى مشاف في مدينة سراقب. وأضاف الناشطون، أن التفجيرين استهدفا اجتما
ً
عا

عنصر، مرجحين ارتفاع حصيلة  400اإلسالم" التابع لـ"أحرار الشام"، داخل املقر، كان يضم أكثر من 

القتلى، بسبب كثرة اإلصابات وضخامة التفجيرين، فيما لم تتبَن أية جهة هذه العملية حتى اآلن. وتقع قرية 

 دينة سراقب شرقي محافظة إدلب.تل طوقان على الطريق الواصل بين بلدة أبو الظهور وم

(، 21/5/2017كم شمال مدينة درعا(، جنوبي سورية، األحد ) 50أعلن املجلس املحلي في مدينة انخل ) -

 قرية وبلدة. 18ألف شخص في  200عن عودة فرنين للعمل بعد إعادة تأهيلهما، وتقديم الخبز لنحو 

(، 21/5/2017مالي شرقي سورية، األحد )كم شرق مدينة الحسكة(، ش 40قالت إدارة مخيم الهول ) -

خيمة جراء العاصفة الغبارية  200إن عددا من مقيمي املخيم أصيبوا بحاالت اختناق، كما تضررت نحو 

 التي ضربت املحافظة.

(، تنظيم "الدولة اإلسالمية" بالضلوع 21/5/2017اتهمت "حركة أحرار الشام اإلسالمية"، األحد ) -

كم شرق مدينة  40دف مقر لها في قرية تل طوقان التابعة لبلدة أبو الظهور )خلف التفجير الذي استه

إدلب(، شمالي سورية. وكان عشرات العناصر من "حركة أحرار الشام اإلسالمية" قتلوا وجرحوا، في وقت 

 لها.
ً
 سابق من اليوم، إثر تفجيرين "انتحاريين" استهدفا مقرا

(، "فيلق الرحمن" و"هيئة تحرير الشام" بـ"اعتقال وتهجير 21/5/2017اتهم "جيش اإلسالم"، األحد ) -

كم  18عناصره أو أي مدني مقرب منهم، من مناطق سيطرتهم في الغوطة الشرقية باتجاه مدينة دوما"، )

شمال شرق العاصمة دمشق(. وقال مكتب التواصل في "جيش اإلسالم"، إن عدد العوائل "املهجرة" من 
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الهيئة" )التي تشكل فتح الشام "جبهة النصرة" سابقا أبرز مكوناتها(، أكثر من مناطق سيطرة "الفيلق" و"

 عائلة، أغلبهم مدنيون. 721

(، بانفجار 21/5/2017قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( وجرح آخرون، األحد )"لـ قتل ستة عناصر  -

 سيارة مفخخة قرب سجن الرقة املركزي، شمالي شرقي سورية.

(، عن تشكيل نقابة "اإلعالميين 21/5/2017صحفيين واإلعالميين، األحد )أعلنت مجموعة من ال -

األحرار"، في قرية الرفيد، جنوبي القنيطرة. وعقد االجتماع بمقر مجلس "محافظة القنيطرة الحرة"، 

بمشاركة نحو عشرين إعالمي من املحافظة، حيث تم إنشاء خمسة مكاتب أساسية للنقابة، إضافة الختيار 

 ا.نقيب له
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 ملستجدات الدولية في ما يتعلق بامللف السوريا .7

  متعلقات األسبوع السابق: 

أن اجتماع جنيف املرتقب عقده الثالثاء « رمزي عزالدين رمزي »أكد نائب املبعوث الدولي إلى سورية،  -

 وذلك أثناء زيارته لدمشق لبحث عملية التفاوض مع النظام 16/5/2017)
ً
 ومركزا

ً
( سيكون مختصرا

األمم املتحدة تتطلع إلى املساهمة اإليجابية والبناءة من النظام إلنجاح هذا »ري. وأضاف رمزي، أن السو 

 بأن موقفه 
ً
 إلى أن ما سمعه من نائب وزير خارجية النظام، فيصل املقداد، يعطي أمال

ً
االجتماع، مشيرا

ورية ستيفان دي ميستورا أوضح وكان املبعوث األُممي الخاص إلى س«. سيكون بّناًء خالل االجتماع القادم

 من الشهر نفسه. 19أيار وتنتهي بـ  16دأ في بتأن جولة جنيف القادمة ستكون قصيرة حيث س

نشرت صحيفة "فيلت األملانية" تقريًرا تحدثت فيه عن استنزاف وتراُجع مالي وإداري وعسكري  -

في الحرب على سورية. وأكدت الصحيفة  مليليشيات حزب هللا اللبناني، وتراُجع كادره البشري جراء مشاركته

أن الحرب في سورية أرهقت إيران وباتت عاجزة عن تقديم املزيد من الدعم املالي للحزب، مما دفع األخير 

إلى جمع التبرعات في كل من لبنان وإفريقيا والواليات املتحدة وأوروبا بهدف سد العجز. ويشير التقرير إلى 

، وأن استنزاف الحزب البشري دفع  1048بلغوا  2017نيسان  17حتى  أن قتلى حزب هللا في سوريا
ً

قتيال

 إيران إلى نشر املزيد من الحرس الثوري اإليراني وامليليشيات األخرى.

 5/2017 /15الثنين  .أ

موسكو ال ترى ضرورة لتزويد »(، أن: 15/5/2017صّرح الرئيس الروس ي فالديمير بوتين، االثنين ) -

على »وأضاف بوتين خالل حديثه في بكين: «. بالسالح لكنها ستواصل اتصاالتها معهماألكراد السوريين 

 إلى أنه «عكس دول أخرى ال نعلن عن أي شحنات أسلحة للكيانات الكردية
ً
ال نعتقد أننا بحاجة »، مشيرا

تعني أن من  مشاركة األكراد في املعركة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية»ونّوه الرئيس الروس ي أن: «. لبدء هذا

 «.املنطقي مواصلة االتصاالت معهم حتى لو ملجرد تجنب وقوع اشتباكات بطريق الخطأ

« خفض التصعيد»أعلن وزير الخارجية الروس ي، سيرغي الفروف، أنه من املخطط توسيع نظام اتفاق  -

بلة مع القناة روسية القائم في املناطق األربع في سوريا ليشمل باقي األراض ي السورية. وقال الفروف خالل مقا

، «خفض التصعيد»أن الروس توافقوا مع تركيا وإيران والنظام السوري واملعارضة، على تطوير املبادرة 

 مع األخذ في االعتبار أن هذه التجربة ستعمم على جميع األراض ي السورية.

ت وزارة الخارجية األمريكية، االثنين ) -
َّ
ري من خالل (، هجوًما على النظام السو 15/5/2017شن

تصريحات شديدة اللهجة، كما أكدت أن روسيا فشلت في إيقاف فظائعه. وأعلن "ستيوارت جونز"، القائم 

بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى، أن لدى واشنطن أدلة على أن النظام السوري أقام 

اعي التي قام بها. وأضاف محرقة للجثث قرب سجن صيدنايا؛ وذلك بهدف إخفاء عمليات القتل الجم
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"ستيوارت": أن سجن صيدنايا تم فيه احتجاز عشرات اآلالف من املعتقلين أغلبهم اعتقلوا خالل الحرب 

ا في ارتكابه انتهاكات ضد حقوق  السورية على مدى السنوات الست، مشيًرا أن النظام ما زال مستمرًّ

 اإلنسان.

(، أن الجولة 15/5/2017ميستورا"، االثنين )كشف املبعوث األممي إلى سورية "ستافان دي  -

السادسة من "مؤتمر جنيف"، املزمع انطالقها غدا الثالثاء، ستبحث "بشكل مفصل" ملفات الحكومة 

االنتقالية، الدستور، االنتخابات، إضافة ملحاربة "اإلرهاب". واعتبر "دي ميستورا"، في مؤتمر صحفي من 

سادسة تكتسب "أهمية أكبر" عقب توقيع اتفاق "تخفيف التصعيد" مدينة جنيف بسويسرا، أن الجولة ال

في "أستانة" بضمانة الدول الراعية )روسيا، تركيا، إيران(، وستكون على شكل لقاءات قصيرة بسبب اقتراب 

شهر رمضان. وأشار أنهم لن يعقدوا مؤتمرات صحفية على مدار املحادثات، و"سينتظرون من وفدي 

 الش يء ذاته، وأن الخيار يعود لهما في ذلك".النظام، واملعارضة 

، االثنين «استيفان دوريك»أعلنت املتحدث الرسمي باسم األمين العام لألمم املتحدة،  -

وأضاف «. في غاية األهمية والحساسية»(، أن مبدأ املحاسبة على الجرائم املرتكبة بسورية 15/5/2017)

ر مروعة عن وقوع فظائع في سوريا خالل السنوات الست أو األمم املتحدة تلقت مرارا وتكرارا تقاري»إن 

لقد وضعت الجمعية »وتابع: «. الخمس املاضية، وهو ما يجعل مبدأ املحاسبة في غاية األهمية والحساسية

العامة لألمم املتحدة آلية للمحاسبة على الجرائم املرتكبة في سورية وظهور مثل ذلك التقرير يؤكد الحاجة 

 «.جميع األطراف على طاولة التفاوض للتوصل إلى حل سلمي لألزمة لضرورة جلوس

 5/2017 /16 الثالثاء .ب

تايمز أوف »(، لصحيفة 16/5/2017، الثالثاء )«يواف غاالنت»صرح وزير اإلسكان اإلسرائيلي  -

أنه: حان الوقت لتصفية الرئيس السوري بشار األسد، فلم يعد له مكان بهذا العالم. وجاءت « إسرائيل

: ت
ً
نظام األسد نفذ عمليات قتل جماعي وحرق آالف الجثث بعد »صريحاته خالل مؤتمر خارج القدس، قائال

 لتسريبات الخارجية األمريكية
ً
ما ارتكبه نظام األسد تجاوز الخطوط »وتابع "غاالنت" أن: «. إعدامها، وفقا

رها حرق الجثث، وهذا األمر لم الحمراء، بارتكابه مذابح جماعية وهجمات كيماوية بشكٍل مباشر، كان آخ

 في حديثه الى املحرقة النازية
ً
، مشيرا

ً
 «.نشهده منذ سبعون عاما

تنامي الوجود »نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين، تحذيرات من أن  -

 على خطوط اإلمداد اإليرانية الو 
ً
اصلة ما بين طهران العسكري األمريكي في شمال سوريا قد ينعكس سلبا

وأضافت أن إيران عدلت خطوط سير إمداداتها التي ترغب في إيصالها الى مدينة الالذقية، والتي «. والالذقية

 لالصطدام بالقوات األمريكية التي »تعتبر منفذ بحري لسورية على البحر األبيض املتوسط، وذلك 
ً
تفاديا

وقامت إيران بتغيير خط «. ولة ضمن األراض ي السوريةتدعم قوات سوريا الديمقراطية وتحارب تنظيم الد

 داخل األراض ي السورية، لتفادي أي اصطدام عسكري مع القوات  180إمدادها بمسافة 
ً
 جنوبا

ً
كيلومترا
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األمريكية، والتي يقض ي مشروعها السيطرة على محافظة دير الزور، لقطع أّي طرق برية أمام إيران التي 

 ربط ميلشياتها في العراق مع مثيالتها في سورية.تسعى في اآلونة األخيرة 

ربا الحجلي" للطرد من مقر األمم املتحدة، الثالثاء جنيف "تعرضت موفدة نظام األسد اإلعالمية إلى  -

. وقامت 6(، بعد أن وجهت شتائم وكلمات نابية لوفد املعارضة السورية في مفاوضات جنيف16/5/2017)

السورية" التابعة للنظام بتوجيه كالم مس يء لوفد املعارضة، أثناء دخوله مقر املذيعة في قناة "اإلخبارية 

التفاوض في مبنى األمم املتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، حيث قام عناصر األمن بنقلها إلى خارج املقر 

األممي بجنيف، بعد سحب بطاقة التصريح الخاصة بتغطية املفاوضات. وجاء قرار الطرد إثر شكوى 

سمية تقدم بها وفد املعارضة، للمطالبة بطرد هذه الصحفية من مقر األمم املتحدة، وعدم السماح لها ر 

 بالتغطية، نتيجة سلوكها غير الالئق الذي يتنافى مع أخالقيات العمل الصحفي.

ة (، بفتح تحقيق دولي حول املعلومات التي أكدتها الواليات املتحد16/5/2017طالبت فرنسا، الثالثاء ) -

ة السورية مكم شمال العاص 34األمريكية عن وجود محرقة لجثث السجناء في سجن صيدنايا العسكري )

 دمشق( التابع للنظام.

أكدت بعثة تقص ي الحقائق، في منظمة حظر األسلحة الكيمياوية: إن محققيها توصلوا إلى نتائج تفيد  -

لب. جاء ذلك في تقريٍر قدمته البعثة، ، بمحافظة ح”امرأتين سوريتين تعرضتا لغاز خردل الكبريت“أن 

بمحافظة ” أم حوش“(، إلى مجلس األمن الدولي، أكدت فيه أن الضحيتين أصيبتا، في 16/5/2017الثالثاء )

، بحسب )رويترز(. وأوضحت اللجنة أنها لم تستطع زيارة املوقع، ولكنها 2016أيلول/ سبتمبر  16حلب في 

خذت تحت إشراف املحققين تحليل"و، ”أتينمقابالت مع املر “بنت النتائج على 
ُ
ويشار إلى أن ”. لعينات دٍم أ

 أم ال؛ وقد يبدأ تحقيق مشترك بين 
ً

مهمة البعثة تحديد إن كان استخدام السالح الكيميائي قد تّم فعال

 األمم املتحدة، ومنظمة حظر األسلحة الكيمياوية، لتحديد املسؤولين عن الهجوم.

أشخاص سوريين وهيئات “(، عقوبات على 16/5/2017ميركية، الثالثاء )فرضت وزارة الخزانة األ  -

متهمة بتقديم الدعم للحكومة السورية أو مرتبطة بمن سبق خضوعهم لعقوبات، في ظل استمرار العنف 

ي رامي مخلوف: إيهاب وإياد مخلوف ”. في البالد
َ
أبناء -وأدرجت الوزارة على قائمتها السوداء للعقوبات شقيق

ملساعدتهما أخاهما رامي، في التهرب من العقوبات. وضّمت الالئحة محمد  -مخلوف خال بشار األسد محمد

عباس الذي كان يدير املصالح املالية ملخلوف، كما فرضت الوزارة عقوبات على )جمعية البستان الخيرية( 

: إن 
ً
لوف هو نائب رئيس شركة وإيهاب مخ”. الجمعية مملوكة ملخلوف أو تقع تحت سيطرته“ومديرها، قائلة

)سيريتل( السورية للهواتف املحمولة اململوكة لرامي، وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على مخلوف، عام 

 إياه 2008
ً
وتهدف ”. باالستفادة من فساد مسؤولي الحكومة السورية ومعاونتهم على الفساد“، متهمة

يملكها هؤالء األشخاص أو تلك الكيانات، في  الخطوات التي اتخذتها وزارة الخزانة إلى تجميد أي أصول 

 الواليات املتحدة، وإلى منع األميركيين من الدخول في تعامالت مالية معهم.
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أكدت وكالة األنباء اإليطالية، أن املشافي الواقعة تحت سيطرة قوات النظام بمدينة حماة وسط  -

معظمهم يعانون من جروح خطيرة  سورية، استقبلت املئات من الجنود التابعين للقوات الروسية،

وإصابات بالغة، خالل الشهرين املاضيين. وفي السياق نفسه، قالت الوكالة: إن غالبية الجرحى الروس، 

تجرى لهم عمليات جراحية في مدينة حمص، قبل نقلهم الى مدينتي السقيلبية ومصياف بريف حماة. 

قدمت في األيام األخيرة من روسيا والجمهوريات  وتابعت: أن معظم الجنود هم من القوات الروسية التي

 اإلسالمية.

(، قصف طائراته لبلدة حدودية يسيطر عليها التنظيم في 16/5/2017نفى التحالف الدولي، الثالثاء ) -

 11مدني بينهم  40محافظة دير الزور بشرق سوريا. وكانت وسائل إعالم محلية أعلنت مقتل فيها قرابة الـ 

إثر قصف للتحالف استهدف البلدة. وقال املتحدث باسم الجيش األمريكي الكولونيل  طفال بالبوكمال

إن طائرات التحالف لم تقصف البلدة يومي األحد واالثنين وإنما استهدفت فحسب منشآت « ريان ديلون »

 كيلومترا خارج البلدة. 50إلنتاج النفط يديرها املتشددون على بعد أكثر من 

 5/2017 /17األربعاء  .ج

عن الدور األوروبي في ” فيديريكا موغريني“دافعت مسؤولة السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي  -

الحرب السورية الذي يعد دورا قويا يهدف إلى تقديم املساعدة للشعب السوري والوقوف إلى جانبه إلنهاء 

امل، والعمل على إنقاذ تحقيق انتقال هادف وش“وقالت إن الدور األوروبي يهدف إلى  واالقتتال.الصراع 

األرواح، وتعزيز حقوق اإلنسان، وتعزيز املجتمع املدني، ودور املرأة، وتعزيز املساءلة عن جرائم الحرب 

وعلى الرغم من بعض االنتقادات السلبية التي قد وجهت للدور األوروبي ”. ودعم صمود الشعب السوري

أقوى في السياق السياس ي ملحاولة حل املشكلة واألزمة ذلك يجعلنا  فإن "في الحرب السورية قالت موغريني

هناك عن طريق محاولة إنقاذ حياة كل فرد في سوريا، وجلب كل طفل إلى املدرسة وضمان الحد األدنى من 

 ”.الظروف املعيشية األساسية للسوريين

 5/2017 /18الخميس  .د

إنهم يواصلون العمل مع  (،18/5/2017قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس ) -

الواليات املتحدة األمريكية لوقف التدخل اإليراني في سوريا والعراق، وذلك قبل أيام من زيارة، دونالد 

ترامب، للسعودية. واعتبر "الجبير" في مؤتمر صحفي في الرياض، الضربة األمريكية على مطار عسكري 

املتحدة في مكافحة اإلرهاب. وأشار إلى أنهم سيطلقون لقوات النظام في سوريا، دليل على جدية الواليات 

 لـ"مكافحة اإلرهاب" في نهاية قمة الرياض، التي من املفترض أن تجمع الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
ً
مركزا

 وزعماء دول الخليج ودول أخرى بعد أيام.



 
 50 

التحالف الدولي قصفت (، أن طائرات 18/5/2017أكد مسؤول في وزارة الدفاع األمريكية، الخميس ) -

قوات موالية للنظام السوري، كانت متجهة إلى معبر التنف قرب الحدود السورية األردنية. وأضاف 

 قواته فياملسؤول، أن القوات كانت على الطريق ولم تستجب لتحذيرات التحالف بعدم االقتراب من 

استهدافها، بحسب وكالة األنباء الفرنسية منطقة التنف، ما دفع طائرات التحالف، الذي تقوده أمريكا، إلى 

)أ.ف.ب(. وتدعم الواليات املتحدة "جيش مغاوير الثورة" )جيش سوريا الجديد سابقا(، والذي يتخذ من 

 معبر التنف على الحدود مع العراق، مركزا لقيادته وينتشر جميع مقاتليه في البادية السورية.

(، في مقر االستخبارات التركية 18/5/2017يس )اجتمعت كل من تركيا وروسيا وإيران، الخم -

التركية، أن « حرييت»بالعاصمة أنقرة، للتباحث بشأن اتفاق املناطق اآلمنة في سوريا. وذكرت صحيفة 

الضامنة  3االجتماع يضم مسؤولين استخباراتيين وعسكريين ومندوبين، من وزارة الخارجية من الدول الـ 

رية. وأضافت الصحيفة أن األطراف سيتباحثون في االجتماع بشأن حدود التفاق املناطق اآلمنة في سو 

 املناطق اآلمنة األربع، التي سيتم إنشائها، إلى جانب الدول التي ستتولى حفظ األمن في هذه املناطق.

عدم وجود أي مخططات مستقبلية « يانس ستولتبنرع»أكد األمين العام لحلف شمال األطلس ي  -

في العمليات العسكرية التي تجري في سوريا والعراق ضد تنظيم الدولة. في حين، « وحلف النات»النضمام 

على الجدل الدائر بين الدول حول إمكانية مشاركة الناتو في املعارك ضد تنظيم الدولة « ستولتبنرغ»علق 

 لنا اإلنخراط هذا املوضوع ال يزال خاضع للنقاش ولم يتم اتخاذ أي قرار، ولكن من غير الوارد نهائي»أن: 
ً
ا

 «.في أي عمل قتالي للمحاربة التنظيمات املتطرفة

(، العقوبات املفروضة على رامي 18/5/2017أيدت املحكمة العامة لالتحاد األوروبي، الخميس ) -

فرض االتحاد األوروبي إجراءات تمنع  2011مخلوف ابن خالة رئيس النظام السوري بشار األسد. وفي عام 

 ل االتحاد األوروبي أو املرور بأراضيه، إضافة لتجميد أمواله.مخلوف من دخول دو 

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره األميركي "دونالد ترامب"، خالل زيارته لواشنطن هذا  -

دون الرجوع ألحد، إذا واجهت هجوما من أي نوع من وحدات حماية الشعب »األسبوع بأن بالده ستتحرك 

، وفقا لوسائل إعالم تركية. ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن "أردوغان" قوله «الكردية السورية

أبلغناهم ذلك بوضوح، إذا وقع هجوم من أي نوع على تركيا من جانب وحدات حماية الشعب الكردية »

 «.السورية أو حزب االتحاد الديمقراطي الكردي فإننا سنطبق قواعد االشتباك من دون الرجوع ألحد

(، إن وفدي النظام واملعارضة املشاركين بالجولة 18/5/2017مم املتحدة، الخميس )قالت األ  -

السادسة من املحادثات في مدينة جنيف السويسرية، وافقوا على تشكيل لجان خبراء ملناقشة "قضايا 

دستورية". وأعلن مكتب املبعوث األممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، عقد سلسلة من 

اعات املنفصلة مع وفدي النظام واملعارضة ملناقشة "القضايا القانونية والدستورية املتعلقة االجتم

باملحادثات السورية"، بحسب وكالة "األنباء الفرنسية" )أ.ف.ب(. وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أشار 
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دستور دائم  املتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، والحاضر للمحادثات، سالم املسلط، أن "بحث

 لسوريا ال مكان له في جنيف، )..( واملعارضة لن تقبل بأي اتفاق يتم تحت مظلة روسيا وإيران".

لحماية املدنيين في سورية، والذي يفرض القانون « قيصر»صادق مجلس النواب األميركي على قانون  -

ويطالب التشريع الرئيس عقوبات على داعمي النظام السوري ويدعو إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب. 

األميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على األشخاص والكيانات األجنبية التي تقدم الدعم املادي والتقني 

للحكومة السورية بعد سريان التشريع وإجازته من قبل الرئيس. وقد حظي القانون بدعم الحزبين 

 الديمقراطي والجمهوري.

 5/2017 /19الجمعة  .ه

(، إن الواليات املتحدة ال توسع دورها في سوريا، 19/5/2017دفاع األمريكية، الجمعة )قالت وزارة ال -

رغم الضربات التي نفذتها مؤخرا، ولكنها ستدافع عن قواتها "عند الضرورة". وأضاف وزير الدفاع، جيم 

ا ولكنها ماتيس، "سندافع عن أنفسنا إذا اتخذ أحد خطوات عدائية ضدنا"، مردفا أمريكا ال توسع دوره

تدافع عن قواتها، وذلك جزء من التحالف الدولي الذي يضم قوات غير أمريكية، بحسب ما نقلت وكالة 

"رويترز". وتأتي تصريحات "ماتيس"، بعد تأكيدات من مسؤول في وزارة الدفاع األمريكية، أمس الخميس، 

نظام السوري، كانت متجهة إلى بأن طائرات التحالف الدولي، الذي تقوده بالده، قصفت قوات موالية لل

 معبر التنف قرب الحدود السورية األردنية.

(، انتهاء الجولة 19/5/2017أعلن املبعوث الخاص إلى سورية "ستافان دي مستورا"، الجمعة ) -

السادسة من املحادثات السياسية بين النظام واملعارضة السورية في مدينة جنيف السويسرية، والتي 

 إجراء جولة سابعة في حزيران القادم. وقال "دي  تركزت على مسألة
ً
تشكيل دستور جديد للبالد، مرجحا

مستورا"، في مؤتمر صحفي بختام الجولة، إن األمم املتحدة ال تسعى إلى صياغة دستور عن السوريين، 

 إلى إشراك خبراء أممين في
ً
هذا  "ألنه شأنهم"، بل "تسعى إلى تمهيد األرضية املناسبة لذلك"، مشيرا

الوفد قدم مذكرة حول عمليات التغيير  الحريري، أنالخصوص. من جانبه، قال رئيس وقد املعارضة، نصر 

 
ً
يقبل اآللية التشاورية  يرفض ولم أنه لمالديمغرافي التي ينفذها النظام في مختلف املناطق السورية، مشيرا

 التي طرحها "دي مستورا"، بل كان لديه "استفسارات" حولها.

كم شرق مدينة حماة(، وسط  31أعربت األمم املتحدة عن قلقها، جراء الهجوم على قرية عقارب ) -

سورية، والذي أدى ملقتل وجرح عشرات األشخاص، بينهم نساء وأطفال. وقال املتحدث باسم األمم 

اص، املتحدة، ستيفان دوجاريك، إنهم قلقون حول التقارير التي أفادت بمقتل وإصابة عدد من األشخ

 "ال توجد لدينا معلومات حاليا عن هذه الحادثة واملسؤول 
ً
واختفاء أفراد يعتقد أنهم اختطفوا، مردفا

عنها"، بحسب موقع "مركز أنباء األمم املتحدة". وكان رئيس وفد املعارضة إلى جنيف، نصر الحريري، اتهم 

 شد األنظار عن العملية السياسية.قوات النظام بـ"تسهيل" دخول تنظيم "الدولة " إلى قرية "عقارب"، ل
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بالقوانين التي اتخذها مجلس النواب األمريكي « سيرغي ريابكوف»ندد نائب وزير الخارجية الروس ي  -

لوكالة سبوتنيك الروسية « ريابكوف»والذي يهدف لفرض عقوبات على داعمين للنظام السوري. وصرح 

 :
ً
مشروع القانون يعملون لصالح اإلرهابيين، هدفهم  الساسة األميركيون الذين عملوا على تمرير»قائال

 «. إسقاط الدولة الشرعية في البالد

(، أن اململكة السعودية ستشهد 19/5/2017أكدت وسائل اإلعالم السعودية الرسمية، الجمعة ) -

وسيشارك في االجتماعات الثالث عدد «. ترامب»قمتين خليجيتين، وقمة ثالثة بحضور الرئيس األمريكي 

 ير من رؤساء الدول وستة رؤساء حكومات عن الدول املسلمة.كب

بريت »أعلن مبعوث الرئيس األمريكي "دونالد ترامب"، في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة  -

 في مكافحة التنظيم، الذي ال يمكننا هزيمته »(، أن 19/5/2017الجمعة ) ،«ماكغورك
ً
 هاما

ً
تركيا تعد شريكا

، ورئيس هيئة «جيم ماتيس»ؤتمر صحفي مشترك لـ"ماكغورك"، مع وزير الدفاع جاء ذلك في م«. بدونها

بالعاصمة األمريكية واشنطن. وأشار « البنتاغون »، في مقر وزارة الدفاع «جوزيف دونفورد»األركان، 

ن ولفت إلى أ«. تركيا تعد ثاني أكثر بلد بعد العراق يزوره منذ توليه منصب في التحالف»"ماكغورك" إلى أن 

الواليات املتحدة تتعاون مع تركيا بخصوص مكافحة داعش، واألزمة السورية، خاصة وأن عملية الرقة »

 «.شمالي سورية واالستقرار بعدها يتطلبان التنسيق بشكل وثيق مع تركيا

(، أن قوات سورية تخضع لدورات عسكرية 19/5/2017كشفت مصادر عسكرية تركية، الجمعة ) -

ت املسلحة التركية، وذلك منذ إعالن انتهاء عملية درع الفرات. حيث أقام الجيش مكثفة، من قبل القوا

الجيش السوري »التركي معسكرات تدريبية شمالي سورية، بالقرب من الحدود مع تركيا، لتدريب عناصر 

وأشارت مصادر لوكالة األناضول التركية أن التدريب يشمل استخدام مختلف أنواع األسلحة، «. الحر

تربية البدنية، وأنه يلتحق بها األفراد الجدد والسابقين في الجيش السوري الحر، على حد سواء. قال وال

ا سورًيا حًرا جديًدا يولد هناك، وستظهر قدراته »مسؤولون عسكريون أتراك في منطقة التدريب إن 
ً
جيش

 «.الجديدة عقب التدريبات، في العمليات املحتملة في سورية

(، طبيعة الهدف الذي قصفه 19/5/2017األمريكي جيم ماتيس، الجمعة ) كشف وزير الدفاع -

جنوبي سورية هذا األسبوع. وقال ماتيس في مؤتمر صحفي بواشنطن، إن قافلة املسلحين ” التحالف“

املوالين للنظام السوري التي استهدفتها طائرات التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة داخل سورية 

على األرجح. وأضاف أن الضربة الجوية التي استهدفت القافلة التي كانت متجهة إلى موقع  ”تقودها إيران“

كانت ضرورية بسبب تحرك طابعه هجومي “(، 18/5/2017عسكري قرب الحدود األردنية، الخميس )

ى ، مضيفا أنه غير متأكد من وجود قوات إيرانية عل”بقدرات هجومية، ملا نعتقد أنه قوات تقودها إيران

د التحالف في بيان أّن الضربة وقعت 
ّ
منطقة أقيمت شمال غرب موقع التنف ” داخل“األرض. وأك

العسكري، حيث تتولى قوات خاصة بريطانية وأمريكية تدريب قوات محلية، تقاتل تنظيم الدولة، وتقديم 
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الف، وتم تحديدها متفق عليها بين روسيا والتح” منطقة عدم تصادم“املشورة إليها. وتعتبر هذه املناطق 

 ملنع أي ضربات غير مقصودة من قوات أحد الطرفين البرية والجوية لقوات الطرف اآلخر.

% من األراض ي 90(، "استعادة نحو 19/5/2017أكد وزير الدفاع األميركي "جيمس ماتيس"، الجمعة ) -

 أن "داعش لم يعد قويا كما كان، ول
ً
كنه يبقى خطًرا". وقال التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش"، موضحا

ومن ”. في مؤتمر صحافي: "نواصل دعم قوات سوريا الديمقراطية التي استعادت مدينة الطبقة من داعش

جانبه، أعلن املبعوث األميركي للتحالف الدولي ضد داعش "بريت ماكغورك" في املؤتمر الصحافي املشترك 

الف الدولي تضيق الخناق على مصادر تمويل أن "نهاية التنظيم أصبحت قريبة". وذكر أن "قوات التح

 داعش".

 20/5/2017السبت  .و

أيار/  20"، السبت زعبد العزيإلتقى الرئيس األميركي "دونالد ترامب" وامللك السعودي "سلمان بن  -

، في العاصمة السعودية "الرياض"؛ حيث وقعا إعالن رؤية إستراتيجية سعودية أميركية مشتركة 2017مايو 

مسار مجدد نحو شرق أوسط ينعم بالسالم وبسمات العمل اإلقليمي والعاملي في القرن  نص على "رسم

الحادي والعشرين". ووقع الطرفان )السعودي واألمريكي( عدة اتفاقيات تعاون عسكري ودفاعي وتجاري 

فع قيمة مليار دوالر، تشمل مجاالت الدفاع واالستثمارات املتبادلة ونقل التقنية، على أن ترت 280بقيمة 

مليار دوالر خالل السنوات العشر املقبلة، حسب موقع "قناة العربية". بينما أورد  350هذه الصفقات إلى 

 مليار دوالر. 460املوقع اإللكتروني "الجزيرة نت" أن القيمة اإلجمالية لالتفاقات بلغت 

انب الرئيس دونالد ترمب (، شارك فيه إلى ج2017أيار/ مايو  20عقد لقاء قمة خليجي أميركي، السبت ) -

وامللك سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، 

وملك البحرين حمد بن عيس ى آل خليفة، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفهد بن 

؛ وقد وقعت الدول الخليجية والواليات املتحدة محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان

قبيل انعقاد القمة مذكرة تفاهم ملراقبة مصادر تمويل اإلرهاب، كما تقض ي مذكرة التفاهم بتأسيس مركز 

 الستهداف تمويل اإلرهاب.

لي بمنطقة األزرق في األردن. وقد كان انطباعها األو « موفق السلطي»زارت وزيرة الدفاع األملانية قاعدة  -

« 
ً
ستكون بالتأكيد كبيرة. وقالت فون دير الين وزيرة « التكاليف التنظيمية»، غير أنها أشارت إلى أن «إيجابيا

بعد التوقف العملياتي لفترة معينة بقصد استكمال التجهيزات يمكن للطائرات األملانية، »الدفاع: 

 من ا
ً
ورأى الفريق االستطالعي الفني، «. لقاعدةالتورنادو وطائرات التزويد بالوقود، معاودة العمل انطالقا

 عن إنجرليك التركية، بأنها 
ً
املوجود في األردن منذ يومين للبحث في مدى مالئمة القاعدة لتكون بديال

لهذا الغرض. ُيذكر أن تركيا رفضت زيارة خبراء في شؤون الدفاع بالبرملان األملاني لقاعدة « مناسبة»

 األملانية اللجوء لجنود أتراك.، بسبب منح الحكومة «إنجرليك»
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أعلنت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب تمديد تخفيف العقوبات على إيران، والذي يعد جزًءا  -

مع القوى الدولية. وانتقد "ترامب" هذا  2015رئيًسا من االتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران عام 

، لكن وزارة الخزانة أعلنت استمرارها في «ى اإلطالقأسوأ صفقة عل»االتفاق في وقت سابق ووصفه بأنه 

تنفيذ ما هو مطلوب منها بموجب االتفاق. وكانت إيران قد تعهدت بموجب االتفاق بتقييد أنشطتها النووية، 

 وخفض معدالت تخصيب اليورانيوم ومنشآت إنتاج البلوتونيوم، والسماح ملفتشين دوليين بزيارة منشآتها.

 تعتزم تكثيف(، أن بالده 20/5/2017ة األمريكية، ريكس تيلرسون، السبت )أكد وزير الخارجي -

جهودها لردع إيران في سورية واليمن، وذلك خالل تواجده في السعودية برفقة الرئيس، دونالد ترامب، في 

 الرياض، إنَّ أول زيارة خارجية. وقال "تيلرسون"، خالل مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، عادل الجبير في 

التنسيق والتعاون األمني والعسكري بين بالده والسعودية "سيظهر من خالل الجهود املشتركة ملواجهة 

ة إلى التصدي لطموحها النووي"، بحسب وكالة "رويترز". وتابع: لدى 
ً
إيران في سوريا واليمن والعراق، إضاف

ور إيران الداعم لعدم االستقرار في الذي تجددت واليته، "فرصة إلنهاء د روحاني،الرئيس اإليراني حسن 

 املنطقة".

حسن »(، فوز الرئيس اإليراني 20/5/2017، السبت )«رحماني فضلي»أعلن وزير الداخلية اإليراني  -

، في االنتخابات «إبراهيم رئيس ي»بعد تقدمه الكبير، على منافسه األساس ي « ثانية»بوالية رئاسية « روحاني

 23(. وقال فضلي في مؤتمر صحفي، إن روحاني حصل على أكثر من 19/5/2017التي أجريت الجمعة )

 15% من جميع األصوات. وأضاف أن منافسه إبراهيم رئيس ي حصل على أكثر من 57مليون صوت بنسبة 

 450ألفا و 215صوتا، و 215ألفا و 478%، في حين حصل مير سليم على 38.5مليون صوت، بما نسبته 

 صوتا لصالح هاشمي طبا.

ن النائب األول لرئيس لجنة الدفاع بمجلس االتحاد الروس ي "فرانتس كلينتسيفيتش"، السبت أعل -

 على التصريحات األمريكية، أن أمريكا تتخذ من تهديد قواتها وحلفائها في سورية ذريعة 20/5/2017)
ً
(، ردا

: "سيقول أي عسكري لكم إن مفهوم التهديد قد يك
ً
ون له تفسير واسع، لتنفيذ عملياتها العسكرية، قائال

ويعني ذلك أن األمريكيين يحتفظون بالحق في ضرب سورية في أي لحظة". كما أشار إلى أن أمريكا قد تنفذ 

 وأن الهدف الرئيس ي للقوات األمريكية هو 
ً
عدة ضربات عسكرية على مواقع النظام في سورية مجددا

: "األمريكيون أكدوا في الواقع أن اله
ً
دف من وجودهم في سورية ليس مكافحة تنظيم إسقاط النظام قائال

 الدولة وغيره من التنظيمات اإلرهابية، وإنما إسقاط بشار األسد".
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 21/5/2017األحد  .ز

(، القمة العربية اإلسالمية األميركية، 21/5/2017عقد في العاصمة السعودية "الرياض"، األحد ) -

من قادة الدول العربية  36ونالد ترامب"، )ممثل دولة إلى جانب الرئيس األمريكي "د 55وشارك فيها 

دول لم  3وزيرا ومسؤوال ممثلين عن دولهم، و 11من رؤساء الحكومات وأولياء العهود، و 5واإلسالمية، و

طلق عليه 
ُ
يعرف حجم تمثيلها(، وقد ُوصفت بأنها القمة األولى من نوعها. وصدر عن القمة بيان ختامي أ

تأكيد على أهمية مواجهة اإلرهاب؛ وضرورة الشراكة بين الواليات املتحدة اسم "إعالن الرياض" وتضمن: ال

والعالم اإلسالمي؛ وااللتزام الراسخ للدول املشاركة في القمة بمحاربة اإلرهاب بكل أشكاله، مع تأكيد 

االتفاق بين هذه الدول على التصدي للجذور الفكرية لإلرهاب وتجفيف مصادر تمويله؛ والترحيب 

ألف جندي لدعم العمليات ضد املنظمات  34اد دول إسالمية لتوفير قوة احتياطية قوامها باستعد

اإلرهابية في كل من سورية والعراق؛ ورفض أي محاولة لربط اإلرهاب بأي دين أو ثقافة أو عرق؛ والتشديد 

إلى التسامح  على أهمية تجديد الخطابات الفكرية حتى تكون متوافقة مع منهج اإلسالم املعتدل الداعي

واملحبة؛ وإدانة مواقف النظام اإليراني العدائية، واستمرار تدخله في الشؤون الداخلية للدول؛ والتزام 

القادة بتكثيف جهودهم للحفاظ على أمن املنطقة والعالم، ومواجهة أنشطة إيران التخريبية والهّدامة 

 (1بكل حزم وصرامة. )نص البيان في امللحق رقم 

خالل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره األمريكي "ريكس  الخارجية السعودي عادل الجبيرقال وزير  -

مشاركة “(، بالرياض، في ختام القمة اإلسالمية األمريكية، أن القمة شهدت 21/5/2017تيلرسون"، األحد )

 أن ”قوية من دول العالم اإلسالمي
ً
ل عدم مشاركتهما وعل”. دولتين لم تشاركا في القمة، سورية وإيران“، مبينا

وأكد أن ”. العنصرية وعدم احترام القانون الدولي وحقوق اإلنسان؛ ورعاية إيران لإلرهاب“بأنهما تمارسان 

إذا أرادت “وتابع وزير الخارجية السعودي ”. تلك الدول ال يمكن أن يكون لها أي دور في مثل هذه القمم“

 عن دعم اإلرهاب والتدخل في شؤون دول املنطقة".إيران حجز مكان في مثل هذه القمم، عليها التوقف 

تعهد وزير الخارجية األمريكي "ريكس تيلرسون"، خالل مشاركته في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي  -

عادل الجبير في أعقاب انتهاء فعاليات أعمال القمة اإلسالمية األمريكية في العاصمة السعودية الرياض، 

الحرب على “لجاد واملستمر ملكافحة املنظمات اإلرهابية في املنطقة. وأكد أن (، بالسعي ا21/5/2017األحد )

دعم اإلرهاب في ”واتهم "تيلرسون" النظام اإليراني بـ”. اإلرهاب ال عالقة لها باألديان أو الطوائف أو األعراق

ة إلى دعمه"وقال: ”. املنطقة
ً
وطالب ”. ا لحزب هللاإيران تواصل تدخالتها في اليمن، والعراق، وسورية، إضاف

. وأرجع عدم "وقف دعم اإلرهاب والتدخل في شؤون دول الجوار"الوزير األمريكي طهران بالتوقف عن 

 في املنطقة.” العدائية“مشاركتها في قمة الرياض إلى ممارساتها 

(، إيران إلى تبني 21/5/2017دعا زعيم التيار الصدري العراقي املعارض مقتدى الصدر، األحد ) -

وقال الصدر في رسالة مكتوبة: «. املهاترات السياسية والطائفية»سياسة االنفتاح على دول املنطقة وترك 
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نبارك للشعب اإليراني فوز مرشحه اإلصالحي املعتدل )حسن روحاني(، بل وفوز إرادته وعلو صوته على »

رانية بأن عليها االنفتاح على أوجه كالمي للحكومة اإلي»وأضاف «. الرغم من الصراعات السياسية املحتدمة

بعض الدول غير املحتلة، وغيرها من الدول في املنطقة وترك املهاترات السياسية والطائفية التي ما جّرت 

د في رسالته على أهمية «. على املنطقة إال الويل والثبور  ، عس ى »وشدَّ
ً
، والتفاهم طريقا

ً
اعتماد الحوار منطلقا

 أن يفيء على اإلسالم واملسل
ً
 «.مين خيرا

(، النظام اإليراني باملسؤولية عن زعزعة 21/5/2017اتهم الرئيس األمريكي "دونالد ترامب"، األحد ) -

علينا أن نصلي ليأتي اليوم الذي »وأضاف «. النزاعات الطائفية»االستقرار في لبنان والعراق واليمن بإشعال 

وأشار "ترامب" إلى الدور اإليراني بدعم «. حقهايحصل فيه الشعب اإليراني على الحكومة العادلة التي يست

 لعزل إيران »النظام السوري قائال: 
ً
بفضل إيران ارتكب األسد الجرائم بحق شعبه، ويجب أن نعمل معا

يجب أن نعمل معا إلنهاء األزمة اإلنسانية في »ونوه "ترامب" إلى أنه «. ومنعها من تمويل التنظيمات اإلرهابية

واعتبر "ترامب" قرار السعودية بوصم حزب هللا اللبناني باإلرهاب «. تنظيم الدولة سوريا والتخلص من

 قرارا صائبا، مثمنا دور تركيا واألردن وقطر وكل من يساهم في الحرب على اإلرهاب واستقبال الالجئين.

المية في كلمته خالل أعمال القمة العربية اإلس اتهم العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز -

األمريكية بمشاركة الرئيس األمريكي "دونالد ترامب"، وقادة وممثلي دولة عربية وإسالمية، األحد 

إال «. ( وحتى اليوم1979تشكل رأس حربة اإلرهاب العاملي منذ ثورة الخميني )»(، إيران بأنها 21/5/2017)

في الوقت ذاته على ما يحظى به نقول ذلك ونحن نؤكد »أنه شدد على موقفه من الشعب اإليراني قائال: 

 بجريرة نظامه
ً
وأدان العاهل تصنيف «. الشعب اإليراني لدينا من التقدير واالحترام فنحن ال نأخذ شعبا

، نرفض بكل لغة، وندين بكل شكل، اإلضرار »الشعوب على أساس ديني، وقال: 
ً
 ودوال

ً
 شعوبا

ً
إننا جميعا

وأكد أن «. ة، وفرز الشعوب والدول على أساس ديني أو طائفيبعالقات الدول اإلسالمية مع الدول الصديق

بالده والدول اإلسالمية لن تتهاون في مكافحة اإلرهاب ومحاكمة كل من يموله أو يدعمه بأي صورة، 

 والتنظيمات اإلرهابية.« داعش»واعتزامها القضاء على تنظيم 

-  
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ا: امللحقات
ً
 ثالث

  

 :كيةر يمي الذي صدر عن القمة اإلسالمية األم( نص البيان الختا1ملحق رقم )

"بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك اململكة العربية 

دولة عربية وإسالمية مع الواليات املتحدة األمريكية في الرياض، وثمن  55السعودية، عقد قادة وممثلون لـ 

مبادرة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك  القادة بكل شكر وتقدير

اململكة العربية السعودية بالدعوة لهذه القمة التاريخية، كما ثمن القادة بكل شكر وتقدير هذه الزيارة 

مة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس األمريكي للمملكة العربية السعودية، ومشاركته لهم هذه الق

 وجهوده لإلسهام فيما فيه خير املنطقة ومصالح شعوبها.

وأبدى القادة ارتياحهم ألجواء الحوار الصريح واملثمر التي سادت القمة وما تم التوصل إليه من توافق 

في وجهات النظر والرؤى والتحرك إلى األمام حيال عدد من القضايا الدولية واإلقليمية الراهنة مؤكدين أن 

 في عالقة العاملين العربي واإلسالمي مع الواليات املتحدة األمريكية وأنها  هذه القمة
ً
 تاريخيا

ً
تمثل منعطفا

 أرحب ملستقبل العالقات بينهم.
ً
 ستفتح آفاقا

أوال: الشراكة الوثيقة بين قادة الدول العربية واإلسالمية والواليات املتحدة األمريكية ملواجهة التطرف 

 واإلرهاب.

عن بناء شراكة وثيقة بين قادة الدول العربية واإلسالمية والواليات املتحدة األمريكية  أعلنت القمة

، واتفق القادة على سبل 
ً
 ودوليا

ً
ملواجهة التطرف واإلرهاب وتحقيق السالم واالستقرار والتنمية إقليميا

هدوا بمواصلة التنسيق تعزيز التعاون والتدابير التي يمكن اتخاذها لتوطيد العالقات والعمل املشترك وتع

الوثيق بين الدول العربية واإلسالمية مع الواليات املتحدة األمريكية حول القضايا ذات االهتمام املشترك 

لتعزيز الشراكة بينهم وتبادل الخبرات في املجاالت التنموية، كما رحبت الواليات املتحدة األمريكية برغبة 

ل التعاون لتوحيد الرؤى واملواقف حيال املسائل املختلفة وعلى الدول العربية واإلسالمية في تعزيز سب

 رأسها مضاعفة الجهود املشتركة ملكافحة التطرف واإلرهاب.

أكد القادة التزام دولهم الراسخ بمحاربة اإلرهاب بكافة أشكاله والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف  - 1

مكافحة الجرائم اإلرهابية بالتعاون الوثيق فيما بين مصادر تمويله، واتخاذ كافة التدابير الالزمة ملنع و 

 دولهم.

ثمن القادة الخطوة الرائدة بإعالن النوايا بتأسيس )تحالف الشرق األوسط االستراتيجي في مدينة  - 2

الرياض(، والذي ستشارك فيه العديد من الدول لإلسهام في تحقيق السلم واألمن في املنطقة والعالم، 

 م.2018ال التأسيس وإعالن انضمام الدول املشاركة خالل عام وسوف يتم استكم
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رحب القادة بتأسيس مركز عاملي ملواجهة الفكر املتطرف ومقره الرياض، مشيدين باألهداف  - 3

، وتعزيز التعايش والتسامح بين 
ً
 ورقميا

ً
 وإعالميا

ً
االستراتيجية للمركز املتمثلة في محاربة التطرف فكريا

 الشعوب.

القادة بجهود الدول العربية واإلسالمية في التصدي ومنع الهجمات اإلرهابية، وتبادل املعلومات  نوه - 4

الهامة حول املقاتلين األجانب وتحركاتهم في التنظيمات اإلرهابية، والجهود التي تبذلها ملكافحة التطرف 

زي مع التقدم نحو التوصل إلى واإلرهاب، وشددوا على أهمية اإلجراءات املتخذة بهذا الشأن، وذلك بالتوا

تسوية سياسية للصراعات، معربين عن ارتياحهم للعمل مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي للتصدي 

 للمنظمات اإلرهابية التي تسعى لخلق فراغ سياس ي في اليمن.

ملحاربة  رحب القادة باستعداد عدد من الدول اإلسالمية املشاركة في التحالف اإلسالمي العسكري  - 5

( ألف جندي لدعم العمليات ضد املنظمات اإلرهابية في العراق 34اإلرهاب لتوفير قوة احتياط قوامها )

وسوريا عند الحاجة، ورحبوا بما تم تحقيقه من تقدم على األرض في محاربة داعش وخاصة في سوريا 

 لدولي ضد داعش.والعراق، وأشادوا بمشاركة الدول العربية واإلسالمية ودعمها للتحالف ا

بين القادة قيام دولهم بتفعيل القرارات الدولية ذات الصلة في مجال مكافحة اإلرهاب، وتطوير  - 6

 املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية للقيام بمسؤولياتها في هذا الصدد.

يل اإلرهاب، رحب القادة بما تم بخصوص فتح باب التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة تمو  - 7

تتضمن تأسيس مركز الستهداف تمويل اإلرهاب، الذي ستقوم اململكة العربية السعودية مشكورة 

 باستضافته في مدينة الرياض.

شدد القادة على أهمية وضع خطط واضحة لرسم مستقبل الشباب وبناء قدراتهم، وتعزيز  - 8

ول دون مساهمتهم في التنمية، وتحقيق أمن مواطنتهم، وتوفير الفرص لهم، وتذليل كل العوائق التي تح

 وسالم دولهم، والعمل على رعايتهم وغرس القيم السامية في نفوسهم وحمايتهم من التطرف واإلرهاب.

 ثانيا: تعزيز التعايش والتسامح البناء بين مختلف الدول واألديان والثقافات

أو ثقافة أو عرق، وأكدوا عزم دولهم على وأوضح القادة رفض دولهم ألي محاولة لربط اإلرهاب بأي دين 

حماية ونشر ثقافة التسامح والتعايش والتعاون البناء بين مختلف الدول واألديان والثقافات، وترسيخ هذه 

 املفاهيم واملحافظة عليها وتعزيزها لدى األفراد واملجتمعات، حيث:

هادف والجاد الذي يوضح سماحة الدين أكد املجتمعون على أهمية توسيع مجاالت الحوار الثقافي ال - 1

اإلسالمي ووسطيته ونبذه لكل أشكال العنف والتطرف وقدرته على التعايش السلمي مع اآلخرين، وبناء 

 تحالف حضاري قائم على السالم والوئام واملحبة واالحترام.
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هج اإٍلسالم شدد القادة على أهمية تجديد الخطابات الفكرية وترشيدها لتكون متوافقة مع من - 2

الوسطي املعتدل الذي يدعو إلى التسامح واملحبة والرحمة والسالم، مؤكدين على أن املفاهيم املغلوطة عن 

 اإلسالم يجب التصدي لها وتوضيحها، والعمل على نشر مفاهيم اإلسالم السليمة الخالية من أي شائبه.

لتنمية املستدامة لتحسين املستوى املعيش ي أكد القادة عزمهم على التعاون املشترك لتعزيز برامج ا - 3

 لشعوب دولهم، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة تحصن الشباب من األفكار الضالة واملتطرفة.

ثمن القادة مبادرة اململكة العربية السعودية في تأسيس مركز للحوار بين أتباع األديان، وأكدوا على  - 4

والبناء عليه واملحافظة على مرتكزاته وتوسيع آفاقه ليشمل أكبر مساحة  أهمية استمرار هذا النهج وتعزيزه

 ممكنة في العالم أجمع.

: التصدي لألجندات املذهبية والطائفية والتدخل في شؤون الدول 
ً
 ثالثا

أكد القادة على أهمية التعاون القائم بين الدول، والعالقات املرتكزة على مبادئ حسن الجوار وعدم 

 الشؤون الداخلية للدول واحترام استقاللها وسيادتها ووحدة أراضيها، حيث:التدخل في 

شدد القادة على نبذ األجندات الطائفية واملذهبية ملا لها من تداعيات خطيرة على أمن املنطقة  - 1

 والعالم.

طقة والعالم، أكد القادة رفضهم الكامل ملمارسات النظام اإليراني املزعزعة لألمن واالستقرار في املن - 2

 والستمرار دعمه لإلرهاب والتطرف.

أدان القادة املواقف العدائية للنظام اإليراني، واستمرار تدخالته في الشؤون الداخلية للدول، في  - 3

 مخالفة صريحة ملبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، مؤكدين التزامهم بالتصدي لذلك.

على أمن املنطقة والعالم، ومواجهة نشاطات إيران التخريبية  التزم القادة بتكثيف جهودهم للحفاظ - 4

 والهدامة بكل حزم وصرامة داخل دولهم وعبر التنسيق املشترك.

شدد القادة على خطورة برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأدانوا خرق النظام اإليراني املستمر  - 5

 التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية.

: مو 
ً
 اجهة القرصنة وحماية املالحةرابعا

أكد القادة على أهمية تعزيز العمل املشترك لحماية املياه اإلقليمية، ومكافحة القرصنة لحفظ األمن 

 على الحركة التجارية والنمو 
ً
واالستقرار وتفادي تعطيل املوانئ واملمرات البحرية للسفن بما يؤثر سلبا

لعمل املشترك لتطوير بناء القدرات واإلمكانات ملواجهة عمليات االقتصادي للدول، وتم االتفاق على دعم ا

القرصنة ومكافحة الجريمة املنظمة وتهريب املخدرات بين الدول عبر الحدود واملعابر البرية والبحرية 

 والجوية.
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: آليات املتابعة
ً
 خامسا

ي واإلسالمي والواليات نوه القادة بأهمية متابعة برامج وأنشطة مجاالت الشراكة بين العاملين العرب

 املتحدة األمريكية، وأن تكون تلك الجهود حثيثة ومستمرة، حيث:

أكد القادة على أن التنسيق في املواقف والرؤى بين العاملين العربي واإلسالمي والواليات املتحدة  - 1

 إلى تحقيق ما تصبو إليه الشراكة االست
ً
 راتيجية بينهما.األمريكية سيكون على أعلى املستويات، وصوال

كلف القادة الجهات املعنية في دولهم بالعمل على متابعة وتنفيذ مقررات إعالن الرياض، وتشكيل  - 2

ما تحتاجه من لجان وزارية وفرق عمل فرعية وما يستلزمه من اجتماعات ومناقشات وتنسيق مباشر ورفع 

 التقارير الدورية عن مدى تقدم تلك األعمال.

على أهمية تعزيز البناء العلمي والتبادل املعرفي والتعاون البحثي وبناء القدرات في أكد القادة  - 3

 إلى أفضل املمارسات".
ً
 املجاالت كافة، والتنسيق في ذلك وصوال
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(: وثيقة قّدمها املبعوث الخاص لألمم املتحدة "ستيفان 2ملحق رقم )

شارك في مؤتمر جنيف في جولته السادسة  ديمستورا" إلى وفد املعارضة السورية
ُ
امل

حول املسائل ” آلية تشاورية“املنعقدة حالًيا في سويسرا، تشير إلى نّية املبعوث األممي تشكيل 

 ومرفق ترجمة غير رسمية لها.  الدستورية والقانونية.
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(: بيان الفصائل العسكرية حول تعليق املشاركة في 3امللحق رقم )

 . 6ات جنيفمفاوض

 .18/5/2017صدر البيان الخميس 
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