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يانية، بغية تسهيل االطالع، وإجراء يتضمن تقرير مرصد حرمون رصًدا وإحصاء وتصنيًفا ورسوًما ب

 املقارنات، واستخالص النتائج، على املهتمين. 
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 مقدمة

أصدرت قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة )كندا، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، 

ا جاء ف يه أنه "في حال كانت روسيا والواليات املتحدة(، املنعقدة في جزيرة صقلية اإليطالية، بياًنا ختاميًّ

جاهزة الستخدام نفوذها بشكل إيجابي، فسنكون مستعدين للعمل معها لحل النزاع عبر تسوية سياسية"، 

وأن الدول السبعة "مستعدة للمساهمة في إعادة اإلعمار بعد إطالق عملية انتقال سياسية ذات 

اوية، لنار ووقف استخدام األسلحة الكيممصداقية"، ودعا البيان إلى "االلتزام بوقف فعلي إلطالق ا

 إليصال املساعدات اإلنسانية، وإطالق سراح األشخاص املحتجزين بشكل تعسفي، 
ً
وإفساح املجال فورا

 إضافة إلى التمكن من الدخول إلى سجون النظام".

املتصارعة وإذ يحمل هذا الخبر الكثير، فإن أبرز ما يحمله هو إعادة توضيح كيف أن األطراف السورية 

)سلطة، ومعارضة( لم يعد لها أي سيطرة على قرارها، وصارت الدول الكبريات تغري بعضها لتوجيه من 

يتبع لها منهم باتجاه من االتجاهات. ورب قائل إنه لم يكن من الصعب االستشراف املبكر بأن السوريين 

ا، ولكن حصول هذا االس تشراف حينها لم يكن كافًيا لردعهم سيفقدون زمام أمرهم إن دخلوا صراًعا عدميًّ

عن أن يفعلوا بعد أن رفع طرف منهم شعار "خلصت"، قاصًدا أنه استطاع إنهاء الثورة، ورفع الطرف الثاني 

شعار "ال للحوار"، معبًرا عن تصلب من جنس تصلب السلطة التي ثار عليها، في ظّلِّ غياب لجسد سياس ي 

 تجاه الوطني الديمقراطي. موحد ومتماسك )وان بصورة "جبهة"( لال

 ، ٍّ
ّ
واليوم يبحث سوريون كثر عن مخرج من الحال الذي وصلوا إليه: بالد ممزقة، وشعب متشظ

وسلطات استبدادية من األصناف كلها، وفساد غير مسبوق في حركة معارضة تطالب بـ "الديمقراطية"، 

يليشيا في احتالل سورية مثل حزب واحتالالت تدخل بدائرتها ميليشيات )علينا أن نفكر بكيف تشارك م

...(. ولكن تبقى املشكلة أنهم هللا، وجبهة النصرة، وتنظيم الدولة اإلسالمية، وحزب العمال الكردي التركي

يبحثون عن املخرج مع اآلخرين حصًرا، وليس بعضهم مع بعض، فالتشظي متوالية ما إن يعلق بها شعب 

 إلى حيث يصبح اج
ً

تماع ثلة منه بإرادتهم، وبصورة حرة، إعجاًزا. ونحن نعلم أن حتى ينحكم بها وصوال

اجتماع االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة، واجتماع سلطة األسد اليوم بعد كل ما حصل، اجتماع 

 بفعل إرادة خارجية، وليس اجتماع أحرار على آلية تحقيق مصلحة عامة. 

إليها، بأبعادها ومستوياتها املختلفات، يعود السؤال عن  وإذ يزداد عدد املدركين للكارثة التي وصلنا

الوقت الذي سيستطيعون فيه بدء عملية الخروج من املتوالية سابقة الذكر، ليدخلوا في آلية البناء 

 الوطني الديمقراطي بما تتطلب من تسويات. 

ري يعلم أنه في أشد مراحل في هذا الوقت تزداد الحملة اإلعالمية على إيران ضراوة. املتتبع للشأن السو 

استخدام العنف الدموي بحق الشعب السوري كانت دوائر واشنطن في عهد الرئيس السابق "باراك أوباما" 

حريصة على التسامح مع طهران، والتهجم بصور مختلفات على دول الخليج، بينما نقرأ اليوم في معهد 
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اوي على مدينة خان شيخون". وفي لهجوم الكيمواشنطن لدراسات الشرق األدنى "إن إيران متورطة في ا

هذا االنتقال في املوقف من إيران، ودعوة روسيا الواردة أعاله "الستخدام نفوذها بشكل إيجابي"، نفهم أن 

السياسة األميركية الراهنة مهتمة بالتلويح بمكافأة لروسيا مقابل فك التحالف مع إيران، وهو ما تستخدمه 

تحصيل مزيد من املزيات في هذا التحالف من دون أن تظهر ما يمكن الفهم منه أنها روسيا حتى اآلن في 

 موافقة عليه. 

ا: رصدنا في هذا األسبوع  ا بالقصف، طال مناطق سورية عدة؛ حيث تركز القصف  259ميدانيًّ
ً
استهداف

مجزرة؛  11على محافظات حماة ودير الزور وحلب والرقة وحمص ودير الزور وريف دمشق. ورصدنا 

مجازر، وارتكب  5مجازر، وارتكبت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  3نفذت منها سلطة األسد وحلفائها 

  51ضحية من املدنيين، بينها  195مجازر. وبلغ عدد الضحايا هذا األسبوع  3تنظيم الدولة اإلسالمية 
ً

طفال

ضحايا قضوا تحت التعذيب في  7 ضحية، من بينها 64امرأة؛ قتلت منهم سلطة األسد وحلفاؤها  27و

ضحية، وقتل تنظيم الدولة  78سجون سلطة األسد، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" 

ضحايا قتلوا من جراء تفجيرات بعبوات ناسفة أو ألغام أرضية مجهولة الجهة  5ضحية، و 41اإلسالمية 

ضحايا. أما  4ضحايا، وقتل حرس الحدود التركي  3املنفذة. بينما قتلت قوات سورية الديمقراطية "قسد" 

بالنسبة إلى جرائم التهجير القسري فشهد هذا األسبوع حركة نزوح كبيرة من مدينتي البوكمال وامليادين في 

محافظة دير الزور، وشهدت مدينة الرقة أيًضا حركة نزوح، وذلك سببه القصف العنيف الذي تتعرض 

املتقاتلة. واختتم األسبوع بالتجهيز لخروج الدفعة الرابعة من حي برزة في له تلك املدن من قبل األطراف 

 العاصمة السورية دمشق.  
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: مؤشر العنف في سورية
ا

 أّوًل

 

 

 ( خريطة توزع الضحايا في األسبوع الرابع من شهر أيار/ مايو بحسب املناطق1 )الشكل
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 عدد الضحايا وتوزعهم .1

 22/5/2017اًلثنين  -أ

نساء؛ يتوزعون بالصورة اآلتية: محافظة  4أطفال و 10ضحية في سورية، بينهم  38رصدنا سقوط  -

ضحية في قرية كديران(، محافظة الحسكة )ضحيتان في مدينة الحسكة(، محافظة دير الزور  15الرقة )

حافظة ريف دمشق ضحايا في حي الجورة(، م 6مدينة امليادين، و وضحيتان فيضحايا في حي العرض ي،  8)

ضحية، بينما  14ضحايا في قرية بيت جن(. قتل منهم النظام وحلفاؤه  3)ضحيتان في مدينة كفر بطنا و

ضحية  15قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" ضحيتين في مدينة امليادين في محافظة دير الزور و

ضحايا في حي الجورة في دير الزور، وقتل  6في قرية كديران في محافظة الرقة. وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية 

 حرس الحدود التركي ضحية واحدة من مدينة الحسكة. 

 23/5/2017الثالثاء  -ب

 و 19ضحية في سورية، بينهم  43رصدنا سقوط  -
ً

امرأة؛ يتوزعون بالصورة اآلتية: محافظة  11طفال

ة في بلدة إبطع(، محافظة حمص حماة )ضحية واحدة في قرية حمادة عمر(، محافظة درعا )ضحية واحد

ضحايا في حي الزهراء  5)ضحية واحدة  في مدينة حمص قضت تحت التعذيب في سجون سلطة األسد، و

قضوا من جراء تفجير سيارة مفخخة(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في مدينة عربين من جراء 

دينة إدلب برصاص قوات انفجار صاروخ من مخلفات القصف(، محافظة إدلب )ضحية واحدة من م

ضحايا في حي الجورة، وضحية واحدة من بلدة البوليل قضت  4الحرس الحدودي(، محافظة دير الزور )

ضحية في مزرعة حطين ومناطق متفرقة  12تحت التعذيب في سجون سلطة األسد(، محافظة الرقة )

ضحايا، وقتل تنظيم  5ام وحلفاؤه ضحية في في قرية البارودة(. قتل النظ 16نتيجة انفجار ألغام أرضية، 

ضحية في قرية البارودة  16ضحية، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  21الدولة اإلسالمية 

 في محافظة الرقة، وقتل حرس الحدود التركي ضحية واحدة من مدينة إدلب على الحدود السورية التركية.

 24/5/2017األربعاء  -ج

 و 15حية في سورية، بينهم ض 33رصدنا سقوط  -
ً

نساء؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة  6طفال

ضحايا  4ريف دمشق )ضحية واحدة في مدينة الضمير(، محافظة الرقة )ضحيتان في قرية دبس ي عفنان، و

 14في حي الدرعية، وضحيتان في مدينة الطبقة(، محافظة دير الزور )ضحية واحدة في قرية الدوير، و

ضحايا في حي الجورة في مدينة دير الزور(. قتل  6ضحايا في قرية محميدة، و 3مدينة امليادين، و ضحية في

ضحية، بينما قتل تنظيم الدولة اإلسالمية ضحيتين في مدينة الطبقة في محافظة  18منهم النظام وحلفاؤه 

لجورة في دير الزور، ضحايا في حي ا 6الرقة من جراء انفجار لغم أرض ي كان قد زرعها قبل انسحابه، و
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 الزور، وضحيتينوقتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" ضحية واحدة في قرية الدوير في محافظة دير 

 ضحايا في حي الدرعية في مدينة الرقة.  4في قرية دبس ي عفنان، و

 25/5/2017الخميس  -د

ى النحو اآلتي: محافظة نساء؛ يتوزعون عل 3أطفال و 3ضحية في سورية، بينهم  23رصدنا سقوط  -

درعا )ضحية واحدة في درعا البلد(، محافظة حماة )ضحية واحدة في بلدة خطاب من جراء انفجار قنبلة 

من مخلفات قصف سابق استهدف املدينة، وضحيتان في مدينة اللطامنة(، محافظة الرقة )ضحية واحدة 

ضحايا في حي الدرعية،  5لدة املنصورة، وفي قرية الترن، وضحيتان في بلدة دبس ي عفنان، وضحيتان في ب

وضحية واحدة في مزرعة حطين(، محافظة دير الزور )ضحيتان في ريف دير الزور من جراء قذيفة مجهولة 

ضحايا في مدينة امليادين(، محافظة حلب )ضحية واحدة في مدينة مسكنة(، محافظة ريف  4املصدر، و

ضحايا، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية  9منهم النظام وحلفاؤه دمشق )ضحية واحدة في بلدة كفربطنا(. قتل 

ضحيتين في بلدة املنصورة، وضحية واحدة في مزرعة حطين من جراء انفجار ألغام أرضية في محافظة 

ضحايا  4ضحايا في حي الدرعية في محافظة الرقة، و 4الرقة، وقتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" 

محافظة دير الزور، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضحية واحدة في حي  في مدينة امليادين في

تلت ضحيتان في ريف دير الزور من جراء قذيفة مجهولة املصدر. 
ُ
 الدرعية. وق

 26/5/2017الجمعة  -ـه

ضحية في سورية؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة الرقة )ضحيتان في منطقة  15رصدنا سقوط  -

السوس، وضحيتان في قرية أبو قبيع(، محافظة دير الزور )ضحية واحدة في بلدة البوليل(، محافظة جورة 

ضحايا في بلدة حمادة عمر، وضحيتان في قرية الخضيرة، وضحيتان في مدينة اللطامنة(، محافظة  4حماة )

ة في درعا درعا )ضحية واحدة من بلدة طفس قضت تحت التعذيب في سجون سلطة األسد، وضحية واحد

ضحايا، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" ضحيتين في  10البلد(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

قرية أبو قبيع وضحيتين في منطقة جورة السوس في محافظة الرقة، وضحية واحدة في بلدة البوليل في 

 محافظة دير الزور.  

 27/5/2017السبت  -و

الرقة  اآلتي: محافظةسورية، بينهم طفالن؛ يتوزعون على النحو  ضحية في 29رصدنا سقوط  -

ضحية في قريتي رطلة والكسرات، وضحية  18ضحايا في مدينة الرقة، و 4)ضحيتان في قرية املنصورة، و

واحدة في مزرعة حطين(، محافظة درعا )ضحية واحدة من بلدة إنخل(، محافظة حلب )ضحية واحدة في 

مدينة اعزاز(، محافظة حماة )ضحية واحدة من بلدة لطمين(. قتلت منهم قوات  مدينة مارع وضحية في

ضحية في محافظة الرقة، بينما قتلت قوات سوريا الديمقراطية  25التحالف الدولي ضد "داعش" 
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ضحيتين في محافظة حلب، وقتل حرس الحدود التركي ضحية واحدة من قرية لطمين في محافظة حماة. 

تلت ضحية واحد
ُ
ة من بلدة إنخل في محافظة درعا في بلدة املنصورة في محافظة الرقة من جراء انفجار وق

 لغم أرض ي.  

 28/5/2017األحد  -ز

ريف دمشق  اآلتي: محافظةنساء؛ يتوزعون على النحو  3ضحية في سورية، بينهم  14رصدنا سقوط  -

قضيتا تحت التعذيب في سجون )ضحية واحدة من مدينة كفربطنا، وضحية واحدة من بلدة دير سلمان 

ضحايا في قرية القسطل(،  3سلطة األسد(، محافظة إدلب )ضحية واحدة في قرية أطمة(، محافظة حماة )

ضحايا في قرية عواد(، محافظة دمشق )ضحية واحدة من حي باب سريجة قضت تحت  3محافظة الرقة )

نة درعا، وضحيتان في بلدة املليحة التعذيب في سجون سلطة األسد(، محافظة درعا )ضحيتان في مدي

ضحايا في القصف على قرية العواد  3ضحايا، بينما قتل تنظيم الدولة  8الغربية(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

تلت 
ُ
في محافظة الرقة، وقتل حرس الحدود التركي ضحية واحدة في بلدة أطمة في محافظة إدلب. وق

 فظة درعا من جراء انفجار لغم أرض ي.ضحيتان في قرية الغارية الغربية في محا

 

 

 ( أعداد الضحايا في األسبوع الرابع من شهر أيار/ مايو2الشكل )
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 القصف .2

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

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

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

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

 استخالصها منها.

 2017 /5 /22اًلثنين  -أ

 قصف متنوع بري وجوي  .1

مناطق في محافظة حلب  4منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  32ف على تركز القص -

مناطق في محافظة ريف دمشق )مدينتا  3)مدينة مسكنة، وبلدات سمومة وحطين ومحيط الصوامع(، و

مناطق في محافظة حمص )مدينتا كفرالها وتلدهب، وبلدات كيسين  5دوما وكفربطنا، وبلدة بيت جن(، و

مناطق في  5مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، وبلدة ابطع وحي املنشية(، و 3بال الشومرية(، والحولة ج

مناطق في محافظة دير  4محافظة حماة )مدينتا اللطامنة وكفرزيتا، وبلدات الحريشة وعقيربات والزكاة(، و

محافظة الرقة )قرى مناطق في  4الزور )أحياء العرض ي والجورة والشيخ ياسين ومدينة امليادين(، و

العكيرش ي وحويجة شنان وكديران وحمرة ناصر(، ومنطقة واحدة في محافظة الحسكة )بلدة الرويح(، 

ومنطقة واحدة في محافظة إدلب )مدينة جسر الشغور(، ومنطقتان في محافظة الالذقية )جبل األكراد 

وات التحالف الدولي ضد منطقة منها، بينما قصفت ق 25وجبل التركمان(. قصف النظام وحلفاؤه 

مناطق في محافظة الرقة الرقة ومدينة امليادين في محافظة دير الزور، وقرية الرويح في محافظة  4"داعش" 

 الحسكة، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية حي الجورة في مدينة دير الزور.

 اوي السالح الكيم .2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية .3

 رصدال يوجد  -

 القصف بالذخائر العنقودية .4

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية مدينة مسكنة وقرية سمومة في محافظة حلب. -
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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

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

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

 جزاء من القرية.عن أ

 2017 /5 /23ب. الثالثاء 

 قصف متنوع بري وجوي  .1

مناطق في محافظة حلب  9منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو  التالي :  45ركز القصف على ت -

)مدينة مسكنة، وبلدات سمومة وحطين والحاضر ووضحة والجويم ومزارع الريحانية وعنيزة ورسم فالح(، 

ظة حماة )مدينتا اللطامنة ومورك، وبلدات الزكاة واملصاصنة ولحايا والجنابرة وحمادة مناطق في محاف 9و

مناطق في محافظة حمص  4عمر ومعركبة والبويضة(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي جوبر(، و

د مناطق في محافظة درعا )درعا البل 4)مدينة السخنة، وبلدة الطيبة ومحمية تليلة وصوامع الحبوب(، و

مناطق في محافظة دير الزور )أحياء الحمدية والحويقة  7وبلدات مليحة العطش وبصر الحرير وإبطع(، و

مناطق في محافظة ريف دمشق )مدينة دوما،  3والعمال والرصافة والجورة، ومنطقة املقابر وجبل ثردة(، و

مناطق في  4قرية البارودة(، ووبلدتا بيت نايم والشيفونية(، ومنطقتان في محافظة الرقة )مدينة الرقة و 

محافظة الالذقية )جبل األكراد وبلدات تردين والحدادة والكبانة(، ومنطقتان في محافظة القنيطرة )بلدتا 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد  42الصمدانية وأوفانيا(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

لبارودة، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية حي الجورة في "داعش" مناطق متفرقة من مدينة الرقة وقرية ا

 مدينة دير الزور. 
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 اوي الكيم السالح .2

  يوجد رصدال -

 بالذخائر اًلرتجاجية  القصف .3

 صف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية مدينة مسكنة في محافظة حلب.ق -

 بالذخائر العنقودية القصف .4

  يوجد رصدال -

 ر الفراغيةالقصف بالذخائ .5

 صف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية محمية تليلة ومنطقة صوامع الحبوب في محافظة حمص.ق -

 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

  يوجد رصدال -

 القصف بقذائف الهاون  .7

  يوجد رصدال -

 مفخخات .8

ب في العاصمة نفجرت سيارة مفخخة في حي الزهراء في مدينة حمص، وأخرى في منطقة السيدة زينا -

 السورية دمشق. وتبنى التفجيرين تنظيم الدولة اإلسالمية.

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف .9

  يوجد رصدال -
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 2017 /5 /24األربعاء  -ج

 قصف متنوع بري وجوي  .1

آلتي: منطقة واحدة في محافظة ريف منطقة في سورية، ويتوزعون على النحو ا 41ركز القصف على ت -

منطقة في محافظة دير الزور )أحياء الحويقة والقصور والجورة واملوظفين 13دمشق )بلدة املحمدية(، و

 3وبلدات محيمدة وعياش وبغيلة وعياش والخريطة والجنينة والدوير ومنطقة املقابر، ومدينة امليادين(، و

وناحية عقيربات وبلدة حربنفسه(، ومنطقتان في محافظة درعا  مناطق في محافظة حماة )مدينة اللطامنة

مناطق في محافظة حمص )مدينة تلدو، وبلدات الطيبة الغربية وقصر  7)درعا البلد، وبلدة النعيمة(، و

منطقة في محافظة حلب )مدينة مسكنة،  11الحالبات وتل فري والفرحانية والغنطو وجبال الشومرية(، و

عابات وهوبر والسكرية والفرعية ورسم فالح وسمومة وعنيزة ومزارع الريحانية ومعمل وبلدات: وضحة والج

مناطق في محافظة الرقة )بلدتا دبس ي عفنان وكديران وحي الدرعية(، ومنطقة واحدة في  3السكر(، و

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف  35)بلدة الحمدية(. قصف منها النظام وحلفاؤه  محافظة القنيطرة

محافظة الرقة وقرية الدوير في محافظة دير الزور. وقصف تنظيم  مناطق فيلدولي ضد "داعش" ثالث ا

 الدولة اإلسالمية حيي القصور والجورة في مدينة دير الزور.   

 اوي السالح الكيم .2

  يوجد رصدال -

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية .3

 سكنة في محافظة حلب.صف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية مدينة مق -

 القصف بالذخائر العنقودية .4

  يوجد رصدال -

 القصف بالذخائر الفراغية  .5

  يوجد رصد.ال -

 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

  يوجد رصدال -

 القصف بقذائف الهاون  .7

  يوجد رصدال -
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 مفخخات .8

  يوجد رصد.ال -

 وثقنا استهدافها بالقصف املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي .9

  يوجد رصدال -

 2017 /5 /25الخميس  -د

 قصف متنوع بري وجوي  .1

منطقة في سورية، وتفصيلها بالصورة اآلتية: منطقة واحدة في محافظة إدلب  33ركز القصف على ت -

ا وحي مناطق في محافظة درعا )درعا البلد ومدينة بصرى الشام، وبلدتا النعيمة ومعرب 5)قرية سكيك(، و

مناطق في  3مناطق في محافظة حمص )جبال العليانية وبلدتا أم شرشوح والصوانة(، و 3طريق السد(، و

مناطق في محافظة حماة )مدينتا اللطامنة ومورك  10محافظة حلب ) بلدات العيس والفار ومسكنة(، و

وعقاب الصافي  وريف مدينة السلمية، وبلدات معان وحر بنفسه والسطحيات والدالك والشيخ هالل

مناطق  4مناطق في محافظة الرقة )قرى السباهي ودبس ي عفنان والترن وحي الدرعية(، و 4وتلول الحمر(، و

في محافظة دير الزور )الهجانة ومنطقة الصناعة ومدينتا البوكمال وامليادين(، ومنطقة واحدة في محافظة 

)حي التضامن(. قصف منها النظام ريف دمشق )مدينة حرستا(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" منطقتان في محافظة الرقة )حي  24وحلفاؤه 

الدرعية، وبلدة السباهي(، ومدينتي البوكمال وامليادين ومنطقة الصناعة والهجانة في محافظة دير الزور، 

 ل وعقاب صافي في محافظة حماة.وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية بلدتي الشيخ هال

 اوي السالح الكيم .2

  يوجد رصدال -

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية .3

  يوجد رصدال -

 القصف بالذخائر العنقودية .4

 صف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية بلدة الفار في محافظة حلب.ق -

 القصف بالذخائر الفراغية .5

  يوجد رصدال -
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 الفوسفوريةالقصف بالذخائر  .6

 يوجد رصد ال -

 القصف بقذائف الهاون  .7

  يوجد رصدال -

 مفخخات .8

  يوجد رصدال -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف .9

 قصف النظام وحلفاؤه مسجد قرية الترن في محافظة الرقة، ما أدى إلى دماره وقتل إمام الجامع.  -

 2017 /5 /26 الجمعة -هـ

 قصف متنوع بري وجوي  .1

منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي: منطقة واحدة في محافظة  38تركز القصف على  -

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد وبلدتا الكرك الشرقي والغارية الغربية(،  3القنيطرة )بلدة الحميدية(، و

مناطق في محافظة حلب  3وتدمر والسخنة وبلدة الغنطو(، ومناطق في محافظة حمص )مدن الرستن  4و

منطقة في محافظة حماة )مدينة اللطامنة، وبلدات الزكاة وحمادة  14)بلدات زيتان والزربة ومسكنة(، و

عمر والخضيرة وأبو حنايا وأبو دالية ورسم العوابد وجب الرمان والسرمانية وجنى العلباوي وحصرايا 

مناطق في محافظة الرقة )قرى العكيرش ي وهنيدة وجورة  3يربات وجبل البلعاس(، ووالحردانة وناحية عق

مناطق في محافظة دير الزور )مدن  9السوس(، ومنطقة واحدة في محافظة الالذقية )جبل التركمان(، و

 البوكمال ودير الزور وامليادين، وبلدات البوليل والجبيلة والجحيف والطيانة، ومحيط مطار دير الزور

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف  32العسكري ومنطقة البانوراما(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

الدولي ضد "داعش" بلدات العكيرش ي وهنيدة وجورة السوس في محافظة الرقة، ومدينتي البوكمال 

 وامليادين وبلدة البوليل في مدينة دير الزور.

 اويةالكيماألسلحة  .2

  يوجد رصدال -

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية .3

  يوجد رصدال -
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 القصف بالذخائر العنقودية .4

 صف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية مدينة مسكنة في محافظة حلب.ق -

 القصف بالذخائر الفراغية .5

  يوجد رصدال -

 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

  يوجد رصدال -

 القصف بقذائف الهاون  .7

  يوجد رصدال -

 خخاتمف .8

  يوجد رصدال -

 الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف والكوادر املراكز الحيوية  .9

 صف النظام وحلفاؤه مسجًدا في مدينة مسكنة في محافظة حلب.ق -

 2017 /5 /27السبت  -و

 قصف متنوع بري وجوي  .1

ق في محافظة حماة )مدينتا مناط 10منطقة في سورية موزعة على النحو اآلتي:  29ركز القصف على ت -

اللطامنة وكفرزيتا، وبلدات الزكاة ولطمين وحصرايا ودكيلة وأبو دالية والقسطل ومنطقة وادي العذيب 

وناحية عقيربات(، ومنطقتان في محافظة حلب )مدينتا مارع واعزاز(، ومنطقة واحدة في محافظة ريف 

مناطق في   5عا البلد، وبلدتا النعيمة وغرز(، ومناطق في محافظة درعا )در  3دمشق )بلدة بيت نايم(، و

 8محافظة حمص )مدينة السخنة ومنطقة الصوامع وحقل الهيل ومنطقة أراك وجبال الشومرية(، و

مناطق في محافظة الرقة )مدينة الرقة، وقرى وبلدات: هنيدة والعكيرش ي والحمام ومزرعة حطين 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي 19وحلفاؤه واملنصورة ورطلة والكسرات(. قصف منها النظام 

مناطق في محافظة الرقة، وقصفت قوات سوريا الديموقراطية "قسد" مدينتي مارع واعزاز  8ضد "داعش" 

 حلب. في محافظة

 السالح الكيماوي  .2

  يوجد رصدال -



 
 18 

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية .3

 ال يوجد رصد -

 ةالقصف بالذخائر العنقودي .4

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفراغية .5

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية درعا البلد وبلدة النعيمة في محافظة درعا. -

 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

 ال يوجد رصد -

 القصف بقذائف الهاون  .7

 ال يوجد رصد -

 مفخخات .8

 ال يوجد رصد -

 واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف املراكز الحيوية والكوادر الطبية .9

 ال يوجد رصد -

 2017 /5 /28األحد  -ز

 قصف متنوع بري وجوي  .1

مناطق  في محافظة ريف دمشق  3منطقة في سورية؛ موزعة على النحو اآلتي:  40ركز القصف على ت -

مناطق في  7د وبلدة غرز(، و)مدينتا دوما وكفربطنا وبلدة املحمدية(، ومنطقتان في محافظة درعا )درعا البل

 9وقرية العواد(، و 17محافظة الرقة )أحياء األكراد والرميلة واملشلب وحاجز الفروسية ومحيط الفرقة

مناطق في محافظة حماة )مدن اللطامنة والسلمية وكفرزيتا، وبلدات القرقور والزيارة والسرمانية 

ظة حمص )مدينتا تلدو والحولة ومفرق تليلة مناطق في محاف 4والقسطل ودكيلة وناحية عقيربات(، و

 10مناطق في محافظة دير الزور )مدينة القورية وحي الحويقة وبلدة الحسينية(، و 3وجبال الشومرية(، و

مناطق في محافظة حلب )بلدات خلصة وزيتان والزربة وأورم الكبرى وجب الحمام والفار وصوامع الحبوب 

ة مسكنة(، ومنطقتان في محافظة الالذقية )جبل التفاحية وجبل ومحطة القطار وحي الزهراء ومدين

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  32التركمان(. قصف منها النظام وحلفاؤه 
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في محافظة الرقة، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية قرية العواد في  17مدينة الرقة ومحيط الفرقة 

مية في محافظة حماة، وقصفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أحياء محافظة الرقة، ومدينة السل

 األكراد والرميلة واملشلب وحاجز الفروسية في مدينة الرقة.  

 السالح الكيماوي  .2

  يوجد رصدال -

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية .3

  يوجد رصدال -

 العنقودية بالذخائر القصف  .4

  يوجد رصدال -

 راغيةالقصف بالذخائر الف .5

 صف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية درعا البلد في محافظة درعا.ق -

 القصف بالذخائر الفوسفورية .6

  يوجد رصدال -

 القصف بالهاون  .7

  يوجد رصدال -

 مفخخات .8

  يوجد رصدال -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف .9

 ؤه مسجد "عثمان بن عفان" في مدينة القورية في محافظة دير الزور.صف النظام وحلفاق -
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 في األسبوع الرابع من شهر أيار/مايو6الشكل )
ا

 ( عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دوليا

 

 

 ( عدد الهجمات على املراكز الحيوية والدفاع املدني في األسبوع الرابع من شهر أيار/مايو7الشكل )

4

5

2

0246

عدد الهجمات

 في األسبوع
ا
الرابع عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دوليا

من شهر أيار

ارتجاجية

فراغية

عنقودية

3

1

ر أيارعدد الهجمات على املراكز الحيوية في األسبوع الرابع من شه

أماكن عبادة خزانات مياه
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 ( عدد املجازر املرتكبة في األسبوع الرابع من شهر أيار/مايو8لشكل )ا

  

6

3

2

0

1

2

3

4

5

6

7

داعشالنظام وحلفاؤهالتحالف الدولي

عدد املجازر املرتكبة في األسبوع الرابع من شهر أيار
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 التهجير القسري  .3

 2017 /5 /22اًلثنين  -أ

واألخيرة، إلى مخيم "زوغرة"  12الـ وصل قسم من مهجري حي الوعر في مدينة حمص، ضمن الدفعة  -

لف مقاتل ومدني، استقر (، ضمت نحو أ22/5/2017في مدينة جرابلس بحلب، شمالي البالد، االثنين )

بعضهم في املدينة، فيما توجه معظمهم إلى مخيم زوغرة غرب مدينة جرابلس، ووصل القسم الثاني من 

 شخص، إلى مراكز اإليواء املوقت في إدلب وريفها. 1500الدفعة الذي يضم حوالى 

 23/5/2017الثالثاء  -ب

عائلة  120(، إن أكثر من 23/5/2017اء )قال "فيلق الشام" التابع للجيش السوري الحر، الثالث -

كم شرق مدينة حلب(  125وصلت من محافظة الرقة ومن قرى مدينة منبج إلى قرى بريف مدينة جرابلس )

 شمالي سورية.

 24/5/2017األربعاء  -ج

أحد مخيمات منطقة -(، بمشروع توسيع مخيم "صدقة" 24/5/2017بدأت جمعية "النور"، األربعاء )  -

ونصب خيمات جديدات، بهدف استيعاب أعداد املهجرين من أحياء دمشق  -يف إدلب الغربيالزوف بر 

 50يبلغ عدد الخيمات حوالى  إذالشرقية الذين وصلوا إلى إدلب إضافة للنازحين من ريف حماة الشمالي، 

 .بصورة كاملة ضمن مدة اقصاها أسبوعجهز تخيمة س

 25/5/2017الخميس  -د

  يوجد رصدال -

 26/5/2017الجمعة  -ـه

شهدت مدينة امليادين بمدينة دير الزور شرقي سورية حركة نزوح من قبل األهالي باتجاه ريف املدينة،  -

وذلك نتيجة اشتداد القصف عليها من قبل طيران التحالف الدولي. وفي السياق، شهدت مدينة البوكمال 

جراء منشورات ألقاها التحالف الدولي، طالبت بدير الزور حاالت نزوح محدودة إلى ريف املدينة، من 

 املدنيين باالبتعاد عن مراكز تنظيم الدولة.

(، باتجاه قريتي 26/5/2017نزحت عشرات العائالت من مدينة الرقة، شمالي شرقي البالد، الجمعة ) -

قوات السلحبية الشرقية والغربية التي سيطرت عليهما "قوات سوريا الديمقراطية" مؤخًرا، وتحاول 

"قسد"، املدعومة بأسلحة نوعية من قبل قوات التحالف الدولي، التقدم في مدينة الرقة، أبرز معاقل 
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ستبدأ عملية اقتحام مدينة الرقة مطلع  إذتنظيم "الدولة اإلسالمية"، بعد سيطرتها على مدينة الطبقة، 

 حزيران القادم.

 27/5/2017السبت  -و

 ال يوجد رصد -

 28/5/2017األحد  -ز

(، لالنطالق إلى 28/5/2017تتجهز الدفعة الرابعة واألخيرة من مهجري حي برزة في العاصمة، األحد )

حافلة تقل املهجرين إلى إدلب، ويتوقع  18تنطلق  إذ(. 29/5/2017محافظة إدلب، شمالي سورية، االثنين )

عداد الباقيات من مقاتل، واأل  300، بينهم شخص 1500وشخص،  800أن يكون عدد املهجرين بين 

 األطفال والنساء.
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 أخبار اللجوء .4

 5/2017 /22اًلثنين  -أ

(، للسفيرة األميركية الجديدة لدى 22/5/2017قال وزير التخطيط األردني عماد الفاخوري، االثنين ) -

قدرتها على تحمل أعباء الالجئين األمم املتحدة "نيكي هايلي" إن بالده وصلت إلى "الحد األقص ى" في 

هايلي" لألردن لبحث ملف الالجئين، أن مجموع املساعدات "لـ السوريين. وأضاف "الفاخوري"، في أول زيارة 

 للموازنة التي أقرها  1,3األميركية األساس للمملكة في العام الحالي سيبلغ حوالى 
ً
مليار دوالر، وفقا

فرنسية )أ.ف.ب(. وأردف أن "هذا الحجم غير املسبوق من املساعدات "الكونغرس"، بحسب وكالة األنباء ال

يعبر عن تفهم الجانب األميركي للتحديات الجمة التي يواجهها األردن". ولفت "الفاخوري"، أن الكلفة التي 

ر مليارات دوالر، وأنها تحتاج إلى ثمانية مليارات دوال  6,6تتحملها األردن نتيجة األوضاع السورية "تقارب 

 إضافية للتعامل".

 23/5/2017الثالثاء   -ب

 -رفع الجئون سوريون في أملانيا دعاوى قضائية  -
ً
ضد قوات النظام السوري، بحسب وسائل  -مؤخرا

 حول النتائج املرجوة منها، إذ عدها بعض الالجئين خطوة 
ً
 كبيرا

ً
إعالمية أملانية. وأثار رفع الدعاوى جدال

 كبيرة عليها.مهمة في مسارهم الثوري، في ح
ً
 ين لم يعلق آخرون آماال

 24/5/2017األربعاء  -ج

(، في افتتاح مدرسة مخصصة لألطفال 24/5/2017شارك مسؤولون أتراك وأميركيون، األربعاء ) -

( على بناء UNICEFالسوريين في مدينة أضنة جنوب تركيا. وقد عملت منظمة األمم املتحدة للطفولة )

  32املدرسة التي تضم 
ً

 طالب سوري، بتمويل من الواليات املتحدة األميركية. 1600، وتتسع لحوالى فصال

 25/5/2017الخميس  -د

استنكرت منظمات مغربية وجزائرية، من الوضع الكارثي الذي تعيشه عائالت سورية، في املنطقة  -

ن هذه الحاالت الواقعة بين حدود البلدين للشهر الثاني على التوالي. وعدت املنظمات في بيان لها، أ

اإلنسانية خطرة بما فيه الكفاية من أجل أن تقوم السلطات في البلدين بمناقشتها، وإيجاد حل لهذه 

 املشكلة، من دون أن تكون تلك العائالت رهًنا بالسياسات
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 26/5/2017الجمعة  -هـ

ضامنية مع (، في قافلة ت26/5/2017شارك عشرات من الناشطين املغاربة شرق البالد، الجمعة ) -

. وانطلقت القافلة التي دعا إليها  40الالجئين السوريين العالقين على الحدود مع الجزائر منذ أكثر من 
ً
يوما

فرع الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان )كبرى املنظمات الحقوقية املغربية(، من مدينة وجدة عاصمة شرق 

أمام "باشوية فكيك" )إدارة وزارة الداخلية في  املغرب في اتجاه مدينة فكيك، حيث نظمت وقفة احتجاجية

املدينة(، ثم اتجهت مسيرة سيًرا على األقدام إلى املكان الذي يوجد فيه الالجئون السوريون على مسافة 

حوالي كيلو مترين.  وتقدم املسيرة أطفال يحملون الفتات عليها صور األطفال الالجئين، وأخرى مكتوب عليها 

ا الحصار"، و"الالجئ السوري يستغيث"، و"إلى متى هذا الصمت أيتها املنظمات الدولية شعارات تقول "فكو 

 والوطنية".

 2017 /27/5السبت  -و

 بتشديد مراجعة القرارات الخاصة بطلبات  -
ً
أصدر "املكتب االتحادي للهجرة والالجئين" في أملانيا، قرارا

أملاني مشتبه في صلته باإلرهاب؛ أنه الجئ سوري.  اللجوء التي يقدمها سوريون، وذلك بتأثير ادعاء جندي

(، إن القرار يقض ي بإجراء 27/5/2017وقالت مجلة "دير شبيغل" األملانية في عددها الصادر السبت )

آخرين من طلبات اللجوء، وذلك  20مراجعة إضافية بصورة عشوائية لقرار واحد على األقل من بين 

دة كافة، بعد أن كانت تقتصر املراجعة العشوائية على اختيار قرار واحد بالتحقق من االلتزام بمعايير الجو 

، بحسب ما جاء على موقع "دويتشه فيله". واعترف الرئيس السابق للمكتب االتحادي "فرانك 100من بين 

 إن "ثمة أخطاء جسيمة وقعت 
ً
يورغن فايسه" بمسؤوليته عن حادثة الجندي األملاني فرانكو إيه، قائال

 وعلى أن أتحمل املسؤولية عن ذلك"، بحسب املوقع.هنا، 

 باللغة  196(، أكثر من 27/5/2017قبلت جامعة "أديمان" التركية، السبت ) -
ً
مشروع بحث ملخصا

-(. واستقبلت الهيئة التحضيرية للمؤتمر الدولي 29/5/2017العربية، وستنشر أسماءهم، االثنين )

مشروع بحث حول الالجئين في شتى بلدان اللجوء.  600أكثر من  -الالجئين السوريين، بين الواقع واملأمول 

وتقدم مئات الباحثين من شتى دول العالم بأبحاثهم للمشاركة في املؤتمر بدورته الثانية بعد إعالن جامعة 

تنظيمه من قبل جمعية النهضة العلمية في بداية شهر نيسان املاض ي. وقد سجل في « أديامان التركية»

 من ثمانٍّ وعشرين دولة حول العالم، منهم تركيا واألردن وسورية وأملانيا وقطر إضافة  627املؤتمر 
ً
باحثا

 إلى العراق وفلسطين، بحسب ما نشره رئيس قسم اللغة التركية "أحمد آك كايا".
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 28/5/2017األحد  -ز

داخل معدة الجئ قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، "إن أطباء هولنديين عثروا على أموال مخبأة  -

سوري، اشتكى من أعراض القيء واأللم الشديد في بطنه". ونقلت الصحيفة عن األطباء قولهم، "إن الالجئ 

 من تعرضه للسرقة أثناء قيامه  32البالغ من العمر 
ً
عاًما خبأ مدخراته وكل أمواله داخل معدته، خوفا

 26دوالر محفوظة في  1800األطباء مبلغ  برحلة شاقة من سورية إلى أوروبا". وأضافت الصحيفة، "وجد

 ابتلعهم قبل أن يقوم برحلته املحفوفة باألخطار"، وخضع الالجئ إلى عملية جراحية، بعد 
ً
 صغيرا

ً
كيسا

فشل األطباء في استخراج األموال عن طريق املنظار، وذلك بعد تحديد مكان األكياس املطاطية التي حفظت 

سينية. وأكدت الصحيفة أن الالجئ استعاد أمواله ومدخراته كلها، في عقب بداخلها األموال عبر األشعة ال

 تحسن حالته الصحية وخروجه من املستشفى.

أتمت السعودية االستعدادات لتنفيذ مشروع إفطار صائم لالجئين السوريين على األراض ي اللبنانية،  -

، تتولى مهمات إعداد الوجبات، ألف الجئ بالتعاون مع إحدى مؤسسات املجتمع املدني 90يستفيد منه 

وتوزيعها على األهالي في أماكن وجودهم. وقال مساعد املشرف العام للعمليات والبرامج "ماهر الخضراوي": 

"إن الغاية من هذا املشروع مساعدة الالجئين على تخفيف التكاليف املالية واملصاريف في وقت يعاني 

 دم توفر فرص العمل لتأمين دخل يومي".غالبية كبيرة من الالجئين من البطالة وع
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 خريطة السيطرة العسكرية .5

 22/5/2017اًلثنين  -أ

(، ملحاولة قوات 22/5/2017تصدت فصائل من الجيش السوري الحر وكتائب إسالمية، االثنين ) -

النظام استعادة نقاط في حي املنشية في درعا، جنوبي سورية، كانت سيطرت عليها األولى ضمن معركة 

 املوت وال املذلة"، كما دمرت آلية للنظام."

(، على منطقة الهلبة، بريف حمص 22/5/2017سيطرت فصائل من الجيش السوري الحر، االثنين ) -

كم من منطقة التنف في البادية السورية، على الحدود السورية العراقية. وقال  70الشرقي، والبعيدة 

جيش الحر، ويدعى "أبو الجراح"، لـ "سمارت"، إنهم بدعم من الناطق باسم "جيش مغاوير الثورة" التابع لل

قوات التحالف الدولي ساندوا "لواء شهداء القريتين" في تمشيط املنطقة، في عقب انسحاب عناصر تنظيم 

 "الدولة اإلسالمية" منها.

الثنين قالت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، واجهة حزب العمال الكردستاني التركي في سورية، ا -

(، إن قوات عملية "غضب الفرات" سيطرت على قرية شمال غرب مدينة الرقة، شمالي شرقي 22/5/2017)

(، في عقب مواجهات ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية"، في إطار املرحلة 21/5/2017سورية، مساء األحد )

" "حملة غضب الفرات"، الرابعة، لتقترب بذلك من سد البعث. وأفادت "قسد" في حسابها بموقع "فيسبوك

كم شمال غرب مدينة الرقة(، وعثرت على مدافع هاون  20بأنها سيطرت على قرية السلحبية الغربية )

 وطائرة استطالع وبعض األسلحة في أثناء عملية تمشيط القرية، من دون تحديد نوعها.

 جديدة تحتمعركة (، إطالق 22/5/2017أعلنت فصائل من الجيش السوري الحر في بيان، االثنين ) -

مسمى "بركان البادية"، ضد قوات النظام وامليليشيا املساندة له في البادية شرق سورية. وأوضح مدير 

جيش أحرار العشائر" التابع للجيش السوري الحر، محمد عدنان، إن فصائل الجيش "لـ املكتب اإلعالمي 

باملعركة التي تشمل بادية محافظة  الحر العاملة في منطقة البادية جميعها )لم يسمها(، ستشارك

 الكشف عن أي معلومات إضافية.
ً
 إلى بادية محافظة حمص، رافضا

ً
 السويداء، إضافة

 5/2017 /23الثالثاء  -ب

« الرحبة»(، على منطقة 23/5/2017سيطرت قوات النظام السوري وامليليشيات املساندة، الثالثاء ) -

 »ى أن قوات النظام رفعت العلم الروس ي في املنطقة بريف السويداء الشرقي. وأشار ناشطون إل
ً
تجنبا

، في منطقة «لضربات التحالف الدولي الجوية
ً
 لقوات النظام مؤخرا

ً
 عسكريا

ً
خربة »، التي ضربت رتال

 في البادية السورية.« الشحمي

 (، في نقاط استراتيجيات غرب23/5/2017تقدمت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، الثالثاء ) -

ا آخر طريق إمداد بري لتنظيم "الدولة اإلسالمية" عبر سد البعث  الرقة، شمالي شرقي سورية، قاطعة ناريًّ
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)الرشيد(، في حين انسحب األخير من قرى شرقيها وشماليها. وقال مصدر محلي إن "قسد" سيطرت على 

، لتتكمن بذلك من كم غرب مدينة الرقة( وتقدمت في ضفة نهر الفرات 20قرية السلحبية الشرقية )

السيطرة ناريا على سد الرشيد، )الذي اتخذه التنظيم سابقا سجنا له، ويعد أهم الطرق البرية التي تصل 

 مدينة الرقة بريفها الجنوبي(، وتقطع طريق اإلمداد البري للتنظيم عبره.

، على أطراف (23/5/2017دارات اشتباكات بين قوات النظام وفصائل املعارضة السورية، الثالثاء ) -

حي املنشية في درعا البلد. وتزامنت االشتباكات مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل، في محاولة من قوات 

 النظام التقدم على الحي، من دون تسجيلها أي تقدم على حساب املعارضة.

(، على مناطق عدة 23/5/2017سيطرت قوات النظام السوري وامليليشيات املساندة، الثالثاء ) -

بريف حمص الجنوبي. وتقدمت ميليشيا الدفاع الوطني إلى )جبل املحسة، تلة « القريتين»قرب من بال

الخنزير، تل السيرياتل، صوانات املحسة، سد القريتين(، وتالل أخريات عدة محيطة باملنطقة، في عقب 

 معارك مع تنظيم الدولة.

  24/5/2017األربعاء  -ج

(، على قرى شرقي الرقة وغربيها، 24/5/2017)قسد(، األربعاء )سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية"  -

شمالي شرقي سورية، وحاصرت بذلك عناصر لتنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( في بلدة أخرى. وقالت 

الناطقة باسم عملية "غصب الفرات" جيهان شيخ أحمد، إن "قسد" سيطرت على قريتي حمرة ناصر وحمرة 

ة الرقة( بعد مواجهات مع تنظيم "الدولة" دامت ثالثة أيام، وتقدمت إلى قرية كم شرق مدين 25بالسم )

 اليمامة غرب مدينة الرقة التي تتبع إداريا لناحية مركز الرقة.

(، باشتباكات مع تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( 24/5/2017قتل عدد من قوات النظام، األربعاء ) -

كم شرق مدينة حماة( وسط سورية، )الطريق الوحيد  80احية السعن )خناصر التابعة لن -على طريق إثريا 

إلى مدينة حلب(، بحسب وسائل إعالم تابعة للنظام والتنظيم. وقالت وسائل إعالم تابعة للتنظيم، إن 

 على ثالثة حواجز لقوات النظام على طريق إثريا 
ً
 11خناصر، ما أسفر عن مقتل  -عناصره شنوا هجوما

 وتدمير
ً
 آلية عسكرية لألخيرة. عنصرا

(، السيطرة على 24/5/2017أعلنت فصائل من الجيش السوري الحر وكتائب إسالمية، األربعاء ) -

بعض من الكتل السكنية في حي سجنة بمدينة درعا، جنوبي سورية، بعد اشتباكات مع قوات النظام، 

إسالمية ئل من "الحر" وكتائب بالتزامن مع قصف جوي وصاروخي مكثف. ويأتي هذا التقدم في إثر صد فصا

، من توصل الدول الضامنة التفاق "تخفيف التصعيد")روسيا،  19من قوات النظام، بعد  لهجوم
ً
يوما

 تركيا، إيران(، لوقف إطالق النار في سورية، يشمل مناطق عدة في سورية، بينها محافظة درعا.
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 2017 /5 /25الخميس  -د

(، على منطقة قصر الحالبات شرق مدينة تدمر 25/5/2017سيطرت قوات النظام، الخميس ) -

كم شمال شرق دمشق(، بريف حمص الشرقي، في وسط سورية، بعد اشتباكات مع تنظيم "الدولة 215)

 اإلسالمية"، بينما تمكن األخير من قتل وأسر عناصر لألولى.

املنشية  في حي (، على نقاط جديدات عدة25/5/2017سيطرت فصائل املعارضة املسلحة، الخميس ) -

في درعا البلد، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام وميليشيا حزب هللا اللبناني. وحاولت قوات النظام 

التقدم على حساب الثوار، وسط قصف مدفعي وصاروخي مكثف، لكنها لم تستطع من خالله تحقيق أي 

 تقدم عسكري.

بريف الرقة « كديران»(، على بلدة 25/5/2017سيطرت قوات سوريا الديمقراطية )قسد(، الخميس ) -

الغربي. جاء ذلك في عقب اشتباكات بين قسد وتنظيم الدولة استمرت منذ منتصف الليل، بالتزامن مع 

قصف صاروخي ومدفعي متبادل، دون ورود أنباء عن قتلى وجرحى. وشنت طائرات التحالف الدولي غارات 

بيل سيطرة قسد علي
ُ
 ها.جوية عدة على البلدة ق

 2017 /5 /26الجمعة  -هـ

(، تمركزات لـ "قوات سوريا الديمقراطية" في بلدة تل 26/5/2017قصفت القوات التركية، الجمعة ) -

رفعت بريف حلب الشمالي، ولم ترد أنباء عن إصابات، وسط اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" 

 في ريف مدينة مارع بريف حلب الشمالي.من جهة، والفصائل االسالمية واملقاتلة من جهة أخرى، 

 سيطرة قوات(، 26/5/2017أكد "جيش مغاوير الثورة" التابع للجيش السوري الحر، الجمعة ) -

مدينة حمص، في وسط  أخريات، شرق النظام على معمل خنيفيس للفوسفات ومناطق استراتيجية ومهمة 

"، البراء فارس، أن قوات النظام سيطرت على بلدتي سورية. وأوضح مدير املكتب اإلعالمي لـ "مغاوير الثورة

كم جنوب غرب مدينة تدمر( ومناجم الفوسفات الشرقية في البلدتين بعد 70خنيفيس والصوانة )

كم جنوب تدمر(. ونشرت  60العليانية ) على بلدةانسحاب تنظيم "الدولة اإلسالمية منهما، وسيطرت 

 85على مفرق البصيري والباردة واملحسة شمال مدينة القريتين )وسائل إعالم تابعة للنظام عن سيطرتها 

 كم جنوب شرق حمص( بعد انسحاب تنظيم "الدولة االسالمية" منها.

(، على قرية بريف الرقة الشرقي 26/5/2017سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، الجمعة ) -

كم غرب مدينة الرقة(.  25)الرشيد(، )ووادٍّ غربها، شمالي شرقي سورية، وتقدمت شمال سد "البعث" 

كم شرق مدينة الرقة(، في عقب  20وسيطرت "قوات قسد" على قرية حمرة بالسم التابعة لناحية الكرامة )

تمهيد جوي للتحالف الدولي ومدفعي، خالل األربعة أيام املاضية، وسيطرت على وادي العرن الجنوبي في 

قبل أيام، بالقرب من قرية الخاتونية غربي الرقة. وأفاد ناشطون عقب سيطرتها على وادي العرن الشمالي 

بأن "قسد" سيطرت على الجانب الشمالي من سد "البعث"، في ما ال يزال تنظيم "الدولة اإلسالمية" يتمركز 
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 إلى وجوده في مبنى إدارة السد، وذلك بالتزامن مع انفجار عربة مفخخة عند موقع لـ 
ً
جنوب السد، إضافة

كم غرب الرقة(، من دون ذكر  40قرب محطة "الراوي" للمحروقات، غرب قرية هنيدة )نحو  "قسد"

 تفاصيل عن خسائرها.

(، بين قوات املعارضة وقوات النظام وميليشياته املساندة له 26/5/2017جرت اشتباكات، الجمعة ) -

يليشياته التابعة له في ريف السويداء الشرقي. تمكنت قوات املعارضة من صد هجوم لقوات النظام وم

باتجاه سد الزلف في ريف السويداء الشرقية، وتدمير دبابتين ومدفعين فوزديكا وعربة اتصاالت في البادية 

الشامية. وتزامنت االشتباكات مع قصف جوي عنيف من قبل النظام في محاولة منه إحراز تقدم في البادية 

 األخيرة مواجهات بين قوات املعارضة وقوات النظام.الشامية. ويشهد ريف السويداء الشرقي في اآلونة 

 27/5/2017السبت  -و

(، في 27/5/2017قتل ثالثون عنصًرا من تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( وجرح عشرات، السبت ) -

مواجهات مع الجيش السوري الحر و"هيئة تحرير الشام"، في القلمون الغربي على الحدود اللبنانية. وقال 

باسم "سرايا أهل الشام" التابعة لـ"الحر" عمر الشيخ، إن التنظيم حاول التقدم إلى وادي حميد  الناطق

آخرين، في  40عنصًرا وجرح  30املتاخم لبلدة عرسال الحدودية، حيث دارت اشتباكات أسفرت عن مقتل 

نقاط جميعها التي ما قتل خمسة عناصر لـ"أهل الشام" و"تحرير الشام". وأكد "الشيخ" أنهم استعادوا ال

 تقدم فيها التنظيم في جرود بلدة فليطة، وهي آخر مناطق سيطرة "الفصائل العسكرية" في القلمون الغربي.

(، بمعارك 27/5/2017قتل ثالثة عناصر لتنظيم "الدولة اإلسالمية" وجرح سبعة آخرين، السبت ) -

ط سورية. وحاولت قوات النظام كم شرق حمص(، في وس 160مع قوات النظام، في محيط مدينة تدمر )

تحاول التقدم على حساب تنظيم "الدولة" في منطقة الصوامع، وسط اشتباكات "عنيفة"، ما أسفر عن 

مقتل ثالثة عناصر للتنظيم، وجرح سبعة آخرين بينهم حاالت بتر، وصلوا إلى مستشفيات دير الزور في 

ؤلفة من ثماني سيارات رباعية الدفع، وست املناطق الخاضعات لسيطرته. واتجهت تعزيزات عسكرية م

سيارات "زيل" عسكرية مزودة بمدافع ثقيلة نحو محيط مدينة تدمر، وصلت إلى التنظيم من قرية منوخ 

 كم شرق حمص(. 90في ناحية جيب الجراح )

(، بمواجهات 27/5/2017أعلن "جيش اإلسالم" مقتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام، السبت ) -

كم شرق العاصمة دمشق(. وصرح مكتب التواصل في  22رفين بمحيط بلدة حوش الضواهرة )بين الط

"جيش اإلسالم"، أن قوات النظام حاولت صباًحا التقدم إلى بلدة حوش الضواهرة بغطاء مدفعي 

وصاروخي، وما تزال االشتباكات مستمرة بين الطرفين، أسفرت في بدايتها عن مقتل وجرح عدد من عناصر 

ام، من دون وجود حصيلة نهائية حتى اللحظة. وأضاف مكتب التواصل أن نقاط سيطرة الطرفين النظ

كليهما لم تتغير في املنطقة، ولم تتمكن قوات النظام من تثبيت نقاط هجومها، نتيجة "الهجوم املعاكس 

 السريع" الذي يشنه مقاتلو "جيش اإلسالم".
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(، باعتقال أحد وجهاء بلدة مسرابا من مدينة 27/5/2017اعترفت "هيئة تحرير الشام"، السبت ) -

كم شرق العاصمة دمشق(، وأفرجت عنه بعد جلده. وأوضح مدير العالقات في "تحرير الشام"، 10)حرستا 

 يدعى "أبو رياض الخولي" يتبع لـ"جيش 
ً
عماد الدين مجاهد، في تصريح، أن عناصرهم اعتقلوا شخصا

 إلى أن اإلسالم" على الطريق الواصل بين ب
ً
لدة مسرابا ومدينة حرستا، "ألنه مطلوب للمحكمة"، مشيرا

 "حركة أحرار الشام" تواصلت مع "الهيئة"، وتعهدت بجلبه إلى املحكمة في وقت الحق.

(، عن 27/5/2017كم شمال العاصمة دمشق(، السبت )57)كشف املجلس املحلي ملدينة جيرود  -

ملدنية وقوات النظام. وقال مدير املكتب اإلعالمي للمجلس وجود مفاوضات بين الفعاليات العسكرية وا

املحلي "أبو عبد هللا الشامي"، إن وفد للنظام برفقة ضباط روس، التقوا وفدا من الجيش السوري الحر 

 إلى  أن املفاوضات حتى اآلن مبهمة وغير 26/5/2017وممثلين عن املجتمع املدني في املدينة، الجمعة )
ً
(، الفتا

الهدف. وأضاف "الشامي" أن قوات النظام "لم تطالب بتهجير األهالي)...( إنما طلبت أن يجروا  معروفة

 "في األيام القادمة ستجري جلسات أخرى ملعرفة التفاصيل".
ً
 تسوية وضع"، واستدرك قائال

(، تقدمها نحو أبرز معاقل تنظيم الدولة بريف حلب تحت 27/5/2017تابعت قوات النظام، السبت ) -

اء من الطيران الروس ي واملدفعية لتفصلها كيلو مترات قليالت عن مدينة مسكنة، وذلك بعد سيطرتها غط

على قرى "السكرية"، و"الجعابات"، و"مزرعة الرابعة"، و"الفرعية"، و"البوعاجوز"، ومعمل السكر، 

 عنها.وبعض التالل في محيط املنطقة، وانسحاب عناصر تنظيم الدولة لداخل املدينة للدفاع 

(، هجوًما على مواقع )هيئة تحرير الشام( في 27/5/2017شن عناصر من تنظيم الدولة، السبت ) -

بريف دمشق، وذلك من ثالثة  -املقابلة لها-جرود بلدة عرسال اللبنانية، وجرود منطقة القلمون الغربي

ا مناطق و 
ً
ادي حميد، محاور هي: شميس العجرم، خربة داوود، والشاحوط سرج النمورة، مستهدف

 واملالهي، والعجرم، وخربة يونين.

 28/5/2017األحد  -ز

(، بقذائف املدفعية وراجمات الصواريخ مواقع سيطرة 28/5/2017ـ استهدف الجيش التركي، األحد )

ا  "قوات سوريا الديمقراطية" )التابعة لحزب العمال الكردي التركي( في ريف حلب الشمالي. وجاء ذلك ردًّ

(، مدينتي مارع وإعزاز بريف حلب الشمالي. حيث قصف 27/5/2017، السبت )PYD الـت على قصف قوا

الجيش التركي مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" في كل من "عفرين ومنغ وعين دقنة واملالكية 

 وشواغرة وتل رفعت" باملدافع الثقيلة وراجمات الصواريخ.

(، على الشركة السورية لتخزين 28/5/2017األحد )سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(،  -

كم غرب مدينة الرقة( على الطريق  30التي تقع جنوب قرية هنيدة )نحو  وتوزيع املواد البترولية "سادكوب"

كم جنوب غرب مدينة  26التابعة لناحية املنصورة ) الرئيس بين مدينتي الرقة وحلب، وقرية جعيدين

 الرقة(.
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ا: املستجدات املحلية والدولية في ما يتعلق بامللف السوري   ثانيا

 املستجدات املحلّية  .1

 2017 /5 /22اًلثنين  -أ

كم شمال شرق  64(، إلى مدينة جيرود )22/5/2017دخلت قافلة مساعدات إنسانية، االثنين ) -

منظمة الهالل األحمر السوري في حسابها شاحنة، بحسب ما أفادت به  41العاصمة دمشق(، مؤلفة من 

 2500سلة غذائية، ومثلها أكياس طحين، و 8850بموقع "فيسبوك". وأوضحت املنظمة أن القافلة تتضمن 

بطانية، إضافة إلى مجموعات والدة آمنة، وحليب وألبسة  8125سلة مطبخ، و 5450سلة صحية، و

الهالل األحمر في املدينة. وقدم املساعدات الهالل  لألطفال ومواد طبية وأدوية، تسلمتها جميعها شعبة

األحمر السوري، واللجنة الدولية للصليب األحمر، وبرنامج الغذاء العاملي "اليونيسيف"، ومنظمة الصحة 

 العاملية، واملفوضية السامية لشؤون الالجئين.

(، إن مجهولين اغتالوا 22/5/2017قال "جيش النصر" التابع للجيش السوري الحر في بيان، االثنين ) -

كم جنوب مدينة إدلب(،  30ضابطا يتبع لها، ويعد أحد أفضل رماة "التاو" في صفوفه، في قرية كفربطيخ )

جيش النصر" محمد رشيد، إن ملثمين أطلقوا النار على املالزم "لـ شمالي سورية. وأوضح الناطق الرسمي 

بع رصاصات، وأسعف إلى مستشفى "سراقب"، وتوفي أصيب بأر  إذ"عالء رحمون" أمام منزله في القرية، 

 هناك.

(، وقوع اشتباكات 22/5/2017نفى "جيش الثوار" العامل في "قوات سوريا الديمقراطية"، االثنين ) -

 أنه كان هناك "عملية أمنية". وأوضح 
ً
مع "وحدات حماية الشعب" الكردية في قرية شمال مدينة حلب، مبينا

أحمد السلطان، في تصريح إلى "سمارت" أن "العملية األمنية" كانت قبل يومين،  نائب قائد "جيش الثوار"،

 أنه 45في قرية مريمين )
ً
كم شمال مدينة حلب(، ضد خاليا نائمة تابعة للنظام و"جهات خارجية"، مؤكدا

 لم تحدث اشتباكات أو خالفات بينهم وبين "الوحدات الكردية".

 2017 /5 /23الثالثاء  -ب

(، إن فصائل من الجيش السوري الحر، بدأت حملة 23/5/2017ي عسكري، الثالثاء )قال قياد -

عسكرية في قرى شمال حلب، شمالي سورية، بهدف "تطهيرها" من خاليا "هيئة تحرير الشام". وأوضح 

القيادي في "الحر"، الذي طلب أال يكشف عن هويته، في تصريح لوكالة "سمارت" لألنباء، إن "فرقة 

خاليا "تحرير الشام"، وذلك بعد  للقضاء علىمراد" و"الجبهة الشامية" شنوا حملة اعتقاالت، السلطان 

شن مجموعة تعمل تحت قيادة "فيلق الشام" لكنها محسوبة على "حركة نور الدين الزنكي" )إحدى مكونات 

مدينة حلب( ، كم شمال شرق  125تحرير الشام( هجوما على حاجز قرية حميرة التابعة لناحية جرابلس )

أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين وأسر ثالثة آخرين من فرقة "السلطان مراد". وأضاف القيادي إن عناصر 
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"الزنكي" انسحبوا إلى قرية أكدة وكفرغان وبراغيدة، حيث تدور اشتباكات في تلك القرى، في حين التزم 

 "فيلق الشام" الحياد.

تل ستة مدنيين وأصيب آخرون، الثالثاء -
ُ
(، بتفجير سيارة مفخخة في حي الزهراء في 23/5/2017) ق

مدينة حمص. ووقع التفجير أمام مركز طوارئ الكهرباء في حي الزهراء، وأسفر عن مقتل رئيس مركز 

 عن الخدمة، مع انقطاع «حسام العسس»الطوارئ في الزهراء 
ً
، وتسبب بخروج محطة تحويل الزهراء موقتا

قل املصابون إلى املستشفيات القريبات، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها الكهرباء بالكامل عن الحي. 
ُ
ون

 عن التفجير حتى اآلن.

(، سيارة مفخخة قرب حاجز املستقبل التابع لقوات النظام 23/5/2017انفجرت، الثالثاء ) -

 واملسلحين املوالين لها والواقع عند أطراف حي السيدة زينب على طريق مطار دمشق الدولي.

(، التفجيرين اللذين ضربا مدينتي حمص 23/5/2017تبنى تنظيم "الدولة اإلسالمية"، الثالثاء ) -

شخًصا، وفق ما قالت وسائل إعالم موالية  34ودمشق، وسط وجنوبي سورية، وأسفرا عن مقتل وجرح 

 للنظام.

 كم شرق مدينة حماة(، وسط سورية، الثالثاء 65أعلن املجلس املحلي لبلدة عقيربات ) -

(، البلدة وقرى أخريات خاضعات لسيطرة تنظيم "الدولة اإلسالمية" مناطق منكوبات، 23/5/2017)

محذًرا من "كارثة إنسانية"، ومناشًدا فتح ممرات آمنة للمدنيين. وقال رئيس املجلس املحلي "أحمد الحموي" 

أبو حبيالت، وأم ميل، إن قرى وبلدات عقيربات، وسوحا، وحماد عمر، ورسم العوابد، وأبو الحنايا، و 

جميعها منكوبات، وتفتقر إلى املواد الطبية وأدوية األمراض املزمنة بمثل السكري والضغط، واملواد 

الغذائية وال سيما حليب األطفال والخبز. وناشد "الحموي" األطراف الدولية جميعها السعي لفتح ممرات 

استغاثة للمنظمات اإلنسانية واإلغاثية لتقديم الدعم  آمنة لخروج املدنيين من القرى املنكوبة، وأطلق نداء

 الالزم ألهالي ريف حماة الشرقي املوجودين في محافظة إدلب.

(، إن خمسين عنصًرا من "قوى األمن الداخلي" 23/5/2017قالت "اإلدارة الذاتية الكردية"، الثالثاء ) -

 55رين من انطالقها، في بلدة عين عيس ى )أنهوا دورة عسكرية بإشراف مدربين من التحالف الدولي بعد شه

 كم شمال الرقة(، شمالي شرق سورية.

(، إنها أنهت دورة قتالية 23/5/2017قالت "فرقة الحمزة" التابعة للجيش السوري الحر، الثالثاء ) -

كم شمال حلب(، شمالي سورية، بهدف رفع  75ملئتي مقاتل بعد شهر من بدئها بالقرب من بلدة الراعي )

 فاءة القتالية"."الك

(، 23/5/2017كم شمال إدلب(، شمالي سورية، الثالثاء ) 37افتتح معرض للكتب في مدينة الدانا ) -

بهدف "زيادة املعرفة" و"األنشطة العلمية"، بحسب ما أفادت منظمة "منصة وطن". وأوضح املدير 

كتاب من  500ة أيام، جمع فيها التنفيذي للمنظمة املهندس "وليد زيات" أن املعرض أقيم بعد تجهيز لثالث
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املراكز واملكتبات وبعض املتبرعين. وأضاف أن املعرض يشمل كتًبا لألطفال والنساء، وأخرى دينية 

 وتاريخية، إضافة إلى الشعر والروايات.

 2017 /5 /24األربعاء  -ج

(، 24/5/2017)كم جنوب شرق مدينة إدلب(، األربعاء  50نفى املجلس املحلي الحالي لبلدة سنجار ) -

 املجلس القديم بالترويج 
ً
االتهامات التي وجهها ناشطون له، بتأليفه من قبل "هيئة تحرير الشام"، متهما

إن املجلس  -في وقت سابق-لذلك. وكان مجموعة ناشطين في "تجمع شباب تنسيقية سنجار وقراها"، قالوا 

أشخاص مقربين من "تحرير الشام"،  الحالي تألف عن طريق "املحسوبية"، وصلة أعضائه بعناصر أو

االنقالب" على املجلس القديم، ومطالبين بحله، بعد التشاور مع وجهاء البلدة وقراها، على "بـ واصفين ذلك 

 حد قولهم.

كم شرق مدينة درعا(، جنوبي سورية، األربعاء  40قال مركز الشرطة "الحرة" في مدينة بصرى الشام ) -

ضية في املدينة منذ تاريخ إنشاء املركز. وأوضح رئيس مركز الشرطة، ق 1332(، إنه حل 24/5/2017)

، بعد سيطرة فصائل الجيش السوري 2015النقيب زياد العباس، أن املركز افتتح في بداية شهر آب من عام 

 الحر على املدينة، ويتميز بأنه ال يستخدم عناصره للسالح في عمله، ويدعم من قبل شركة "أجاكس".

(، إن عناصر 24/5/2017التربية والتعليم في الحكومة السورية املؤقتة "عمار برق" األربعاء )قال وزير  -

الشرطة "الحرة" يتولون حراسة املراكز االمتحانية في محافظة حلب، مع انطالق اليوم األول منها. وأضاف 

 بتأمين بدائل من ا
ً
ملراكز الرئيسة، في حال "برق"، أن الوزارة، التي تشرف على االمتحانات، قامت مسبقا

 بالدورات السابقة، 
ً
 إلى أن الطالب يشعرون "بمزيد من األمان والراحة" مقارنة

ً
حصل أي طارئ، مشيرا

 بسبب توقف القصف الجوي على املحافظة.

(، إن "تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( سّرع خطواته 24/5/2017قال "جيش اإلسالم"، األربعاء ) -

الجنوبية في دمشق، بعد انتهاء مهمة قتال الثوار". وأكد الناطق الرسمي باسم "جيش  للخروج من األحياء

حمزة بيرقدار، أنه لم تقع اشتباكات بين قوات النظام والتنظيم في تلك األحياء". وأوضح أن  "،اإلسالم

شق" )قائد النظام أطلق في وقت سابق سراح قادة بالتنظيم منهم "أبو صياح طيارة" الذي شغل "والي دم

عسكري( و"أبو سالم العراقي". وأضاف "بيرقدار" أن املعلومات الواردة إليهم تشير إلى دخول كتائب "أبناء 

 الجوالن" املوجودات في منطقة يلدا إلى حي الحجر األسود، وكانت قد دخلته في العام املاض ي.

(، اجتماًعا ملناقشة 24/5/2017)عقدت رابطة اإلعالميين في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، األربعاء  -

أوضاع الغوطة الشرقية والتجييش اإلعالمي الذي ظهر خالل اقتتال الفصائل هناك. وقال نائب مجلس 

ا، وعقد في مدينة حرستا ) كم شمال شرق 10إدارة الرابطة، عبد الرحمن طفور، إنَّ االجتماع كان دوريًّ

 في الرابطة، و  170مدينة دمشق(، وضم 
ً
التأكيد على محاربة النظام وإسقاط رئيس النظام فيها  ددُج عضوا

 "بشار األسد" وأركانه جميعها، والوقوف ضد االقتتال الدائر في الغوطة الشرقية.
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(، 24/5/2017الشرطة القضائية"، األربعاء )"لـ أنهت "الهيئة اإلسالمية إلدارة املناطق املحررة" دورة  -

 لب( شمالي سورية، بعد خمسة أيام من التدريب على "العلوم الجنائية".كم شمال إد 46في مدينة الدانا )

كم شمال حلب(.  43(، في انفجارين ضربا مدينة إعزاز )24/5/2017جرح أربعة أشخاص، األربعاء ) -

حيث انفجرت عبوة ناسفة "مجهولة املصدر" في حي شرقي املدينة، في سيارة كانت متوقفة، ولم تسجل 

التفجير األول، والذ اثنان  في إثرتحم ثالثة أشخاص كانوا على دراجة نارية تجمع األهالي إصابات. بعدها اق

 منهم بالفرار، فيما فجر الثالث نفسه في مكان االنفجار األول، ما أدى إلى جرح أربعة أشخاص.

 2017 /5 /25الخميس  -د

شفى لألطفال والنساء في (، مست25/5/2017(، الخميس )Hand in HAndافتتحت منظمة "يد بيد" ) -

كم شمال مدينة إدلب(، على الحدود مع تركيا، بحضور شخصيات تركية وقادة عسكريين.  70قرية أطمة )

 
ً
ويمتاز املستشفى بوجود قسم خاص لتشخيص مرض سرطان الثدي وعالجه، ويقدم خدماته مجانا

، وقسم جراحة لألطفال وغرفتي عمليات،  60للمراجعين، ويحوي 
ً
وغرفة عناية مشددة، وقسم سريرا

 حاضنة، ويعد األكبر في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام. 23حاضنات يحوي 

(، حزب "االتحاد الديمقراطي" الكردي 25/5/2017اتهم حزب "الديمقراطي الكردستاني"، الخميس ) -

القرى بمنطقة سنجق،  هللا" في أثناء عودته من عزاء في إحدى باختطاف عضو اللجنة املركزية له "نافع عبد

كم شمال شرق الحسكة(. وجاء في بيان نشره "الديمقراطي الكردستاني" في  80التابعة ملدينة القامشلي )

هللا" إلى جهة مجهولة، ومصيره  صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن "االتحاد الديمقراطي" اقتاد "عبد

 أن عناصر مسلحين لألخير د
ً
هموا مكتب املجلس الوطني في حي الكورنيش مجهول حتى اللحظة، مضيفا

 بالقامشلي، وأغلقوه بعد إجبار من بداخله على املغادرة.

(، قيام قوات النظام برفع 25/5/2017أكد "جيش النصر" التابع للجيش السوري الحر، الخميس ) -

 إلى أن
ً
ه من املمكن أن تكون سواتر ترابية بارتفاعات عالية في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، مشيرا

 هذه السواتر لفصل املناطق، وليست ألغراض دفاعية.

 2017 /5 /26الجمعة  -هـ

(، إن حملة إعالمية 26/5/2017قال فصيل "فيلق الشام" التابع للجيش السوري الحر، الجمعة ) -

كتب بدأت ضد فصائل "درع الفرات"، شمال وشمال شرق مدينة حلب، شمالي سورية. وأوضح مسؤول امل

ن هجمة "قوية" بدأت ضد فصائل أاإلعالمي لـ "فيلق الشام"، ويدعى "عمر الشمالي"، في تسجيل صوتي، 

عملية "درع الفرات"، مبيًنا أن الهدف من مثل هذه التسجيالت هو اإلساءة للمقاتلين، وأنهم يرفضون أي 

نشر في وسائل التواصل  إساءة ألي فصيل من دون دليل وإثبات. وكانت امرأة ظهرت في تسجيل مصور 

 لـ "الجبهة 25/5/2017االجتماعي، الخميس )
ً
(، قالت إنها زوجة أحد مقاتلي "فيلق الشام"، ووجهت اتهاما

كم شمال شرق حلب(، إللقاء القبض على  38الشامية" بدهم منزلها في بلدة الراعي، التابعة ملدينة الباب )
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 الفصائل إلى زوجها، و"هددوها وأخواتها أنهم سيأخذونهن س
ً
بايا"، إضافة إلى إهانتهن وسّبهن، داعية

التحرك ووقف هذه التصرفات. وبدوره أمهل "فيلق الشام" العامل املرأة التي اتهمت "الجبهة الشامية" 

ساعة لتقدم الدليل على اتهامها، وإال سيعد ذلك إساءة  24بدهم منزلها، وتهديد نساء بأخذهن "سبايا"، 

 لألخيرة.

(، أن املعركة التي 26/5/2017، الجمعة )«عبد الستار السيد»ر أوقاف النظام السوري صرح وزي -

وأضاف السيد في كلمة «. الحق والباطل»تجري على األراض ي السورية، ليست معركة دينية، إنما صراع بين 

 :
ً
شدد، التي تنادي علينا العمل من أجل التصدي للفكر املنحرف واملت»نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، قائال

ولفت الى أن ما أسماه باإلرهاب، يسعى لتدمير مقدرات سورية «. به التنظيمات اإلرهابية والفكرية الّضالة

املقاومة، وإذالل أبنائها ليكونوا رهًنا باملخططات الصهيونية واألميركية على حد تعبيره. وتابع عبد الستار 

د في سورية، إضافة إلى خسارة ممتلكات كبيرة وأماكن ، دمر أكثر من ألف مسج«اإلرهاب»السيد، أن 

 تاريخية في البالد.

مناطق وجودها،  لها، لخدمة(، تأليف مجلس موحد 26/5/2017أعلنت "عشائر املوالي"، الجمعة ) -

كم جنوب إدلب(، شمالي سورية. وقال الناطق الرسمي  60وذلك في اجتماع قرب مدينة خان شيخون )

املوالي املوحد" عمار أبو أحمد، إن املجلس يهدف إلى تأمين الخدمات اإلغاثية والطبية باسم "مجلس عشائر 

والخدمية ملناطق وجود عشائر املوالي في املنطقة املمتدة من ريف حلب الجنوبي إلى ريفي إدلب وحماة 

 الشرقي.

رية، (، في مدينتين بمحافظة إدلب، شمالي سو 26/5/2017تظاهر عشرات األشخاص، الجمعة ) -

شخص في مدينة إدلب في عقب صالة الجمعة،  300تأكيدا على استمرار الثورة السورية؛ حيث تظاهر نحو 

ورفعوا علم الثورة السورية ورايات بيضاء، ورددوا هتافات تطالب بإسقاط النظام وحلفائه، ونددوا 

ب مدينة إدلب(، تظاهر كم جنو  54باملؤتمرات الخارجية رافضين تقسيم البالد. وفي مدينة التمانعة )

العشرات مطالبين بإطالق سراح املعتقلين وإسقاط النظام، ورددوا هتافات تندد بالقصف الذي طال 

 مناطق لم يشملها "اتفاق تخفيف التصعيد".

(، حملة "الباب صديق" ملطالبة 26/5/2017أطلق ناشطون في مدينة الباب شرق حلب، الجمعة ) -

خفيف املظاهر املسلحة داخل املدينة، وإيقاف إطالق الرصاص فصائل الجيش السوري الحر بت

 العشوائي.
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 27/5/2017السبت  -و

يعاني املرض ى في املشفى الوطني بمدينة الحسكة غياب الرعاية الطبية الالزمة وانقطاع األدوية، بسبب  -

ة الذاتية" الكردية اإلدار "لـ رفع قوات النظام يدها عن املستشفى، ومنع تزويد قوات "األسايش" التابعة 

باألدوية واألجهزة الالزمة، ما يضطر ذوي املرض ى لشراء املستلزمات جميعها من صيدليات خارج املستشفى 

 لقضاء حاجة مرضاهم.

(، وجود مقرات عسكرية لها 27/5/2017نفت "فرقة الحمزة" التابعة للجيش السوري الحر، السبت ) -

(، مضيفة أنها "ال تنوي التدخل في شؤون املدنيين". وقال كم شرق مدينة حلب 35داخل مدينة الباب )

رئيس املكتب اإلعالمي للفرقة، ماجد الحلبي، إنهم يملكون فقط "مقرات لحفظ األمن العام، للحفاظ على 

املؤسسات العامة، وسيجري سحب هذه املقرات األمنية مجرد تحقيق االستقرار في املدينة". وأوضح أن 

تشكلت في مناطق درع الفرات،  واملحاكم التيلها داخل املدينة للهيئات القضائية الفرقة تخضع في عم

 بالتعاون مع األمن الوطني الذي "يعد دعامة من دعامات االستقرار وحفظ األمن العام" بحسب تعبيره.

(، بإدخال املواد الغذائية بصورة يومية عبر حاجزي بلدة 27/5/2017سمحت قوات النظام، السبت ) -

كم جنوب العاصمة دمشق(، إلى القرى والبلدات جنوبي العاصمة  6بيال وحي سيدي مقداد )حوالى ب

دمشق، في وقت أبقت على "اإلتاوات" املفروضة على املواد. وأوضح أحد مسؤولي املعبر، ويدعى "أبو عمر"، 

املئة على كل كيلو إتاوة" قدرت بنسبة سبعة ب"بـ أن قوات النظام سمحت بإدخال املواد الغذائية فقط، 

 إلى أن األولى تشدد على املواد الطبية، وال تسمح بإدخال أكثر من ظرف واحد من كل نوع دواء.
ً
 غرام، الفتا

(، أن الدفعة 27/5/2017الذي يشكل نواة قوات سوريا الديمقراطية، السبت )PYD الـأعلن حزب  -

(، قادمة من 26/5/2017) سورية، الجمعةفي  الثالثة من األسلحة األميركية قد وصلت إلى مناطق سيطرتها

ساعة فقط على وصول الدفعة الثانية، وقد شملت هذه الدفعة مجموعة من قطع  24العراق، وذلك بعد 

،بها  ودتزُ الغيار لآلليات التي 
ً
إضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر وبعض الصواريخ الحرارية، لصد  سابقا

 عن ب
ً
 عض املدرعات الثقيلة التي تتناسب مع املناطق الجغرافية الوعرة.تقدم الدبابات، فضال

 28/5/2017األحد  -ز

كم جنوب غرب مدينة إدلب(، شمالي سورية، اليوم األحد،  31ناشد مجلس محلي قرية الصحن ) -

املنظمات والجمعيات، توفير الخدمات األساسية للقرية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم. وأوضح مدير 

تب اإلعالمي للمجلس "سامر الحسين" إن القصف دمر البنية التحتية للقرية، حيث دمرت شبكة املك

الكهرباء بصورة كاملة، وعشرة باملئة من األهالي فقط تصلهم الكهرباء على نفقتهم الخاصة، من جراء ارتفاع 

اط الطبية من جراء أسعار املحروقات وألواح الطاقة الشمسية. وأضاف أن القرية تفتقد املدارس والنق

التواصل مع جهات ومنظمات عدة، ولم ترد حتى اآلن. ولفت ى جر تدميرها من قبل قوات النظام، و 
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يبلغ سعر  إذعائلة نازحة، يشترون املياه من القرى القريبة  13عائلة، بينهم  463"الحسين" أن حوالى 

 ميركي(.دوالر أ 9)برميل( أربعة آالف ليرة سورية  22الصهريج الواحد )

(، بدء تداول عملته الخاصة "الدينار والدرهم 28/5/2017أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية، األحد ) -

والفلس" بين األهالي في مدينة الرقة، شمالي شرقي سورية. ونشرت وسائل إعالم التنظيم صور لتداوالت 

ذائية مسعرة بعملته، فيما لم يوضح العملة الخاصة به بين املدنيين في املدينة، وأخرى للبضائع واملواد الغ

 التنظيم قيمة عملته أمام الدوالر.

(، شركة "زين لالتصاالت" بسحب إعالن ترويجي مصور 28/5/2017طالب ناشطون سوريون، األحد ) -

نشرته بحلول شهر رمضان املبارك، يظهر فيه لقطة تبّرئ النظام من جريمة قصف حي في مدينة حلب، 

 الطفل "عمران"، وتدعي أنه أصيب بتفجير لتنظيم "الدولة اإلسالمية". في إثرهشمالي سورية، أصيب 
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 املستجدات الدولية في ما يتعلق بامللف السوري .2

 5/2017 /22اًلثنين 

داعمي اإلرهاب" "لـ (، الواليات املتحدة األميركية ببيع األسلحة 22/5/2017اتهمت إيران، االثنين ) -

 لتزويد السعودية بأسلحة بهدف ونشر سياسية "الخوف من إيران
ً
"، وذلك بعد توقيع أميركا عقودا

"مواجهة التهديدات اإليرانية". وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية "بهرام قاسمي" إن على 

الواليات املتحدة "التخلي عن سياستها املثيرة للحرب من خالل إثارة الرهاب من إيران وبيع األسلحة إلى حماة 

اإلرهاب )...( إذ ستفض ي إلى دعم الجماعات اإلرهابية في املنطقة"، وفق ما نقلت وكالة "إيرانا" اإليرانية 

 الرسمية.

جميع األطراف » (، إن22/5/2017قال املبعوث األممي إلى سورية "ستافان دي ميستورا"، االثنين ) -

وأضاف "دي «. بانعقادها في حزيران/ يونيو أبدت تقبال لفكرة أن تدعو األمم املتحدة إلى جولة سابعة نأمل

، مشيرا «للمرة األولى، حصلنا على موافقة جميع األطراف ليناقشوا معنا على مستوى الخبراء»ميستورا" 

ال تسعى إلى صياغة دستور »ونوه إلى أن األمم املتحدة «. مرحلة جديدة في اإلعداد ملفاوضات حقيقية»إلى 

 «.لم نفعل سوى التمهيد للحظة التي سيقوم فيها السوريون بذلك»، وقال «سوري جديد في جنيف

، «إيران لن تمتلك أسلحة نووية»(، إن 22/5/2017قال الرئيس األميركي "دونالد ترامب"، االثنين ) -

اإلدارة السابقة منحت إيران فرصة الستكمال إرهابها، »وذلك في إطار زيارته إسرائيل. وأضاف "ترامب": 

كل فعل تقوم به إيران في منطقة »وتابع: «. هار، ويبدو أن بعض األشخاص ال يفهمون ذلكوتحقيق االزد

 «.الشرق االوسط يعكس مدى حرصها على تمويل وتسليح الجماعات اإلرهابية

(، أن قمة الرياض التي جمعت الواليات 22/5/2017رأى الرئيس اإليراني "حسن روحاني"، االثنين ) -

 عربية و 
ً

إسالمية، ووجه فيها نقد شديد للجمهورية االسالمية كانت "استعراًضا" من دون "أي املتحدة ودوال

(، في 19/5/2017قيمة سياسية". وقال روحاني في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ إعادة انتخابه، الجمعة )

طهران أن "االجتماع في السعودية كان استعراًضا من دون أي قيمة سياسية، لقد سبق أن نظمت 

 عودية مثل هذه العروض في السابق".الس

(، إيران بوقف دعمها 23/5/2017، االثنين )«زيغمار غابرييل»طالب وزير الخارجية األملاني،  -

هذا الدعم يساهم في زعزعة استقرار الشرق »للجماعات املسلحة في سورية والعراق. وأكد غابرييل أن 

إيران، واتهامها  -بصورة غير مباشرة-اء دين أملانيا ج«. األوسط إذا أرادت إيران عالقات طيبة مع الغرب

 مع الدين الذي صدر عن القمة العربية 
ً
األميركية التي عقدت -اإلسالمية -بزعزعة استقرار املنطقة، تزامنا

 في الرياض.

تعهد الرئيس األميركي "دونالد ترامب" بأن يظل داعًما لدولة إسرائيل، في وجه "التحديات التي  -

، مؤكًدا أنه سيمنع إيران من امتالك "أسلحة نووية". وقال في كلمة ألقاها في املتحف اليهودي في تواجهها"
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مدينة القدس: "بالنيابة عن الواليات املتحدة، نتعهد أن نقف إلى جانبكم، حتى نستطع هزيمة اإلرهاب 

تلوا من وتحقيق األمن والسالمة لكل أبنائنا". وأضاف: "اإلسرائيليون اختبروا الكره و 
ُ
عدموا وق

ُ
العنف، وأ

 قبل اإلرهابيين".

(، عن ثقته التامة 22/5/2017عبر مبعوث األمم املتحدة إلى سورية "ستيفان دي ميستورا"، االثنين ) -

بإمكانية انعقاد جولة سابعة من محادثات السالم السورية في حزيران/ يونيو في جنيف. وقال في تقريره إلى 

(، إن "جميع األطراف أبدت 19/5/2017جولة السادسة التي انتهت، الجمعة )مجلس األمن الدولي عن ال

 تقبال لفكرة أن تدعو األمم املتحدة الى جولة سابعة نأمل بانعقادها في حزيران/ يونيو".

 5/2017 /23الثالثاء  -ب

منطقة (، أن هناك أدلة على استخدام غاز السارين في 23/5/2017أعلنت مسؤولة أممية، الثالثاء ) -

خان شيخون بمحافظة إدلب، مشيرة إلى أن األمم املتحدة تعمل على الحصول على ضمانات أمنية مطلوبة 

 قبل إرسال فريق دولي من الخبراء إلى املوقع الذي يشتبه بأنه تعرض لهجوم بغاز السارين في سورية.

 5/2017 /24األربعاء  -ج

(، إن "محادثات "آستانة" القادمة 24/5/2017عاء )قال وزير الدفاع الروس ي "سيرغي شويغو"، األرب -

ستتضمن توقيع "وثيقة املناطق اآلمنة"، وتوسيعها لحدود مناطق اتفاق "تخفيف التصعيد" في سورية. 

وأضاف "شويغو" في كلمة أمام مجلس النواب الروس ي )الدوما(، إن املمرات اآلمنة يجب أن تكون بعمق 

الروسية"، معرًبا عن أمله بأن تتمكن روسيا من تنسيق الخرائط بهذا كيلو متر واحد "حسب املقترحات 

الشأن خالل "محادثات األستانة" املفترض عقدها مطلع تموز املقبل. وأردف "شويغو" أنه يتوجب تحديد 

ماهية القوات التي ستنتشر في املمرات اآلمنة ونقاط مراقبة الهدنة، ويجب اعتماد آلية الرد على الخروقات، 

 شيًرا لتواصله مع نظيره اإلسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" حول إقامة املنطقة الجنوبية لتخفيف التصعيد.م

كثفت روسيا والواليات املتحدة األميركية التنسيق الجوي بين قواتهما في األجواء السورية لتفادي  -

(. وقال قائد 24/5/2017اء )وقوع الحوادث، بحسب ما صرح ضابط في القوات الجوية األميركية، ليلة األربع

القوات الجوية األميركية في الشرق األوسط "جيفري هاريجان"، "كان علينا تكثيف التنسيق الذي نجريه 

 مع الروس بشأن قواعد عدم االشتباك، في ظل ضيق املجال الجوي".

ة أميركية تابعة (، أن طائرة روسية اعترضت طائر 24/5/2017أعلنت وزارة الدفاع األميركية، األربعاء ) -

للتحالف الدولي في السماء السورية. وصرح "جيفري هارغيان" قائد القوة الجوية للقيادة املركزية األميركية 

أو سوخوي  22في الشرق األوسط وغربي آسيا، خالل موجزه الصحفي أن طائرة روسية من طراز سوخوي 

ورية، من دون أن يحدد املنطقة والزمان لهذه قد اعترضت طائرة أميركية ناقلة للوقود في السماء الس 30

 الحادثة.
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(، عن قلقها من الخطر الذي ينتظر أكثر من 24/5/2017أعربت منظمة "اليونيسيف"، األربعاء ) -

مليوني طفل سوري محاصرين وال يحصلون على لقاحاتهم الالزمة. حذرت منظمة األمم املتحدة للطفولة 

ماليين طفل سوري بحاجة إلى مساعدات أولية، ومعرضون لإلصابة  5 ، في تقريرها الجديد أن”يونيسيف“

بأمراض خطرة، في ظل ندرة املساعدات اإلنسانية أو فقدها بصورة كاملة من مناطق وجودهم ضمن 

الحصار. أضاف البيان أنه ثمة حالة من التخّوف لدى املنظمة من انتشار مرض شلل األطفال ألنهم لم 

 في سورية في عام يحصلوا على اللقاحات 
ً
 إلى أن املرض قد انتشر سابقا

ً
. وحذر 2013الضرورية، مشيرا

املدير اإلقليمي للمنظمة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، "خيرت كاباالري"، من استهداف املستشفيات 

 أن "العنف يهدد بقاء األطفال على قيد الحياة".
ً
 واألنظمة الصحية في أماكن النزاعات، مؤكدا

 5/2017 /25الخميس  -ـه

(، أن 25/5/2017أعلن األمين العام لحلف شمال األطلس ي )الناتو( "يانس ستولتنبرغ"، الخميس ) -

الحلف سينضم إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش(، الذي تقوده الواليات املتحدة 

ة البلجيكية بروكسل، قبيل قمة الحلف التي األميركية. وأضاف "ستولتنبرغ"، في مؤتمر صحافي في العاصم

 
ً
سيشارك فيها الرئيس األميركي "دونالد ترامب" أن قرار االنضمام جاء بطلب من الواليات املتحدة، مؤكدا

أن ذلك ال يعني أن الحلف سيشارك في العمليات العسكرية. ورأى "ستولتنبرغ"، أن انضمام الحلف 

 حدة الصف في مكافحة اإلرهاب".للتحالف سيوجه "رسالة قوية" في "و 

(، القبض على أربعة عناصر من تنظيم 25/5/2017أعلن جهاز األمن الفدرالي الروس ي، الخميس ) -

، بحسب ما أوردته وسائل إعالم روسية. وذكرت وكالة «التخطيط لتفجيرات في وسائل النقل»الدولة، بتهمة 

ات في موسكو وسان بيترسبورغ بإدارة من تنظيم أن الخلية كانت تحضر لتنفيذ عملي« إنترفاكس»أنباء 

الدولة في سورية. وأوضح مركز العالقات العامة لهيئة األمن الفدرالية في بيان أن الخلية تضم روسيا 

ومواطنين من آسيا الوسطى، سبق لهم أن انضموا وقاتلوا تحت راية تنظيم الدولة في سورية والعراق. 

 «.ودها أحد عناصر التنظيم الذين قدموا إلى روسيا بشكل غير شرعياملجموعة يق»وأضاف املركز أن 

 ملسؤول إيراني يفيد بإنشاء ثالث 25/5/2017اإليرانية، الخميس )« فارس»نقلت وكالة أنباء  -
ً
(، حديثا

حسن »مصنع للصواريخ الباليستية تحت األرض. وجاء هذا بعد أيام قليلة من فوز الرئيس اإليراني 

املدعوم من « إبراهيم رئيس ي»، و«محمد باقر قاليباف»ة جديدة بعد انتخابات، نافسه فيها ، بوالي«روحاني

أنه « أمير علي حاجي زاده»التابعة للحرس الثوري العميد « الجوفضاء»الحرس الثوري. وكشف قائد قوات 

 على أيدي الخبراء اإليرانيين إعداد وتصميم وتصنيع جميع املواد األولية،  ري جي»
ً
الداخلة في صناعة حاليا

إلى أن الصاروخ البالستي الجديد الذي تعمل إيران « أمير»وأشار «. هياكل الصواريخ ووقودها وباقي أجزائها

 «.دزفول »على تصنيعه، سيطلق عليه اسم 

طالب األمين العام لألمم املتحدة "أنطونيو غوتيرس"، مجلس األمن الدولي بمحاسبة املسؤولين عن  -

ة التي استهدفت املنشآت الطبية في سورية. في تقرير جديد لألمم املتحدة كشف عنه الهجمات العسكري
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(، جاء فيه أن املنظمة قد وثقت منذ بداية الثورة في سورية 25/5/2017أمينها العام "غوتيرس"، الخميس )

طبية في هجمة عسكرية ضد املنشآت ال 400عامل في القطاع الطبي، إضافة إلى  800وحتى اليوم استشهاد 

 إلى 
ً
. مضيفا

ً
 مجلس االمن الدولي إلى دين هذه التصرفات، ومحاسبة املسؤولين عنها دوليا

ً
سورية، داعيا

ذلك أنه من الضروري أن توقف أطراف الصراع في سورية استهدافها العسكري للمنشآت الحيوية من 

 أعضاء األمم املتحدة بوضع قو 
ً
انين ملزمة، وآلية حديثة أماكن عبادة ومدارس ونقاط طبية، مطالبا

 لتطبيقها بهدف احترام القوانين الدولية املختصة بالشأن اإلنساني.

 5/2017 /26الجمعة  -هـ

(، أن خبراء من الدول الضامنة التفاق مناطق 26/5/2017أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة ) -

لك املناطق في سورية. ويأتي هذا وإيران وتركيا( سيقومون برسم حدود ت ")روسيا"تخفيف التصعيد

، من توصل الدول الضامنة التفاق "تخفيف التصعيد" لوقف إطالق النار في سورية،  21اإلعالن، بعد 
ً
يوما

شهدت الجلسة الختامية انسحاب عدد من ممثلي  إذولم يحظ هذا االتفاق بموافقة الفصائل املشاركة، 

 اوضات بأنه "غير شرعي" و"مشروع تقسيم" لسورية.الفصائل، في ما وصفته الهيئة العليا للمف

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي غوالر، أن بالدها تملك "قوات خاصة" في سورية، لكنها ال تنوي  -

إرسال قوات برية الستعادة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة اإلسالمية". وقالت "غوالر" إلذاعة 

 أن "هناك قوات خاصة تقوم بعمليات " إن "فرنسا ليست 1-"أوروبا
ً
موجودة على االرض في سوريا"، مضيفة

آنية، لكن إرسال قوات بشكل كثيف أمر مختلف"، بحسب ترجمة وكالة األنباء الفرنسية )أ.ف.ب( للمقابلة 

(. وأشارت "غوالر" أن فرنسا تنفذ "كل حصتها في التحالف" الدولي ضد 26/5/2017التي نشرتها، الجمعة )

نظيم "الدولة" بطائرات قتالية متمركزة في املنطقة، إضافة إلى مستشارين وعسكريين وعناصر سالح ت

 املدفعية الفرنسيين. ولفتت "غوالر" أن "الفكرة حتى لدى االميركيين، هي تكثيف القوات الحالية".

ول املشاركة الد (،26/5/2017، الجمعة )«زيد بن رعد»طالب مفوض األمم املتحدة لحقوق اإلنسان  -

في التحالف ضد تنظيم الدولة جميعها، بتمييز األهداف العسكرية من املّدنية خالل الضربات الجوية ضد 

مواقع التنظيم. وأكد زيد أن أعداد القتلى والجرحى املدنيين تزايدت بصورة كبرى، نتيجة الضربات الجوية 

يار، استهدفت طائرات للتحالف الدولي بغارة في مدينتي الرقة ودير الزور بسورية. وأضاف أنه في شهر أ

 باألراض ي الزراعية، بالتزامن مع مقتل  24جوية قرية في شرق مدينة الرقة، أدت إلى مقتل 
ً
آخرين  59عامال

 في مدينة دير الزور.

 التلفزيون السعودي، الجمعة ) -
ّ
 للملك سلمان، بمناسبة حلول شهر رمضان 26/5/2017بث

ً
(، بيانا

 سعي املبارك. وش
ً
ّدد "سلمان" في بيانه على سعي بالده وحرصها على لم الشمل العربي واإلسالمي، مؤكدا

وتطرق البيان، إلى ضرورة توحيد جهود الدول العربية «. لدعم كل جهد يخدم وحدة املسلمين»بالده 

ي، وشارك فيها الرئيس واإلسالمية، إلى القمة العربية اإلسالمية األميركية، التي استضافتها بالده األحد املاض 

اجتماع قادة »دولة عربية وإسالمية. ورأى امللك السعودي أن  55األميركي "دونالد ترامب"، وقادة وممثلي 
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العالم اإلسالمي قبل أيام بمدينة الرياض، شاهد على حرصنا واهتمامنا بهذا، والرغبة في توحيد جهودنا 

 للقضاء على التطرف واإلرهاب بكل أشكال
ً
 «.ه وصوره، وحماية البشرية من شرورهجميعا

(، أن العالقات ما بين روسيا وحلف شمال 26/5/2017صرحت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة ) -

«. دونالد ترامب»األطلس ي قد وصلت الى مراحل سيئة، بعد عقد الناتو، قمة بحضور الرئيس األميركي 

لف األطلس ي تمر بأعمق أزمة لها منذ نهاية الحرب الباردة. وأكدت الوزارة في بيانٍّ لها، أن عالقة روسيا والح

 .1997وتابع البيان، أن زيادة الناتو في وجوده على الحدود مع روسيا، يتناقض مع االتفاق املبرم في عام 

(، عن وفاة أحد جنوده متأثًرا بجروح أصيب بها من جراء 26/5/2017أعلن الجيش األميركي، الجمعة ) -

في شمالي سورية. وأصدرت "قوة املهام املشتركة" التي تشرف عليها قوات التحالف الدولي في  انقالب مركبته

الشمال السوري، بياًنا حول الحادث من دون ذكر تفاصيل أخرى، ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث 

ا بعمليات قتالية.
ً
 مرتبط

ت إلى مطار الشعيرات الجوي بريف (، أن النظام قد أعاد الطائرا26/5/2017أعلنت أميركا، الجمعة ) -

 حمص، بعد أن 
ُ
صيانتها وإعادتها للعمل. نشر موقع "بازفيد" األميركي، أن مسؤولين في وزارة الدفاع  عيدتأ

األميركية صرحا له "بأنَّ قوات نظام بشار األسد بدأت في إعادة الطائرات إلى مطار الشعيرات العسكري، 

". ونوه املسؤوالن بأن النظام بعد إعادة 2017األميركية في نيسان/ أبريل الذي استهدفته صواريخ توماهوك 

صيانة املطار، قام بإعادة الطائرات التي نقلها إلى قاعدة حميمم، بعد الضربة األميركية على القاعدة قائلين: 

قد وزعتها  " إلى مطار الشعيرات، بعدما كانت23" و"ميغ 22"إلى أن قوات النظام أعادت مقاتالت "سوخوي 

 على املناطق التي يسيطر عليها النظام في سورية عقب الضربة األميركية". 

(، أنه هناك مشاورات جارية 26/5/2017أكد وزير الخارجية الروس ي "سيرغي الفروف"، الجمعة ) -

لتحديد الدول التي سوف تراقب مناطق خفض التوتر، ووضع شرط موافقة النظام السوري على الدول 

كة. قال وزير الخارجية الروس ي في مؤتمر صحفي، جمعه بنظيره الصيني في موسكو، إنه "ستجري املشار 

مشاورات حول تحديد الدول التي ستوجه إليها الدعوة إلرسال عسكريين أو رجال شرطة للقيام بمهمة 

سورية قبل الرقابة والتفتيش )في مناطق تخفيف التوتر(، ستجري بطبيعة الحال بالتشاور مع الحكومة ال

 كل ش يء".

 27/5/2017السبت  -و

كشف مصدر في وزارة الدفاع الروسية، أن لدى روسيا معلومات تفيد بتوصل "قوات سوريا  -

الديمقراطية" وتنظيم الدولة االسالمية إلى اتفاق بشأن مدينة الرقة. وُيمنح بموجب االتفاق مقاتلو 

اه الجنوب، شريطة أال يتوجهوا إلى منطقة تدمر. ونقلت التنظيم ممًرا آمًنا للخروج من مدينة الرقة باتج

لن تسمح بتطبيق هذا االتفاق وأن سالح الطيران الروس ي والقوات »عن املصدر أن موسكو « إنترفاكس»

الخاصة الروسية على االرض ستمنع خروج مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية من مدينة الرقة باتجاه 

 «.الجنوب
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ن أملانيون على وضع خريطة مفصلة ألحياء مدينة حلب القديمة، ونشرها في ما يعمل باحثون جامعيو  -

في أملانيا الشرقية السابقة، يشرف « كوتبوس»بعد لالستفادة منها في حال تمت إعادة إعمارها. وفي جامعة 

على خريطة ضخمة طولها متران، وعرضها متران ونصف بمقياس « كريستوف فيسلينغ»املخطط املديني 

مخطط للمباني الرئيسة في حلب  400ألف قطعة أرض، إضافة إلى  16. حيث رسم في الخريطة 1/500

القديمة. ويشدد الباحثون في جامعة "كوتبوس" للهندسة املعمارية على أن تحديات إعادة اإلعمار ستكون 

% دمرت 30نها % من حلب القديمة تكبدت أضراًرا جساًما، بي60هائلة. وبحسب أرقام اليونسكو، فإن نحو 

 تماًما.

(، على وثيقة ملكافحة اإلرهاب 27/5/2017وقع قادة مجموعة "الدول السبع الكبرى"، السبت ) -

والتطرف املسلح في مستوى أعلى، وذلك في نهاية جلسة عمل عقدت في إطار قمتهم املنعقدة في جزيرة 

توى أعلى، وإيقافه بال كلل، نحن سننقل مكافحة اإلرهاب إلى مس»صقلية اإليطالية. نصت الوثيقة: 

من جهته أكد رئيس الوزراء «. والتحقيق في الهجمات اإلرهابية سعيا وراء الجناة وأولئك الذين يدعمونهم

أنها إشارة قوية للتضامن والصداقة مع بريطانيا بعد العملية اإلرهابية في « »باولو دجينتيليوني»اإليطالي 

 «.الكبرى مستعدة ملحاربة اإلرهاب بصرامة، مؤكًدا أن "الدول السبع «مانشستر

 مع الرئيس اإليراني 27/5/2017أجرى الرئيس الروس ي "فالديمير بوتين"، السبت ) -
ً
 هاتفيا

ً
(، اتصاال

"حسن روحاني" بحثا فيه آخر املستجدات في عملية تسوية الحرب في سورية. إذ دعا إلى ضرورة العمل 

 ي ُعقدذق خفض التصعيد الاتفا مواصلة الحوار وخاصة في إطاراملستمر في ما يخدم القضية السورية، و 

في آستانة برعاية روسية تركية إيرانية، وتباحثا أيًضا األمور االقتصادية املشتركة التي تصب في مصلحة 

وعبر  وفي نهاية املكاملة قام الرئيس بوتين بتهنئة روحاني على فوزه باالنتخابات الرئاسية اإليرانية البلدين.

عن استعداد موسكو ملواصلة العمل املشترك مع طهران، على الصعيدين الثنائي والدولي. وأكد بوتين ثقته 

 في مواصلة العمل على تنفيذ االتفاقات بين البلدين.

(، مقتل ضابط "كبير"، سبق أن شارك باملعارك في 27/5/2017أعلنت وسائل إعالم إيرانية، السبت ) -

ت النظام، وتابع لـ"لحرس الثوري اإليراني"، في مدينة غرب مدينة املوصل، شمال سورية إلى جانب قوا

 
ً
 كبيرا

ً
الحرس الثوري "بـ العراق، بالقرب من الحدود السورية. وقالت وكالة "تسنيم" اإليرانية، إن ضابطا

ية" غرب مدينة اإليراني"، يدعى "شعبان نصيري"، قتل في أثناء املعارك الدائرة مع تنظيم "الدولة اإلسالم

املوصل العراقية، وكان يحارب في سورية والعراق، للدفاع عن ما وصفه بالـ"عتبات املقدسة". من جانبه، 

تل بالقرب من مدينة بعاج التابعة ملحافظة نينوى العراقية 
ُ
قال موقع "املشرق نيوز" اإليراني إن "نصيري" ق

 كم عن الحدود مع سورية. 40التي تبعد حوالى 

(، املنعقدة في جزيرة 27/5/2017"، السبت )G7قمة مجموعة الدول السبع الصناعية " أصدرت -

ا جاء فيه أنه "في حال كانت روسيا جاهزة الستخدام نفوذها بشكل إيجابي،  صقلية اإليطالية، بياًنا ختاميًّ

للمساهمة فسنكون مستعدين للعمل معها لحل النزاع عبر تسوية سياسية"، وأن الدول السبعة "مستعدة 

في إعادة اإلعمار بعد إطالق عملية انتقال سياسية ذات مصداقية"، ودعا البيان إلى "االلتزام بوقف فعلي 
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 إليصال املساعدات اإلنسانية، لنار ووقف استخدام األسلحة الكيمإلطالق ا
ً
اوية، وإفساح املجال فورا

 كن من الدخول إلى سجون النظام".وإطالق سراح األشخاص املحتجزين بشكل تعسفي، إضافة إلى التم

خالل حديثه أمام عسكريين ” نوفوستي“أكد الرئيس األميركي "دونالد ترامب"، في تصريح جديد وكالة  -

أميركيين في قاعدة "شيغونيال" األميركية في إيطاليا، أن أميركا لن تسمح إليران بالوصول إلى سالح نووي بأي 

: "لقد اتفقنا شكل من األشكال، وذلك في عقب زيارت
ً
ه منطقة الشرق األوسط التي استهلها بالسعودية، قائال

على عدم امتالك إيران لألسلحة النووية في أي وقت وتحت أي ظرف". يذكر أن "ترامب" قد أعلن في زيارته 

 االتفاق النووي الذي وقعه أوباما مع إيران عام 
ً
 2015إسرائيل أن إيران لن تمتلك السالح النووي، واصفا

 من تقديمها الشكر لهذا 
ً
بالفوز الحقيقي إليران، مشيًرا إلى أن إيران قامت بدعم اإلرهاب في املنطقة بدال

 االتفاق.

 28/5/2017األحد  -ز

إن إيران متورطة في الهجوم (، "28/5/2017قال "معهد واشنطن" لدراسات الشرق األدنى، األحد ) -

 أالكيم
ً
ن القاعدة العسكرية التي انطلقت منها الطائرات التي نفذت اوي على مدينة خان شيخون وخصوصا

الضربة يوجد فيها عناصر تابعة لقوات الحرس الثوري اإليراني تتخذ من املطار نقطة انطالق لتوجيه 

 ريف حماه وريف حمص الشمالي وريف 
ً
العمليات العسكرية على باقي مناطق سيطرة املعارضة، وخصوصا

تي فرضتها إدارة الرئيس األميركي "دونالد ترامب" على طهران بعد الضربة التي طالت إدلب". وما العقوبات ال

 من املسؤولين اإليرانيين واملؤسسات اإليرانية إال رسالة واضحة من واشنطن بأن ضلوع طهران في 
ً
عددا

 الهجوم الكيماوي بغاز السارين لن يمر من دون معاقبة.

(، أّن بالده تسعى لتلعب دوًرا في 27/5/2017ون"، السبت )صرح الرئيس الفرنس ي "إيمانويل ماكر  -

مستقبل سورية، وإيجاد حّل سياس ي مستدام في سورية. وخالل مشاركته في مؤتمر )الدول السبع الكبرى( 

في جزيرة صقلية، قال ماكرون أّن زعماء الدول اتفقوا على الدفع بالحل السياس ي الدائم في سورية. وأضاف 

علينا أن نتدخل ضد من يستخدمون األسلحة »، «اسوشيتد برس»خطاب نقلته وكالة "ماكرون"، في 

الكيماوية، وأقصد هنا بشار األسد في سوريا. الش يء الثاني هو بناء مبادرة سياسية ودبلوماسية، فالحل ال 

 «.يكون عسكرًيا

املتحدة في لبنان،  (، تمديد مهمة جيشها املنضوي ضمن بعثة األمم28/5/2017قررت أملانيا، األحد ) -

ألسباب عدة، من أبرزها تأثير القضية السورية التي "تفاقم" الوضع بصورة كبرى. وأضافت الخارجية أن 

 إلى أن قرار التمديد ما يزال بحاجة ملوافقة 2018حزيران  30جندي أملاني حتى  300مددت مهمة 
ً
، الفتة

 إلى البرملان األملاني. ومن ضمن أسباب تمديد مهمة الجنو 
ً
د األملان حماية الحدود البحرية للبنان، إضافة

 توتر العالقات بين لبنان وإسرائيل.

(، إنها طردت 28/5/2017قالت قوات الحشد الشعبي العراقية الشيعية املدعومة من إيران، األحد ) -

د مع سورية. تنظيم الدولة اإلسالمية من بعض القرى غربي املوصل، لتحرز مزيًدا من التقدم باتجاه الحدو 
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ونقلت وكالة رويترز لألنباء "يتبع الحشد الشعبي الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة، ويضم مستشارين 

عسكريين إيرانيين وتهدف الحكومة العراقية السيطرة على املنطقة الحدودية مع سورية، بالتنسيق مع 

ط الجانبين، الرئيس السوري بشار األسد الجيش السوري املدعوم من إيران". وأضافت الوكالة "سيمنح رب

 ميزة كبيرة في حربه املستمرة منذ أكثر من ست سنوات على مقاتلي املعارضة".

(، إنه ال مهرب من سقوط ضحايا مدنيين 28/5/2017قال وزير الدفاع األميركي "جيم ماتيس"، األحد ) -

ن بالده "تبذل جهدها على السبيل اإلنساني في سورية والعراق خالل الحرب على تنظيم الدولة، مشيًرا إلى أ

 لتجنب سقوط ضحايا مدنيين".
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