
تقرير مرصد حرمون الشهري

نيسان/ أبريل 2017

وحدة دراسة السياسات09 أيار/ مايو 2017





ّ
ً ُ

ً

ّ

ٍ

ّ
ِ



 
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املحتويات

: خالصة الشهر
ا

 3 ................................................................................................................. أوًل

ا ر العنف في سورية -ثانيا
ّ

 8 .................................................................................................... مؤش

 8 .......................................................................................................................... وتوزعهم الضحايا عدد -1

 26 ..................................................................................................................................... القصف توزع -2

 58 ................................................................................................................................. القسري  التهجير -3

 64 ...................................................................................................................................... اللجوء أخبار -4

 68 ............................................................................................................................ العسكرية الخريطة -5

ا: املستجدات السياسية املحلية والدولية
ا
 79 ........................................................................... ثالث

ا  108 ................................................................................................................... : امللحقاترابعا

 

  



 
 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ية تسهيل االطالع، وإجراء يتضمن تقرير مرصد حرمون رصًدا وإحصاء وتصنيًفا ورسوًما بيانية، بغ

 يرصد املستجدات في الساحات املحلية والعربية والدولية.و املقارنات، واستخالص النتائج، على املهتمين. 
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: خالصة الشهر
ا

 أوًل

، وتخوض الفصائل املسلحة حروًبا مستمرة، تقطعها (1) السوريةتستمر الدول في حربها على األراض ي 

دك انتصارات محلية لتحالف ا
ُ
لطغاة )روسيا، إيران، امليليشيا الطائفية، وسلطة األسد(. وفي هذه الحرب ت

املدن السورية، ويقتل اإلنسان السوري، ويعتقل، ويهجر، وهو الخاسر األكبر في هذا املشهد العبثي الناتج 

االستبداد عن اختيار االستبداد األسدي "حرق البلد" على تلبية مطالب أغلب املجتمع السوري؛ حيث طبق 

ا شعاره الذي كتبه أتباعه على الجدران في كل أرجاء سورية في بداية الثورة: "األسد أو نحرق البلد".   حرفيًّ

الفرقاء جميعهم أنهم ناجون من  وما كان للكارثة السورية أن تمتد، أو تتسع، لهذه الدرجة لوال قناعة

الذي يعمل الفرقاء على تدمير إرادته، والدفع به العقاب. فالخسارة الكبرى تقع على عاتق الشعب السوري 

إلى االستسالم ملصالحهم، ويراهنون على أن ينهك حد التنازل عن حقوقه كلها، بما فيها حقه بمحاسبة قتلته 

أمام القضاء، طلًبا لوقف قتله. وسيكون من الحاسم بالنسبة إلى العدل في هذا الكوكب أن تفشل هذه 

 في اآلمال، وأن يحاسب الق
ً
تلة، حتى يبقى ش يء من العدل بين الناس؛ وإال ستتداعى شرعية املحاسبة جملة

 األمكنة كلها، وفي الصعد كلها. 

ا، يستمر القتل والدمار في سورية، وتفاصيله كثيرات، رصدنا منها في شهر )نيسان/ أبريل  ( 2017ميدانيًّ

ا بالقصف الجوي والبري لقرى وبلدات ومدن سور  877
ً
، )لم نتمكن 2017ية في شهر نيسان/ أبريل استهداف

في كل الحاالت من تحديد دقيق لعدد الغارات، لذلك ركزنا على االستهدافات دون تحديد عدد الغارات في 

ا، وتفصيلها:  195كل منها(، من بينها  ا بذخائر محرمة دوليًّ
ً
 82اوية، ويماستهدافات بالذخائر الك 4استهداف

ا بالذخائر الف
ً
ا بالذخائر االرتجاجية، و 17راغية، واستهداف

ً
ا بالذخائر الفوسفورية.  40استهداف

ً
استهداف

ضحية )كلهم من  948ونتج عن هذا القصف وغيره من األعمال الحربية واالضطرابات األمنية مقتل 

 املدنيين. ولم نرصد في تقريرنا الضحايا العسكريين لغياب املعلومات الدقيقة عنهم؛ بسبب التكتم على

  267الضحايا من قبل بعض الجهات، ولصعوبة وجود املراسلين في الجبهات الساخنة(، من بينهم 
ً

طفال

مركًزا ومنشأة حيوية وكوادر طبية وإسعافية وإعالمية، وتفصيلها:  90امرأة، إضافة إلى استهداف  141و

ركًزا للدفاع املدني، م 27طواقم طبية،  5مكان للعبادة،  11مستشفى،  17أسواق شعبية،  6مدرسة،  12

سيارات إسعاف، ومبنيان خدميان.  3خزانات مياه رئيسة، صحفيان اثنان،  3فريقا إطفاء، فرن واحد، 

وتفاصيل هذه اإلحصاءات أدرجناها في صلب التقرير؛ من حيث توزع املناطق التي تعرضت للقصف، 

طق التي اسُتهدفت فيها املنشآت والجهة املسؤولة عن القصف والقتل، وأماكن توزع الضحايا، واملنا

واملراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلسعافية واإلعالمية. وضم تقريرنا هذا في صلبه رسوًما بيانّية 

توضيحية، ورصًدا لحاالت التهجير القسري وأخبار اللجوء، وأبرز املستجدات الدولية واملحلية. وقد بني 

                                                           
 ، وهو تاريخ االنتهاء من كتابة التقرير.2017حتى نهاية شهر نيسان -1
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ارير أسبوعية نشرناها تباًعا، وهي متوافرة في موقع "مركز حرمون تقريرنا الشهري في معظمه على أربعة تق

 للدراسات املعاصرة". 

 

 ( خريطة توزع الضحايا في شهر نيسان حسب املناطق1الشكل )
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 ( عدد الضحايا الكلي حسب الفترة الزمنية خالل شهر نيسان2الشكل )
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 التسلسل الزمني لعدد الضحايا خالل شهر نيسان (4)الشكل
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 ( عدد الهجمات على املراكز الحيوية والكوادر الطبية والدفاع املدني خالل شهر نيسان6الشكل )

 

 

 الجهة املرتِكبة والفترة الزمنية خالل شهر نيسان ( عدد الضحايا بحسب7الشكل )
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ا ر العنف في سورية -ثانيا
ّ

 مؤش

 

 عدد الضحايا وتوزعهم -1

 

 (2)2017نيسان/ أبريل  7إلى  1من  -أ

: رصدنا سقوط ثالثة شهداء في سورية، يتوزعون بالصورة اآلتية: شهيدان في 2017 /4 /1السبت  -

صدر، وشهيد واحد في قصف لقوات التحالف الدولي على بلدة بلدة داعل بانفجار لغم أرض ي مجهول امل

 املجفل في محافظة الرقة.

أطفال، وامرأة واحدة؛ يتوزعون  4شهيًدا في سورية، منهم  13: رصدنا سقوط 2017 /4 /2األحد  -

بالصورة اآلتية: محافظة ريف دمشق )شهيد واحد في قرية أوتايا، وشهيدان في بلدة عين ترما(، محافظة 

شهداء في مدينة الباب(.  4)أورم الكبرى، شهيد واحد في منطقة جسر الشغور(، محافظة حلب  5دلب )إ

 جميعهم قتلوا على يد النظام وحلفائه.

شهيًدا في سورية، منهم طفالن وامرأتان؛ يتوزعون  50: رصدنا سقوط 2017 /4 /3االثنين  -

املجدل(، محافظة إدلب )شهيدان في بلدة بالصورة اآلتية: محافظة السويداء )شهيد واحد في قرية 

في مدينة سراقب(، محافظة ريف  4الهبيط، شهيدان في مدينة خان شيخون، شهيد واحد في قرية بزابور، 

دوما، شهيدان  مدينة 30بلدة سقبا، شهيد واحد في بلدة عربين، شهيدان في مدينة حرستا،  في 5دمشق )

 النظام وحلفائه. في بلدة حمورية(. جميعهم قتلوا على يد

امرأة؛ يتوزعون  48طفل و 55شهيًدا في سورية، منهم  199: رصدنا سقوط 2017 /4 /4الثالثاء  -

شهداء  10شهيًدا في ناحية سلقين،  37شهيًدا في مدينة جسر الشغور،  11بالصورة اآلتية: محافظة إدلب )

قرية  4)شهيد واحد في درعا البلد،  شهيًدا في مدينة خان شيخون(، محافظة درعا 85في بلدة كفرنبودة، 

بلدة  19مدينة دوما،  2بلدة حمورية،  7زمرين(، محافظة ريف دمشق )شهيد واحد في بلدة جسرين، 

 3قرية البو حميد(، محافظة الرقة ) 16سقبا(، دمشق )شهيد واحد في األمويين(، محافظة دير الزور ) 

ية عنجارة(،  محافظة حماة )شهيد واحد في قرية سوحا(. قرية البارودة(، محافظة حلب )شهيد واحد في قر 

ضحية، وقتل التحالف الدولي ضد  17حيث قتلت منهم الدولة اإلسالمية في العراق والشام "داعش" 

 شهيًدا. 179شهداء، بينما قتل النظام وحلفاؤه  3"داعش" 

                                                           
: وحدة دراسة السياسات، تقرير عن األسبوع األول من شهر نيسان/ أبريل  - 2

ً
، مرصد 2017لالطالع على التقرير كامال

 حرمون.

 http://harmoon.org/archives/4510 

http://harmoon.org/archives/4510
http://harmoon.org/archives/4510
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حدة؛ يتوزعون بالصورة شهيًدا في سورية، منهم امرأة وا 43: رصدنا سقوط 2017 /4 /5األربعاء  -

اآلتية: محافظة الرقة )ضحيتان في قرية كديران، ضحية واحدة في مدينة الرقة(، محافظة حلب )ضحية 

واحدة في بلدة عندان(، محافظة حماة )ضحيتان في بلدة كفرزيتا(، محافظة إدلب )ضحية واحدة في قرية 

ضحية في منطقة امليادين(، محافظة  33مشمشان وضحية في قرية عين السودة(، محافظة دير الزور )

ضحية، وقتلت منهم "قوات سورية  33درعا )ضحيتان في درعا البلد(. قتلت منهم الدولة اإلسالمية 

 7الديمقراطية" ضحيتين، بينما قتل التحالف الدولي ضد داعش ضحية واحدة، وقتل النظام وحلفاؤه 

 ضحايا.  

نساء؛ يتوزعون على  8أطفال و 6ا في سورية، منهم شهيًد  25: رصدنا سقوط 2017 /4 /6الخميس  -

النحو اآلتي: محافظة حماة )شهيدان في بلدة اللطامنة، شهيدان في بلدة كفرزيتا، شهيد واحد في قرية 

طلف، شهيد واحد في بلدة مورك، شهيد واحد في بلدة حلفايا(، محافظة إدلب )شهيد واحد في بلدة 

واحد في بلدة خان السبل(، محافظة ريف دمشق )شهيد في بلدة  في بلدة الهبيط، شهيد 3سراقب، 

في قرية الحور(،  3حمورية(، محافظة دمشق )شهيدان في برزة(، محافظة حلب )شهيدان في الحمدانية، 

في خان أرنبة(، محافظة درعا )شهيد واحد في حي طريق السد(، محافظة دير الزور  3محافظة القنيطرة )

تل  22. قتل النظام منهم )شهيد في بلدة حطة(
ُ
شهداء في خان أرنبة في محافظة القنيطرة  3شهيًدا، بينما ق

 بقذائف مجهولة املصدر.

نساء، يتوزعون على النحو  5أطفال و 7شهيًدا، منهم  27: رصدنا سقوط 2017 /4 /7الجمعة  -

شهداء في عربين(،  3اآلتي: محافظة ريف دمشق )شهيد واحد في مدينة دوما، شهيدان في مدينة حرستا، 

شهداء في قرية حيش، شهيدان في قرية بداما، شهيد في جسر الشغور(، محافظة حماة  10محافظة إدلب )

شهداء في حي طريق السد، شهيد  3شهداء في بلدة اللطامنة، شهيد واحد في قرية الزكاة(، محافظة درعا ) 3)

 ام وحلفائه.واحد في قرية بصر الحرير(. وجميعهم قتلوا على يد النظ
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 ( توزع الضحايا في األسبوع األول من شهر نيسان بحسب املناطق8الشكل )
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 ( التسلسل الزمني لعدد الضحايا في األسبوع األول من شهر نيسان9الشكل )
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 ع األول من شهر نيسان( العدد الكلي للضحايا في األسبو 11الشكل )

 

 3 2017نيسان/ أبريل  14إلى  8من  -ب

 و 15ضحية في سورية، بينهم  47: وثقنا سقوط 2017 /4 /8السبت  -
ً

نساء؛ يتوزعون  6طفال

ضحية في بلدة أورم الجوز،  19ضحية في قرية هنيدة(، محافظة إدلب ) 16بالصورة اآلتية: محافظة الرقة )

ضحايا في قرية الطيبة،  3ضحية واحدة في جسر الشغور(، محافظة درعا )ضحية واحدة في خان شيخون، 

ضحية واحدة في بلدة نصيب، ضحية واحدة في مدينة درعا(، محافظة حمص )ضحية واحدة في بلدة 

تلبيسة(، محافظة دمشق )ضحية واحدة في حي القابون(، محافظة دير الزور )ضحية واحدة في مدينة دير 

ضحية، بينما قتلت قوات  27)ضحيتان في بلدة دارة عزة(. قتل النظام وحلفاؤه منهم  الزور(، محافظة حلب

 ضحية، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام "داعش" ضحية واحدة.  16التحالف 

ضحية في سورية، بينهم طفالن وثالث نساء؛ يتوزعون على  22: وثقنا سقوط 2017 /4 /9األحد  -

ضحايا في قرية اللج(،  3حافظة دمشق )ضحية واحدة في حي القابون(، محافظة حمص ) النحو اآلتي: م

ضحايا في مدينة الطبقة(،  3محافظة الرقة )ضحية واحدة في قرية العوض، وضحيتان في حي الفردوس، و

ضحايا في انفجار لغم أرض ي في بلدة الغارية الغربية(،  3محافظة درعا )ضحية واحدة في بلدة داعل و

                                                           
: وحدة دراسة السياسات، تقرير عن األسبوع الثاني من شهر نيسان/ أبريل  - 3

ً
، مرصد 2017لالطالع على التقرير كامال

 حرمون.

http://harmoon.org/archives/4531 
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محافظة دير الزور )ضحيتان في حي الجورة(، محافظة إدلب )ضحية واحدة في مدينة سرمين، ضحية 

ضحايا في قرية ياقد العدس، ضحية واحدة في مدينة الباب(.  3واحدة في معرة النعمان(، محافظة حلب )

، وقتلت ضحايا 5ضحية منهم، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد داعش  11قتل النظام وحلفاؤه 

قسد" ضحية واحدة، وتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام "داعش" قتل الديمقراطية "قوات سورية 

 ضحيتين.

أطفال وامرأتان؛ يتوزعون على  4ضحية في سورية، بينهم  15: وثقنا سقوط 2017 /4/  10االثنين  -

افظة حلب )ضحية واحدة في بلدة النحو اآلتي: محافظة إدلب )ضحية واحدة في مدينة خان شيخون(، مح

ضحايا في قرية الحويز(، محافظة حمص )ضحيتان في مدينة السخنة(،  3دارة عزة(، محافظة حماة )

محافظة درعا )ضحية واحدة في النعيمة(، محافظة دمشق )ضحية واحدة في حي جوبر(، محافظة الرقة 

ضحايا، بينما قتل التحالف الدولي  9حلفاؤه ضحايا في قريتي شعيب الذكر ودبس ي(. قتل منهم النظام و  6)

 ضحايا.  6ضد "داعش 

أطفال؛ يتوزعون على النحو  5ضحية في سورية، بينهم  24: وثقنا سقوط 2017 /4/  11الثالثاء  -

ضحية في بلدة الحمبوشية، وضحية واحدة في قرية بزيت(، محافظة ريف دمشق  4اآلتي: محافظة إدلب )

محافظة حماة )ضحية واحدة في بلدة كفرزيتا، وضحية واحدة في قرية قبيبات(، )ضحية واحدة في دوما(، 

ضحايا على طريق الرقة السحلبية، وضحيتان في بلدة حمرة بويتية(، محافظة دمشق  10محافظة الرقة )

ضحية، وقتل تنظيم  12)ضحيتان في حي القابون، وضحيتان في حي تشرين(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ضحايا )على طريق الرقة السلحبية(، بينما قتلت قوات  10اإلسالمية في العراق والشام "داعش" الدولة 

 سورية الديمقراطية ضحيتين في بلدة "حمرة بويتية" في الرقة.  

أطفال؛ يتوزعون على النحو  5ضحية في سورية، بينهم  11: وثقنا سقوط 2017 /4 /12األربعاء  -

ضحايا في قرية مزيونة الحمر(، محافظة إدلب  3دة في بلدة كفركرمين، واآلتي: محافظة حلب )ضحية واح

)ضحية واحدة في بلدة سرمين، وضحية واحدة في بلدة عين السودة(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة 

في مدينة دوما(، محافظة حماة )ضحية واحدة في قرية قرى جرن(، محافظة الرقة )ضحيتان في معدان(، 

ضحايا، بينما قتل تنظيم الدولة  5زور )ضحية واحدة في قرية الشحيل(. قتل منهم النظام محافظة دير ال

ضحايا في قرية مزيونة  3ضحايا )ضحية في قرية الشحيل في محافظة دير الزور، و 4اإلسالمية "داعش" 

 لرقة.الحمر في محافظة حلب(، وقتل التحالف الدولي ضد "داعش" ضحيتين في بلدة معدان في محافظة ا

الرقة  اآلتي: محافظةضحايا في سورية؛ يتوزعون على النحو  8: وثقنا سقوط 2017 /4 /6الخميس  -

ضحايا في مدينة الطبقة بقصف لقوات التحالف، وضحيتان في بلدة حزيمة بقصف لقوات سورية  3)

املصدر(،  الديموقراطية "قسد"، ضحية واحدة في بلدة السويدية الصغيرة في انفجار لغم أرض ي مجهول 
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محافظة إدلب )ضحية واحدة في معرة النعمان بقصف للنظام وحلفائه(، محافظة ريف دمشق )ضحية 

 واحدة في بلدة عربين بقصف للنظام وحلفائه في وقت سابق(. 

نساء؛ يتوزعون على  3أطفال و 3ضحية في سورية بينهم  20: وثقنا سقوط 2017 /4 /14الجمعة  -

)ضحية واحدة في بلدة النعيمة، وضحية واحدة في درعا البلد(، محافظة ريف  درعا اآلتي: محافظةالنحو 

دمشق )ضحيتان في بلدة حزة، وضحية واحدة في مدينة دوما، وضحية واحدة في بلدة حمورية، وضحية 

ضحايا في قرية السكرية، وضحية واحدة في بلدة دير الشرقي(،  5واحدة في مدينة جرمانا(، محافظة إدلب )

 12ضحايا في قرية املشيرفة(. قتل منهم النظام وحلفاؤه  5ة الرقة )ضحيتان في قرية هنيدة، ومحافظ

ضحايا في محافظة الرقة )قرية هنيدة  7ضحية، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" 

 واملشيرفة(، وقتلت ضحية واحدة بقذائف هاون مجهولة املصدر في مدينة جرمانا في ريف دمشق. 

 

 

 ( التسلسل الزمني لعدد الضحايا في األسبوع الثاني من شهر نيسان12الشكل )
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 ( توزع الضحايا في األسبوع الثاني من شهر نيسان بحسب املناطق13الشكل )
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 ( أعداد الضحايا في األسبوع الثاني من شهر نيسان14الشكل )
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 (4)2017نيسان/ أبريل  21 إلى15من  -ت

 و 72ضحية في سورية، بينهم  142: رصدنا سقوط 2017 /4 /15السبت  -
ً

امرأة؛ يتوزعون  15طفال

ضحية في تفجير استهدف أهالي بلدتي كفريا والفوعة في حي الراشدين  122على النحو اآلتي: محافظة إدلب )

ضحيتان في بلدة نصيب(، محافظة حمص )ضحية واحدة في تلدو(، في مدينة حلب(، محافظة درعا )

ضحايا  7محافظة حماة )ضحيتان في قرية قسطل الغازي(، محافظة دير الزور )ضحيتان في حي الجورة، و

في حي هرابش(، محافظة حلب )ضحية واحدة في مدينة عندان(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في 

ينة الزبداني قتلوا نتيجة التفجير الذي حصل في حي الراشدين في حلب(. ضحايا من مد 4مدينة حرستا، 

ضحايا في  9داعش( ضحايا، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام ) 7قتل النظام وحلفاؤه منهم 

 ضحية في تفجير عربة مفخخة في حي الراشدين مجهولة الجهة لآلن.  126محافظة دير الزور، بينما قتل 

نساء؛ يتوزعون على  3أطفال و 4ضحية في سورية، بينهم  19: رصدنا سقوط 2017 /4 /16حد األ  -

النحو اآلتي: محافظة دمشق )ضحيتان في محيط ساحة األمويين(، محافظة الرقة )ضحيتان في قرية 

ضحايا في قرية حمرة(، محافظة حماة )ضحيتان في مدينة كفرزيتا(، محافظة ريف دمشق  3هنيدة، و

ضحايا في بلدة مسرابا، وضحية واحدة في  4ضحايا في مدينة حرستا، و 4ية واحدة في مدينة مضايا، و)ضح

ضحية منها، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد )داعش(  14مدينة دوما(. قتل النظام وحلفاؤه 

 3شام )داعش( ضحيتين في قرية هنيدة في محافظة الرقة، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وال

 ضحايا في قرية حمرة في ريف الرقة.

نساء؛ يتوزعون على  6أطفال و 8ضحية في سورية، بينهم  28: رصدنا سقوط 2017 /4 /17االثنين  -

ضحية في مدينة  13النحو اآلتي: محافظة حلب )ضحية واحدة في مدينة الباب(، محافظة دير الزور )

محافظة دمشق )ضحية واحدة في حي القابون(، محافظة الرقة  ضحايا في قرية الحسينية(، 7البوكمال، و

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

بلدة حزة، وضحية واحدة في مدينة دوما، وضحية واحدة في بلدة جسرين، ضحية واحدة في مدينة عربين(. 

ضحية في دير الزور  20ضحايا، بينما قتل التحالف الدولي ضد )داعش(  6ؤه قتل منهم النظام وحلفا

وضحية واحدة في قرية العبارة في الرقة، وقتلت قوات سورية الديمقراطية ضحية واحدة في مدينة الطبقة 

 في محافظة الرقة. 

يتوزعون أطفال وامرأتان؛  10ضحية في سورية، بينهم  22: رصدنا سقوط 2017 /4 /18الثالثاء  -

ضحايا في بلدة معرة حرمة(، محافظة حمص )ضحية واحدة في مدينة  10على النحو اآلتي: محافظة إدلب )

                                                           
: وحدة دراسة السياسات، تقرير عن األسبوع الثالث من شهر نيسان/ أبريل  - 4

ً
، مرصد 2017لالطالع على التقرير كامال

 حرمون.

http://harmoon.org/archives/4584 

http://harmoon.org/archives/4584
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ضحايا في بلدة أورم الكبرى(، محافظة الرقة )ضحية واحدة في حي االسكندرية،  5الرستن(، محافظة حلب )

ق )ضحية واحدة في حرستا(، وضحية في قرية عايد صغير، وضحيتان في حي املغنية(، محافظة ريف دمش

ضحية، وقتلت قوات  18محافظة حماة )ضحية واحدة في بلدة كفرزيتا(. قتل منهما النظام وحلفاؤه 

التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( ضحيتين في محافظة الرقة )حي 

ي محافظة الرقة )ضحية واحدة في حي املغنية(، بينما قتلت قوات سورية الديمقراطية ضحيتين ف

 اإلسكندرية، وضحية واحدة في قرية عايد صغير(.  

ضحايا في سورية، بينهم طفالن وامرأة؛ يتوزعون على  6: رصدنا سقوط 2017 /4 /19األربعاء  -

النحو اآلتي: محافظة درعا )ضحية واحدة في بلدة الفقيع، وضحية واحدة في درعا البلد(، محافظة ريف 

شق )ضحية واحدة في مدينة دوما(، محافظة حمص )ضحية واحدة في مدينة الرستن(، محافظة دير دم

 الزور )ضحيتان في حي الحمدية(. قتلوا جميًعا من قبل النظام وحلفائه.  

نساء؛ يتوزعون  3أطفال و 3ضحية في سورية، بينهم  15: رصدنا سقوط 2017 /4 /20الخميس  -

لرقة )ضحية واحدة في مدينة الرقة نتيجة انفجار لغم أرض ي مجهول املصدر، ا اآلتي: محافظةعلى النحو 

ضحايا في قرية مزرعة ميسلون(، محافظة حلب )ضحية واحدة في بلدة ياقد العدس(، محافظة درعا  5

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

ضحايا في مدينة طيبة اإلمام وضحيتان في مدينة اللطامنة(.  3مص(، محافظة حماة )واحدة في مدينة ح

ضحايا، بينما قتل طفل في مدينة الرقة في انفجار لغم أرض ي مجهول املصدر،  9قتل منهم النظام وحلفاؤه 

   الرقة.ضحايا في قرية مزرعة ميسلون في  5وقتلت قوات التحالف الدولي ضد )داعش( 

ضحايا في سورية، من بينهم امرأتان؛ يتوزعون على النحو  6: رصدنا سقوط 2017 /4 /21الجمعة  -

ضحايا في مدينة دوما(،  4حماة )ضحية واحدة في مدينة اللطامنة(، محافظة ريف دمشق ) اآلتي: محافظة

وات ضحايا، بينما قتلت ق 5محافظة الرقة )ضحية واحدة في مدينة الطبقة(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

 التحالف الدولي ضد )داعش( ضحية واحدة في مدينة الطبقة في محافظة الرقة.
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 ( توزع الضحايا في األسبوع الثالث من شهر نيسان بحسب املناطق16الشكل )
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 لثالث من شهر نيسان( أعداد الضحايا في األسبوع ا18الشكل )

 

 

 ( العدد الكلي للضحايا في األسبوع الثالث من شهر نيسان19الشكل )
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 (5)2017أبريلنيسان/  28 إلى 22من  -ث

أطفال وامرأة واحدة؛ يتوزعون  3ضحية في سورية، بينهم  13: رصدنا سقوط 2017 /4 /22السبت  -

ضحايا في ناحية إحسم(، محافظة  5بدين، وعلى الشكل اآلتي: محافظة إدلب )ضحية واحدة في قرية عا

درعا )ضحيتان في مدينة الشيخ مسكين(، محافظة حماة )ضحية واحدة في مدينة اللطامنة(، محافظة 

ضحايا في مدينة دارة عزة(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في مدينة حرستا(. قتلوا جميعهم  3حلب )

جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق على ضحايا قتلوا من  5على يد النظام وحلفائه )

 ناحية إحسم في محافظة إدلب(.  

نساء؛ يتوزعون  4أطفال و 4ضحية في سورية، بينهم  17: رصدنا سقوط 2017 /4 /23األحد  -

ضحايا في حي الزويقات في مدينة الطبقة(، محافظة دير الزور )ضحية  3بالصورة اآلتية: محافظة الرقة )

ضحايا في  7ضحايا في بلدة بيت جن(، محافظة إدلب ) 3ة في مدينة امليادين(، محافظة ريف دمشق )واحد

مدينة جسر الشغور(، محافظة درعا )ضحية تحت التعذيب في بلدة كفرشمس، وضحية في بلدة الغارية 

نظام وحلفاؤه الغربية بانفجار عبوة ناسفة(، محافظة الالذقية )ضحية واحدة في جبل التركمان(. قتل ال

ضحية منهم، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" ضحية واحدة في مدينة امليادين في  13

ضحايا في حي الزويقات في  3محافظة دير الزور، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام "داعش" 

 مدينة الطبقة في محافظة الرقة.

نساء؛ يتوزعون على  7أطفال و 8ضحية في سورية، بينهم  30ط : رصدنا سقو 2017 /4 /24االثنين  -

النحو اآلتي: محافظة درعا )ضحيتان في درعا البلد(، محافظة حماة )ضحية واحدة في مدينة كفرزيتا، 

ضحايا في بلدة تلدهب،  3وضحية واحدة في بلدة عقرب(، محافظة حمص )ضحيتان في مدينة تلدو، و

مدينة الطبقة بقصف لقوات  ضحية في 11ة الغربية(، محافظة الرقة )وضحية واحدة في بلدة الطيب

التحالف الدولي، وضحيتان في املدينة نفسها بقصف من قبل قوات سورية الديمقراطية(، محافظة إدلب 

ضحية، بينما قتل التحالف الدولي ضد  17ضحايا في مدينة خان شيخون(. قتل منهم النظام وحلفاؤه  7)

في مدينة الطبقة في محافظة الرقة، وقتلت قوات سورية الديمقراطية ضحيتين في ضحية  11"داعش 

 مدينة الطبقة في محافظة الرقة. 

أطفال؛ يتوزعون على النحو  4ضحية في سورية، بينهم  24: رصدنا سقوط 2017 /4 /25الثالثاء  -

دينة الرستن(، ضحية في جبل دويلة(، محافظة حمص )ضحية واحدة في م12اآلتي: محافظة إدلب )

ضحايا في قرية كديران(، محافظة  5محافظة الحسكة )ضحية واحدة في قرية بزونة(، محافظة الرقة )

ريف دمشق )ضحية واحدة في حرستا(، محافظة حماة )ضحية واحدة في بلدة سروج وضحيتان في قرية 

                                                           
: وحدة دراسة السياسات، تقرير عن - 5

ً
 األسبوع الرابع من شهر نيسان/ أبريل، مرصد حرمون. لالطالع على التقرير كامال

 http://harmoon.org/archives/4639 

http://harmoon.org/archives/4639
http://harmoon.org/archives/4639
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ضحية، وقتلت  17فاؤه شيحة(، محافظة دير الزور )ضحية واحدة في حي هرابش(. قتل منهم النظام وحل

ضحايا في قرية كديران في  5قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام "داعش" 

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

 ظة الحسكة بانفجار لغم أرض ي مجهول الجهة.  في دير الزور. وقتلت ضحية في قرية بزونة في محاف

نساء؛ يتوزعون  8أطفال و  10ضحية في سورية، بينهم  31: رصدنا سقوط 2017 /4 /26األربعاء  -

ضحايا في بلدة نصيب(، محافظة ريف دمشق )ضحيتان في بلدة  4على النحو اآلتي: محافظة درعا )

ضحايا في مدينة تلبيسة(، محافظة الرقة  4، وحمورية(، محافظة حمص )ضحية واحدة في بلدة تلدهب

ضحية في بلدة بسنقول، وضحية واحدة في بلدة  11)ضحيتان في قرية دبس ي عفنان(، محافظة إدلب )

معرشورين، وضحيتان في مخيم جدار معراته، وضحية في قرية الجانودية(، محافظة السويداء )ضحية 

ضحية،  26ن في حي أبو رمانة(. قتل منهم النظام وحلفاؤه واحدة في بلدة القريا(، محافظة دمشق )ضحيتا

بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" ضحيتين في قرية دبس ي عفنان في محافظة الرقة، وقتلت 

ضحيتان في حي أبو رمانة في العاصمة السورية دمشق بقذائف هاون مجهولة املصدر، وقتلت ضحية في 

 ويداء من جراء انفجار لغم أرض ي.  بلدة القريا في محافظة الس

طفل وامرأتان؛ يتوزعون  12ضحية في سورية، بينهم  26: رصدنا سقوط 2017 /4 /27الخميس  -

ضحايا في بلدة حزيمة في محافظة الرقة في انفجار لغم أرض ي مجهول  3الرقة ) اآلتي: محافظةعلى النحو 

ضحايا  5ضحايا في بلدة معرزيتا، و 5افظة إدلب )ضحايا في بلدة كفرناها(، مح 3املصدر(، محافظة حلب )

ضحايا في مدينة خان  4ضحايا في بلدة دير شرقي، وضحيتان في بلدة سرجة، و 3في بلدة معرشورين، و

ضحية، بينما  23شيخون(، محافظة حماة )ضحية واحدة في مدينة كفرزيتا(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

 في انفجار لغم أرض ي مجهول املصدر.   محافظة الرقةفي قتل ثالث ضحايا في بلدة حزيمة 

أطفال وامرأتان؛ يتوزعون على  4ضحايا في سورية، بينهم  8: رصدنا سقوط 2017 /4 /28الجمعة  -

ضحايا في مدينة سرمين  4حماة )ضحية واحدة في مدينة كفرزيتا(، محافظة إدلب ) اآلتي: محافظةالنحو 

ظة درعا )ضحية واحدة في بلدة النعيمة(. جميعهم قتلوا على يد وضحيتان في بلدة خراب قيس(، محاف

 النظام وحلفائه.
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 ( توزع الضحايا في األسبوع الرابع من شهر نيسان بحسب املناطق20الشكل )
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 ( أعداد الضحايا في األسبوع الرابع من شهر نيسان21الشكل )
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 ( العدد الكلي للضحايا في األسبوع الرابع من شهر نيسان23الشكل )

 

 نيسان أبريل  30 -29مكمل الشهر  -ج

نساء؛ يتوزعون على النحو  4ضحية، بينهم طفل واحد و 19: رصدنا سقوط 29/4/2017السبت  -

ضحايا في مدينة كفرزيتا(، محافظة حلب  8)ضحايا في بلدة ترمال(، محافظة حماة  3اآلتي: محافظة إدلب )

ضحايا في مدينة الطبقة(. قتل  6)ضحية واحدة في بلدة تل باجر(، محافظة الرقة )ضحية في قرية هنيدة، و

ضحايا في مدينة  6ضحية منهم، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  12النظام وحلفاؤه 

 ة ضحية واحدة في قرية هنيدة.الطبقة، وقتلت قوات سورية الديمقراطي

نساء؛ يتوزعون على النحو اآلتي:  5أطفال و 9ضحية، بينهم  25: رصدنا سقوط 30/4/2017األحد  -

ضحايا في بلدة  5ضحية في درعا البلد، وضحية واحدة في بلدة النعيمة(، محافظة حماة ) 11محافظة درعا )

حلب )ضحية واحدة في قرية عرادة(، محافظة عقيربات، وضحية واحدة في مدينة اللطامنة(، محافظة 

حمص )ضحية واحدة في مدينة كفرالها، وضحية واحدة في مدينة تلبيسة(، محافظة الرقة )ضحيتان في 

مدينة الطبقة، وضحية واحدة في مدينة الرقة(، محافظة دير الزور )ضحية واحدة في امليادين(. قتل 

قوات التحالف الدولي ضد "داعش" ضحية واحدة، وقتلت  ضحية، بينما قتلت 19النظام وحلفاؤه منهم 

قوات سورية الديمقراطية ضحيتان في مدينة الطبقة. وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية ضحية واحدة في 

 مدينة امليادين في محافظة دير الزور.  

24

79

46

العدد الكلي للضحايا في األسبوع الرابع من نيسان

نساء رجال أطفال
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 توزع القصف -2

 

 2017نيسان/ أبريل  7إلى  1من  -أ

 

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي: منطقتان  8: تركز القصف على (1/4/2017السبت ) -

في محافظة حلب )الراشدين، وجمعية الزهراء(، ومنطقة واحدة في ريف دمشق )بلدة حزة(، ومنطقة 

واحدة في محافظة إدلب )بلدة كنيسة نخلة(، ومنطقة واحدة في محافظة حمص )الرستن(، ومنطقتان في 

مناطق منها تعرضت  7ر وحي القابون(، ومنطقة واحدة في محافظة الرقة )املجفل(. دمشق )حي جوب

 للقصف من قبل النظام وحلفائه، ومنطقة واحدة من قبل قوات التحالف الدولي ضد "داعش". 

مناطق في محافظة  5: النحو اآلتيمنطقة، وتفصيلها على  19: تركز القصف على 2017 /4 /2األحد  -

مناطق في محافظة حلب )قرى  9وبلدات أوتايا، املرج، عين ترما، حرستا، األشعري(، ريف دمشق )قرى 

، العوينات، وقرى بردة، 46وبلدات أورم الكبرى، جفر منصور، الباب، دارة عزة، كفرناها، محيط الفوج 

طقتان مناطق في محافظة حماة )قرى وبلدات اللطامنة، حلفايا، كفرزيتا(، من 3النعمانية جنوبي حلب(، 

معرة النعمان، منطقة جسر الشغور(. املناطق جميعها تعرضت للقصف من قبل  )مدينةفي محافظة إدلب 

 النظام وحلفائه.

 8منطقة في سورية، ويتوزعون على النحو اآلتي:  27: تركز القصف على 2017 /4 /3االثنين  -

فر بطنا، حمورية، ومدينتا مناطق في محافظة ريف دمشق )بلدات النشابية، سقبا، عربين، جسرين، ك

مناطق في ريف إدلب )بلدات ترمال، بزابور، بينين، البارة، إحسم، سرجة، ومناطق خان  10حرستا ودوما(، 

مناطق في محافظة حماة )بلدات طيبة اإلمام، حلفايا، اللطامنة،  4شيخون، سراقب، جبل األربعين(، 

مناطق في محافظة حمص )بلدات ديرفول،  3(، وشمالي حماة(، ومنطقة واحدة في درعا )درعا البلد

 كفرالها، تلبيسة(، منطقة واحدة في مدينة دمشق )القابون(.  

مناطق  8منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  37: تركز القصف على 2017 /4 /4الثالثاء  -

شيخون، جسر  في محافظة إدلب )بلدات وقرى سرمين، كفتين، منطف، كدورة، شنان، ومناطق خان

مناطق في محافظة ريف دمشق )بلدات كفر بطنا، سقبا، حمورية، عربين، زملكا،  8الشغور،سلقين(، 

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، حي طريق السد، حي  6جسرين، ومدينة دوما، مدينة حرستا(، 

عنجارة، أورم الكبرى، مناطق في محافظة حلب )بلدات وقرى  5سحاري، وقرى زمرين، النعيمة، سلمين(، 

، حديقة تشرين، 86مناطق في محافظة دمشق )جوبر، أبورمانة، املزة  6كفرناها، خان العسل، بيانون(، 
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املالكي، األمويين(، ومنطقتان في محافظة الالذقية )قرية كباني، قرية تردين(، ومنطقة واحدة في محافظة 

 كفرنبودة(. حمص )مدينة الرستن(، ومنطقة واحدة في حماة )بلدة

مناطق  3منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  32: تركز القصف على 2017 /4 /5األربعاء  -

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، وبلدتا  3(، و 86في محافظة دمشق )أحياء القابون، وكفرسوسة، املزة 

مناطق في محافظة حمص  7رف(، والنعيمة وداعل(، ومنطقة واحدة في محافظة القنيطرة )بلدة العج

)بلدة دير فول، بلدة الزعفرانة، بلدة السعن األسود، بلدة كفرالها، بلدة الطيبة الغربية، بلدة السخنة، 

مناطق في محافظة إدلب )بلدات كفرحمرة، بداما، سنجار، مشمشان، عين السودة،  6وبلدة تلبيسة(، و

مناطق في محافظة حماة )بلدات  5تا حريتان وعندان(، ومنطقة سراقب(، ومنطقتان في محافظة حلب )بلد

زيزون ، حلفايا، قلعة املضيق، كفرزيتا، منطقة الغاب(، ومنطقتان في محافظة الرقة )مدينة الرقة، قرية 

 28مناطق في محافظة دير الزور )بلدات املوحسن، املريعية، الجفرة(. قصف النظام وحلفاؤه  3كديران(، 

التحالف الدولي ضد داعش منطقة واحدة )الرقة(، بينما قصفت قوات سورية  منطقة منها، وقصف

الديمقراطية منطقة واحدة )بلدة كديران في ريف محافظة الرقة(، وسقطت قذائف هاون مجهولة املصدر 

 (.86في محافظة دمشق )في حيي كفرسوسة، واملزة 

مناطق  8عة على النحو اآلتي: منطقة في سورية موز  36: تركز القصف على 2017 /4 /6الخميس  -

في محافظة حماة )قرى وبلدات اللطامنة، مورك، طلف، حلفايا، صوران، معردس، مصاصنة، 

مناطق في محافظة إدلب )بلدات بداما، تفتناز، كفر تخاريم، ترمال، سراقب، الكفير، خان  8كفرنبودة(، 

 3آالف شقة، بلدة الحور، بلدة عندان(،  3مناطق في حلب )أحياء الحمدانية، مشروع  4السبل، فريكة(، 

مناطق في محافظة درعا )حي  3مناطق في محافظة القنيطرة )جباتا الخشب، خان أرنبة، مدينة البعث(، 

محافظة  5طريق السد، درعا البلد، مدينة درعا(، منطقتان في ريف دمشق )مدينة حرستا، بلدة حمورية(، 

والجبيلة، وحي العمال(، منطقتان في محافظة دمشق )حي برزة،  دير الزور )قرى حطة والعرفي والرشدية

منطقة منها من  32حي ركن الدين(، ومنطقة واحدة في  محافظة حمص )قرية مكسر الحصان(. قصفت 

مناطق  3قبل النظام وحلفائه، بينما قصفت داعش )قرية مكسر الحصان( في ريف حمص، وقصفت 

 مجهولة الجهة.  بقذائف

مناطق في  6منطقة في سورية موزع على النحو اآلتي:  32: تركز القصف على 2017 /4 /7الجمعة   -

 4ريف دمشق )مدينة حرستا، مدينة دوما، بلدة عربين، بلدة النشابية، قرية املحمدية، بلدة عين ترما(، 

ناطق في م 5مناطق في محافظة درعا )مدينة بصرى، معبر نصيب الحدودي، قرية أم املياذن، درعا البلد(، 

مناطق في حماة )قرى  6محافظة إدلب )قرى وبلدات: حيش، بداما، خان شيخون، كفريا، الفوعة(، 

مناطق في محافظة دمشق )أحياء  3وبلدات: اللطامنة، املصاصنة، طيبة اإلمام، معردس، األزوار، الزكاة(، 

ة(، منطقة واحدة في محافظة القابون وجوبر والتضامن(. منطقتان في الالذقية )تلة الخضر، قرية الكند
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منطقة منها، بينما قصفت منطقة واحدة بقذائف هاون  31وحلفاؤه  قصف النظامالسويداء )قرية برد(. 

 مجهولة املصدر )قرية برد في ريف محافظة السويداء(.  

 

 اوي السالح الكيم -2

ماة، وبلدة (، بلدة اللطامنة في ريف محافظة ح3/4/2017قصف النظام وحلفاؤه، االثنين ) -

 الهبيط في ريف محافظة إدلب بغاز الكلور السام.

(، مدينة خان شيخون في ريف محافظة 4/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بغاز السارين، الثالثاء ) -

 إدلب.

 

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية -3

ريف (، مدينة معرة النعمان في 2/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية، األحد ) -

 محافظة إدلب.

(، منطقة جسر الشغور في 4/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية، الثالثاء ) -

 ريف محافظة إدلب.

 

 القصف بالذخائر العنقودية -4

في  "، واملرج(، قرية "أوتايا2/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، األحد ) -

 شغور في محافظة إدلب.محافظة ريف دمشق، ومنطقة جسر ال

(، بلدة ترمال في ريف محافظة 3/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، االثنين ) -

 إدلب، وقرى شمال مدينة حماة بالذخائر العنقودية.

 

 القصف بالذخائر الفراغية  -5

 (، حي الراشدين، وجمعية2/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، السبت ) -

 الزهراء في محافظة حلب.

(، بلدة النشابية في ريف 3/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، االثنين ) -

دمشق، ومدينة خان شيخون وقرية بينين وقرية سرجة في محافظة إدلب، وقرية دير فول في 

 محافظة حمص.



 
 29 

ات وقرى سلقين ومنطف (، بلد4/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، الثالثاء ) -

وكدورة في ريف محافظة إدلب، وبلدات وقرى عنجارة وكفرناها وأورم الكبرى وخان العسل في 

 ريف محافظة حلب.

 (، درعا البلد.7/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، الجمعة ) -

 القصف بقذائف الهاون  -

ومحيط حديقة تشرين واملالكي  86(، أحياء أبو رمانة ومزة 4/4/2017قصفت، الثالثاء ) -

 ومحيط ساحة األمويين في مدينة دمشق بقذائف الهاون مجهولة املصدر.

صفت، األربعاء ) -
ُ
في دمشق( بقذائف هاون  86(، منطقتا )كفرسوسة، واملزة 5/4/2017ق

 مجهولة املصدر. 

 (، مدينة حرستا في ريف دمشق بقذائف الهاون 6/4/2017قصف النظام، الخميس ) -

 (، حي ركن الدين في دمشق بقذائف الهاون مجهولة املصدر.6/4/2017، الخميس )قصف -

صفت، الجمعة ) -
ُ
(، قرية برد في ريف محافظة السويداء بقذائف الهاون مجهولة 7/4/2017ق

 املصدر.

 

 مفخخات -6

(، قرية البوحميد في ريف محافظة دير 4/4/2017استهدف تنظيم الدولة اإلسالمية، الثالثاء ) -

 شخًصا. 16ور بمفخخة قتل في إثرها الز 

 

 املراكز الحيوية التي وثقنا استهدافها بالقصف -7

 (، مدرسة كنيسة نخلة في محافظة إدلب.1/4/2017قصف النظام وحلفاؤه، السبت ) -

(، فرَن بلدة كفرزيتا في ريف محافظة حماة، 2/4/2017قصف النظام وحلفاؤه، األحد ) -

النعمان ومركز الدفاع املدني في منطقة جسر الشغور في ريف واملستشفى الوطني في مدينة معرة 

 محافظة إدلب، ومدرسة بلدة أوتايا في ريف دمشق.

ة في مدينة خان شيخون في محافظة 3/4/2017قصف النظام وحلفاؤه، االثنين ) - ا شعبيًّ
ً
(، سوق

ا في بلدة الهبيط في  إدلب، ونقطة طبية في بلدة جسرين في محافظة ريف دمشق، ومركًزا طبيًّ

محافظة إدلب، ومركًزا للدفاع املدني في بلدة كفر بطنا في محافظة ريف دمشق، وفرقة دفاع مدني 

 في بلدة سقبا وفرقة إطفاء في مدينة عربين في محافظة ريف دمشق.
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ا ومدرسة في منطقة 4/4/2017استهدف النظام وحلفاؤه، الثالثاء ) - ا شعبيًّ
ً
(، بالقصف سوق

بلدة سرمين، ومشفى الرحمة في مدينة خان شيخون، ونقطة طبية ومركز  سلقين، ومدرسة في

 دفاع مدني في املدينة نفسها. وهذه املناطق جميعها في محافظة إدلب. 

(، السوق الشعبية، ومسجد املدينة الكبير في بلدة 7/4/2017قصف النظام وحلفاؤه، الجمعة ) -

الدفاع املدني في بلدة عين ترما برصاص عربين في ريف دمشق. واستهدفت قوات النظام فرقة 

تل عنصر للدفاع املدني في مدينة جسر الشغور بانفجار قنبلة كانت بين األنقاض من 
ُ
قناص. وق

 مخلفات القصف الجوي الذي استهدف املدينة من قبل النظام وحلفائه في وقت سابق.

 

 

 من شهر نيسان ( توزع املناطق املستهدفة بالقصف في األسبوع األول 24الشكل )



 
 31 

ا في األسبوع األول من شهر نيسان25الشكل )  ( عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دوليا

 

 

 

( عدد الهجمات على املراكز الحيوية والكوادر الطبية والدفاع املدني في األسبوع األول 26الشكل )

 من شهر نيسان

3

5

18

2

05101520

عدد الهجمات

في األسبوع األول من ا عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دوليا 
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دني في عدد الهجمات على املراكز الحيوية والكوادر الطبية والدفاع امل

األسبوع األول من نيسان

مدارس أسواق شعبية مستشفيات طواقم طبية دفاع مدني فرقة إطفاء أفران أماكن عبادة
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 2017نيسان/ أبريل  14إلى  8من  -ب

 

 بري وجوي  قصف متنوع  -1

مناطق  6منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  33: تركز القصف على 2017 /4 /8السبت  -

مناطق  4في محافظة حلب )بلدات كفربسين، دارة عزة،عندان، املنصورة، تلة شويحنة، حي الليرمون(، و

مناطق في محافظة  9طنا(، وفي محافظة ريف دمشق )مدينة حرستا، بلدة زملكا، بلدة املحمدية، بلدة كفرب

إدلب )بلدات وقرى الظاهرية، أورم الجوز، بسامس، عدوان، البليصة، حيش، معرة حرمة، مدينة خان 

 3شيخون، مدينة جسر الشغور(، ومنطقتان في محافظة حمص )قرية السعن األسود، وبلدة تلبيسة(، و

اطق في محافظة درعا )بلدة نصيب، قرية من 4مناطق في محافظة دمشق )أحياء القابون وتشرين وبرزة(، و

مناطق في محافظة حماة ) بلدات طيبة اإلمام واللطامنة والزكاة(،  3الطيبة، درعا البلد، مدينة درعا(، و

ومنطقة واحدة في محافظة الرقة )قرية هنيدي(، ومنطقة واحدة في محافظة الالذقية )قرية كبانة(. قصف 

 ف التحالف الدولي ضد داعش منطقة واحدة.منطقة، بينما قص 32النظام منها 

مناطق  4منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو  اآلتي :  38: تركز القصف على 2017 /4/  9األحد  -

مناطق في محافظة حلب )قرى  6في محافظة ريف دمشق )قرى وبلدات املحمدية، عربين، سقبا، زملكا(، 

مناطق في محافظة حماة )قرى  3لزربة، عندان، حريتان(، وبلدات ياقد العدس، كفر باسين، البويضة، ا

منطقة في محافظة إدلب ) مدينة معرة النعمان، مدينة  11وبلدات اللطامنة، تل هواش، كفرزيتا(، 

سرمين، مدينة خان شيخون، مدينة سراقب، وقرى وبلدات الشيخ مصطفى، معرة حرمة، بسيدا، حيش، 

طقتان في دمشق )حي القابون، حي برزة(، منطقة واحدة في محافظة عين السودة، الطيبات، الهبيط(، من

 3مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، حي طريق السد، بلدة داعل، بلدة غرز(،  4حمص )قرية اللج(، 

مناطق في محافظة دير الزور )  4مناطق في محافظة الرقة )مدينة الطبقة، حي الفردوس، قرية العوض(، 

منطقة منها، بينما قصف  34والحويقة، والرشدية، والجورة(. قصف النظام وحلفاؤه أحياء العمال، 

التحالف الدولي ضد تنظيم داعش منطقتين في ريف الرقة )مدينة الطبقة، وحي الفردوس(، وقصفت قوات 

سورية الديمقراطية "قسد" منطقة واحدة )قرية العوض في ريف الرقة(، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية 

 ي العراق والشام "داعش" منطقة واحدة )حي الجورة في مدينة دير الزور(. ف

 6منطقة في سورية، ويتوزعون على النحو اآلتي:  53: تركز القصف على 2017 /4/  10االثنين  -

 14مناطق في محافظة ريف دمشق )بلدات عربين، أوتايا، مديرا، املحمدية، عين ترما، ومدينة دوما(، و

فظة إدلب )بلدات ترمال، بداما، الحسينية، الشغر، اشتبرق، تل دهب، إبلين، حيش، منطقة في محا

مناطق  7بسامس، التمانعة، ومدينة خان شيخون، ومدينة سراقب، ومدينة إدلب، مدينة جسر الشغور(، 

مناطق  3في محافظة حماة )بلدات طيبة اإلمام، حلفايا، قسطون، الحويز، معردس، عقرب، صوران(، و
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حافظة درعا )درعا البلد، حي طريق السد، وبلدة النعيمة(، ومنطقتان في محافظة حمص )مدينة في م

منطقة في  13مناطق في مدينة دمشق )أحياء القابون وجوبر وتشرين(، و 3الرستن، ومدينة السخنة(، و

عويجل،  محافظة حلب )بلدات العيس، كفرناها، دارة عزة، عندان، ياقد العدس، مسكنة، حور، كفركار،

مناطق في محافظة الرقة )مدينة الرقة، وقريتا شعيب الذكر  3خلصة، الهبة، أورم الكبرى، كفر كرمين(، و

منطقة، بينما قصفت  50ودبس ي(، منطقة واحدة في محافظة الالذقية )محور كبانة(. قصف النظام منها 

الرقة، وقريتا شعيب الذكر  قوات التحالف الدولي ضد "داعش" ثالث مناطق في محافظة الرقة )مدينة

 ودبس ي(.  

 11منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  33: تركز القصف على 2017 /4/  11الثالثاء  -

منطقة في محافظة إدلب )بلدات وقرى كفرنبل، بشالمون، سنقرة، الحمبوشية، بداما، عيتانا، عين 

مناطق في محافظة ريف دمشق )بلدات كفربطنا،  4السودة، بزيت، موقا، ومدينتا إدلب وجسر الشغور(، 

 3أوتايا، املحمدية، جبل البتراء في القلمون(، منطقتان في محافظة درعا )درعا البلد، حي طريق السد(، 

مناطق في محافظة دمشق )أحياء برزة  3مناطق في محافظة حلب )بلدات وقرى عندان وحريتان وهوبر(، 

مناطق في محافظة  4ي محافظة الالذقية )محورا جبل األكراد وكبانة(، ووالقابون وتشرين(، ومنطقتان ف

حماة )بلدات صوران وكفرزيتا وطيبة اإلمام، قبيبات(، منطقتان في محافظة دير الزور )منطقة املقابر، 

ومحيط مطار دير الزور(، منطقتان في محافظة الرقة )قرية كديران، وقرية حمرة بويتية(. قصف منها 

منطقة، بينما قصفت قوات سورية الديموقراطية "قسد" منطقتين في ريف الرقة )  31وحلفاؤه النظام 

 كديران وحمرة بويتية(.  

 3منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  28: تركز القصف على 2017 /4 /12األربعاء  -

محافظة درعا )درعا البلد(،  مناطق في محافظة دمشق )أحياء القابون، برزة، تشرين(، ومنطقة واحدة في

مناطق في محافظة إدلب )بلدات  5ومنطقتان في محافظة حمص )مدينة تلبيسة، وقرية السمعليل(، و

مناطق في محافظة حلب  4وقرى عين السودة، وبابولين، وحلوز، ومدينتا خان شيخون وجسر الشغور(، و

طق في محافظة حماة )بلدات صوران، منا 3)بلدات عندان، كفركرمين، خان العسل، ياقد العدس(، و

مناطق في  8طيبة اإلمام، قرى جرن(، ومنطقتان في محافظة الرقة )قرية عين قيراط، وبلدة معدان(، 

محافظة ريف دمشق )قرى وبلدات عين ترما، الشيفونية، كفربطنا، عربين، مسرابا، أوتايا، وتل النشابية 

منطقة، وقصف التحالف الدولي ضد داعش منطقة واحدة  26ومدينة دوما(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

في محافظة الرقة )بلدة معدان(، بينما قصف تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" منطقة واحدة في محافظة 

 الرقة )قرية عين قيراط(.

مناطق  9منطقة في سورية موزعة على النحو اآلتي:  36: تركز القصف على 2017 /4 /13الخميس  -

ة حماة )قرى وبلدات اللطامنة، مورك، قسطون، حلفايا، صوران، لحايا، طيبة اإلمام، في محافظ

مناطق في محافظة إدلب )بلدات معرة مصرين، البراغيثي، كفرتعنور، ومدينتا معرة  5عطشان، تل بزام(، 
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مناطق في حلب )بلدات عندان، حريتان، جفر منصور، دارة عزة، قبتان  5النعمان وجسر الشغور(، 

مناطق في محافظة درعا )درعا  4الجبل(، منطقتان في محافظة الالذقية )جبل األكراد، ومحور كبانة(، 

مناطق  4البلد، وبلدات الحارة وعقربا وزمرين(، منطقتان في ريف دمشق )بلدة حزرما، ومدينة دوما(، 

حافظة دمشق )حّيا محافظة الرقة )مدينة الطبقة، وبلدات حزيمة وهنيدي واملنصورة(، منطقتان في م

مناطق في  محافظة حمص )بلدتا العامرية ودير فول، ومدينة تلبيسة(. قصف منها  3القابون وبرزة(، و

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف ضد "داعش" ثالث مناطق في محافظة الرقة  32النظام وحلفاؤه 

موقراطية "قسد" منطقة واحدة )مدينة الطبقة، وبلداتي هنيدي واملنصورة(، وقصفت قوات سورية الدي

 في ريف الرقة )بلدة حزيمة(. 

مناطق  8منطقة في سورية؛ موزعة على النحو اآلتي:  29: تركز القصف على 2017 /4 /14الجمعة  -

في ريف دمشق )مدينة حرستا، مدينة دوما، بلدة عربين، بلدة عين ترما، مدينة جرمانا، بلدة حمورية، بلدة 

 4مناطق في محافظة درعا )بلدة النعيمة، مخيم درعا، حي طريق السد، درعا البلد(،  4حزة، بلدة سقبا(، 

مناطق في  5مناطق في محافظة إدلب )قرى وبلدات إبلين، ومحمبل، والسكرية، ومدينة جسر الشغور(، 

ة حماة )بلدتا قسطون، وحلفايا، والريف الغربي ملدينة السلمية، تل الناصرية، منطقة األزوار(، منطق

واحدة في محافظة دمشق )حي القابون(، منطقتان في محافظة حمص )مدينة السخنة، منطقة الصوامع 

مناطق في محافظة حلب )بلدات العطشانة، بنان الحص، قنيطرات( منطقتان في  3في مدينة تدمر(، 

قوات  منطقة منها، بينما قصفت 26وحلفاؤه  قصف النظاممحافظة الرقة )قريتا هنيدة واملشيرفة(. 

التحالف الدولي ضد "داعش" منطقتين في محافظة الرقة )قريتي هنيدة واملشيرفة(، وقصفت مدينة جرمانا 

 بقذائف هاون مجهولة املصدر.  

 

 السالح الكيمياوي  -2

 ال يوجد رصد -

 

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية -3

 ريف محافظة إدلب.قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية، الخميس، بلدة كفرتعنور في  -

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية، الجمعة، قرية السكرية في محافظة إدلب. -
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 القصف بالذخائر العنقودية -4

قصف النظام وحلفاؤه، السبت، منطقتين في ريف محافظة إدلب )بلدة أورم الجوز، وقرية  -

 عدوان(.

درعا البلد في محافظة درعا، وبلدات معرة  قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، األحد، -

 إدلب.حرمة، حيش وعين السودة في ريف محافظة 

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، االثنين، بلدات الشغر وتل دهب والتمانعة، ومدينتي  -

جسر الشغور وسراقب في ريف محافظة إدلب، ومدينة عندان وبلدات حور وكفرناها وأورم الكبرى 

 محافظة حلب. في 

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، الثالثاء، بلدة كفرنبل ومدينة جسر الشغور في  -

 محافظة إدلب.

إدلب، قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، األربعاء، مدينة جسر الشغور في محافظة  -

 البلد في محافظة درعا، ومدينة عندان في محافظة حلب. ودرعا

 وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، الخميس، مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب. قصف النظام -

 

 القصف بالذخائر الفراغية  -5

قصف النظام وحلفاؤه، السبت، منطقة في محافظة حلب )بلدة دارة عزة(، ومنطقة في  -

 محافظة إدلب )بلدة أورم الجوز(.

 دان في محافظة حلب.قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، األحد، بلدة عن -

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، االثنين، بلدة بداما في ريف محافظة إدلب. -

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، الثالثاء، مدينة إدلب وقرية عين السودة في  -

محافظة إدلب، ومدينة عندان في محافظة حلب، ومدينتي طيبة اإلمام وصوران في محافظة 

 اة.حم

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، األربعاء، بلدتي كفركرمين وخان العسل في محافظة  -

 حلب.

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، الخميس، بلدة عندان في محافظة حلب، ومحيط  -

 مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب.
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 القصف بالذخائر الفوسفورية-6

ذخائر الفوسفورية، السبت، بلدات بسامس، وعدوان، والبليصة قصف النظام وحلفاؤه بال -

 في محافظة إدلب. 

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية، األحد، مدينة سراقب، وبلدة الهبيط، وبلدة  -

 بسيدا في محافظة إدلب.

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية، االثنين، بلدة عويجل في محافظة حلب، ومدينة  -

 سراقب في محافظة إدلب.

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية، الثالثاء، بلدات عيتانا، وبزيت، وسنقرة في  -

 محافظة إدلب.

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية، األربعاء، مدينة خان شيخون في محافظة إدلب. -

عزة في محافظة حلب،  قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية، الخميس، مدينة دارة -

 وقرية البراغيثي في محافظة إدلب.

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية، الجمعة، درعا البلد في محافظة درعا. -

 

 القصف بقذائف الهاون -7

صفت مدينة جرمانا في ريف دمشق، الجمعة، بقذائف "هاون" مجهولة املصدر. -
ُ
 ق

 

 . مفخخات8

 ال يوجد رصد -

 

 حيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف. املراكز ال9

وجامع  الشغور،استهدف النظام وحلفاؤه، السبت، بالقصف فريًقا للدفاع املدني في مدينة جسر  -

 الظاهرية في قرية الظاهرية في ريف إدلب، وفريًقا للدفاع املدني في درعا البلد. 

يداني في بلدة داعل في محافظة درعا )مشفى نبض قصف النظام وحلفاؤه، األحد، مشفى م -

حوران( وقتل أحد كوادره الطبية، واستهدفوا فريًقا للدفاع املدني في مدينة سراقب في محافظة 

 إدلب. 
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قصف النظام وحلفاؤه، االثنين، مدرسة في قرية الحويز في سهل الغاب في محافظة حماة، ومراسل  -

 للدفاع املدني في قطاع جسر الشغور.  442عا، ومركز وكالة قاسيون لألنباء في مدينة در 

استهدف النظام وحلفاؤه، األربعاء، جامًعا في بلدة عربين في محافظة ريف دمشق، وخزان مياه  -

يغذي بلدة كفر كرمين في محافظة حلب، وفريًقا للدفاع املدني في مدينة جسر الشغور في محافظة 

 إدلب.

ة، ومركز الدفاع املدني )قصف النظام وحلفاؤه، الجمعة، س - ا شعبيًّ
ً
( في مدينة دوما في ريف 250وق

 البلد بقصف الطيران الحربي. في درعا 14دمشق، واستشهد عنصر للدفاع املدني مركز 

 

 ( توزع املناطق املستهدفة بالقصف في األسبوع الثاني من شهر نيسان27الشكل )

 



 
 38 

 

ا في األسبوع الثاني من شهر نيسان( عدد الهجمات باستخدام الذخائر امل28الشكل )  حّرمة دوليا

 

 

 

( عدد الهجمات على املراكز الحيوية والكوادر الطبية والدفاع املدني في األسبوع الثاني 29الشكل )

 من شهر نيسان
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عدد الهجمات

 في األسبوع الثاني من نيسان
ا
عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دوليا
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عدد الهجمات على املراكز الحيوية والكوادر الطبية والدفاع املدني في 

األسبوع الثاني من نيسان

مدارس أسواق شعبية مستشفيات طواقم طبية

دفاع مدني أماكن عبادة خزانات مياه صحافة
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 2017نيسان/ أبريل  21إلى  15من  -ج

 

 القصف املتنوع البري والجوي  -1

مناطق  4منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  31: تركز القصف في 2017 /4 /15السبت  -

في محافظة حلب )تل الشويحنة، بلدة قبتان الجبل، مدينة عندان، حي الزهراء(، ومنطقتان في محافظة 

مناطق في محافظة إدلب )بلدات وقرى دير سنبل، ترمال،  5ريف دمشق )مدينة حرستا، بلدة جسرين(، و

مناطق في محافظة حمص )ناحية تلدو، مدينة كفرالها،  3شيخون(، و كنصفرة، كفرنبل، ومدينة خان

مناطق في محافظة درعا )بلدة  4وقرية عزالدين(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي القابون(، و

مناطق في محافظة حماة )بلدات وتل بزام واألزوار  6نصيب، حي طريق السد، درعا البلد، مدينة الحراك(، و

ومدن كفرزيتا، واللطامنة وصوران(، ومنطقتان في محافظة القنيطرة )بلدتا الحميدية  وقسطل الغازي 

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

ي العراق منطقة، بينما قصف تنظيم الدولة اإلسالمية ف 28القصور والجورة وهرابش(. قصف النظام منها 

 مناطق في مدينة دير الزور.  3والشام )داعش( 

 6منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو  اآلتي :  39: تركز القصف على 2017 /4 /16األحد  -

مناطق في محافظة ريف دمشق )مدينة حرستا، مدينة دوما، بلدة عين ترما، بلدة مديرا، بلدة مسرابا، جبل 

اطق في محافظة حلب )مدينة دارة عزة، مدينة عندان، وبلدات عنجارة وشيخ من 7البتراء في القلمون(، و

مناطق في محافظة حماة )مدن: اللطامنة، كفرزيتا،  4سليمان وشيخ عقيل وياقد العدس وكفرحمرة(، و

منطقة في محافظة إدلب ) مدن: معرة النعمان وخان شيخون وجسر الشغور،  11طيبة اإلمام، صوران(، و

مناطق في دمشق  3ت بداما وكفرنبل وكفرسجنة وسرجة والبارة والبراغيثي وبينين وكنصفرة(، ووقرى وبلدا

مناطق في محافظة حمص )مدن تلبيسة والرستن  4)حي القابون، حي تشرين، ومحيط ساحة األمويين(، و

)قرى مناطق في محافظة الرقة  3وكفرالها وتلدهب(، منطقة واحدة في محافظة درعا )درعا البلد(، و

منطقة منها، بينما قصف التحالف الدولي ضد  35املنصورة والعبارة وهنيدة(. قصف النظام وحلفاؤه 

مناطق )قرى املنصورة والعبارة وهنيدة في محافظة الرقة(، وقصف محيط ساحة  3تنظيم )داعش( 

 األمويين بقذائف الهاون مجهولة املصدر. 

مناطق  8نطقة في سورية، وتتوزع على النحو اآلتي: م 39: تركز القصف في 2017 /4 /17االثنين  -

في محافظة ريف دمشق )بلدات أوتايا، حزة، الزريقية، جسرين، جبل البتراء في القلمون ومدن دوما 

منطقة في محافظة إدلب )بلدات سرجة، شنان، بنان الحص، القنيطرات، الهبيط،  11وحرستا وعربين(، و

مناطق في محافظة حماة )حلفايا،  4، التمانعة، ومدينة خان شيخون(، املنطار، عطشان، الحلوز، بابسقا

اللطامنة، حربنفسه، منطقة األزوار(، ومنطقة واحدة في محافظة درعا )درعا البلد(، ومنطقتان في 
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 4مناطق في مدينة دمشق )أحياء القابون والتضامن والتجارة(، و 3محافظة حمص )الحولة، كفرالها(، و

مناطق في  3ظة حلب )بلدة معارة األرتيق، تل شويحنة، حي الزهراء، مدينة الباب(، ومناطق في محاف

محافظة الرقة )مدينة الطبقة، وقريتا هنيدة والعبارة(، منطقة واحدة في محافظة الالذقية )جبل األكراد(، 

ة، بينما منطق 33محافظة دير الزور )قرية الحسينية، مدينة البوكمال(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

قصفت قوات التحالف الدولي ضد )داعش( منطقتين في محافظة الرقة )قريتي هنيدة والعبارة( ومنطقتين 

في محافظة دير الزور )مدينة البوكمال وقرية الحسينية(، وقصفت قوات سورية الديمقراطية "قسد" 

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

مناطق  7منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  46: تركز القصف في 2017 /4 /18الثالثاء  -

 5في محافظة إدلب )بلدات معرة حرمة، تلعدة، العامرية، البشيرية، حيش، تل الكرامة، ومدينة أريحا(، و

في   3جسرين، ومدينتا دوما وحرستا(، و مناطق في محافظة ريف دمشق )بلدات الريحان، بيت نايم،

منطقة في محافظة حلب )مدن وبلدات  18محافظة درعا )درعا البلد، بلدة بصر الحرير، مدينة بصرى(، و

وقرى عندان وحريتان وبيانون ودارة عزة واألتارب وخان العسل وخان طومان وحي الراشدين وحيان 

كفرداعل وأورم الكبرى وحور والشيخ عقيل والتوامة(، واألتارب ومنطقة آسيا وكفرباسين وكفرحمرة و 

 3ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي القابون(، ومنطقة واحدة في محافظة حمص )مدينة الرستن(، و

مناطق في محافظة حماة  4مناطق في محافظة الالذقية )محور كبانة وبلدتا الشحرورة وعين عيس ى(، و

مناطق في محافظة الرقة )دوار العجراوي وحي املغنية  4مين واللطامنة(، و)بلدات حلفايا وطيبة اإلمام ولط

منطقة، بينما قصفت قوات  42وسوق القماش وحي اإلذاعة في مدينة الطبقة(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

 مناطق في محافظة الرقة.   4التحالف الدولي 

رية، وتفصيلها على النحو اآلتي: منطقة في سو  55: تركز القصف على في 2017 /4 /19األربعاء  -

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، ومدينة بصرى  4منطقتان في محافظة دمشق )حّيا القابون وجوبر(، و

مناطق في محافظة حمص )مدينة الرستن وبلدات الفرحانية  5الشام، وبلدتا اليادودة وبصر الحرير(، و

منطقة في محافظة إدلب )بلدات وقرى مرديخ، الهبيط، موقا،  11الغربية وعزالدين وكفرالها والطيبة(، و

 7حيش، العامرية، تلعادة، معرة حرمة، ومدن: خان شيخون وجسر الشغور وأريحا، ومعرة النعمان(، و

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

اة )مدن طيبة اإلمام، حلفايا، اللطامنة، كفرزيتا، الزالقيات، مورك، وبلدات منطقة في محافظة حم

حربنفسه، الزكاة، لطمين، معركبة، الناصرية، منطقة األزوار(، ومنطقة واحدة في محافظة دير الزور )حي 

في مناطق  7مناطق في محافظة ريف دمشق )مدن عربين ودوما وحرستا وبلدة املحمدية(، و 4الحميدية(، و

ور(، 
ّ
محافظة الالذقية )محور جبل األكراد، وبلدات الصراف والكبانة واليمضية وكليز وعين عيس ى وسل

ومنطقتان في محافظة القنيطرة )بلدتا الصمدانية والعجرف(. قصفت هذه املناطق جميعها من قبل 

 النظام وحلفائه.
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مناطق  8على النحو اآلتي: منطقة في سورية موزعة  49: تركز القصف على 2017 /4 /20الخميس  -

في محافظة حماة )مدن: كفرزيتا، اللطامنة، طيبة اإلمام، وبلدات املصاصنة، الزالقيات، عيدون، 

مناطق في محافظة إدلب )مدينتا خان شيخون وجسر الشغور، وبلدات البارة،  8الناصرية، البويضة(، و

قة في حلب )مدينتا عندان ودارة عزة، منط 11محمبل، كنصفرة، كفرسجنة، وطبة، ركايا، تل دهب(، و

وبلدات قبتان الجبل، القاسمية شيخ عقيل، معارة األرتيق، ياقد العدس، حيان، بيانون، جبل الحص، 

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

مناطق في ريف  6وبلدات داعل، غرز، اليادودة، بصر الحرير(، ومناطق في محافظة درعا )درعا البلد،  5و

مناطق محافظة  4دمشق )مدينة حرستا، وبلدات حوش الصالحية وكفربطنا وجسرين وأوتايا والرحيبة(، 

مناطق في  محافظة حمص )بلدتا دير فول  3الرقة )مدينة الطبقة، وبلدات حزيمة وهنيدي واملنصورة(، و

ينة الرستن(، منطقتان في محافظة دمشق )حيا تشرين والقابون(. تلك املناطق والسعن األسود، ومد

 جميعها قصفت من قبل النظام وحلفائه.

 5منطقة في سورية؛ موزعة على النحو اآلتي:  38: تركز القصف على في 2017 /4 /21الجمعة  -

 3ا، بلدة حوش الصالحية(، ومناطق في ريف دمشق )مدينة النشابية، مدينة دوما، بلدة حزرما، بلدة أوتاي

منطقة في محافظة إدلب )قرى وبلدات  11مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، بلدة غرز، بلدة اليادودة(، و

معصران، حربنوش، سرجة، النقير، عابدين، ركايا، بزابور، الصيادي، جبل األربعين، ومدينتا جسر 

فايا، اللطامنة، كفرزيتا، وبلدتا لطمين ولحايا(، مناطق في حماة )مدن: حل 5الشغور وخان شيخون(، و

مناطق في محافظة حمص )بلدات ديرفول، واملجدل،  4ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي القابون(، و

مناطق في محافظة حلب )بلدات حيان، بابيص، الزيارة، كفر بسين(  4والفرحانية، والزعفرانة(، و

مناطق في دير الزور )منطقة املعامل  3نصورة ومدينة الطبقة(، ومنطقتان في محافظة الرقة )بلدة امل

منطقة منها، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد  36وحلفاؤه  قصف النظامواملكبات وجبل ثردة(. 

 )داعش( منطقتين في محافظة الرقة )مدينة الطبقة، وبلدة املنصورة(.  

 

 السالح الكيمياوي  -2

 ال يوجد رصد -

 

 بالذخائر اًلرتجاجية. القصف 3

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

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية، الثالثاء، مدينة دارة عزة في محافظة حلب. -
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 ية.قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية، الثالثاء، محور كبانة في محافظة الالذق -

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

  

 القصف بالذخائر العنقودية -4

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

 والبراغيثي في محافظة إدلب. قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، األحد، بلدتي بداما -

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، االثنين، بلدتي الهبيط والحلوز في ريف محافظة  -

 إدلب.

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، الثالثاء، مدينة أريحا في محافظة إدلب. -

 محافظة الالذقية. قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، الثالثاء، محور كبانة في -

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، األربعاء، مدينة معرة النعمان وبلدة مرديخ في  -

 محافظة إدلب، ومدينة كفرزيتا في محافظة حماة.

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، الخميس، بلدات البارة وتل دهب ووطبة ومحمبل في  -

 محافظة إدلب.

 فاؤه بالذخائر العنقودية، الجمعة، بلدتي معصران وعابدين في محافظة إدلب.قصف النظام وحل -

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، الجمعة، بلدة غرز في محافظة درعا. -

 

 القصف بالذخائر الفراغية -5

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، السبت، مدينة الحراك في محافظة درعا. -

حلفاؤه بالذخائر الفراغية، األحد، مدينة خان شيخون وقرية البارة في محافظة قصف النظام و  -

 إدلب.

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، األحد، درعا البلد. -

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، األحد، جبال البتراء في القلمون في محافظة ريف  -

 دمشق.

 اغية، االثنين، بلدة سرجة في ريف محافظة إدلب.قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفر  -

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، االثنين، بلدة اللطامنة في محافظة حماة. -

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، الجمعة، بلدة بزابور في محافظة إدلب. -
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والزعفرانية في محافظة قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، الجمعة، بلدتي دير فول  -

 حمص.

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

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، الثالثاء، بلدتي حريتان وحيان في محافظة حلب،  -

ن في مدينة وبلدة حلفايا في محافظة حماة، ومدينة الرستن في محافظة حمص، وحي القابو 

 دمشق، ومدينة دوما في محافظة ريف دمشق.

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، األربعاء، بلدتي الناصرية وطيبة اإلمام في محافظة  -

 حماة.

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، الخميس، بلدة دير فول في محافظة حمص،  -

  افظة إدلب.ومحيط مدينة جسر الشغور وبلدة كنصفرة في مح

 

 القصف بالذخائر الفوسفورية -6

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية، السبت، بلدات دير سنبل وترمال وكفرنبل في  -

 محافظة إدلب، ومدينة صوران في محافظة حماة.

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية، األحد، مدينة جسر الشغور وقرى وبلدات  -

 وسرجة وبداما والبراغيثي في محافظة إدلب. كفرنبل وكفر سجنة

 اللطامنة في محافظة حماة. االثنين، بلدةقصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية،  -

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية، االثنين، بلدات التمانعة واملنطار والهبيط  -

 وسرجة في محافظة إدلب.

فورية، الثالثاء، بلدة معرة حرمة في محافظة إدلب، قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوس -

 وبلدة حلفايا في محافظة حماة.

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية، األربعاء، مدن وبلدات حلفايا واللطامنة  -

وكفرزيتا والزالقيات ومنطقة األزوار في محافظة حماة، ومحور جبل األكراد في محافظة 

 الالذقية.

 حلفاؤه بالذخائر الفوسفورية، الخميس، بلدة البارة في محافظة إدلب.قصف النظام و  -

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية، الجمعة، مدينة خان شيخون وبلدة معصران  -

 في محافظة إدلب. 
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 القصف بقذائف الهاون  -7

 قصف محيط ساحة األمويين، األحد، بقذائف الهاون مجهولة املصدر. -

 ة في مدينة دمشق، االثنين، بقذائف الهاون مجهولة املصدر.قصف حي التجار  -

 

 مفخخات -8

انفجرت سيارة مفخخة، السبت، في حي الراشدين في حلب استهدفت تجمًعا ألهالي بلدتي كفريا  -

والفوعة التابعتين ملحافظة إدلب، وعدًدا من املقاتلين وعناصر الهالل األحمر املشرفين على عملية 

 ألشخاص من مدينة الزبداني الذين ينتظرون أقرباءهم في نقطة التبادل في حي الراشدين.التبادل، وبعض ا

 

 . املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف9

 قصف النظام وحلفاؤه، السبت، فريًقا تابًعا للدفاع املدني في مدينة دوما في محافظة ريف دمشق. -

ا ومركًزا للدفاع املدني في مدينة خان شيخون في قصف النظام و  - حلفاؤه، األحد، مركًزا طبيًّ

 محافظة إدلب.

 قصف النظام وحلفاؤه، األحد، بئر ماء تغذي بلدة البارة في محافظة إدلب. -

 قصف النظام وحلفاؤه،األحد، فريق دفاع مدني في مدينة دوما في محافظة ريف دمشق.  -

اإلخالص وفريًقا للدفاع املدني، االثنين، في قرية شنان في قصف النظام وحلفاؤه مستشفى  -

 محافظة إدلب.

 قصف النظام مسجًدا في مدينة حرستا، االثنين، في ريف دمشق. -

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

ين، بقصف لقوات النظام وحلفائه على استشهد املسعف )كمال العلدوني( في مدينة عربين، االثن -

 املدينة.

قصفت قوات التحالف الدولي ضد )داعش( مدرسة ابتدائية، االثنين، في قرية العبارة في محافظة  -

 الرقة.

قصف النظام وحلفاؤه سيارة إسعاف وفريًقا للدفاع املدني، الثالثاء، في بلدة معرة حرمة في  -

 زة في محافظة حلب.محافظة إدلب، ومدرسة في مدينة دارة ع
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 ( توزع املناطق املستهدفة بالقصف في األسبوع الثالث من شهر نيسان30الشكل )
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ا في األسبوع الثالث من شهر نيسان31الشكل )  ( عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دوليا

 

 

دني في األسبوع الثالث ( عدد الهجمات على املراكز الحيوية والكوادر الطبية والدفاع امل32الشكل )

 من شهر نيسان
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 نيسان/ أبريل 28إلى  22من  -د

 

 القصف املتنوع البري والجوي  -1

 18منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  58: تركز القصف على 2017 /4 /22السبت  -

قبتان الجبل منطقة في محافظة حلب )مدن: عندان، دارة عزة، األتارب، وبلدات وقرى: جبل شويحنة و 

وحور وأورم الكبرى وعنجارة وكفرناها ومعارة األرتيق وكفر داعل والطامورة وحيان وحريتان وخان العسل. 

مناطق في محافظة ريف دمشق )مدن: دوما وعربين  7(، و46وحي الراشدين وجمعية الزهراء ومحيط الفوج 

مناطق في محافظة إدلب  6لشيفونية(، ووالنشابية، وبلدات وقرى: بيت جن وحوش الصالحية وبيت نايم وا

مناطق في  8)بلدات وقرى: الغسانية والحمبوشية وعابدين وتل الكرامة وتلعادة، ومدينة خان شيخون(، و

محافظة حمص )مدن: كفرالها، تلبيسة، الحولة، وقرى وبلدات: دير فول، تلدهب، عز الدين، الفرحانية، 

ا القابون وتشرين(، ومنطقتان في محافظة درعا )درعا البلد، املجدل(، ومنطقتان في محافظة دمشق )حي

منطقة في محافظة حماة )مدن كفرزيتا، واللطامنة وحلفايا ومورك، وقرى  13وقرية كفر شمس(، و

وبلدات: سنسحر ومعرزيتا ومعركبة والشيخ مصطفى والبويضة ولحايا واملصاصنة والتلول الحمر 

ة القنيطرة )بلدة الصمدانية(، ومنطقة واحدة في محافظة الرقة وعقربات(، ومنطقة واحدة في محافظ

منطقة منها، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  57)مدينة الطبقة(. قصف النظام وحلفاؤه 

 مدينة الطبقة في محافظة الرقة.

 3ي : منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو  اآلت 24: تركز القصف على 2017 /4 /23األحد  -

مناطق في محافظة حلب )مدينة  5مناطق في محافظة ريف دمشق )بلدات بيت جن وحزرما وجسرين(، و

مسكنة، مدينة عندان، وبلدات وقرى: ياقد العدس، املهدوم، جفر منصور(، ومنطقتان في محافظة حماة 

ن وجسر الشغور(، )مدينة اللطامنة، وبلدة حر بنفسه(، ومنطقتان في محافظة إدلب ) مدينتا خان شيخو 

 4ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي القابون(، ومنطقة واحدة في محافظة حمص )منطقة الحولة(، و

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، مدينة داعل وبلدتا كفر ناسج وتل عنتر(، ومنطقة واحدة في محافظة 

بلدات: الكبينة، الصراف، كليز، طوروس، مناطق في محافظة الالذقية ) 5دير الزور )مدينة امليادين(، و

منطقة منها، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم  23التفاحية(. قصف النظام وحلفاؤه 

 "داعش" مدينة امليادين في دير الزور. 

 5منطقة في سورية، ويتوزعون على النحو اآلتي:  42: تركز القصف على 2017 /4 /24االثنين  -

مناطق في  5ة ريف دمشق )مدينتا دوما وعربين، وبلدات املرج وبيت نايم وجسرين(، ومناطق في محافظ

مناطق في  9محافظة إدلب )مدينة خان شيخون، وبلدات: النقير ومعرة حرمة ومعربليت وعدوان(، و

محافظة حماة )مدن: كفرزيتا، اللطامنة، مورك، وبلدات: عطشان، لطمين، الزالقيات، معركبة، لحايا، 
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مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، ومدينة بصرى الشام، وبلدات الصورة وأم املياذن  6ب(، وعقر 

مناطق في محافظة حمص )بلدات تلدو وكفرالها وتلدهب والطيبة وجباب  5والنعيمة والغارية الغربية(، و

محافظة حلب مناطق في  6مناطق في مدينة دمشق )أحياء القابون وجوبر وبرزة وتشرين(، و 4حمد(، و

)مدينة عندان، وبلدات الشيخ عقيل واملربع وبرج الغزاوي واملنصورة والتوامة(، ومنطقتان في محافظة 

الرقة )مدينة الطبقة تعرضت للقصف من قبل قوات التحالف الدولي و قوات سورية الديمقراطية(. 

د "داعش" منطقة واحدة منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ض 40قصف منها النظام وحلفاؤه 

في محافظة الرقة )مدينة الطبقة(، وقصفت قوات سورية الديمقراطية "قسد" مدينة الطبقة في محافظة 

 الرقة.   

 14منطقة في سورية، وتفصيلها بالصورة اآلتي:  55: تركز القصف على 2017 /4 /25الثالثاء  -

أريحا، سلقين، وقرى وبلدات: معرة حرمة، منطقة في محافظة إدلب )مدن: خان شيخون، معرة النعمان، 

مناطق في  5ترمال، النقير، بداما، الحمبوشية، معربليت، مرعند، كفرنبل، بسنقول، كفرتخاريم(، و

مناطق في محافظة درعا  5محافظة ريف دمشق )مدن: دوما وحرستا وعربين، وبلدتا املحمدية وكفربطنا(، و

منطقة في محافظة حلب )مدينتا  11ن وكوم الرمان والنعيمة(، و)درعا البلد، مدينة إبطع، وبلدات: جني

عندان وكفرناها، وبلدات: قبتان الجبل وعينجارة والشيخ عقيل واملنصورة وخلصة والعيس وخان العسل 

مناطق في محافظة حمص  4وكفربسين والتوامة(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي القابون(، و

وبلدتا الغنطو وحوش حجو(، ومنطقة واحدة في محافظة الالذقية )محور  )مدينتا الرستن وتلبيسة،

مناطق في محافظة حماة )مدن: مورك واللطامنة وكفرزيتا، وبلدات: لحايا ومعركبة وعقيربات  9كبانة(، و

وسروج واملستريحة وكباسين(، ومنطقة واحدة في محافظة الرقة )قرية كديران(، ومنطقة واحدة في 

مناطق في محافظة القنيطرة )الحمدانية والصمدانية ورسم  3الزور )حي هرابش(، ومحافظة دير 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" قرية  53الرواض ي(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

كديران في محافظة الرقة، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام "داعش" حي هرابش في دير 

 لزور.  ا

 3منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  54: تركز القصف على 2017 /4 /26األربعاء  -

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد  4مناطق في محافظة دمشق )أحياء: القابون وتشرين وأبو رمانة(، و

وتلبيسة وتلدو  مناطق في محافظة حمص )مدن الرستن 8ومدينة داعل، وبلدتا اليادودة ونصيب(، و

منطقة في محافظة إدلب )بلدات وقرى  19وبلدات كفرالها والطيبة والزعفرانة وتلدهب والغنطو(، و

الناجية وصراريف وبسيدا وبسنقول ومخيم معراته والجانودية ومعرزيتا وجرجناز ومعرشورين والهبيط 

 4وأريحا ومعرة النعمان(، و وركايا ومدايا وتلعاس ومرعند وعابدين ومدن: خان شيخون وجسر الشغور 

مناطق في محافظة  8مناطق في محافظة حلب )مدينتا األتارب وكفرناها، وبلدتا كفركار والشيخ علي(، و

حماة )مدن اللطامنة وكفرزيتا ومورك، وبلدات حربنفسه ولطمين واملصاصنة والدالك وبرغيث(، ومنطقة 
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اطق في محافظة ريف دمشق )مدن دوما وكفربطنا من 4واحدة في محافظة الرقة )قرية دبس ي عفنان(، و

مناطق في محافظة الالذقية )بلدات  جبل زاهي وربيعة وتل البيضاء(. قصف منها  3وسقبا وحمورية(، و

منطقة، بينما فصفت قوات التحالف الدولي قرية دبس ي عفنان في محافظة الرقة،  52النظام وحلفاؤه 

 ذائف هاون مجهولة املصدر.وقصف حي أبو رمانة في مدينة دمشق بق

مناطق  5منطقة في سورية موزعة على النحو اآلتي:  41: تركز القصف على 2017 /4 /27الخميس  -

منطقة في محافظة  19في محافظة حماة )مدن: كفرزيتا، اللطامنة، مورك، وبلدتا املصاصنة، معركبة(، و

معرشورين، سرجة، التمانعة، معرزيتا، إدلب )مدن خان شيخون وجسر الشغور وسرمين، وبلدات البارة، 

ركايا، تل النبي أيوب، الحامدية، معصران، بليون، حفسرجة، بسنقول، كنصفرة، الحلوز، الغسانية، 

مناطق في محافظة حلب )مدينة عندان وبلدات القاسمية، حيان، عويجل، املربع،  6الحمبوشية(، و

ى والتفاحية(، ومنطقتان في محافظة درعا )درعا كفرناها(، ومنطقتان في محافظة الالذقية )عين عيس 

مناطق في   3مناطق في ريف دمشق )مدينتا حرستا وعربين وبلدة أوتايا (، و 3البلد، وبلدة اليادودة(، و

محافظة حمص )بلدتا كيسين وبرج قاعي و محيط صوامع الحبوب(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق 

 قصفت من قبل النظام وحلفائه.)حي القابون(. تلك املناطق جميعها 

منطقة في سورية؛ موزعة على النحو اآلتي: منطقة  39: تركز القصف على 2017 /4 /28الجمعة  -

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

الشغور وخان شيخون ومعرة النعمان مناطق في محافظة إدلب )مدن جسر  10والنعيمة وأم املياذن(، و

مناطق  8وسرمين، وبلدات بزابور وخراب قيس وكفرتخاريم وبسامس والشيخ مصطفى وجبل األربعين(، و

مناطق في  3في حماة )مدن: مورك، اللطامنة، كفرزيتا، وبلدات لطمين ولحايا ومغيزيل والزارة ومعركبة(، و

مناطق في محافظة حمص ) مدينة تلدو وبلدات الكوم  4(، ومحافظة دمشق )أحياء القابون وتشرين وبرزة

مناطق في محافظة حلب )بلدات املنصورة وكفركار وكفرناها والسيالة  5والطيبة ومحيط حقل الشاعر(، و

وخان العسل(، ومنطقتان في محافظة السويداء )قريتا القصر وشنوان(، ومنطقتان في محافظة دير الزور 

 وجبل ثردة(. املناطق جميعها تعرضت للقصف من قبل النظام وحلفائه.  )محيط منطقة املقابر 

 

 السالح الكيمياوي  -2

 ال يوجد رصد -
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 . القصف بالذخائر اًلرتجاجية3

(، بلدتي عابدين وتل الكرامة 22/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية، السبت ) -

 في محافظة إدلب.

(، بلدة معربليت في محافظة 24/4/2017الرتجاجية، االثنين )قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر ا -

 إدلب.

(، مدينة اللطامنة في محافظة 26/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية، األربعاء ) -

 حماة.

(، مدينة اللطامنة في 27/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية، الخميس ) -

 محافظة حماة.

 

 الذخائر العنقوديةالقصف ب -4

(، بلدة عابدين في ريف 22/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، السبت ) -

 محافظة إدلب.

(، بلدتي عدوان ومعرلبيت 24/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، االثنين ) -

 في ريف محافظة إدلب. 

(، مدينة خان شيخون 25/4/2017ء )قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، الثالثا -

 وبلدة النقير في محافظة إدلب.

(، بلدتي بزابور وخراب 28/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، الجمعة ) -

 قيس في محافظة إدلب.

(، مدينة كفرزيتا وبلدة 28/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، الجمعة ) -

 ة.لحايا في محافظة حما

 

 القصف بالذخائر الفراغية  -5

(، مدينة عندان ومدينة 23/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، األحد ) -

 مسكنة وقرية املهدوم في محافظة حلب.

 في محافظة(، مدينة تلدو 24/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، االثنين ) -

 حمص.

(، بالذخائر الفراغية مدينتي أريحا وسلقين 25/4/2017) قصف النظام وحلفاؤه، الثالثاء -

 وبلدتي معربليت وكفرتخاريم في محافظة إدلب.
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(، مدينة كفرناها في محافظة 25/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، الثالثاء ) -

 حلب.

محافظة  (، بلدة برغيث في26/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، األربعاء ) -

 حماة.

(، بلدة بسنقول في محافظة 26/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، األربعاء ) -

 إدلب.

(، مدينة كفرزيتا في 27/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، الخميس ) -

 محافظة حماة.

رشورين (، بلدتي مع27/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، الخميس ) -

 وسرجة في محافظة إدلب.

(، بلدتي عويجل وكفرناها 27/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، الخميس ) -

 في محافظة حلب.

(، مدينتي خان شيخون 28/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، الجمعة ) -

 وسرمين وبلدة خراب قيس في محافظة إدلب.

 

 فوسفوريةالقصف بالذخائر ال-6

 ال يوجد رصد.  -

 

 القصف بقذائف الهاون  -7

 (، بقذائف هاون مجهولة املصدر.26/4/2017قصف حي أبو رمانة في مدينة دمشق، األربعاء ) -

 

 مفخخات -8

 ال يوجد رصد -

 

 . املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف9

(، مدرسة الحمبوشية في قرية الحمبوشية في 22/4/2017قصف النظام وحلفاؤه، السبت ) -

 محافظة إدلب.
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 قرية عابدين في محافظة إدلب. مستشفى في( 22/4/2017قصف النظام وحلفاؤه، السبت ) -

(، خزان ماء رئيس في مدينة األتارب في محافظة 22/4/2017قصف النظام وحلفاؤه، السبت ) -

 حلب.

(، "عماد حسين النابلس ي" )فني مخبري من قرية 22/4/2017استهدفت قوات النظام، السبت ) -

 اليادودة( بصاروخ موجه على طريق مدينة الشيخ مسكين في محافظة درعا.

(، خزان مياه الشرب العالي جنوبي مدينة 22/4/2017فّجر تنظيم الدولة اإلسالمية، السبت ) -

آذار  8تحالف مدرسة الرقة بواسطة عبوات ناسفة، ما أدى لدماره بشكل كامل. وقصفت قوات ال

 جنوبي مدينة الطبقة في محافظة الرقة.

ة في مدينة خان شيخون في محافظة 24/4/2017قصف النظام وحلفاؤه، االثنين ) - ا شعبيًّ
ً
(، سوق

 إدلب، واملسجد الكبير في مدينة تلدو في محافظة حمص.

د في مدينة الطبقة (، مبنى البري24/4/2017قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، االثنين ) -

 في محافظة الرقة.

(، مستشفى الشهيد "وسيم حسينو" في بلدة كفر 25/4/2017قصف النظام وحلفاؤه، الثالثاء ) -

 تخاريم في محافظة إدلب، ومسجًدا في بلدة التوامة في محافظة حلب. 

ستشفى (، فريق دفاع مدني في مدينة كفرزيتا، وم26/4/2017قصف النظام وحلفاؤه، األربعاء ) -

في مدينة اللطامنة في محافظة حماة، وفريق دفاع مدني في بلدة الجانودية ومدرسة في مخيم معراته 

 في محافظة إدلب.

(، املركز الثقافي في بلدة دبس ي 26/4/2017قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، األربعاء ) -

 عفنان في محافظة الرقة.

(، في قصف لقوات 26/4/2017رابي"، األربعاء )استشهد الناشط اإلعالمي "مصعب أحمد ع -

 النظام وحلفائه في بلدة الجانودية في محافظة إدلب.

(، عدة مراكز حيوية وكوادر طبية وإسعافية 27/4/2017قصف النظام وحلفاؤه، الخميس ) -

وأماكن عبادة )سوق مدينة سرمين، ومسجد أبو بكر الصديق في قرية معرشورين، ومسجد 

دينة سرمين، ونقطة طبية تابعة ملنظومة "شامنا الطبية"، إضافة إلى استهداف الفردوس في م

سيارات إسعاف وإطفاء وكوادر طبية في بلدة معر زيتا، ومستشفى الجامعة الطبية السورية في دير 

 شرقي(. إضافة إلى مشفى "بغداد" في بلدة عويجل في محافظة حلب.

، فريًقا تابًعا للدفاع املدني في مدينة سرمين (28/4/2017قصف النظام وحلفاؤه، الجمعة ) -

ومشفى التوليد في مدينة كفرتخاريم في محافظة إدلب، ومسجد "أبو عبيدة بن الجراح" في مدينة 

 كفرزيتا في محافظة حماة، واملشفى امليداني في بلدة النعيمة في محافظة درعا. 
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 بوع الرابع من شهر نيسان( توزع املناطق املستهدفة بالقصف في األس33الشكل )
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ا في األسبوع الرابع من شهر نيسان34الشكل )  ( عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دوليا

 

 

 

ا في األسبوع الرابع من شهر نيسان35الشكل )  ( عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دوليا
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عدد الهجمات على املراكز الحيوية والكوادر الطبية والدفاع املدني

في األسبوع الرابع من نيسان

مدارس أسواق شعبية مستشفيات دفاع مدني طواقم طبية فرق إطفاء

أماكن عبادة خزانات مياه صحافة سيارات إسعاف مباني خدمية
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كوادر الطبية والدفاع املدني في األسبوع الرابع ( عدد الهجمات على املراكز الحيوية وال36الشكل )

 من شهر نيسان

 نيسان/ أبريل 30-29مكمل الشهر  -هـ

 

 القصف املتنوع البري والجوي  -1

 8منطقة في سورية؛ وتفصيلها على النحو اآلتي:  37: تركز القصف على 29/4/2017السبت  -

: هوبر، بنان الحص، كفكار، سرج فارع، مناطق في محافظة حلب )مدينتا دارة عزة واألتارب، وبلدات

مناطق في محافظة حمص )مدن الرستن والحولة وكفرالها، وبلدتا الطيبة الغربية  5قنيطرات، تل باجر(، و

 4مناطق في محافظة درعا )درعا البلدة وبلدات اليادودة والنعيمة والغارية الشرقية(، و 4وتير معلة(، و

مناطق في  7للطامنة وكفرزيتا وبلدتا القنطرة الجنوبية ودير سنبل(، ومناطق في محافظة حماة )مدينتا ا

مناطق في محافظة  3محافظة إدلب )بلدات ترمال، تلة الخضر، التمانعة، نحلة، بزابور، كورة، بعربو(، و

ريف دمشق )مدينة عربين وبلدتا بيت نايم ومغر املير(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي القابون(، 

 3قة واحدة في محافظة القنيطرة )بلدة العجرف(، ومنطقة واحدة في محافظة الالذقية )الخضر(، وومنط

منطقة، بينما قصفت  34مناطق في محافظة الرقة )املنصورة والطبقة وهنيدة(. قصف النظام وحلفاؤه 

ة قرية قوات التحالف الدولي ضد داعش منطقتين في محافظة الرقة، وقصفت قوات سورية الديمقراطي

 هنيدة في الرقة.
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عدد املجازر املرتكبة في األسبوع الرابع من نيسان
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مناطق  6منطقة في سورية؛ وتفصيلها على النحو اآلتي:  33: تركز القصف على 30/4/2017األحد  -

مناطق في محافظة  8في محافظة حمص )مدن: تلبيسة، تلدهب، الرستن، تلدو، كفرالها، حقل الشاعر(، و

مناطق  4ا والزكاة وعقيربات ودير سنبل(، وحماة )مدينتا اللطامنة وكفرزيتا، وبلدات معركبة ولطمين ولحاي

مناطق في في محافظة حلب  7في محافظة درعا )درعا البلد وبلدات الصورة والنعيمة والغارية الغربية(، و

)حي الراشدين، وجبل شبيب، وبلدات خان العسل وعويجل وخلصة والعيس وتل باجر(، ومنطقتان في 

ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي القابون(، ومنطقة واحدة  ريف دمشق )مدينة عربين وبلدة أوتايا(،

مناطق في محافظة دير الزور  3في إدلب )بلدة ترمال(، ومنطقة واحدة في محافظة الرقة )مديرية الزراعة(، و

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف  32)حي العرفي ومحيط املقابر وجبل ثردة(، قصف النظام وحلفاؤه 

 اعش" مديرية الزراعة في مدينة الرقة.الدولي ضد "د

 

 القصف بالذخائر الكيمياوية -2

 (، مدينة اللطامنة في محافظة حماة.29/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بغاز الكلور، السبت ) -

 

 القصف بالذخائر اًلرتجاجية -3

افظة (، مدينة كفرزيتا في مح29/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية، السبت ) -

 حماة.

(، مدينة كفرزيتا ومدينة 30/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر االرتجاجية، األحد ) -

 اللطامنة في محافظة حماة.

 

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 (، حي العرفي في محافظة دير الزور.30/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، األحد )

 

 راغيةالقصف بالذخائر الف -5

(، بلدات نحلة وبزابور والتمانعة 29/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، السبت ) -

 في محافظة إدلب، ومدينة اللطامنة في محافظة حماة.

(، مدينة اللطامنة وبلدة لطمين في 30/4/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، األحد ) -

 محافظة ريف دمشق.محافظة حماة، ومدينة عربين في 
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 القصف بالذخائر الفوسفورية -6

 ال يوجد رصد -

 

 القصف بقذائف الهاون  -7

 ال يوجد رصد -

 

 . املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف8

للدفاع  107(، املستشفى التخصص ي، واملركز 29/4/2017قصف النظام وحلفاؤه، السبت ) -

 مدينة كفرزيتا في محافظة حماة.املدني في 

 114(، مدرسة قرية عرادة في محافظة حلب، ومركز 30/4/2017قصف النظام وحلفاؤه، األحد ) -

 للدفاع املدني في منطقة املرج في ريف دمشق.
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 التهجير القسري  -3

 

 2017نيسان/ أبريل  7إلى  1أ. من 

ثة من مهجري حي الوعر الحمص ي، إلى مخيم (، الدفعة الثال2017 /4 /2وصلت، فجر األحد ) -

ا بموضوع التهجير كان بيان 
ً
ساعد، جنوب غرب مدينة سلقين في ريف إدلب الشمالي. وربط

للجنة املكلفة بالتفاوض عن جنوب دمشق، نشرته في صفحتها الرسمية في "فيسبوك" الجمعة 

ب مؤخًرا من ربط منطقتنا 2017 /3 /31) بمناطق أخرى )كفريا، الفوعة( (، قد قال بأن "ما تسرَّ

ال يعنينا ال من قريب وال من بعيد"، وشّددت في الوقت نفسه، على أن "أي اتفاق ُيبرم من قبل 

أعضاء اللجنة السياسية، يتم دراسته ثم إقراره من قبل أعضاء اللجنة كاملة ملا فيه مصلحة 

 املنطقة، باعتبارها الجهة املمثلة عن جنوب دمشق".

(، في بيان لها، أن االتفاقات 2017/ 2/4ائل الجيش السوري الحر، مساء األحد )اعتبرت فص -

التي تعمل على التغير الديمغرافي والتهجير القسري مقدمة لرسم حدود الدولة السورية، معربة 

 التفاق "جيش الفتح" وإيران. عن إدانتها

ان لها، أن االتفاقات التي (، في بي2017/ 2/4أكدت فصائل الجيش السوري الحر، مساء األحد ) -

تعمل على التهجير القسري تعد جريمة حرب وفق املادة السابعة من النظام األساس ي ملحكمة 

الجنايات الدولية، الفتة إلى أن اتباع سياسة الحصار والتجويع وحرمان املدنيين من الدواء 

 ات الدولية.والغذاء يعد إبادة جماعية بحسب املادة السادسة لنظام محكمة الجناي

سورية، عائلة من قرى ريف حلب الجنوبي، شمالي  75(، حوالى 2017 /4 /3نزحت، االثنين ) -

القصف "املكثف" الذي تعرضت له. وإن العائالت نزحت من قرى جب األعمى و  نتيجة

القنيطرات واملنطار والنعمانية والواجد وسرجة وعميرات والبطرانة التابعة لناحية تل الضمان 

 كم جنوب شرق مدينة حلب(. 32)

(، إلى الجوالن 2017/ 6/4نزح عشرات من أبناء القرى الحدودية في ريف القنيطرة، الخميس ) -

 السوري املحتل. 
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 2017نيسان/ أبريل  14إلى  8من  -ب

(، إلى مدينة جرابلس 2017 /4 /8خرجت الدفعة الرابعة من مهجري حي الوعر الحمص ي، السبت ) -

شخص، نصفهم تقريًبا من األطفال، هي  2500لي، والدفعة التي تتضمن حوالى بريف حلب الشما

 الثالثة التي تتوجه إلى جرابلس، والرابعة التي تخرج من الحي. 

كم جنوب غرب مدينة  35عائلة من قريتي هنيدة ) 170(، حوالى 8/4/2017نزحت، السبت ) -

نظيم، باتجاه الريف الجنوبي للرقة كم غرب(، الخاضعتين لسيطرة الت 30الرقة(، واملنصورة )

 ودير الزور، والحدود األردنية.

(، 9/4/2017كم شمال مدينة حلب(، شمالي سورية، األحد ) 10قال املجلس املحلي لبلدة حيان ) -

 نتيجة استمرارإن حوالى ثالثة آالف مدني نزحوا من البلدة وبلدة ياقد العدس املجاورة، في يومين، 

 عليهما. قصف النظام وروسيا

وصول الدفعة الرابعة من مهجري حي الوعر بحمص في وسط البالد، إلى مخيم زوغرة قرب مدينة  -

،  1424(، وتضم 9/4/2017جرابلس، بريف حلب الشرقي شمالي البالد، األحد )
ً
 ومقاتال

ً
مدنيا

وسط مطر غزير. وسبق أن خرج حوالى ستة آالف شخص من الحي املحاصر على ثالث دفعات 

 .سابقة

كم غرب مدينة  78الذكر )عائلة نزحت من قرية شعيب  70 (، نحو10/4/2017نزحت، االثنين ) -

كم غرب مدينة الرقة(،  93كم غرب مدينة الرقة(، ودبس عفنان )  106)الرقة(، وقرية دبس ي فرج 

 ،
ً
وقرية البوعاص ي، باتجاه مناطق سيطرة "قسد" في الشمال وباتجاه األراض ي الصحراوية جنوبا

 من قصف التحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، في ما تستمر معاناتهم في هر 
ً
با

 ظل غياب املساعدات اإلنسانية. 

ا من قريتي أبو هريرة وعوييه بريف الرقة، إلى مناطق  35(، حوالى 10/4/2017وصل، االثنين ) - مدنيًّ

نهر الفرات على قرية سيمارت غربي  سيطرة قوات "سوريا الديمقراطية"، في الضفة الشمالية من

وهم إلى قرية املحمودلي. 
ّ
 مدينة الرقة، شمالي البالد، ومن ثم أقل

كم شمال مدينة إدلب(، شمالي سورية، الثالثاء  68قال املجلس املحلي في بلدة قاح ) -

(، إن عائالت نزحت من مدينة خان شيخون في إثر الهجوم الكيماوي على املدينة، 11/4/2017)

ا بين األشجار في األراض ي الزراعية.   تستقر حاليًّ

 2017 /12/4دخلت، األربعاء ) -
ً
(، حافالت إلى مدينة مضايا بريف دمشق جنوبي سورية، تمهيدا

 لبدء عملية إجالء سكانها املحاصرين، وذلك ضمن االتفاق املبرم بين كتائب إسالمية وإيران.

كم  45ملهجرين من بلدة مضايا في ريف دمشق )(، قافلة ا2017 /14/4انطلقت، فجر الجمعة ) -

شمال غرب العاصمة دمشق(، باتجاه محافظة إدلب، ذلك بالتزامن مع انطالق حافالت مليليشيات 

 إدلب إلى حلب. والفوعة فيالنظام وأهالي قريتي كفريا 
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 2017نيسان/ أبريل  21إلى 15من  -ج

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

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

وتوجهت إلى مستشفيات حدودية مع تركيا، ومن املرجح أنهم سيتوزعون على ثالث مراكز في مدن 

 إدلب ومعرة مصرين ومعارة النعسان.

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

دمشق، جنوبي سورية، إلى محافظة إدلب شماال، بعد رحلة دامت نحو حوالى أربعين ساعة، 

بحسب منظمة )سوريا للتنمية واإلغاثة(. ويأتي تهجير سكان البلدة في، ضمن اتفاق )اتفاق املدن 

فصائل إسالمية كبيرة مع املفاوض اإليراني، ويقض ي بإخالء قريتي الفوعة األربع( الذي توصلت إليه 

وكفريا بإدلب بصورة كاملة، مقابل إخالء مدينة الزبداني بريف دمشق، ومن يرغب بالخروج من 

 بلدة مضايا.

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

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

« جرابلس»شخًصا ضمن الدفعة الرابعة من الحي خرجوا األسبوع املاض ي باتجاه مدينة  1427

.
ً
 أيضا

كم شرقي مدينة الحسكة( في الشمال الشرقي من  40عاد عشرات النازحين من مخيم الهول ) -

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

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

 كم شمالي غرب مدينة دير الزور(. 65)

عر في مدينة حمص، (، الدفعة الخامسة من مهجري حي الو 18/4/2017وصلت، مساء الثالثاء ) -

كم شمالي شرق مدينة حلب(، شمالي البالد؛  125وسط سورية، إلى مخيم غرب مدينة جرابلس )

 من املدنيين واملقاتلين، فيهم بينهم  1876عائلة، تتألف من  456حيث وصلت 
ً
رجال،  505شخصا

 680امرأة، أما األطفال فبلغ عددهم  545و
ً
. 147، إضافة

ً
 رضيعا

 للمرحلة األولى 19/4/2017عاء )خرجت يوم األرب -
ً
(، قافالت املهجرين من )املدن األربع( استكماال

 بعد التفجير الذي ضرب نقطة التبادل في حي الراشدين بحلب. 
ً
من االتفاق التي توقفت سابقا

وقال الناطق باسم )كتائب حمزة بن عبد املطلب( التابعة لـ )حركة أحرار الشام اإلسالمية(، ويدعى 

 خرجوا من مدينة الزبداني ) 158سارية"، إن "أبو 
ً
 60كم جنوبي غرب مدينة دمشق(، و 45مقاتال

 من الجبل الشرقي املطل عليها، و
ً
 من قرى وادي بردى، حيث تتوجه القافلة إلى  150مقاتال

ً
شخصا

 حلب إلتمام عملية التبادل.
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( إلى مناطق ريف حماة 19/4/2017عائلة نازحة من جنوبي مدينة الرقة يوم األربعاء ) 25وصلت  -

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

سوريا الديمقراطية" )قسد( املدعومة من التحالف الدولي، حيث إن العائالت تمركزت في محيط 

واقع على الطريق الواصل بين كم شرقي مدينة حماة(، ومحيط جبل البلعاس ال 77بلدة عقيربات )

 بلدة عقيربات ومدينة تدمر.

استئنفت عملية إخالء الدفعة الثانية ضمن اتفاق "املدن األربع" )كفريا، الفوعة، الزبداني،  -

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

ن كراج الراموسة جنوبي غربي مدينة حلب إلى نقطة مدينة الزبداني وبلدة مضايا بريف دمشق م

التبادل في حي الراشدين غربيها، في مقابل انطالق حافالت مدنيي قريتي كفريا والفوعة وعسكرييهما 

 من حي الراشدين إلى الراموسة.

 

 2017نيسان/ أبريل  28إلى  22من  -د

شمالي سورية، السبت  كم غرب حلب(، 23أعلن املجلس املحلي في بلدة قبتان الجبل ) -

مدني نزحوا من البلدة، بسبب القصف "الكثيف" من قوات النظام،  500(، أن أكثر 22/4/2017)

على املناطق املجاورة والحدودية. وقال إعالمي املجلس "أديب جميل": إن عشرات العائالت نزحوا 

لبعيدة عن القصف من البلدة، لتعرضها للقصف "بوتيرة مرتفعة"، حيث لجؤوا إلى املناطق ا

 استجابة املنظمات الحتياجات األهالي 
ً
 املحدودة"."بـ والقرى الحدودية مع تركيا، واصفا

(، 22/4/2017أعلن مسؤول عملية اإلخالء في "جيش الفتح" ويدعى "أبو عبيدة الشامي"، السبت ) -

 إلى أن املرحلة  "،عن انتهاء املرحلة األولى من اتفاق "املدن األربع
ً
الثانية ستبدأ في شهر حزيران الفتا

 القادم.

خرج حوالى عشرين حافلة من الدفعة السادسة ملهجري حي الوعر املحاصر بحمص في وسط  -

(، باتجاه حاجز قوات النظام على مشارفه، بانتظار استكمال 24/4/2017سورية، االثنين )

اتفاق التهجير املبرم كم شمال شرق مدينة حلب(، ضمن  125الخروج للتوجه إلى مدينة جرابلس )

 في ساحة املعارض، ويقدر عدد املهجرين ضمن الدفعة 
ً
برعاية روسية. وبدأ األهالي التجمع صباحا

 من الجيش السوري الحر، حيث تعمل "لجنة  250السادسة بألفي شخص، من بينهم حوالى 
ً
مقاتال

 املصالحة" في الحي على تنظيم صعود األهالي إلى الحافالت.

عائلة سورية  37كم شرق مدينة الحسكة( شمال شرقي سورية،  40خيم الهول )وصل إلى م -

وعراقية، في األسبوع الفائت، قادمين من املناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة اإلسالمية" في 

شخص، وفق ما صرحت به إدارة املخيم. وقالت مسؤولة مكتب العالقات  144البلدين، فيما غادر 

(، إن املخيم 24/4/2017ان حسين" بتصريح إلى وكالة "سمارت" لألنباء، االثنين )في املخيم، "بريف
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شخص، وعائلة سورية  23استقبل، قبل أربعة أيام، خمس عوائل عراقية، يبلغ عدد أفرادها 

 18شخص قبل أسبوع، و 66عائلة عراقية عدد أفرادها  13مؤلفة من شخصين، ولفتت لوصول 

 ، من بينهم نساء وأطفال.68عائلة سورية عدد أفرادها 

(، في تقرير رفعه إلى 25/4/2017قال األمين العام لألمم املتحدة "أنطونيو غوتيرس"، الثالثاء ) -

 أن 
ً
مجلس األمن الدولي "إن عملية التهجير التي تشهدها سورية قد ترقى إلى جرائم حرب"، موضحا

شدد على أن عمليات الترحيل يجب تهجير السكان في حال الحرب ال يجوز سوى بحال حمايتهم. و 

أن تكون آمنة وطوعية ونحو منطقة يختارها املدنيون وأنه يجب أن يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم 

 حجم األضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للمناطق 
ً
بمجرد ما تصبح الظروف مناسبة، مبينا

لجوي التي طالت املخابز واملستشفيات املأهولة بالسكان املدنيين؛ في إثر عمليات القصف ا

 واملدارس ودور العبادة ومحطات املياه.

في مؤتمر صحفي « ستيفان ديوجاريك»قال املتحدث الرسمي باسم األمين العام لألمم املتحدة  -

 400تشعر بالقلق البالغ من الحالة األمنية ألكثر من »(، إن املنظمة 25/4/2017عقد، الثالثاء )

وأضاف املتحدث، أن العمليات القتالية املستمرة في ريف «. ين في الرقة السوريةألف شخص مقيم

أدت إلى زيادة عدد الضحايا من السكان املدنيين وألحقت »املدينة، إضافة إلى الضربات الجوية 

أضراًرا بالبنية التحتية املدنية، بما في ذلك املستشفيات واملدارس واألسواق ومنشآت نظام تزويد 

 «.ان باملياهالسك

(، الدفعة السادسة من مهجري حي الوعر في مدينة حمص، 2017نيسان  25وصلت الثالثاء ) -

عائلة، مؤلفة  360وسط سورية، إلى مخيم زوغرة غرب مدينة جرابلس شمالي البالد، وتتألف من 

. 1.650من 
ً
 فردا

(، 2017نيسان  25ثاء )وصل عدد من النازحين إلى قرية الكبش في الرقة شمالي شرق سورية، الثال -

الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، هرًبا من القصف واالشتباكات في املناطق 

بـ الخاضعة لتنظيم "الدولة اإلسالمية" في الرقة، حيث يقدر عدد النازحين اليومي في املحافظة 

ي بحسب تقديرات األمم ألف مدن 40نازح. وتسبب القصف واملعارك بين الطرفين، بنزوح  1500

 املتحدة.

 

  



 
 63 

 نيسان/ أبريل 30-29مكمل الشهر  -هـ

(، الدفعة السابعة من مهجري حي الوعر في مدينة حمص، وسط سورية، 30/4/2017خرجت، األحد )

متجهة إلى محافظة إدلب شمالي البالد، بحسب مصدر أهلي. وقال املصدر ملراسل "سمارت"، إن آخر 

طلقت حوالى الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش )الساعة الثامنة حافلة ضمن الدفعة ان

 561والنصف بتوقيت دمشق( بعد تجمع الحافالت في مدينة املعارض بالحي. وضمت الحافالت حوالى 

 من بينهم  731عائلة )
ً
،  250رجال

ً
،  610مقاتال

ً
،  714امرأة

ً
(، إضافة إلى ثماني شاحنات  149طفال

ً
رضيعا

 تعة.لنقل األم
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 أخبار اللجوء  -4

 

 2017نيسان/ أبريل  7إلى  1من  -أ

 جديًدا على القرار الخاص بقواعد عمل األجانب في القطاع  -
ً

أصدرت الحكومة التركية تعديال

(، أعفت من خالله األطباء السوريين، 2017 /4 /1الصحي نشرته في الصحيفة الرسمّية، السبت )

شهادة االختصاص، والحصول على وثيقة صادرة من  من شرطي تعديل الشهادة الجامعية، أو

وزارة الصحة السورية، أو السفارة السورية في تركيا، تبين عدم وجود مانع قانوني من ممارسة 

 الطبيب ملهنة الطب.

، بمقر الوزارة «خطة االستجابة اإلقليمية والصمود لالجئين السوريين»أطلقت الخارجية املصرية  -

(، بحضور رؤساء مكاتب وكاالت األمم املتحدة العاملة بمصر، 2017 /4 /2في القاهرة، األحد )

وسفراء الدول املانحة، إضافة إلى ممثلين عن املنظمات اإلقليمية والدولية، ومنظمات املجتمع 

 املدني.

(، أن عدد الالجئين السوريين املسجلين في 2017 /4 /2جاء في تقرير الخارجية املصرية، األحد ) -

 ألف طفل. 52ألف شخص، بينهم قرابة  120فع إلى مصر ارت

خيمة على مخيمي "األمل" و"الكرامة" في بلدة  66(، 2017 /4 /4وزعت منظمة إنسانية، الثالثاء ) -

كم جنوب القنيطرة(، جنوبي سورية، عن طريق املجلس املحلي في البلدة، حسب ما  29الرفيد )

ع في منظمة "الهندسية للتنمية" ويدعى أبو حمزة، أن أفاد مدير التوزيع. وأوضح قائد فريق التوزي

خيمة على مخيم  27خيمة وزعت اليوم في مخيم "األمل"، وكانت وزعت، يوم أمس االثنين،  39

 "الكرامة.

 

 2017نيسان/ أبريل  14إلى  8من  -ب

أصدرت إدارة شؤون مخيمات الالجئين السوريين في األردن تعليمات جديدة، سمحت فيها بلم  -

مل ألفراد األسرة الواحدة، وهم الزوج والزوجة واألوالد، ممن يعيشون داخل وخارج الش

املخيمات، شرط أن يكون بعض أفراد األسرة الواحدة يحمل بطاقة املفوضية الصادرة خارج 

 املخيمات، والبطاقات األمنية املمغنطة.

لبنان، ضمن "مشروع يستمر تقديم العالج لالجئين السوريين املصابين في مرض السكري في  -

السكري" املدعوم من "الهالل األحمر القطري والجمعية الطبية السورية األمريكية" بالتعاون مع 

"، وينتشر املشروع في منطقة البقاع ومدن طرابلس وصيدا وبيروت وعرمون. يقول MAPsمنظمة "
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 من
ً
تصف شهر أيلول من العام املمرض "معاوية زرزر" في رابطة سعدنايل في البقاع، إن املشروع بدا

". ويوجد في لبنان أكثر من 
ً
املاض ي وسيستمر ملدة عام قابلة للتجديد، ويقدم العالج للمريض مجانا

مليون الجئ سوري، وفق إحصائيات رسمية، يعيش كثير منهم في مخيمات عشوائية تفتقر إلى أدنى 

 الخدمات.

« حجة تبة»هجرة والسياسة في جامعة مدير مركز البحوث املتعلقة بال« مراد أردوغان»قال  -

الهجرة من »الحكومية في العاصمة التركية أنقرة، وفي كلمة له خالل مشاركته بمؤتمر بعنوان 

مليون، وإن عدد  3.6إن العدد اإلجمالي لالجئين السوريين في تركيا تجاوز «: املاض ي إلى الحاضر

 % من عدد سكانها.4.61الالجئين في تركيا يقابل 

 

 2017نيسان/ أبريل  21إلى  15من  -ج

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

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

ئلتان سوريتان، فيما قال مركز قيادة بوبنهيغر( عن صدمته إلشعال النار في مجمع تعيش فيه عا

الشرطة في الوالية إن التحقيقات أثبتت إلقاء مادة حارقة على أحد املسكنين، انفجرت وتالشت 

 على األرض، بحسب موقع )دويتشه فيله(.

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

ألف دوالر، لتمويل مشروع إعادة التأهيل الجسدي للنازحين  188بنان، بقيمة األحمر في ل

السوريين الجرحى، وتركيب األطراف االصطناعية ملن يحتاجها منهم. وقال موفد الجمعية الى لبنان 

، إن االتفاق املوقع ينطلق من سعي «كونا»في تصريح لوكالة األنباء الكويتية « مساعد العنزي »

دائم لتقديم املساعدات االنسانية داخل الكويت وخارجها، وتخفيف معاناة النازحين الجمعية ال

 السوريين.

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

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

لجهات الدولية واملنظمات املعنية. وأضاف الزعبي في افتتاح أعمال املنتدى الحواري للجوء ا

والالجئين السوريين في األردن في البحر امليت، إن العملية ستسهم في توسيع سوق العمل أمامهم، 

 في العمالة املحلية.
ً
 ملؤهالتهم، وبما ال يؤثر سلبا

ً
 وفقا

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

(، بأن الوزارة تحاول تحويل املراكز التعليمية املوقتة للسوريين كافة إلى مرافق 20/4/2017)

ألف الجئ سوري مّمن في تركيا، هم في  833تعليمية مناسبة. ونقلت وكالة األناضول عن املدير أّن 

آالف منهم يتابعون مسيرتهم الدراسية. وأضاف املسؤول التركي  503ختلفة، وأّن أعمار الدراسة امل
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أن ))هذه املراكز ليست مناسبة باملعنى الصحيح، وال تالئم التعليم، ولذلك بدأنا بتحويل هذه 

، 2019 - 2018املراكز إلى مدارس تتوفر فيها الشروط املالئمة للدراسة، ومع حلول العام الدراس ي 

((.نكون ق
ً
 د أنجزنا هذه املهمة تماما

 

 2017نيسان/ أبريل  28إلى  22من  -د

(، أن عشرات من الالجئين السوريين وصلوا 22/4/2017أعلنت وزارة الخارجية املغربية، السبت ) -

، بعد أن أرغمتهم السلطات الجزائرية على مغادرة البالد في «فكيك»إلى الحدود املغربية عند مدينة 

سلطات البالد تعبر عن استغرابها لعدم مراعاة »أوضحت الخارجية في بيان لها أن: ظروف مزرية. و 

 نحو ترابنا، وذلك في تصرفات منافية لقواعد 
ً
الجزائر أوضاع هؤالء املهاجرين، ودفعهم قسرا

 «.حسن الجوار، التي تدعو إليها اململكة

الجزائري في الرباط لالحتجاج (، السفير 22/4/2017استدعت وزارة الخارجية املغربية، السبت ) -

 إلى املغرب. واّتهمت وزارة الداخلية  50على ترحيل السلطات الجزائرية أكثر من 
ً
 سوريا

ً
مهاجرا

 املغربية، قوات األمن الجزائرية "بترحيل قسري ألفواج مهاجرين سوريين صوب التراب املغربي".

(، في تدوينة له في صفحته 23/4/2017قال الرئيس التونس ي السابق "املنصف املرزوقي"، األحد ) -

شرف لوطننا استقبال الالجئين السوريين، وأطلب »الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": 

من السلطة التونسية فتح األبواب واستقبالهم، وسيوجد من التونسيين من يقفوا معهم كما 

 «.وقفوا مع اخوتنا الليبيين

، االتحاد األوروبي برفع «عمر تشليك»بي وكبير املفاوضين األتراك هدد وزير شؤون االتحاد األورو  -

 ، في حال لم يلتزم االتحاد برفع التأشيرة عن املواطنين األتراك.«إيجه»بحرااللتزامات التركية عن 

(، ليستمر 2017نيسان  23وصلت بعثة الجمعية الطبية السورية األمريكية إلى لبنان، األحد ) -

ام متتالية ملساعدة الالجئين السوريين، وتنشط البعثة في طرابلس وبيروت أي 5جدول أعمالها 

 والبقاع في املخيمات واملستشفيات واملراكز الطبية ملعاينة الالجئين السوريين.

 "غير  1086(، إن 25/4/2017قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة لألمم املتحدة، الثالثاء ) -
ً
مهاجرا

 في مياه البحر األبيض املتوسط، منذ بداية العام الجاري. وأضافت شرعي" لقوا مصرعهم غرق
ً
ا

الشهر الجاري، ولفتت إلى  23املنظمة في تقرير صادر عنها، أن اإلحصائية الصادرة كانت حتى تاريخ 

، وصلوا إلى السواحل األوروبية في املدة نفسها، حيث توجه أغلبهم إلى  204ألف و 43أن 
ً
مهاجرا

 قية إلى إسبانيا واليونان.إيطاليا، والب

في تصريح للصحافة على هامش « رمطان ملعامرة»قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي  -

(، إنه ال يجب املتاجرة بشأن 26/4/2017، األربعاء )«حرية املعتقد في الجزائر»محاضرة حول 

األشقاء السوريين ال يجب أن مأساة »قضية الالجئين السوريين في رسالة إلى املغرب. حيث قال إن 
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 أن الجزائر «تكون محل متاجرة
ً
لم تكن سباقة في إبالغ الرأي العام بهذه الحادثة على »، مضيفا

 أن تعامل وزارة الشؤون « أنه كان لدينا املعلومات من مصالحنا األمنية بكل دقة الحدود رغم
ً
مبرزا

 «.في املغرب جاء كرد فعل على تصرف األشقاء»الخارجية مع املوضوع 

أسست عوائل حلبية الجئة في تركيا، "رابطة أهالي حلب" في مدينة أنطاكيا بإقليم هاتاي، ملساعدة  -

العائالت الحلبية الالجئة في اإلقليم، ولتعزيز أواصر العالقات االجتماعية املختلفة، حيث تضم 

ائل موجودة في مدن أخرى مدينة أنطاكيا، وتعمل على ضم عو  موجودة فيعائلة  100الرابطة حوالي 

 في اإلقليم بمثل إسكندرون والريحانية.

(، إلقاء القبض على جندي أملاني متهم بالتخطيط لهجوم 27/4/2017أعلنت أملانيا، الخميس ) -

"إرهابي خطر"، وذلك بعد أن انتحل صفة "الجئ سوري". وقال االدعاء العام األملاني، في مدينة 

أنه الجئ سوري، وحصل على أموال من مخصصات اللجوء، بعد فرانكفورت، إن الجندي ادعى 

، تحت اسم مستعار، واعتقل في دورة تدريبية في والية بافاريا. 2015أن قدم طلب لجوء أواخر عام 

وأكد الجيش األملاني، إلقاء القبض على الجندي، وصديق له بتهمة "االشتباه في التخطيط لعمل 

 ، وفق موقع قناة "دويشته فيليه".إرهابي يعرض الدولة لخطر شديد"

 يبلغ من العمر 28/4/2017اعتقلت الشرطة األملانية، الجمعة ) -
ً
 سوريا

ً
، لالشتباه  23(، شابا

ً
عاما

بانتمائه لتنظيم "الدولة اإلسالمية". واعتقل الشاب في والية بان ــ فيرتمبرغ غرب أملانيا، و"أظهرت 

وشارك في عمل عسكري"، بحسب موقع  2013ائل العام التحقيقات أنه انضم للتنظيم في سوريا أو 

 "دويتشه فيله" األملاني.

 

 نيسان/ أبريل 30-29مكمل الشهر  -هـ

(، إن األوضاع في 29/4/2017، السبت )«علي عبد الكريم»قال سفير النظام السوري في لبنان  -

 الالجئين السوريين إلى العودة
ً
لبالدهم. وجاء حديث  سورية أفضل مما هي عليه في لبنان، داعيا

 «ميلودي»السفير في لقاء على راديو 
ً
أكثر املهن التي يعمل بها السوريون في لبنان هي »، مضيفا

القوانين الذي »واعتبر أن «. الزراعة واإلسمنت واألعمال اإلنشائية والوظائف ذات األجور املتدنية

ة السورية، وتحدد مهًنا يسمح أصدرها وزراء العمل املتعاقبون في لبنان مجحفة بحق العمال

 «.للسوري العمل فيها فقط، وتمنعه من ممارسة أعمال أخرى 

(، املركزين األول والثاني في 30/4/2017أحرز ثالثة أطفال من الالجئين السوريين في لبنان، األحد ) -

 سباق جري أقيم في منطقة راشيا بالبقاع اللبناني، حمل اسم "خطوة من القلب للقلب".
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 خريطة العسكريةال -5

 

 2017نيسان/ أبريل  7إلى  1من  -أ

(، من صد هجوم لقوات النظام على حيي 2017 /4 /1تمكنت فصائل املعارضة صباح السبت ) -

 )جوبر والقابون( في مدينة دمشق، وسط اشتباكات وقصف متبادل بين الطرفين.

اكات عنيفة بين (، اشتب2017/ 4شهد محيط قرية الصفصافة في ريف الرقة، السبت )ا/  -

عناصر تنظيم "الدولة اإلسالمية" وميليشيا "قوات سورية الديمقراطية" في محاولة من األخيرة 

 للسيطرة على القرية الواقعة شرق مدينة الطبقة على الضفة الشامية لنهر الفرات.

نظيم (، عن مقتل أحد مقاتليه في إثر اشتباكات مع ت2017 /4 /2أعلن "جيش اإلسالم"، األحد ) -

 "الدولة اإلسالمية"، في مخيم اليرموك بالعاصمة دمشق، جنوبي سورية.

(، محاولة تقدم لقوات النظام على محوري بلدة 2017 /4 /2صدَّ مقاتلو املعارضة، األحد ) -

 
ً

خطاب ومدينة محردة باتجاه بلدة حلفايا في ريف حماة الشمالي، وأوقعوا حوالى أربعين قتيال

ل ثمانية مقاتلين من الفصائل، من بينهم قيادي عسكري في "جيش من قوات النظام، وقت

 العزة". 

(، على قرية معردس، في 2017 /4 /3سيطرت قوات النظام، وامليليشيات املوالية لها، االثنين ) -

ريف حماة الشمالي الشرقي التي سيطرت عليها فصائل املعارضة في العشرين من آذار/ مارس 

 غارة. 40جوية مكثفة نفذت فيها طائرات روسية وسورية حوالى املاض ي، وذلك بعد حملة 

ت قوات النظام السوري واملليشيات الداعمة لها، االثنين ) -
ّ
 على شرق 2017 /4 /3شن

ً
(، هجوما

 دمشق، بالتزامن مع تصعيد القصف الجوي تصعيًدا كثيًفا على حي جوبر.

 على مواقع قوات 2017 /4 /4شّن تنظيم الدولة اإلسالمية مساء الثالثاء ) -
ً
 واسعا

ً
(، هجوما

سوريا الديموقراطية في محيط مطار الطبقة العسكرية غربي الرقة، في محاولة هي الثالثة من 

 نوعها السترجاع املطار.

(، من حصارها على حي برزة الدمشقي، وأغلقت آخر 5/4/2017شددت قوات النظام، األربعاء ) -

زت من وجودها على الحواجز العسكرية املحيطة به في املداخل إليه بالسواتر الترابية، وعزّ 

 محاولة منها لعزل الحي عن محيطه، وإجباره على توقيع اتفاق "صلح" منفرد.

(، بين مقاتلي "جيش اإلسالم" وقوات النظام 2017 /4 /5، األربعاء )تجددت االشتباكات -

طة الشرقية، وأكدت مصادر السوري وميليشياتها املساندة في جبهة "حوش الضواهرة"، في الغو 

جميع محاوالت قوات النظام في الهجوم، على  -لليوم الثاني-ميدانية أن "مقاتلي الجيش صدوا 

 الرغم من كثافة القصف الصاروخي واملدفعي على املنطقة".
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(، إطالقها 2017 /6/4أعلنت قوات املعارضة السورية باالشتراك مع فصائل جهادية، الخميس  -

التابعة « وكالة إباء اإلخبارية»ضد قوات النظام السوري في ريف الالذقية. ونقلت معركة جديدة 

فإنكم »أن الهيئة باالشتراك مع فصائل املعارضة أطلقت معركة باسم « هيئة تحرير الشام»لـ

 ضد قوات النظام في ريف الالذقية.« غالبون 

ال جوي لقواتها شرقي (، عملية إنز 2017 /6/4نفذت طائرات التحالف الدولي، الخميس ) -

تنظيم الدولة »قياديين في  4في ريف مدينة الرقة، تمكنت فيها من قتل « معدان»منطقة 

 «.اإلسالمية

(، سيطرتها على قرية 6/4/2017، الخميس )«قوات سوريا الديموقراطية»فرضت  -

 اسم « الصفصافة»
ً
غضب »في ريف الرقة، وذلك ضمن عمليات عسكرية أطلقت عليها سابقا

 «.لفراتا

( ، على حساب قوات النظام 2017 /6/4تقدمت فصائل املعارضة السورية، الخميس ) -

واملليشيات املساندة لها في درعا البلد في إثر هجوم شنته املعارضة على مواقع استراتيجية في حي 

 «.املنشية»

تي (، من التصدي لقوات النظام ال6/4/2017تمكنت فصائل املعارضة السورية، الخميس ) -

 بريف حماة.« معردس»، في محيط قرية «الحرس الثوري»حاولت التقدم بمساندة ميليشيا 

(، على مباني األمن الجوي والعسكري 6/4/2017سيطرت قوات املعارضة السورية، الخميس ) -

والسياس ي، وكبدت قوات النظام خسائر في األرواح والعتاد في إثر اشتباكات دارت بين الطرفين 

 في درعا.« شيةاملن»في حي 

(، إن قوات النظام سيطرت بمساندة سالح الجو 2017 /4 /6قال ناشطون، الخميس ) -

كم شرق مدينة حلب(، شمالي سورية، بعد اشتباكات مع  100الروس ي، على قرية كشيش )

 تنظيم "الدولة اإلسالمية".

كة، بين قوات (، في الريف الجنوبي ملدينة الحس2017/ 6/4دارت اشتباكات عنيفة، الخميس ) -

سوريا الديمقراطية من جهة، وعناصر تنظيم "الدولة اإلسالمية" من جهة أخرى، وتركزت 

االشتباكات في منطقة كشكش جبور بريف الشدادي الجنوبي، في إثر هجمة جديدة نفذها 

التنظيم على املنطقة، في محاولة لتحقيق تقدم في املنطقة، وترافقت االشتباكات مع صف 

ن طرفي االشتباك، ولم ترد معلومات إلى اآلن عن الخسائر البشرية في صفوف متبادل بي

 الطرفين.

(، عملية إنزال جوي في منطقة حمة 6/4/2017نفذت قوات "التحالف الدولي"، الخميس ) -

  11التبني ومبنى اإلذاعة، غربي محافظة ديرالزور. وبدأت عملية اإلنزال في تمام الساعة 
ً
ظهرا
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. وشاركت في العملية قوات خاصة محمولة في بالتوقيت املحل
ً
ي، واستمرت لنصف ساعة تقريبا

 مروحيتين، ترافقهما طائرة حربية لتأمين الحوامات وفرق اإلنزال.

، قرب بلدة «املداجن»(، على منطقة 2017 /7/4سيطرت فصائل املعارضة السورية الجمعة ) -

في ريف حماة الشمالي. وتمكنت فصائل املعارضة السورية، من السيطرة على « معردس»

 ،«حزب هللا»املنطقة في إثر معارك استمرت لعدة ساعات مع قوات النظام، وميليشيا 

 

 2017ل نيسان/أبري 14إلى  8من  -ب

(، السيطرة على مزرعة الصفصاف 8/4/2017استعاد تنظيم "الدولة اإلسالمية"، السبت ) -

التابعة لناحية املنصورة بعد اشتباكات مع "قوات سوريا الديمقراطية"، التي سيطرت بدورها على 

 قرية الصفصاف الجنوبي، في الرقة، شمالي سورية.

يطرته على نقاط عسكرية للنظام في محيط مدينة (، س8/4/2017أعلن تنظيم "الدولة"، السبت  -

 شمال شرق العاصمة دمشق(، وسط البالد. 215تدمر )

 9/4/2017قالت "قوات الشهيد أحمد العبدو"، التابعة للجيش السوري الحر، األحد ) -
ً
(، إن عددا

على  من مقاتلي الجيش الحر وعناصر تنظيم "الدولة اإلسالمية" قتلوا في إثر هجوم شنه األخير

 معبر التنف مع العراق، شرق مدينة حمص، وسط سورية.

(، السيطرة على خمسة حواجز 9/4/2017أعلن الجيش السوري الحر وكتائب إسالمية، األحد ) -

كتلة سكنية في حي املنشية بمدينة درعا، وقتل عشرات العناصر من قوات النظام  47للنظام و

 وآخرين من ميليشيا "حزب هللا" اللبناني.

االستراتيجية بريف « معردس»(، على بلدة 10/4/2017يطرت قوات النظام السوري، االثنين )س -

 حماة. 

(، مناطق 11/4/2017استهدفت فصائل الجيش الحر والفصائل اإلسالمية بالقصف، الثالثاء ) -

يد سيطرة جيش خالد بن الوليد املبايع لتنظيم "الدولة اإلسالمية" في الريف الغربي لدرعا، في تمه

لهجوم ضمن معركة أطلق عليها "نزع الخناجر"، بهدف استعادة السيطرة على املناطق التي خسرتها 

 في األسابيع الفائتة.

(، من تحقيق تقدم من جهة مزارع البعلة في أطراف 11/4/2017تمكنت قوات النظام، الثالثاء ) -

ترافقت االشتباكات منذ منازل، حيث  4مزارع و 4حي القابون، والسيطرة على كتلة مؤلفة من 

أرض، وسط قصف بعشرات  –صواريخ ُيعتقد أنها من نوع أرض  10صباح اليوم مع قصف بحوالى 

القذائف والصاروخية من قبل قوات النظام على مناطق االشتباك ومناطق أخرى في حي القابون، 

 ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف طرفي القتال.
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اء توحيد الجنوب" التابع للجيش السوري الحر"، أبو بكر زطيمة، قال القائد العسكري في "لو  -

(، إن الفصائل العسكرية املنضوية في غرفة عمليات "املوت وال املذلة" 11/4/2017الثالثاء )

 إلى أن الفصائل تجهز لعمل 
ً
سيطرت على حوالى ثمانين باملئة من حي املنشية بمدينة درعا، مشيرا

.جديد لطرد قوات النظام م
ً
 ن كامل الحي، والسيطرة على حي السجية أيضا

ت فصائل املعارضة السورية، الجمعة ) -
ّ
 على 14/4/217شن

ً
 واسعا

ً
، «حاجز االرشادية»(، هجوما

في درعا البلد. وأكدت الفصائل « املنشية»آخر املواقع التي تسيطر عليها قوات النظام في حي 

، من بينهم ضابط «الدفاع الوطني»وميليشيا العسكرية، مقتل ثمانية عناصر من قوات النظام 

البنيان »في حي املنشية، بينما قالت غرفة عمليات « املوت وال املذلة»برتبة مقدم، وذلك في معركة 

قامت بتصفية ضابط من قوات النظام، بعد « حزب هللا»في بيان لها، إن ميليشيا « املرصوص

 اتهامه بالخيانة.

نقطة عسكرية في  30(، على أكثر من 14/4/2017ية، الجمعة )سيطرت فصائل املعارضة السور  -

، إضافة إلى BMBحرستا الغربية، وبساتين برزة شرق العاصمة دمشق، واغتنمت دبابتين وعربة 

قتل عناصر عدة لقوات النظام. وجاء تقدم مقاتلي املعارضة على حساب قوات النظام، في إثر 

ى مواقع عسكرية، كانت قوات النظام قد سيطرت عليها هجوم األول من أجل استعادة السيطرة عل

 في املدة املاضية.

 

 2017نيسان/ أبريل  21إلى  15من  -ج

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

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

في صفحتها الرسمية على في موقع )"فيسبوك("، إنها بدأت باقتحام األحياء الشرقية والغربية ملدينة 

 الطبقة، وسيطرت على حيي اإلسكندرية وعايد الصغير.

فرضت قوات النظام من فرض سيطرتها على تل بزام وحاجز املكاتب بمنطقة صوران يوم، األحد  -

 عقب اشتباكات عنيفة مع الفصائل اإلسالمية واملقاتلة.(، وذلك في 16/4/2017)

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

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

 رعا في الجنوب السوري.اإلسالمية( "على قرية غربي مدينة د

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

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

 حجم الخسائر في صفوف الطرفين.
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(، صد محاولة لقوات النظام 18/4/2017ثالثاء )أعلنت فصائل املعارضة السورية مساء ال -

بريف حلب الشمالي. ودارت اشتباكات « جبل عندان»وامليليشيات املساندة لها بالتقدم على منطقة 

 10عنيفة بين الطرفين منذ فجر اليوم، وسط قصف مدفعي متبادل، سقط في إثره أكثر من 

 عناصر من قوات النظام بين قتيل وجريح. 

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

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

جرت اشتباكات عنيفة مساء أمس الثالثاء في ريف حلب الغربي بين الثوار وقوات النظام، في 

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

( 19/4/2017أعلنت فصائل من املعارضة السورية )جيش اإلسالم وفجر األمة( صباح األربعاء ) -

جاء ذلك في بيان «. وتعاونوا»تنفيذ عملية عسكرية نوعية في جبهات دمشق الشرقية تحت مسمى 

قوات النظام في صباح يوم الجمعة املاض ي  أصدره الفصيالن، وتحدث عن غارة على

 50مدرعات عسكرية، إضافة إلى قتل ما يزيد عن  6(، أسفرت عن تدمير أكثر من 14/4/2017)

 عن اغتنام أسلحة فردية.
ً
 من قوات النظام وامليليشيات املساندة لها، فضال

ً
 عنصرا

بحي « الصلخدي»لة (، على كت20/4/2017سيطرت فصائل املعارضة السورية فجر الخميس ) -

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

لها، استمرت من منتصف الليلة املاضية حتى الفجر، وسط قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين 

 الطرفين، ما أسفر عن سيطرة املعارضة على الكتلة.

(، من إحكام سيطرتها على منطقة 20/4/2017لسورية يوم الخميس )تمكنت قوات املعارضة ا -

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

 لصالح 
ً
 تدريجيا

ً
عنيفة بين املعارضة وتنظيم الدولة اإلسالمية الذي تشهد مناطق سيطرته انحسارا

 سورية والعراق. األطراف جميعها في

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

 حماة( وسط سورية، فيما بدأت )حركة أحرار الشام اإلسالمية( بهجوم معاكس الستعادتها.

 

 2017أبريل نيسان/  28إلى  22من  -د

(، إن قوات النظام 22/4/2017بت )قال "جيش النصر" التابع للجيش السوري الحر، الس -

كم عن أول مدينة بريف إدلب الجنوبي، بينما أعلن "جيش إدلب الحر" النفير  20بعد أصبحت على 

 جميعها، شمالي البالد. العام في مدن وبلدات محافظة إدلب

(، استعادة 22/4/2017أعلنت فصائل من الجيش السوري الحر وكتائب إسالمية، السبت ) -

لى قرية وحاجز شمالي مدينة حماة، وسط البالد، في عقب مواجهات مع قوات النظام. السيطرة ع
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جيش النصر"، املالزم أول اياد الحمص ي، لوكالة "سمارت" لألنباء، إن "لـ وقال الناطق العسكري 

 17)فصائل "الحر"، وكتائب إسالمية استعادت السيطرة على قرية سنسحر جنوب مدينة حلفايا 

نة حماة(، بعد اشتباكات مع قوات النظام وامليليشيات املساندة له، دّمروا خاللها كم شمال مدي

أربع دبابات، وراجمة صواريخ، وقاعدة إطالق صواريخ مضاد للدروع، على أطراف مدينتي حلفايا 

وطيبة اإلمام. فيما قالت "هيئة تحرير الشام"، في وسائل اإلعالم الخاصة بها، إنها استعادت 

كم شمال مدينة حماة(، في عقب  20)على حاجز "السيرياتيل" شمالي غربي تل بزام السيطرة 

 إلى سقوط قتلى وجرحى لألخيرة من دون 
ً
سيطرة قوات النظام عليه، في وقت سابق اليوم، مشيرة

 تحديد أعدادهم.

(، عن نتائج 22/4/2017العاملة في درعا، السبت )« البنيان املرصوص»أعلنت غرفة عمليات  -

. وجاء ذلك 22/4/2017في حي املنشية في درعا، منذ اندالعها حتى تاريخ « املوت وال املذلة»ركة مع

في بيان نشرته غرفة العمليات عبر مواقع التواصل االجتماعي، أعلنت فيه عن مقتل ما يزيد عن 

مسة ، وعن أسر خ«عقيد»وأربعة برتبة « عميد»مئتي عنصر من قوات النظام، بينهم ثالثة برتبة 

 لقوات النظام  15عناصر، إضافة إلى تدمير أكثر من 
ً
آلية عسكرية وطائرتي استطالع وثالثين نفقا

 عن اغتنام أسلحة وذخائر مختلفة. 
ً
 امليليشيات املساندة لها، فضال

(، على مناطق عدة بريف 23/4/2017سيطرت قوات النظام وامليليشيات املساندة لها، األحد ) -

ة بتغطية نارية من سالح الجو الروس ي؛ حيث تمكنت من السيطرة على حماة الشمالي مدعوم

)مدينة حلفايا، الويبدة، تل الناصرية، معسكر املطاحن وخربة السمان(، بعد معارك عنيفة مع 

 فصائل املعارضة السورية، وقصف مدفعي.

 على نقاط عدة 23/4/2017بدأ عناصر تنظيم الدولة، فجر األحد ) -
ً
 موسعا

ً
لقوات سوريا (، هجوما

الديمقراطية في ريف الرقة الغربي في محيط مدينة الطبقة في محاولة منه إلبعاد قوات سوريا 

الديمقراطية عن مدينة الطبقة، وتخفيف الضغط عن عناصره املوجودين في داخل املدينة. إذ 

الطبقة  تدور اشتباكات عنيفة في "محيط مطار الطبقة العسكري وقرية عايد الكبير جنوب مدينة

وجب االبو جابر وقرية عجيل وقرية اباد وصالح الخشب" في إثر هجوم موسع ينفذه تنظيم الدولة 

 
ً
منذ فجر اليوم األحد، في محاولة منه إبعاد قوات غضب الفرات عن مدينة الطبقة مستخدما

 األسلحة الثقيلة والرشاشات.

قاتليها باتوا يحاصرون اآلن مدينة (، أن م23/4/2017أعلنت قوات سورية الديمقراطية، األحد ) -

من أربع جهات. وقالت "جيهان شيخ أحمد" الناطقة باسم  -الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة-الرقة 

"قسد" إن مقاتليها قطعوا اإلمداد عن مسلحي التنظيم، وقطعوا مواصالتهم مع العراق في عقب 

ريف الرقة الشرقي. وأضافت الناطقة السيطرة على الطريق املؤدي إلى دير الزور والسيطرة على 

باسم قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من واشنطن إن بسط فصائلها السيطرة على طريقين 
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يربطان الرقة بمدينة الطبقة والعاصمة دمشق، جعل من املستحيل تدفق مقاتلين جدد وذخائر 

 إلى التنظيم، األمر الذي أصبحت معه قواته محاصرة من أربع جهات.

(، عن 23/4/2017) الحر، األحدأعلنت "قوات الشهيد أحمد العبدو" التابعة للجيش السوري  -

قربها من فك الحصار عن القلمون الشرقي بريف دمشق، جنوبي سورية، بعد اقترابها من فتح 

الطريق مع البادية السورية. وقال الناطق الرسمي باسم "القوات" املقدم "عمر صابرين"، إنهم 

على نقطة املرمرة الحمرة في منطقة املحسا )منطقة جبلية تفصل القلمون الشرقي عن سيطروا 

البادية(، بعد اشتباكات مع تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( في معركة "طرد البغاة"، لتقترب من 

 فتح الطريق بين القلمون الشرقي بريف دمشق والبادية السورية.

لشام أن مجموعة من قوات النخبة التابعة لها سيطرت، ليلة أفاد مصدر عسكري في هيئة تحرير ا -

(، على حاجز العوصية في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، وجاءت 23/4/2017األحد )

السيطرة في عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام وامليليشيات األجنبية املوالية لها. وأشار 

صر املوجودين في الحاجز جميعهم، إضافة إلى املصدر أن قوات النخبة تمكنت من قتل العنا

 وعدد من األسلحة والذخائر. 37ومدفع  t55اغتنام دبابة 

(، من تحقيق تقدم في محيط العاصمة من الجهة 24/4/2017تمكنت قوات النظام، االثنين ) -

تي الشرقية بعد تمكنها من فصل حي برزة عن باقي األحياء األخرى املتمثلة بالقابون وتشرين ال

 من بدء الحملة 
ً
تخضع لسيطرة الثوار منذ أربعة أعوام بعدما فشلت ألكثر من خمسين يوما

العسكرية في تحقيق أي تقدم. وقال ناشطون إن قوات تقدمت إلى جامع الحسين واملزارع املحيطة 

به في أطراف حي القابون وسيطرت على كامل مزارع برزة ومنطقة حرستا الغربية تحت غطاء من 

فقد شن الطيران الحربي غارات جوية على حي القابون  النظام،صف الجوي واملدفعي لقوات الق

وما تزال  الشرقية،بالتزامن مع غارات مماثلة على األحياء السكنية في مدينة عربين بالغوطة 

 االشتباكات مستمرة في املنطقة في محاولة من الثوار استعادة السيطرة على املواقع التي خسروها.

(، بشن هجوم مباغت على مواقع لتنظيم الدولة في 24/4/2017قامت كتائب الثوار، االثنين ) -

 ملحافظة حمص في إطار املرحلة الثالثة من معركة "سرجنا الجياد" 
ً
منطقة املحسا التابعة إداريا

سود جيش أ"لـ الهادفة لتطهير البادية السورية ومنطقة الحماد من سيطرته. قال املكتب اإلعالمي 

الشرقية" أن الثوار هاجموا مواقع لعناصر تنظيم الدولة في املنطقة من محورين؛ األول: من جهة 

 تمكنهم،القلمون الشرقي، واملحور الثاني: من جهة منطقة العليانية في البادية الشامية، بعد 

 الخميس املاض ي من تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة.

(، السيطرة على قريتين شمالي 24/4/2017ة" )داعش(، االثنين )استعاد تنظيم "الدولة اإلسالمي -

شرقي سورية، فيما قتل وجرح عناصر له ولـ"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( خالل  الرقة شمالي

مواجهات في قرى غربها. وقال مصدر محلي إن التنظيم استعاد السيطرة على قريتي الرحيات وبئر 
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لرقة(، بعد مواجهات مع "قسد" تمكن فيها من قتل ثالثة عناصر كم شمال مدينة ا 10الجربوع )

 من الجرحى أصيبوا باالشتباكات، 
ً
وأسر أربعة آخرين، فيما أفاد ناشط مقرب من "قسد" بأن عددا

 وصلوا إلى مشفى ميداني في قرية بئر سعيد، إضافة إلى فقد االتصال مع عنصرين آخرين.

  13(، إنها سيطرت على 24/4/2017د(، االثنين )قالت "قوات سورية الديمقراطية" )قس -
ً
موقعا

عنصًرا له، شمالي مدينة الرقة، شمالي شرقي  311لتنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش(، وقتلت 

عنصًرا منها، منذ انطالق املرحلة الرابعة من عملية "غضب الفرات"،  67سورية، فيما قتل وجرح 

ان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل االجتماعي، أنها قبل عشرة أيام. وأضافت "قسد"، في بي

تمكنت من السيطرة حتى اآلن على "كبش الغربي، كبش الشرقي، أم التنك، رويان، مزرعة تشرين، 

مشيرفة الشمال، مشيرفة الجنوب، الرحيات، بير جربو، جروة، الحتاش، مزرعة الحكومية، 

ما زالت قيد التمشيط، وهي "خلوة عبيد، هولو عبد،  حزيمة". وتابعت أن هناك قرى ومواقع عدة

 عبارة، الكالطة، تل الصدد، سكرية، قرية مزرعة العلو، زهرة".

(، إن 25/4/2017قال املتحدث العسكري لـ"جيش العزة" التابع للجيش السوري الحر، الثالثاء ) -

ث قرى وحاجز كتائب إسالمية و فصائل من الجيش السوري الحر استعادت السيطرة على ثال 

شمالي مدينة حماة، وسط سورية، بعد اشتباكات مع قوات النظام. وقال الناطق العسكري، املالزم 

أول، محمود املحمود، في تصريح لوكالة "سمارت" لألنباء، إن مقاتلي الفصائل استعادوا السيطرة 

كم شمال  38)زيتا  على قرى املصاصنة وزلين والبويضة وحاجز السيرياتيل، التابعة لناحية كفر

غرب حماة(، وقتلوا وجرحوا عشرات من عناصر قوات النظام من دون تحديد عددهم بدقة، 

 إضافة إلى تدمير أربع دبابات وسيارات لألخيرة بصواريخ "تاو".

(، في إثر 25/4/2017قتل وجرح عشرات من عناصر "وحدات حماية الشعب الكردية"، الثالثاء ) -

كم شمال شرق الحسكة(، شمالي شرقي  190قعها قرب مدينة املالكية )قصف جوي تركي على موا

سورية، بحسب ما أعلن الطرفان، فيما تفقد قائد عمليات التحالف املوقع املستهدف. وكانت وكالة 

"األناضول" الرسمية التركية نقلت عن هيئة األركان، إن مقاتالتها شنت غارات على مواقع 

كراتشوك، مضيفة أن الغارات تأتي في إطار "حقوق تركيا التي يكفلها "الوحدات الكردية" في جبل 

 القانون الدولي، وأنها نجحت في إصابة جميع األهداف التي تم تحديدها مسبقا".

(، إحباطها محاولة تنظيم الدولة 26/4/2017أعلنت فصائل املعارضة السورية، األربعاء ) -

بال القلمون الشرقي، بريف دمشق. واندلعت اشتباكات في ج« بئر املنقورة»اإلسالمية التقدم على 

 10، وأوقعت أكثر من «بئر املنقورة»بين الطرفين، تمكنت املعارضة من خاللها السيطرة على 

 عناصر من التنظيم بين قتيل وجريح.

(، استعادة نقاط 26/4/2017أعلنت فصائل من الجيش السوري الحر وكتائب إسالمية، األربعاء ) -

 جنوب غرب دمشق(، جنوبي سورية. 49بلدة بيت جن ) النظام قربيها قوات تقدمت ف
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(، صد 26/4/2017أعلنت "قوات الشهيد أحمد العبدو" التابعة للجيش السوري الحر، األربعاء ) -

كم  80هجوم لتنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش(، على منطقة املنقورة في جبال القلمون الشرقي )

 شق(.شمال شرق العاصمة دم

(، عن مقتل ما 27/4/2017أعلنت مصادر إعالمية موالية لتنظيم الدولة اإلسالمية، الخميس ) -

 من قوات النظام، وإصابة عشرات آخرين. جاء ذلك في إثر هجوم لتنظيم  18يزيد عن 
ً
عنصرا

 الدولة اإلسالمية على مواقع قوات النظام في منطقتي )جبل األبتر، والسكري( جنوبي غرب تدمر. 

(، سيطرته على معمل 27/4/2017أعلن جيش اإلسالم التابع للمعارضة السورية، الخميس ) -

األلبان في محيط بلدة حوش الضواهرة بريف دمشق الشرقي، وجاءت سيطرة الجيش في عقب 

 إعالنه بدء عملية عسكرية في املنطقة.

نظام وامليليشيات (، محاولة قوات ال27/4/2017أحبطت فصائل املعارضة السورية، الخميس ) -

األجنبية املوالية لها التقدم في محيط حي القابون شرق العاصمة السورية دمشق، إذ دارت 

 اشتباكات عنيفة بين املعارضة وقوات النظام على أطراف الحي.

(، عنيفة بين فصائل املعارضة السورية وقوات سوريا 27/4/2017دارت اشتباكات، الخميس ) -

قرية مرعناز بريف حلب الشمالي، وجاءت االشتباكات في محاولة كل طرف الديمقراطية في محيط 

تحقيق تقدم على الطرف األخر. كما قصفت فصائل املعارضة السورية نقاط عسكرية لقوات 

 سوريا الديمقراطية في محيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، دون معرفة الخسائر البشرية.

(، أن النظام يحاول 27/4/2017ع للجيش الحر، الخميس )أكد "جيش أسود الشرقية"، التاب -

اقتحام قريتي أشيهب وشنوان بريف السويداء الشمالي الشرقي، جنوبي سورية، والخاضعتين 

لسيطرة فصائل "الحر". وقال مدير املكتب اإلعالمي لـ "أسود الشرقية" "سعد الحاج"، إن 

 أن ذلك "نتيجة طبيعية" الفصائل تصّدت لقوات النظام، مع تدعيم نقاط الت
ً
ماس معها، معتبرا

. وأضاف "الحاج" أن قرى 
ً
على املعارك التي دارت ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" في املنطقة مؤخرا

كم شرق مطار خلخلة العسكري( بريف السويداء، وبير القصب ودكوة في  10أشيهب وشنوان )

املتمركزة في محطة تشرين الحرارية  ريف دمشق تعرضت لقصف مدفعي، من مواقع قوات النظام

 إن النظام يهدف إلى تأمين خط 
ً
 مع قصف لطائراته الحربية عليها، قائال

ً
واملناطق املحيطة، تزامنا

 لتجارة النفط مع التنظيم، واملمتد من دير الزور إلى دمشق، باتفاق سابق بين الطرفين.

(، على حي ونقاط جديدة في 27/4/2017سيطرت "قوات سورية الديمقراطية" )قسد(، الخميس ) -

كم غرب مدينة الرقة(، شمالي شرقي سورية، بعد مواجهات مع تنظيم "الدولة  55مدينة الطبقة )

اإلسالمية" أسفرت عن مقتل وجرح عناصر للطرفين، بحسب ما أفادت به مصادر عدة لـ"سمارت". 

لوهب، فيما دارت اشتباكات مع وقالت مصادر محلية، إن "قسد" تقدمت إلى دوار العجراوي وحي ا

 عناصر التنظيم عند مشارف حيي االسكندرية والزويقات وقرب دوار العلم، جنوبي املدينة.
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تمكنت قوات النظام مدعمة بمسلحين موالين لها من استعادة السيطرة على كامل الكتيبة  -

سالمية" ترافق مع املهجورة في ريف حمص الشرقي في عقب اشتباكات عنيفة مع تنظيم "الدولة اإل 

ضربات جوية وصاروخية مكثفة. وجاء هذا بعد تمكنها من استعادة السيطرة على حقل شاعر 

للغاز بصورة كاملة، وذلك في عقب اشتباكات عنيفة مع تنظيم "الدولة اإلسالمية" ترافقت مع 

 عشرات الضربات الجوية والبرية.

لشعب الكردية على الحدود السورية التركية، دارت اشتباكات بين الجيش التركي ووحدات حماية ا -

بينما سقطت قذائف هاون جنوب تركيا دون وقوع إصابات؛ حيث شهدت الحدود السورية التركية 

 واشتباكات متقطعة بين الجيش التركي ووحدات حماية الشعب الكردية التابعة 
ً

قصًفا متبادال

سوسك وتل فندر بريف الرقة ورأس لحزب العمال الكردستاني في عفرين بريف حلب، وقريتي 

 العين وعامودا بريف الحسكة، قبالة والية "شانلي أورفا" التركية.

 حول االقتتال 28/4/2017أصدر "فيلق الرحمن" التابع للمعارضة السورية، الجمعة ) -
ً
(، بيانا

ا في الحاصل في الغوطة الشرقية بين جيش اإلسالم وهيئة تحرير الشام وفيلق الرحمن، والسّيم

 مدينة عربين شرق دمشق. 

(، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام املدعومة بميليشيا حزب 28/4/2017دارت، فجر الجمعة ) -

هللا واإليرانيين وبين جيش أسود الشرقية التابع للجيش الحر في ريف السويداء الشرقي، في محاولة 

رقي بعد أن أصبحوا على تماس قوات النظام التقدم على حساب الثوار في ريف السويداء الش

مباشر معهم في عقب سيطرة الثوار على مواقع تابعة لتنظيم الدولة شرقي السويداء نهاية آذار 

املاض ي في معركة "سرجنا الجياد لتطهير الحماد"، دارت في إثرها معارك عنيفة بين الجانبين تخللها 

 عن تحليق مكثف للطيران 
ً
الحربي في املنطقة وتنفيذه قصف مدفعي وصاروخي مكثف فضال

 غارات جوية عدة بهدف تقدم قوات النظام.

(، من السيطرة على 28/4/2017تمكنت قوات النظام مدعومة بميليشيات أجنبية، الجمعة ) -

نقاط عسكرية للمعارضة السورية في حي القابون بالعاصمة دمشق، وجاءت سيطرة النظام في 

رضة. وبسطت قوات النظام سيطرتها الكاملة على جامع عقب اشتباكات عنيفة مع مقاتلي املعا

 الهداية بحي القابون شرقي دمشق.

(، ما تناقلته وسائل إعالم عن تقدم قوات النظام في 28/4/2017نفى "جيش اإلسالم"، الجمعة ) -

حي القابون شرقي دمشق، جنوبي سورية، وأعلن مقتل عناصر للنظام بحي تشرين. وقال املتحدث 

اإلسالم "حمزة بيرقدار" في قناته بتطبيق "تلغرام"، إنه ال صحة ألنباء سيطرة النظام باسم جيش 

 على مسجد "الهداية" والنقاط املحيطة به في القابون.

(، سيطرتها على حيين جديدين 28/4/2017أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، الجمعة ) -

ي شرقي سورية، بعد اشتباكات مع تنظيم "الدولة كم غرب مدينة الرقة( شمال 55)في مدينة الطبقة 
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اإلسالمية". وأوضحت " قسد" على صفحتها في مواقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"، أن قواتها 

 من التنظيم خالل  27سيطرت على حيي النبابلة والزهراء جنوبي املدينة، وقتلت 
ً
عنصرا

 االشتباكات، وتحاول التقدم جنوبي وغربي املدينة.

 

 نيسان/ أبريل 30-29مكمل الشهر  -ـه

(، من 29/4/2017أفاد قائد عسكري في "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( أنهم تمكنوا، السبت ) -

كم غرب مدينة الرقة(، شمالي شرقي سورية، بعد  55السيطرة على حوالى نصف مدينة الطبقة )

د" ويدعى "بشار حجي" إن اشتباكات مع تنظيم "الدولة اإلسالمية". وأضاف أحد قادة "قس

"القوات" تمكنت من السيطرة على حي اإلسكندرية ودواري العلم والعجراوي وقرية عايد الصغير 

 وجبل عايد بعد معارك "عنيفة" دارت بين الطرفين من ثالثة محاور.

(، إن تنظيم "الدولة اإلسالمية" سيطر على مواقع عدة في 29/4/2017قال ناشطون، السبت ) -

 كم شرق مدينة حماة(، وسط سورية، الخاضعة لسيطرة قوات النظام. 75)م ميال قرية أ

(، باشتباكات مع الجيش الحر وكتائب 29/4/2017قتل عدد من عناصر قوات النظام، السبت ) -

كم شرق مدينة دمشق(، في إثر محاولة األولى التقدم في املنطقة. وقالت  4إسالمية، في حي القابون )

شام اإلسالمية"، في صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنه قتل سبعة عناصر لقوات "حركة أحرار ال

 الحي. للدروع في"، وجرافة عسكرية، بصواريخ مضادة 72النظام، وتم تدمير دبابتين من طراز "تي 

تحاول فصائل "الحر" وأخرى إسالمية، وقف تقدم قوات النظام في ريف حماة الشمالي، حيث  -

دة املناطق جميعها التي سيطرت عليها األولى قبل أسابيع، وتقدمت في استطاعت األخيرة استعا

 من الحدود اإلدارية ملحافظة إدلب.
ً
 مناطق جديدة، مقتربة

(، إن تنظيم "الدولة 29/4/2017قال جيش "أسود الشرقية" التابع للجيش الحر، السبت ) -

ها مؤخًرا، بعد اشتباكات اإلسالمية" سيطر على نقاط في القلمون الشرقي بريف دمشق كان خسر 

مع الجيش الحر والكتائب اإلسالمية في املنطقة. وأوضح مدير املكتب اإلعالمي "سعد الحاج" إن 

التنظيم سيطر مساء أمس على بلدات املنقورة وبئر زبيدة والضبع، بعد هجوم معاكس استمر 

 ثالث ساعات.

(، السيطرة على ستة أحياء 30/4/2017أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، األحد ) -

كم غرب مدينة الرقة(، شمالي شرقي سورية، بعد معارك مع تنظيم  55جديدة في مدينة الطبقة )

"الدولة اإلسالمية" )داعش(. وقالت "قسد"، في موقعها الرسمي، إنها سيطرت على أحياء املهاجع 

 والبوسرابة وأبو عيش والكنيسة اآلشورية والكسارة، واملسحر.
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ا: املستجدات السياسية املحلية والدولية
ا
 ثالث

  

 2017نيسان/ أبريل  7إلى  1من  -أ

ت فصائل املعارضة السورية مساء السبت ) -
ّ
(، حملة دهم واعتقاالت لعناصر 2017 /4 /1شن

 في ريف درعا الشرقي.« الحراك»تابعين لتنظيم الدولة في مدينة 

بين مخيم « العروبة»(، بإغالق معبر 2017 /4 /2قامت قوات املعارضة السورية، األحد ) -

 اليرموك جنوب العاصمة السورية، وبلدات )يلدا، ببيال، وبيت سحم( في ريف دمشق.

(، مركًزا في مدينة الرستن 2017 /4 /2أنشأت مجموعة ناشطين حقوقيين وإعالميين، األحد ) -

الخارجة عن سيطرة  كم شمال مدينة حمص( وسط سورية، لتوثيق االنتهاكات في املناطق20)

 النظام بحمص.

(، إنه بدأ بتجهيز 2017 /2/4قال املجلس املحلي في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، األحد ) -

 بصورة مستعجلة لبدء الدوام الدراس ي في األشهر القادمة. وتأهيلهاأربع مدارس إلصالحها 

كم جنوب  60ان شيخون )(، مدينة خ4/4/2017قصفت مقاتالت النظام الحربية، الثالثاء ) -

شهيًدا ومئات  85مدينة إدلب( شمالي سورية، بغاز السارين، ما أدى إلى سقوط أكثر من 

 املصابين بحال اختناق. 

دعا "االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية"، في بيان نشره على موقعه األلكتروني،  -

ة طارئة، وفتح تحقيق فوري في الجريمة التي (، مجلس األمن إلى عقد جلس2017 /4 /4الثالثاء )

ارتكبتها قوات النظام في مدينة خان شيخون اليوم، ومحاسبة املجرمين، مؤكًدا شّن "قوات 

النظام غارات على مدينة خان شيخون، بصواريخ محّملة بغازات كيماوية سامة، تتشابه 

 أعراضها مع أعراض غاز السارين".

(، أكدت فيه أن "الثورة 2017 /4 /4غوطة الشرقية بياًنا، الثالثاء )أصدرت الهيئة العامة في ال -

السورية هي ثورة حرية وكرامة، تهدف إلسقاط نظام الفساد واالستبداد والطائفية واإلرهاب"، 

ورفض البيان رفًضا قاطًعا "تقسيم سورية أو تجزئتها جغرافًيا أو سكانًيا، أو إقامة كانتونات 

تحت أي عنوان طائفي أو قومي"، وأشارت الهيئة في بيانها إلى مواصلة منفصلة على أنقاضها 

 "طريق الدفاع عن النفس والدولة املوحدة؛ حتى تحقيق أهداف الشعب السوري".

كم جنوب مدينة إدلب(، شمالي سورية، األربعاء  60أكد املجلس املحلي ملدينة خان شيخون ) -

ي لجنة دولية تهدف للتحقيق بشأن هجوم (، استعداده الستقبال وحماية أ2017 /4 /5)

 النظام الكيماوي الذي راح ضحيته املئات.
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ّرِّحت جثث ثالثة سوريين من ضحايا الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام السوري على  -
ُ
ش

في والية « الصحة العاملية»(، بحضور وفد من منظمة 2017 /4 /5إدلب، مساء األربعاء )

 جنوبي تركيا.« أضنة»

(، من سوء التخزين 2017 /4 /5أهالي مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، األربعاء ) اشتكى -

واألضرار التي لحقت باملساعدات الغذائية التي تم توزيعها على األهالي هناك، واملقدمة من 

 منظمتي "الفاو"، والهالل األحمر العربي السوري.

(، املؤتمر األول للعدالة االجتماعية على 2017 /4/  5عقدت "اإلدارة الذاتية" الكردية، األربعاء ) -

مسرح املركز الثقافي في مدينة عفرين بريف حلب، تحت عنوان "العدالة والوجدان معرفة 

واملعرفة تكمن في التطبيق"، وذلك بحضور فعاليات مدنية وسياسية وحقوقية. ويهدف املؤتمر 

د أساس بناء األمة الديمقراطية بحسب لتغيير نظام املحاكم إلى العدالة االجتماعية التي تع

 قول عضو اللجنة التحضيرية ملؤتمر العدالة االجتماعية "صباح محمد".

(، 2017 /4 /6الكرواتية، الخميس )« فيسرنجي لست»قال بشار األسد في مقابلة مع صحيفة  -

منهم يقول البعض »، كاشًفا أن «دول تابعة ال تجرؤ على أن تقول ال»إن دول الخليج العربي هي 

لنا نحن معكم ولكن ال نستطيع أن نعبر عن ذلك.. نتمنى لكم االنتصار في حربكم والحفاظ على 

 «.سورية موحدة وهزيمة اإلرهابيين

، بتأثير « هيئة تحرير الشام»التابع للمعارضة السورية، و« جيش إدلب الحر»أبرم  -
ً
اتفاقا

(، وذلك بحسب ما جاء 2017 /4 /6) ، الخميس«علي السماحي»اغتيال العقيد في جيش إدلب 

تشكيل محكمة شرعية »في بيان لهما. ويقض ي االتفاق بين الطرفين بحسب ما جاء في البيان بـ 

من الدكتور مظهر الويس، والشيخ أحمد علوان، على أن يتفق الطرفان على مرّجح مستقل في 

 «.حال الخالف بمدة أقصاها أسبوع

(، قراًرا تمنع فيه إجراء أي 2017 /4 /6مص، الخميس )أصدرت "املحكمة الشرعية" في ح -

تسوية أو "مصالحة" مع النظام للجهات واألشخاص كافة، املوجودين في ريف حمص الشمالي 

وسط البالد. وجاء في البيان الذي نشر في الصفحة الرسمية للمحكمة في موقع "فيسبوك"، أنه 

ملن يدعو إلجراء تسويات مع النظام في "سيعاقب كل من يخالف القرار، وستشدد العقوبة 

 مناطق ريف حمص الشمالي".

تعرض مطار الشعيرات )الذي انطلقت منه الطيارات التي قصفت املدنيين في "خان شيخون"  -

كلم جنوبي شرق مدينة حمص، لتدمير شبه  25بالسالح الكيماوي( الواقع على بعد حوالى 

يتين في شرق البحر املتوسط بأكثر من خمسين كامل، من جراء قصفه من قبل مدمرتين أميرك

ا من نوع "توماهوك" فجر الجمعة )
ً
(. وكان املطار املدمر يعد ثاني أكبر 2017 /4 /7صاروخ
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 24وسوخوي  22مطار في سورية، ويضم بصورة رئيسة طائرات حربية من طراز ))سوخوي 

 ((.23وميغ 

التواصل االجتماعي، الجمعة اعتبر الجيش السوري الحر، في بيان نشر على مواقع  -

(، أن القصف الصاورخي األمريكي ملطار الشعيرات العسكري التابع للنظام، هو 7/4/2017)

"الخطوة األولى في االتجاه الصحيح" نحو تحمل املجتمع الدولي مسؤوليته بحماية املدنيين، وأن 

 هذه الضربة تعد نقطة تحول في "مكافحة اإلفالت من العقاب".

السفيرة األميركية في األمم املتحدة نيكي هايلي، رئاسة مجلس األمن الدولي لشهر تسلمت  -

(، في وقت ما زالت تصريحات املسؤولين 2017 /4 /1نيسان/ إبريل الجاري، ابتداء من السبت )

ا بيانًيا متعرًجا وغير واضح املعالم، يشبه تماًما 
ً
األميركيين حول نظام بشار األسد، تأخذ خط

 ونالد ترامب منذ استالمه مقاليد الحكم في البيت األبيض.سياسة د

 /2/4خصصت منظمات إنسانية غير حكومية اجتمعت في العاصمة القطرية الدوحة، األحد ) -

مليون دوالر دعًما لالستجابة اإلنسانية في سورية. وكان االجتماع تمهيًدا ملؤتمر  262(، 2017

 /4، حول امللف اإلنساني في سورية يعقد في )دولي يقام في العاصمة البلجيكية بروكسل

4/2017.) 

( في إحدى قواعد سالح الجو اإلسرائيلي مراسم تدشين 4/2017 /2أقيمت مساء األحد ) -

 
ً
سمى من اآلن فصاعدا

ُ
منظومة "العصا السحرية" املضادة للصواريخ متوسطة املدى التي ست

 "مقالع داود".

(، في اجتماع لهم في لوكسمبورغ، 2017 /4 /3االثنين )أكد وزراء خارجية االتحاد األوربي،  -

بحثوا فيه القضايا العربية، وسورية في املقدمة، أنه "ال يمكن للرئيس السوري بشار األسد 

البقاء في السلطة في ختام املرحلة االنتقالية السياسية التي يدعون إليها"، وذلك رًدا على ما بدا 

 أنه تحّول في املوقف األميركي.

قال وزير الخارجية الهولندي "برت كوندرس" في اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي، االثنين  -

(3/ 4/ 2017 
ً

(: "كان موقفنا على الدوام نفسه ولم يتغّير يوًما، ال أعتقد أن هناك مستقبال

 لألسد، لكن القرار يعود للشعب السوري".

" في اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي، قال وزير الخارجية الفرنس ي "جان مارك آيرولت -

(: "ال نستطيع أن نتصّور للحظة أن األسد يمكن أن يدير سورية، طاملا أنه 2017 /4 /3االثنين )

ألف قتيل، وسجناء اليزالون تحت التعذيب،  300يتحمل مسؤولية الوضع الراهن، وأكثر من 

 وبلد مدمر".

ر غابريال"، في اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي، قال وزير الخارجية األملاني "سيغما -

(: "لقد قلنا على الدوام أن السوريين وحدهم يقررن مْن سيكون رئيسهم، 2017 /4 /3االثنين )
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وأنه من غير املجدي تسوية مسألة األسد في البداية ألن ذلك سيقود إلى طريق مسدود". وأضاف 

بول، وهو أن يبقى ديكتاتور ارتكب مثل هذه الجرائم الرهيبة "غابريال": "لكن هناك أمًرا غير مق

 في املنطقة في منصبه دون عقاب".

في  2017 /4 /3قالت منسقة السياسة الخارجية األوروبية، فيدريكا موغيريني، االثنين ) -

تصريحات صحافية على هامش اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي في "لوكسمبورغ"، 

رار االستراتيجية األوروبية بخصوص سورية إن االستراتيجية املتوقعة "ستشكل تمحور حول إق

أساس املساهمة األوروبية في املؤتمر الدولي حول سورية، املقرر عقده في بروكسل اليوم 

 الثالثاء".

في كلمة له في افتتاح مشروعات خيرية في مدينة  أردوغان، وذلكأعلن الرئيس التركي، رجب طيب  -

(، أن بالده تجري تحضيراتها؛ "لتنفيذ عمليات 2017 /4 /3شمالي تركيا، االثنين ) طرابزون

أخرى في سورية ضد املنظمات اإلرهابية، بعد انتهاء املرحلة األولى من عملية "درع الفرات" التي 

طهرت مدينة الباب من عناصر تنظيم "الدولة اإلسالمية"، مؤكًدا "التحضير لعمليات أخرى 

 الحًقا". 

(، أن طائرات النظام السوري هي التي 2017 /4 /4أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الثالثاء ) -

جنوبي إدلب. وأشارت السلطات الروسية أن « خان شيخون »نفذت الغارات الجوية على مدينة 

يتبع « مستودًعا لألسلحة الكيميائية»الغارات التي قصف بها طيران النظام املدينة، استهدفت 

 إلى أن املقاتالت السورية لم تنفذ أي صواريخ أو  -بحسب زعمها-معارضة السورية لل
ً
مشيرة

 قنابل تحوي مواًدا سامة.

في حسابه بموقع تويتر تصريحات « ستيفان سيبرت»نشر املتحدث باسم الحكومة األملانية  -

النظام السوري (، إذ دانت هجوم 2017 /4 /4، الثالثاء )«أنجيال ميركل»للمستشارة األملانية 

يجب معاقبة جرائم حرب من هذا »باألسلحة الكيميائية في محافظة إدلب السورية قائلة: 

 «.النوع

 /4 /4، الثالثاء )«فيدريكا موغريني»صّرحت مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي  -

 «.نظام األسد يتحمل مسؤولية الهجمات الكيماوية املريعة»(، أن 2017

ا في عقب الهجوم الكيماوي 2017 /4 /5لس األمن الدولي، األربعاء )عقد مج -
ً
(، اجتماًعا طارئ

كم جنوب مدينة إدلب( شمالي سورية، للتصويت على مسودة  60على مدينة خان شيخون )

قرار قدمتها الواليات املتحدة األمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، تدين الهجوم، وسط معارضة 

. ويطلب مشروع القرار من النظام السوري تسليم املحققين خطط روسيا ملشروع القرار

الطيران، وكل املعلومات املتعلقة بالعمليات العسكرية التي كان يقوم بها حينها، ويهدد مشروع 

 القرار بفرض عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة.
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(: إن "جرائم حرب ما 2017 /5/4) األربعاءغوتيريس، قال األمين العام لألمم املتحدة "أنطونيو  -

تزال ترتكب في سورية"، ووصف هجوم النظام السوري بالغازات السامة على مدينة خان 

 شيخون في إدلب بأنه "مرّوع".

اتهم املندوب الفرنس ي في مجلس األمن "فرانسوا ديالتر" في كلمته باجتماع مجلس األمن،  -

سوري بشن هجمات كيماوية على مدينة خان شيخون، ودعا (، النظام ال2017 /4 /5األربعاء )

إلى تفكيك قدرات النظام الكيماوية. وحمل "ديالتر" روسيا "جزًءا" من املسؤولية، في حين أكد 

أن مجزرة خان شيخون لم تنتج عن تفجير مخزن "للمعارضة"، في إشارة إلى روسيا التي حملت 

 دع كيمائي" تسيطر عليه الفصائل العسكرية.مسؤولية الهجوم الكيمياوي "النفجار مستو 

 /4 /5دعا املندوب البريطاني "ماثيو رايكروفت" في كلمته باجتماع مجلس األمن، األربعاء ) -

ا" أو قامت 2017 (، روسيا إلى وقف عرقلة قرارات مجلس األمن، ونفى أن يكون الهجوم "إرهابيًّ

 به "املعارضة".

(، في مؤتمر صحفي مع العاهل 2017 /4 /5األربعاء ) ،«مبدونالد ترا»أكد الرئيس األميركي  -

جنوبي « خان شيخون »، أن موقفه من األسد تغير، وأن الهجوم على «عبد هللا الثاني»األردني 

 كثيرة»إدلب الذي ُيعتقد أنه كيميائي 
ً
، في إشارة منه إلى استخدام النظام «تجاوز خطوطا

جنوبي إدلب في « خان شيخون »ما حدث في  «ترامب»السوري السالح الكيميائي. ووصف 

 مؤتمره الصحفي "بالهجوم الكيميائي الوحش ي" ضد مدنيين أبرياء ونساء وأطفال وحتى رضع.

(، إن على من عارضوا صدور 2017 /4 /6قالت "أنجيال ميركل" في مؤتمر صحفي، الخميس ) -

ت تشير بذلك إلى معارضة قرار من مجلس األمن التفكير في املسؤولية التي يتحملونها، وكان

روسيا مشروع القرار األميركي الفرنس ي البريطاني الذي يدعو إلى التحقيق في الهجوم على خان 

 شيخون، ومحاسبة مرتكبيه.

(، إن الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" يدرس خيار 2017 /4 /6قالت وسائل إعالم، الخميس ) -

كم جنوب  60كيماوي على مدينة خان شيخون )التدخل العسكري في سورية في عقب الهجوم ال

مدينة إدلب( شمالي سورية. وبحسب ما نقلت وسائل اإلعالم عن مسؤول أمريكي، إن وزارة 

الدفاع األمريكية )البنتاغون( تبحث مع البيت األبيض الخيارات العسكرية التي تشمل فرض 

 حظر طيران على النظام.

وع قرار في مجلس األمن التابع لألمم املتحدة حول (، مشر 6/4/2017وزعت روسيا، الخميس ) -

كم جنوب مدينة إدلب(، شمالي سورية، لم  60الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون )

 يورد أي بنود تتضمن التحقيق مع النظام.

لـ (، إن روسيا تريد عقد اجتماع طارئ 2017 /4 /7قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة ) -

الدولي"، ملناقشة الضربات الصاروخية األميركية في سورية التي وصفتها بأنها  "مجلس األمن
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 العمل باتفاق للسالمة 
ً
خطوة "طائشة". وقالت الوزارة في بيان لها، إن روسيا "ستعلق أيضا

الجوية مع الواليات املتحدة في األجواء السورية". وأضافت: "هذه ليست املرة األولى التي تلجأ 

يات املتحدة ملثل هذه الخطوة الطائشة التي ال تساهم إال في تفاقم املشاكل القائمة فيها الوال 

وتهدد األمن العاملي". وزعمت الوزارة إنه "من الواضح أن الضربات الصاروخية األميركية كان 

 لها قبل واقعة إدلب". 
ً
 مخططا

نها ترى أن القدس الغربية (، أ7/4/2017أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، الجمعة ) -

عاصمة إلسرائيل، في حين يجب أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية في 

 -املستقبل، وأن روسيا ملتزمة بمبادئ األمم املتحدة املتعلقة بتسوية الصراع الفلسطيني

 مستقبلية.اإلسرائيلي التي تتضمن التأكيد على كون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية 

أعلن وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته  -

(، أن بالده تدعم الهجوم الصاروخي األمريكي 7/4/2017في أحد اللقاءات املحلية، الجمعة )

الذي استهدف قاعدة الشعيرات الجوية التابعة للنظام السوري بمحافظة حمص، صباح اليوم 

ولفت "جاويش أوغلو" إلى أن هناك حاجة ملحة في «. الخطوة املناسبة»جمعة، معتبًرا إياه بـ ال

 عن ضرورة 
ً

الوقت الحالي إلى تشكيل مناطق آمنة في سورية أكثر من أي وقت مض ى، فضال

 العمل على توسيع نطاق هذه املناطق.

 

 2017نيسان/ أبريل  14إلى  8من  -ب

( إلى منطقة جنوب دمشق، الخاضعة 2017 /4/ 8ة، السبت )دخلت قافلة مساعداٍت إغاثي -

لسيطرة املعارضة السورية، بطريق منظمة "الهالل األحمر السوري"؛ لتكون األولى من نوعها بعد 

 انقطاع دام أكثر من عام عن املنطقة.

في (، وقفة تضامنية 9/4/2017نظم ناشطو املجتمع املدني بمشاركة عدد من اإلعالميين، األحد ) -

"مجزرة الكيماوي" في مدينة خان بـ كم شمال شرق مدينة الحسكة(، تنديًدا  98مدينة القامشلي )

 شيخون بإدلب.

استهدفت سيارة  (، بعدما9/4/2017سقط عدد من عناصر املعارضة السورية قتلى، األحد ) -

لالجئين « بانالرك»ملغمة تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية، مركبات عسكرية لهم على أطراف مخيم 

السوريين على الحدود األردنية. وقامت القوات األردنية في عقب التفجير بإطالق النار باتجاه 

األراض ي السورية، ما تسبب بمقتل طفل بالتزامن مع تحليق للطائرات املروحية األردنية على 

 الشريط الحدودي.



 
 85 

 من روسيا وإيران 9/4/2017توعد مركز القيادة املشتركة في سورية في بيان له، األحد ) -
ً

(، يضم كال

وجماعات مسلحة، بالرد على أي "عدوان" أمريكي قادم على سورية، معتبًرا أن قصف الواليات 

 املتحدة ملطار الشعيرات التابع لنظام األسد قد تجاوز "الخطوط الحمراء". 

(، لسبوتنيك 10/4/2017قال نائب وزير خارجية النظام السوري "فيصل املقداد"، االثنين ) -

 ترامب.الروسية: إّن تصرفات الواليات املتحدة تقوض سمعة إدارة 

(، معبر باب 2017 /10/4أغلقت السلطات التركية بالتنسيق مع املعارضة السورية، االثنين ) -

الهوى الحدودي شمالي إدلب أمام املسافرين. وأعلنت إدارة املعبر السورية في معرفاتها على مواقع 

، وذلك بسبب 16/4/2017الجتماعي، أن املعبر مغلق منذ اليوم االثنين لغاية يوم األحد التواصل ا

 االستفتاء الدستوري في تركيا.

(، أنها دهمت منازل وأمكنة 4/2017 /10ذكرت املؤسسة األمنية في جرابلس، في بيان لها، االثنين ) -

لى القسم األكبر منهم، في الوقت وجود "قطاع طرق، ومدمنين على املخدرات" في املدينة، وقبضت ع

الذي هرب فيه عدد منهم إلى منبج ليظهروا الحًقا في تسجيالت فبركتها ميليشيات "قوات سورية 

الديمقراطية" ادعت فيها أن هؤالء منشقون من الجيش الحر، وأنهم قرروا االنشقاق بسبب 

 املمارسات التركية" على حد وصفهم.

(، أن قوات النظام 2017 /11/4ات الشهيد أحمد العبدو"، الثالثاء )"قو لـ أكد املكتب اإلعالمي  -

كم شرق مدينة دمشق( جنوبي البالد، "خشية  54رفعت العلم الروس ي في مطار الضمير العسكري )

 استهدافه من الواليات املتحدة".

وسيين (، أن مجموعة من العسكريين الر 2017 /4 /11أعلنت وزارة الدفاع الروسّية، الثالثاء ) -

مدربين على الرماية"، وكذلك "كـ "العاملين بعقود" واملوجودين بإحدى وحدات قوات النظام، 

مستشار عسكري برتبة ضابط، تعرضوا لقصف بقذائف الهاون ممن أطلق عليهم اسم 

ما أدى إلى مقتل اثنين من العسكريين وجرح ثالث من دون تحديد مكان االستهداف  "،"مسلحين

 بالضبط.

 11/4/2017لجنرال "بهجت سليمان"، الثالثاء )هدد ا -
ً
(، رئيس فرع األمن الداخلي بسورية سابقا

، رئيس «تويتر»وسفير النظام السوري املطرود من األردن، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع 

إذا »باالغتيال. حيث قال سليمان: « عبد هللا الثاني»وملك األردن « دونالد ترامب»الواليات املتحدة 

ق «. بقي البعض من إدارة ترامب يتحدثون عن رحيل األسد فلن يطول الزمن بترامب
ّ
وفي ما يتعل

 أن يكون رأس حربة إسرائيل»بملك األردن قال: 
ً
 «.ملك األردن عبد هللا في خطر إذا ارتض ى مجددا



 
 86 

ن األهالي، (، مع عدد م2017 /13/4اجتمع املجلس املحلي في مدينة إدلب شمالي البالد، الخميس ) -

ناقشوا فيه املشكالت والصعوبات التي واجهت عمل املديريات واملؤسسات التابعة للمجلس، 

واملشروعات التي نفذها. وتتولى مجالس محلية تتبع للحكومة السورية املؤقتة إدارة املدن والبلدات 

خدمية الخارجة عن سيطرة النظام، وتقدم الخدمات الرئيسة من مياه وكهرباء ومشروعات 

 وتنموية بدعم من منظمات دولية وإغاثية.

، الخميس «فرانس برس»أكد رئيس النظام السوري بشار األسد في مقابلة حصرية لوكالة  -

الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون الذي أوقع عشرات »(، في دمشق، أن 13/4/2017)

 بهدف استخدامه كـذريعة لتبرير الضربة 
ً
«. االميركية على قاعدة للجيشالقتلى مفبرك تماما

انطباعنا هو أن الغرب والواليات املتحدة بشكل رئيس ي متواطئون مع اإلرهابيين، وقاموا »وأضاف 

املعلومات الوحيدة التي »وقال األسد «. بفبركة كل هذه القصة كي يكون لديهم ذريعة لشن الهجوم

 «.بحوزة العالم حتى هذه اللحظة هي ما نشره فرع القاعدة

بشار »(، عن سفير النظام السوري لدى األمم املتحدة 13/4/2017، الخميس )«CNN»نقلت  -

تعليقه على وصف الرئيس األمريكي دونالد ترامب لرأس النظام بشار األسد « الجعفري 

وقال الجعفري في عقب جلسة ملجلس األمن حول األزمة السورية في نيويورك، إن «. الحيوان»بـ

لتعليق على مثل هذا التصريح. ش يء يرثى له أن نسمع مثل هذه التصريحات غير األمر ال يستحق ا»

 «.املسؤولة واالستفزازية من أهم قائد في العالم الغربي. لهذا.. أشعر بالخزي 

قال االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية في بيان نشره على موقعه الرسمي، الخميس  -

الهيئة العليا للمفاوضات، "دعم حق املجلس الوطني الكردي وحل (، إنه يأمل من 13/4/2017)

اإلشكاليات بين الطرفين". ودعا "هيئة املفاوضات" إلى أخذ مالحظات "الوطني الكردي" بعين 

االعتبار، وحل املشكالت "بروح التوافق والتضامن وتعزيز العالقات األخوية ملا فيه مصلحة الوطن 

 صفه.السوري وثورته"، على حد و 

 34أشخاص، من بين  6(، وفاة 2017 /4 /14، الجمعة )«رجب أقداغ»أعلن وزير الصحة التركي  -

 مصاًبا نقلوا إلى تركيا في عقب الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون بريف محافظة إدلب.
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 املستجدات الدولية في ما يتعلق بامللف السوري

الرئيس دونالد ترامب إلى السعي  (، إدارة8/4/2017دعا أعضاء في الكونغرس األميركي، السبت ) -

 لطلب تفويض جديد من الكونغرس لشن ضربات جديدة على مواقع لقوات النظام في سورية.

بشار  رئيس النظام(، 8/4/2017دعا زعيم التيار الصدري في العراق "مقتدى الصدر" السبت ) -

ودعا الدول جميعها إلى سحب قواتها من  األسد للتنحي عن الحكم "تجنيبا لسوريا ويالت الحرب"،

 سورية.

(، في مؤتمر 8/4/2017قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" في كلمة ألقاها، السبت ) -

نظمته جمعية رجال األعمال والصناعيين املستقلين "موسياد"، بوالية أنطاليا جنوبي البالد، إن 

لشعيرات بسورية، إذا لم يتبعه خطوات الحقة فإن الهجوم الصاروخي األمريكي على قاعدة ا

 العملية ستبقى مداخلة هامشية

(، رسالة إلى رئيس ي مجلس ي النواب 8/4/2017وجه الرئيس األميركي "دونالد ترامب" السبت ) -

والشيوخ بشأن الضربة األميركية في سورية التي استهدفت مطار الشعيرات العسكري، وحذر من 

 تكون ضرورية. أن خطوات مماثلة قد

(، عزمهما على مواصلة 8/4/2017أعلن رئيسا أركان القوات املسلحة اإليرانية والروسية، السبت ) -

في سورية، بعد الضربة األمريكية التي استهدفت قاعدة الشعيرات بريف « اإلرهابيين»مكافحة 

 جرى أمس 
ً
 هاتفيا

ً
السبت بين رئيس حمص. وذكرت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية أن اتصاال

، وقائد أركان الجيش الروس ي الفريق «محمد باقري »األركان العامة للقوات املسلحة اإليرانية اللواء 

نددا فيه بالضربة األميركية ضد قاعدة جوية سورية، معتبرين ذلك « فاليري غراسيموف»أول 

 «.اعتداء سافرا على بلد مستقل»

 مسؤولية غير(، إن روسيا تتحّمل "9/4/2017ون"، األحد )قال وزير الدفاع البريطاني "مايكل فال -

كم جنوب  60مباشرة" في الهجوم الكيمياوي الذي نفذته قوات النظام على مدينة خان شيخون )

 مدينة إدلب(، وسط سورية.

(، إن بالده تمتلك تسجيالت "رادار"، 9/4/2017قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، األحد ) -

كم جنوب  60رات الحربية التي نفذت الهجوم الكيمياوي على مدينة خان شيخون )تكشف الطائ

 مدينة إدلب(، شمالي سورية.

( األميركية، األحد CBSقال وزير الخارجية األمريكي "ريكس تيلرسون" في لقاء تلفزيوني مع محطة ) -

إزالة تنظيم الدولة (، إن بالده "تتطلع إلى جمع األطراف للتوصل إلى حل سياس ي، بعد 9/4/2017)
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اإلسالمية لتحقيق االستقرار في سوريا". وأوضح الوزير، أنه في حال الوصول لوقف إطالق النار في 

 سورية، "ستتوفر الظروف الالزمة لبدء عملية سياسية مفيدة" بحسب تعبيره.

هجوم (، تأييد حكومته لل2017 /9/4جدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، األحد ) -

الصاروخي األمريكي على مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري في قاعدة الشعيرات الجوية في 

نابع من أسباب أخالقية »حمص. وقال نتنياهو في اجتماع حكومته األسبوعي، إن موقف إسرائيل 

)في إشارة الى الهجوم على خان شيخون « خاصة بعد الفظائع التي تمت مشاهدتها في ريف إدلب

 األسلحة الكيميائية(.ب

(، إن بالده تستبعد 10/4/2017قال املتحدث باسم الحكومة األملانية "شتيفان زايبرت"، االثنين ) -

التوصل إلى أي حل في سورية بظل وجود رئيس النظام، بشار األسد. وأضاف "زايبرت"، إن 

يمكن الوصول إلى حل سلمي  املستشارة األملانية "أنجيال ميركل" والحكومة االتحادية أكدوا بأنه ال

تحت قيادة "األسد" على املدى الطويل، "في ظل الجرائم التي يرتكبها بحق السوريين"، بحسب موقع 

 "دويتشه فيله".

(، إن 10/4/2017قال الناطق باسم البيت األبيض "شون سبايسر" في مؤتمر صحافي، االثنين ) -

اميل املتفجرة يؤكد أننا إذا رأينا هذا النوع من مشهد الناس وهم ُيضربون بالغاز وُيقصفون بالبر »

 
ً
... فإننا نبقي احتمال التحرك في املستقبل قائما

ً
 «.األعمال مجددا

(، إن الهجوم الصاروخي الذي 10/4/2017قال وزير الدفاع األميركي "جيمس ماتيس"، االثنين ) -

 
ً
في املئة من  20 أو دمر شنته الواليات املتحدة على قاعدة الشعيرات في سورية ألحق أضرارا

 الطائرات السورية العاملة باإلضافة إلى مواقع للوقود والذخيرة ودفاعات جوية.

(، في مؤتمر صحافي عقده 10/4/2017قال السيناتور األميركي الجمهوري "جون ماكين"، االثنين ) -

ام السوري يعملون في في بلغراد: إن "الروس كانوا على علم باألسلحة الكيماوية؛ ألنهم كانوا والنظ

 القاعدة نفسها". 

اإلخبارية « تي آر تي»قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو" في تصريحات إلى قناة  -

(، إن النتائج التي توصلت إليها أنقرة أظهرت أن 11/4/2017الرسمية التركية من إيطاليا، الثالثاء )

ة كيماوية، وحض على اتخاذ إجراءات للحيلولة دون الحكومة السورية ما زالت تملك قدرات حربي

 استخدامها.

الدول »(، إن: 11/4/2017أعلن وزير الخارجية الفرنس ي "جان مارك آيرولت"، الثالثاء ) -

االقتصادية الكبرى السبعة، متفقة على أنه ال وجود لحل لألزمة السورية في ظل بقاء الرئيس بشار 

 «.األسد في السلطة
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(، 11/4/2017رجية مجموعة السبع في اجتماعهم في مدينة لوكا اإليطالية، الثالثاء )بحث وزراء خا -

 عن 
ً

إمكان بلورة موقف موحد حول إعادة إيقاظ مسار العملية السياسية في سورية، فضال

 إيصال رسالة واضحة إلى روسيا.

تمكن الشعب السوري  دعا وزير الخارجية اإليطالي "أنغيلينو ألفانو" إلى "البدء في عملية سياسية -

من تقرير مصيره". وقال "ألفانو" في تالوته للبيان الختامي لقمة دول السبع التي أنهت أعمالها في 

 لألزمة في سورية".11/4/2017إيطاليا، الثالثاء )
ً

 (، "إن التدخل العسكري الكامل لن يكون حال

(، وزراء خارجية كل من تركيا 11/4/2017انضم إلى اجتماع الدول الصناعية السبع، الثالثاء ) -

واإلمارات العربية املتحدة والسعودية واألردن وقطر، بدعوة من وزير الخارجية اإليطالي "أنجلينو 

 ألفانو"، وذلك بهدف تعزيز التفاهم حول امللف السوري.

ر زعيم "التيار الصدري" في العراق "مقتدى الصدر"، الثالثاء ) -
ّ
(، رئيس النظام 11/4/2017حذ

لسوري، بشار األسد، من مصير مشابه للقذافي في حال لم يتنَح، وذلك في ثاني بيان من نوعه ا

 يصدره الصدر في أقل من أسبوع، يطالب فيه األسد بالتنحي عن منصبه.

(، عقوبات مفروضة على إيران ملدة عام بسبب ما 11/4/2017مدد االتحاد األوروبي، الثالثاء ) -

لحقوق اإلنسان، وهي مختلفة عن العقوبات املتعلقة ببرنامجها  وصفه باالنتهاكات الصارخة

النووي التي تم رفعها. حيث جاء في البيان الصادر عن املجلس الوزاري األوروبي أن "هذه العقوبات 

ا  82، وتتضمن حظر السفر، وتجميد األصول على 2018أبريل/نيسان  13سارية حتى تاريخ  إيرانيًّ

حظر تصدير معدات ملراقبة االتصاالت ومعدات أخرى "قد تستخدم  وعلى كيان واحد، وكذلك

 للقمع داخليا".

(، أن نظام "األسد" هو من خطط للهجوم 11/4/2017أكدت وزارة الدفاع األمريكية، الثالثاء ) -

ونفذه، بينما ال توجد دالئل على تورط روسيا بهذا الهجوم.  ،الكيماوي على مدينة خان شيخون 

فاع األمريكي "جيمس ماتيوس" في مؤتمر صحفي، أن القصف األمريكي على مطار وأضاف وزير الد

الشعيرات العسكري بريف حمص، وسط سورية، كان بهدف "ردع األسد" عن استخدام 

 الكيماوي، ولحماية أمن بالده القومي.

ة (، إن الضرب11/4/2017قال األمين العام ملنظمة العفو الدولية "سليل شيتي"، الثالثاء ) -

 عن تحقيق معمق ملحاسبة املسؤولين عن 
ً
األمريكية على مطار الشعيرات "ال يجب أن تكون بديال

" عن "شيتي" قوله إن "أكبر تحد نواجهه في ب الهجوم باألسلحة الكيماوية". ونقلت وكالة "أ ف 

 سوريا، وبسبب تكرار وقوع هذه الهجمات هو انعدام العدالة أو املساءلة".
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(، بإدانة الضربات األمريكية التي استهدفت 12/4/2017تحاد الروس ي، األربعاء )طالب مجلس اال -

 للنظام، وسط سورية، والتحقيق فيها، وذلك في بيان تبناه املجلس باإلجماع.
ً
 مطارا

(، إنه "من املهم أال تتكرر" 12/4/2017قال وزير الخارجية الروس ي "سيرغي الفروف"، األربعاء ) -

على النظام السوري في املستقبل، وذلك في لقاء مع نظيره األمريكي "ريكس الضربات األمريكية 

 تيلرسون" في العاصمة الروسية موسكو.

وصف الرئيس األميركي "دونالد ترامب" في لقاء تلفزيوني مع "شبكة فوكس نيوز" األميركية، األربعاء  -

 باستهداف مواقع قواته (، رأس النظام في سورية بشار األسد بـ "الحيوان"، متو 12/4/2017)
ً
عدا

، وذلك في عقب ارتكاب النظام مجزرة "الكيماوي" في مدينة خان شيخون بريف إدلب قبل 
ً
مجددا

 أو قنابل، أو براميل متفجرة، تلك البراميل الكبيرة املعبأة  ": إنهأيام. وقال "ترامب
ً
"عندما تلقي غازا

من دون أذرع أو أرجل أو أوجه، فهذا بالديناميت وسط مجموعة من الناس، ثم تجد األطفال 

 حيوان".

(، إنه على فرنسا وباقي أوروبا، 12/4/2017قال الرئيس الفرنس ي "فرانسوا أولوند"، األربعاء ) -

 إلحياء مفاوضات السالم 
ً
استغالل الضربة الصاروخية األمريكية على سورية األسبوع املاض ي أداة

أن معلومات املخابرات تشير إلى أن الهجوم الذي نفذ بين األطراف املتحاربة. وأضاف "أولوند"، 

بغاز األعصاب، ودفع الواليات املتحدة لقصف قاعدة جوية سورية بالصواريخ، له طبيعة تكتيكية 

 ونفذ بطائرة.

(، ضد مشروع قرار بريطاني فرنس ي 12/4/2017استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو"، األربعاء ) -

تحقيق دولي بخصوص الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون أمريكي مشترك، يطالب بفتح 

كم جنوب إدلب(. وصوتت روسيا وبوليفيا ضد القرار، فيما وافقت عشر دول عليه، في حين  60)

 امتنعت ثالثة دول عن التصويت، وهي الصين وكازاخستان وأثيوبيا.

ك مع نظيره الروس ي "سيرغي قال وزير الخارجية األمريكي "ريكس تيلرسون" في مؤتمر صحفي مشتر  -

(، إنه من الضروري أن يرحل األسد 12/4/2017الفروف"، بالعاصمة الروسية موسكو، األربعاء )

، وأضاف تيلرسون أن بالده واثقة من تورط النظام السوري بالهجوم الكيماوي «بطريقة منظمة»

 على أن املجتمع الدولي لن يقبل بوجود األ «خان شيخون »على 
ً
سد أو أي من عائلته في ، مشددا

 حكم سورية.

(، إن بالده مصرة على تأليف فريق دولي واسع 13/4/2017قال وزير الخارجية الروسية، الخميس ) -

من الخبراء للتحقيق في الهجوم الكيماوي الذي طال مدينة خان شيخون بإدلب، شمالي سورية. 

ما حال دون تمرير مشروع قرار في وكانت روسيا استخدمت، أمس األربعاء، حق النقض )الفيتو(، 
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مجلس األمن يدين الهجوم، ويطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل فيه، بطلب من بريطانيا وفرنسا 

 والواليات املتحدة األمريكية.

(، إن ضربة جوية نفذها 13/4/2017، الخميس )«البنتاغون »صّرحت وزارة الدفاع األمريكية  -

من أفراد  18ذي يحارب تنظيم الدولة اإلسالمية، قتلت بالخطأ التحالف الدولي بقيادة واشنطن ال

 قوات سوريا الديمقراطية جنوبي مدينة الطبقة في سورية، يوم الثالثاء املاض ي.

رفض وزير الخارجية الفرنس ي "جان مارك إيرو" في لقاء صحفي مشترك مع وزير الخارجية الصيني،  -

هجوم الكيماوي في محافظة »لتي قال فيها إن (، تصريحات بشار األسد ا14/4/2017الجمعة )

 «. أكاذيب ودعاية»، ووصف كالمه بأنه «إدلب األسبوع املاض ي مفبرك مئة في املئة

 

 2017نيسان/ أبريل  21إلى 15من  -ج

( في بلدة الرفيد بالقنيطرة مصالحة بين بعض من فصائل 2017 /15/4عقدت يوم السبت ) -

ي القنيطرة، وذلك بحضور شخصيات مدنية وعسكرية. يقول الجيش السوري الحر املتناحرة ف

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

 وقسم في منطقة بريقة، وتم التصالح اآلن على القسم األول والذي هو في كودنة((.

 و 96قتل حوالى  -
ً
 من كتائب إسالمية 30شخصا

ً
(، 15/4/2017، وجرح عشرات يوم السبت )عنصرا

نتيجة تفجير بسيارة مفخخة بالقرب من تجمع الخارجين من بلدتي كفريا والفوعة املوجودتين في 

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

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

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

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

عن العمل بعد انتهاء  املنشور في صفحة املجلس املحلي في )الفيسوك(، أن املحطة ستتوقف

مشروع التشغيل الذي تكفلت فيه إحدى الجمعيات الخيرية، في شهر شباط وأذار واألسبوع األول 

من شهر نيسان. وناشد املجلس املحلي في بيانه، )جميع املهتمين باألمر( بتأمين متطلبات تشغيل 

 دة.قرية وبل 12ألف مدني في  40املحطة الرئيسة لتأمين مياه الشرب لـ 

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

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

، ومستودعات ذخيرة، وبرج 23استهدفوا املطار بالصواريخ، وتم تدمير طائرة حربية من نوع ميغ 

 افة إلى تدمير مبنى القيادة، وقتل من بداخله من ضباط إيرانيين.املراقبة، إض
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(، املساعدات اإلنسانية املقدمة من منظمة )الهالل األحمر( 2017نيسان  16ُوزعت يوم األحد ) -

على أهالي منطقة الحولة املحاصرة بريف حمص الشمالي، حيث دخلت يوم الخميس الفائت 

ة مؤلفة من سبعين سيارة تحمل مواد غذائية وصحية. ( قافلة مساعدات إنساني13/4/2017)

ويقول رئيس أحد مراكز التوزيع )خضر الدالي( إن عملية التوزيع تتم بحسب عدد أفراد العائلة 

 املسجلة في دفتر العائلة املوجود بحوزة املدنيين.

بوا فيها (، بتظاهرة بمناسبة عيد الجالء، طال17/4/2017خرج عشرات املدنيين يوم االثنين ) -

كم شمال غرب مدينة السويداء(، جنوبي سورية؛ حيث  12بإسقاط النظام في قرية املزرعة )

شخًصا في أثناء االحتفال بعيد الجالء بجانب النصب التذكاري في مدخل القرية،  150تظاهر حوالى 

األجنبي((  مطالبين بإسقاط النظام، ورفعوا علم الثورة السورية والفتات كتب عليها ))ال للوجود

 و))ال للتغير الديمغرافي((.

وزعت منظمة "الهالل األحمر السوري" مساعدات إنسانية مقدمة من منظمة "الصليب األحمر"  -

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

 بحسب وكالة "سمارت" لألنباء.

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

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

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

 دفق باتجاه ريف إدلب.حمص، ومنعت املياه من الت

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

جنوب العاصمة دمشق، بعد إغالقه أليام عدة، بتأثير املعارك بين "جيش اإلسالم" وتنظيم "الدولة 

 اإلسالمية"، واحتجاز عناصر من الطرفين كليهما.

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

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

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

، 50، فيما بلغت خروقات اليومين املاضيين من الطرفين 586امليليشيات اإليرانية قوات النظام و 

 بلدة ومدينة للقصف. 49إذ تعرضت أكثر من 

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

اقعة غرب جبل برصايا املطل الديمقراطية املتمثلة بوحدات حماية الشعب الكردية في املنطقة الو 

على مدينة إعزاز، من دون أنباء عن حجم الخسائر، وبحسب مراسلنا فإن طائرات حربية يرجح 

 أنها تركية وراء الغارات التي نتج عنها أصوات انفجارات في املنطقة.
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كم جنوب غرب مدينة إدلب( شمالي سورية،  50قال املجلس املحلي ملدينة جسر الشغور ) -

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

 خروج املنشآت الخدمية معظمها عن الخدمة، نتيجة القصف.

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

قرى بريف حمص الشمالي، وسط سورية. حيث (، إلى بلدات و 20/4/2017السوري، الخميس )

سلة غذائية، والكمية نفسها من  6700شاحنة مساء أمس الخميس، وتحتوي على  30دخلت 

كغ، وأدوية غير إسعافية، وإسفنج، واستلمت نقاط الهالل األحمر في  15أكياس الطحين بسعة 

 وقت الحق.بلدة الدار الكبيرة وقرية تير معلة ومدينة تلبيسة لتوزيعها في 

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

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

ة إعزاز وفق ما أعلنته مصادر معارضة. وطال القصف املدفعي التركي مواقع لقسد في محيط مدين

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

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

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

 للبند الثاني من اتفاق املدن األربعة الذي ينص على اإلفراج عن 
ً
معتقل من  1500ذلك تطبيقا

سجون النظام السوري، من محافظات )دمشق، إدلب، وحلب(، حيث سيتم إطالق سراحهم في 

 دفعات عدة.

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

 للتعاون مع السعودية 21/4/2017لروس ي، الجمعة )ا
ً
(، إن النظام السوري سيكون مستعدا

وأضاف )حداد( أن هناك عددا كبيرا من «. املوقف املعادي لسوريا»وقطر بشرط تخليهما عن 

إال أنكم تعلمون جميًعا موقف دول الخليج العربي، ال سيما السعودية »الدول ودية تجاه سورية 

وزعم سفير «. وريا ستكون مستعدة للتعاون معها فوًرا بعد تغييرها وجهة نظرهاوقطر، إن س

 أن األردن تقوم بـ « مساملة ال تريد أن تكون جهة معتدية على أحد»النظام أن دولته 
ً
عدوان »معتبرا

 »كما أضاف أن « غير قانوني إزاء سوريا
ً
 «.تركيا تقوم بدور عدواني أيضا

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

(، إن قواته الجوية قد فقدت أكثر من نصف طاقتها وقدراتها في مجالها 21/4/2017الجمعة )

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

مام األمور لتحسين قدراتها الدفاعية في املجال الجوي، على الرغم من ملدة طويلة في استعادة ز 
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الدعم والتغطية الروسية الجوية املقدمة لها، وأن بالده ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم الجوي 

 الروس ي إلتمام مهماتها الدفاعية.

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

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

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

ول الدولية لحظر األسلحة الكيميائية، خبراء من الدول دائمة العضوية بمجلس األمن الدولي ود

 «.املنطقة، وأن يطال التحقيق مواقع النظام واملعارضة

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

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

ا بوالية أنطاليا التركية )جنوب( أن أنقرة وموسكو في حال الخطاب الذي ألقاه في منطقة أالني

 تعاونهما قادرتان على حل مشكالت املنطقة، إلى جانب املض ي قدًما بعالقتهما الثنائية.

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

 بكل ما تعنيه الكلمة.« سام»ى أنه ، وطالب روسيا باالعتراف عل«األكبر

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

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

مستشار األمن القومي ماكماستر »ن ملعركة ما بعد املوصل في العراق أيًضا. وبحسب الوكالة فإ

يدفع باتجاه زيادة القوات األمريكية في سوريا لقتال تنظيم الدولة، وهو املقترح الذي ما زال يقابل 

 «.بكثير من التحفظ والتردد، وحتى الرفض، من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب

نالد ترامب"، على ضرورة تحميل اتفق الرئيسان التركي "رجب طيب أردوغان" ونظيره األمريكي "دو  -

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

 (، وفق بيان صادر عن املكتب اإلعالمي لرئاسة الجمهورية التركية.17/4/2017)

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

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

))وساوس القوات املسلحة في موضوع اقتصاد البالد، تبعدها عن أهدافها السامية((، الفًتا إلى أن 

 مهامهم األصلية((.))الهواجس غير املبررة، من شأنها إبعاد القادة والقوات املسلحة، عن 

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

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

 
ً
نسون في جلسة ملجلس وأضاف جو «. ال نبحث ملفات املواطنة الفردية»جنسيتها البريطانية قائال
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أتفهم قلق زمالئنا النواب، ويمكنني القول بكل وضوح إن أسماء األسد، وكما زوجها »العموم 

 «.مدرجة ضمن قائمة عقوبات بريطانيا

(، زيارة أولى إلى املنطقة، تشمل 18/4/2017بدأ وزير الدفاع األميركي "جيمس ماتيس"، الثالثاء ) -

 من السعودية ومصر وقطر و 
ًّ

إسرائيل، وتركز وفق مسؤولين وخبراء أميركيين على قتال تنظيم كال

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

األميركية الجديدة أكدوا أن "االستراتيجية األميركية املتمثلة بقتال تنظيم الدولة اإلسالمية، 

 د لن تتغير، وهو ما سيؤكده ماتيس خالل زيارته". وفق "رويترز".واملطالبة برحيل األس

(، إن ))الحل الوحيد لألزمة(( في سورية هو ما نص 19/4/2017قالت الخارجية الروسية، األربعاء ) -

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

 على ما تنا
ً
قلته وسائل اإلعالم عن وجود خطة )بديلة( طرحتها الواليات املتحدة. مصير بالده، ردا

وكانت وكالة أسيوشيتد برس ذكرت أن خطة طرحها الرئيس األمريكي دونالد ترامب للتسوية في 

سورية، تتضمن القضاء على تنظيم )الدولة اإلسالمية(، واستعادة االستقرار في سورية، وتأمين 

 ي رئيس النظام بشار األسد.انتقال سياس ي ينتهي بتنح

« بال حدود»(، في حديثه لبرنامج 19/4/2017، األربعاء )«رجب طيب أردوغان »انتقد الرئيس التركي  -

، «فارس ي»على قناة الجزيرة، التصرفات اإليرانية في املنطقة، مبيًنا أنها تمارس سياسة توسع 

إلى « أردوغان»بحسب قوله. وأشار  تخالف تعاليم اإلسالم الذي يدعو إلى وحدة الكلمة والصف،

 في العراق، من »أن: 
ً
إيران تنتهج سياسة انتشار وتوسع فارسية وأصبحت تصرفاتها تؤملنا، مثال

هؤالء الحشد الشعبي، من الذي يدعمهم؟ البرملان العراقي يؤيد الحشد ولكن هم منظمة إرهابية 

 «.بصراحة، ويجب النظر إلى من يقف وراءها

الخميس لوسائل إعالم أمريكية، « البنتاغون »في وزارة الدفاع األمريكية أكد مسؤولون  -

قام بنقل جميع طائراته العسكرية إلى قاعدة حميميم »(، أن النظام السوري 20/4/2017)

، بحسب ما «الجوية، التي يستخدمها الروس في سوريا، وذلك تحسبا ألي ضربة أمريكية جديدة

 اإلسرائيلي.« i24»نقله موقع 

(، 20/4/2017أعلنت مندوبة واشنطن لدى األمم املتحدة ))نيكي هايلي(( في كلمة ألقتها، الخميس ) -

-إن القضية الفلسطينية»خالل املناقشات حول مسألة الشرق األوسط في مجلس األمن الدولي: 

اإلسرائيلية هامة وتستحق االهتمام، وهي بالتأكيد ال تغفل هنا )في مجلس األمن( لكن طبيعة 

نشاط إيران وحزب هللا املدمرة للغاية تتطلب االهتمام األكبر بكثير، ويجب أن تصبح أولوية لدى 

 «.املجلس األمن في املنطقة
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(، إنه ال شك في احتفاظ النظام 21/4/2017قال وزير الدفاع األمريكي جيم ماتيس، الجمعة ) -

استخدامها. وجاء ذلك في  السوري ببعض أسلحته الكيماوية، محذًرا رئيسه، بشار األسد، من

 ))ال شك لدى 
ً
مؤتمر صحفي عقده ماتيس مع وزير الدفاع االسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قائال

املجتمع الدولي بأن النظام احتفظ بأسلحة كيماوية في انتهاك التفاقه وتصريحه بأنه تخلص منها 

 حسب التلفزيون اإلسرائيلي.كلها((، في حين رفض الحديث عن كمية األسلحة التي يحتفظ بها، ب

(، في مؤتمر صحافي جمعه 21/4/2017قال وزير الخارجية الروس ي ))سيرجي الفروف((، الجمعة ) -

مع نظيره الصيني ))وانج يي(( إن ما تقوم به الواليات املتحدة وحلفاؤها في منظمة حظر األسلحة 

 الكيميائية يهدف إلى تغيير النظام في سورية.

 

 2017نيسان/ أبريل  28إلى  22من  -د

(، من جراء غارة 2017نيسان  22قتل عدد من املمرضين واألطباء، وآخرون مدنيون، السبت ) -

جوية استهدفت مستشفى في قرية عابدين جنوب إدلب، ما أدى لخروجه عن الخدمة، وفق ماصرح 

كتور "عبد به مدير مكتب التنسيق الطبي في مؤسسة "شام" اإلنسانية املسؤولة عن املشفى الد

 أن نسبة الضرر في البناء واملعدات الطبية تجاوزت 
ً
 إلى  80الرحمن حالق" مضيفا

ً
باملئة، الفتا

استهداف املنطقة بالقنابل العنقودية في أثناء عمليات البحث واإلخالء. وكان مستشفى قرية شنان 

" عن الخدمة من جراء قصف جوي يرج 26)
ً
ح بأنه للنظام، كم جنوب مدينة إدلب(، خرج "نهائيا

كم جنوب مدينة  40نيسان الجاري، وسبق أن خرج مشفى مدينة معرة النعمان الوطني )  17يوم 

 إدلب( من جراء قصف جوي يرجح بأنه روس ي. 

(، في مدينة عفرين 2017نيسان  22أحيا "حزب الوحدة الديمقراطي الكردي" في سورية، السبت ) -

دية" التاسع عشر بعد املائة الذي يصادف الثاني بحلب شمالي سورية، "عيد الصحافة الكر 

 والعشرين من نيسان من كل عام، وذلك في صالة "جين" عفرين باملدينة.

 بينهم أطفال ونساء، بأمراض جلدية من جراء التلوث الناتج عن حرق النفايات  220أصيب  -
ً
مدنيا

، وفق مصدر طبي. وقال  64املتراكمة في حي برزة شرقي العاصمة دمشق، وذلك بعد حصار دام 
ً
يوما

مدير مشفى "الرجاء" في الحي، ويدعى "أبو محمد"، بتصريح إلى وكالة "سمارت" لألنباء، السبت 

(، إن استمرار تراكم النفايات مع ارتفاع درجات الحرارة، سيعمل على تكاثر الذباب 22/4/2017)

 ريا الذي يؤدي إلى الوفاة.والبعوض، األمر الذي يساعد على انتشار أمراض خطرة بمثل املال 

أعلنت فصائل في الجيش السوري الحر من أبناء املنطقة الشرقية والعاملة في ريف حلب الشمالي،  -

(، تأليف "جيش درع الشرقية" بهدف "السيطرة على املنطقة 22/4/2017في بيان مصور، السبت )

تها أنها ال تعرف بالتشكيل الجديد. الشرقية، في ما أكدت فصائل تابعة لـ"الحر" تعمل في املنطقة ذا
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وأوضح البيان الذي نشر على موقع "يوتيوب"، أن الهدف من تأليف "درع الشرقية" استعادة 

السيطرة على دير الزور، الرقة، والحسكة، من تنظيم "الدولة اإلسالمية" وقوات النظام و"قوات 

 سوريا الديمقراطية" "قسد".

 تضمن منع املحامين 22/4/2017لسلطة األسد، السبت ) أصدرت نقابة املحامين التابعة -
ً
(، تعميما

القيادة »أعضاء مجالس الفروع واملؤتمر العام من مغادرة البالد، إال في حال حصولهم على موافقة 

نزار »بطريق نقيب املحامين. وأكدت وسائل إعالم تابعة للنظام عن نقيب املحامين « القطرية

ضروري تحديد الدولة املراد السفر إليها، وأن يرسل املحامي كتاب من ال»قوله: إنه « اسكيف

هذا التعميم جاء لتطبيق أحكام »وأشار نقيب املحامين أن «. للنقابة قبل أسبوعين من سفره

منه والتي تنص على ضرورة حصول األشخاص املشمولين في  106القانون، وبالتحديد املادة 

 «.ن هذا اإلجراء قانونيالتعميم على موافقة قبل سفرهم، وأ

أشرف بشار األسد رئيس النظام السوري واألمين العام لحزب البعث االشتراكي الحاكم، السبت  -

(، على تغيير نصف القيادة القطرية للحزب في اجتماع للجنة املركزية للحزب. وشمل 22/4/2017)

، الذي سبق له أن شغل أعضاء، بينهم نجم األحمد 6التغيير في القيادة القطرية للحزب خروج 

منصب وزير العدل. وغادر أيضا مالك علي الذي تولى العديد من املهمات واملناصب في الحزب 

، 2012والقنيطرة عام  2009والسلطة واملنظمات الشعبية، وشغل منصب محافظ السويداء عام 

ة القطرية لحزب . ومن الذين أبعدوا أيًضا من القياد2013وشغل منصب وزير للتعليم العالي في 

البعث؛ فيروز املوس ى، رئيسة مكتب التعليم العالي، وخلف املفتاح، رئيس مكتب اإلعداد، وأركان 

 الشوفي، وعبد الناصر شفيع، وعبد املعطي مشلب.

(، إن بالده تواجه ما أسماه "إرهابا 22/4/2017قال رئيس النظام السوري بشار األسد، السبت ) -

ألسد جاء في لقاء موسع للجنة املركزية لحزب البعث العربي االشتراكي وهابيا إخونجيا". كالم ا

برئاسته. وفق وكالة األنباء السورية الرسمية "سانا". وادعى األسد أن "حزب البعث العربي 

االشتراكي كان مستهدفا منذ بداية األحداث في سوريا؛ بسبب فكره القومي، ليس فقط على 

 ي أيضا".املستوى السياس ي، بل اإلعالم

أعلنت مديرية صحة حماة خروج املشفى املركزي بريف حماة الشمالي عن الخدمة من جراء غارات  -

جوية على مبنى املستشفى، ما أدى إلى دماره بصورة كاملة، وأصيب اثنين من الكوادر الطبية، 

ويوجد مرض ى تحت األنقاض. حيث أصدرت مديرية صحة حماة الحرة بياًنا، السبت 

ظهر اليوم السبت املشفى  2:30(، جاء فيه "استهدفت طائرة حربية في الساعة ال 22/4/2017)

املركزي ملحافظة حماة بالصواريخ االرتجاجية، حيث اخترقت الجدران االستنادية، مما أدى إلى 

انفجار داخل أقسامه، مما أدى إلى دمارها بشكل كامل، وتدمير كامل األجهزة الطبية في املشفى مما 

 إلى خروجه الخدمة".أدى 



 
 98 

 يقض ي بحل 23/4/2017، األحد )«بشار األسد»أصدر رأس النظام السوري  -
ً
 رئاسيا

ً
(، مرسوما

. ونص املرسوم على 1967عام  121الذي تأسس بمرسوم تشريعي رقم « االتحاد العام النسائي»

 بغاية تعيين املتضررين من ال
ً
قرار، والعاملين حل االتحاد وإلغاء تعديالته، وإحداث شواغر حكما

 في االتحاد، على حد زعم املرسوم.

فوج »(، معسكر 23/4/2017قصفت مقاتالت حربية تابعة لسالح الجو اإلسرائيلي، األحد ) -

بريف القنيطرة. واعترفت مصادر إعالمية « نبع الفوار»التابع لقوات النظام، في قرية « الجوالن

 آخرين. 9ثالثة عناصر من قواتها، وإصابة أكثر من  موالية للنظام السوري، عن مقتل ما ال يقل عن

(، النائب "فيصل عزوز"، إنه 23/4/2017قال عضو مجلس الشعب لدى النظام السوري، األحد ) -

ال معلومات عن أعداد حصرية صدرت عن وزارة الدفاع لدى النظام عن ضحايا القصف 

الواقع في منطقة القنيطرة جنوبي سورية، اإلسرائيلي على املعسكر التابع مليليشيا الدفاع الوطني، 

وأنه ال صحة لألرقام املتداولة اآلن عن سقوط ضحايا من جنود النظام. وأضاف "عزوز" في حوار 

بالتنسيق بين املجموعات »أجرته معه وكالة سبوتنيك الروسية التي تأسست بقرار من بوتين أنه: 

ل، تقوم تلك املجموعات املسلحة بإطالق املسلحة املوجودة بمنطقة القنيطرة، وبين إسرائي

 ، في إشارة إلى املعارضة.«القذائف التي تعطي املسوغات إلسرائيل بقصف املنطقة مرات متكررة

جنوبي العاصمة دمشق، « مخيم اليرموك»(، إلى 23/4/2017دخلت عدة قوافل إغاثية، األحد ) -

األهالي واملدنيين املحاصرين داخل  تحوي مساعدات غذائية وأخرى طبية، وسوف يتم توزيعها على

املخيم، بإشراف الهالل األحمر السوري. وجاء ذلك في إطار تنفيذ أحد بنود اتفاق املدن األربع املبرم 

 برعاية قطرية.« حزب هللا»بين جيش الفتح وميليشيا 

 على وقع الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في األسابيع املاضي -
ً
ة بحي املنشية نفذت قوات النظام مؤخرا

بمنطقة درعا البلد من جراء اشتباكات مع الفصائل العسكرية للثوار؛ حمالت دهم واعتقال 

واسعة بحق الالجئين الفلسطينيين القاطنين بمدينة درعا، بهدف الزج بهم في املعارك الدائرة في 

 املحافظة.

التنفيذي لفرعها في سورية أعلنت شركة "الفارج هولسيم" العاملية إلنتاج اإلسمنت، أن املدير  -

"إريك أولسن" قد تقدم باستقالته إلى مجلس اإلدارة وسيغادر الشركة مطلع تموز القادم بعد 

 توجيه تهمة له بتمويل منظمات إرهابية؛ وذلك لتسيير أمور الشركة في املناطق الساخنة في سورية.

 تجديد جوازات السفر للسوريين املقي -
ً
مين في الدول املجاورة في كل من أوقفت سلطة األسد مؤخرا

األردن وتركيا في خطوة عدها بعضهم إجراء من قبل النظام تجاه تلك الدول بتأثير مواقفها األخيرة 

من القضية السورية التي اتهم فيها وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة 

 دات األخيرة التي أطلقها ضد اململكة."محمد املومني"، األسد منسلخ عن الواقع بعد التهدي
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(، إن أهالي 24/4/2017قال مدير مكتب الخدمات في محافظة ريف دمشق "الحرة"، االثنين ) -

الغوطة الشرقية يعانون من أجل توفير املياه، نتيجة صعوبة استخراجها من األرض، وارتفاع أجور 

"بسام زيتون" أن األهالي يؤمنون املياه نقلها، بسبب غالء أسعار املحروقات. وأوضح مدير املكتب 

، أو شراء املياه عن طريق الصهاريج 
ً
 بطرق عدة، منها حفر آبار تقليدية وإخراج املياه يدويا

ً
حاليا

ليرة  300لتر(، أكثر من  220التي ارتفع سعرها بسبب غالء املحروقات، إذ بلغ سعر البرميل )

 ليرة سورية. 150صل تكلفة البرميل فيها إلى سورية، أو عن طريق غطاسات كهربائية التي ت

(، غياب 25/4/2017كم شمال مدينة حلب(، الثالثاء ) 52أكد املجلس املحلي في بلدة احتيمالت ) -

عائلة من النازحين. وأشار رئيس  250الجهات الداعمة عن مخيم "املرج" في البلدة الذي يستقبل 

إلى أنه ال توجد نقطة طبية أو مدرسة داخل  املجلس، أحمد حياني، في تصريح إلى "سمارت"،

املخيم، حيث يتلقى سكانه العالج داخل مستوصف في البلدة، واألطفال يرتادون املدرسة داخلها، 

 فضال عن أن شبكات الصرف الصحي غير متوافرة.

، (25/4/2017كم شمال مدينة حلب(، الثالثاء ) 52أفاد املجلس املحلي في بلدة احتميالت )قرابة  -

 يغطي حاجة حوالى 
ً
ألف نسمة من املقيمين والنازحين في البلدة، بعد افتتاحه  25إنهم افتتحوا فرنا

 منذ ثالثة أيام.

(، قبول املحكمة 25/4/2017أكدت اللجنة القانونية في االئتالف الوطني السوري، الثالثاء ) -

" للدعوة الجنائية التي تقدم بها االئتال 
ً
ف ضد رئيس النظام في سورية بشار الجنائية الدولية "شكال

شخصية أمنية وعسكرية، بارتكاب جرائم حرب في سورية. ونقل املوقع  126األسد، وأخيه ماهر، و

الرسمي لالئتالف عن رئيس اللجنة القانونية هيثم املالح قوله إن االئتالف تقدم بالدعوى نهاية 

ء املتهمين والتحقيق معهم، حتى يتم قبولها شهر آذار املاض ي، إال أنَّ املحكمة "ال يمكنها استدعا

 موضوعيا".

(، بفرض حظر جوي في املناطق 26/4/2017طالبت "وحدات حماية الشعب" الكردية، األربعاء ) -

الخاضعة لسيطرتها شمالي شرقي سورية، ملا قالت إنه "حماية املدنيين من القصف الجوي التركي". 

دات الكردية" في حسابها الرسمي بموقع "تويتر" بعنوان وجاءت الدعوة عبر هاشتاغ أطلقته "الوح

#NoFlyZone4Rojava. 

كم شرق  38(، مئات العناصر من "الشرطة الحرة" إلى مدينة الباب )26/4/2017وصل، األربعاء ) -

عنصر،  1200مدينة حلب(، شمالي سورية، بعد تلقيهم التدريبات في تركيا. وبلغ عددعم 

. سيوزعون على مدينة الباب
ً
 والقرى التابعة لها تباعا

(، أنه تسلم أعلى جائزة إنسانية 26/4/2017أفاد الدفاع املدني السوري )الخوذ البيض(، األربعاء ) -

تحت عنوان "ضوء ساطع للبشرية في أحلك األماكن بالعالم"، في حفل أقيم في العاصمة األمريكية 

 واشنطن، أمس الثالثاء.
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(، في ريف القنيطرة الجنوبي من جهة بلدة 26/4/2017األربعاء )توغلت الدبابات اإلسرائيلية،  -

كم جنوب شرق القنيطرة(، بحسب فصيل "جبهة ثوار سوريا"  8بريقة، التابعة لناحية بئر عجم )

 التابع للجيش السوري الحر.

 عن مصدر عسكري، لم 27/4/2017قالت وسائل إعالم تابعة لسلطة األسد، الخميس ) -
ً
(، نقال

إسرائيل أطلقت صواريخ عدة "من داخل األراض ي املحتلة"، على أحد املواقع العسكرية  تسمه، إن

جنوبي غرب مطار دمشق الدولي، ما أسفر عن خسائر مادية، من دون أن يحدد فيما إذا كانت 

 الصواريخ أطلقت من طائرات حربية أو قاعدة عسكرية.

، في ساحة الفخار وسط مدينة (27/4/2017اعتصم عشرات الناشطين السلميين، الخميس ) -

السويداء ضمن حملة مدنية احتجاجية تم إطالقها قبل أسبوع بعنوان "من األول يا ثورة". ورفع 

املعتصمون شعارات الفتات مكتوب عليها "الشعب السوري واحد"، "ال للتهجير القسري"، "ال 

 لالستبداد"، "ال للفساد".

(، فرنسا بـ"التدبير" لهجوم الكيماوي على مدينة 27/4/2017اتهمت حكومة النظام، الخميس ) -

 للنظام باستخدامه  60خان شيخون )
ً
كم جنوب مدينة إدلب( في عقب يوم من توجيه األخيرة اتهاما

"السارين" في املدينة. وكانت االستخبارات الفرنسية قالت أمس األربعاء، إن أجهزتها علمت بأن 

 أنها "، تا22طائرة حربية من طراز "سوخوي 
ً
بعة للنظام، شنت غارات على خان شيخون، مؤكدة

عثرت على مادة "هكسامين" املثبتة في موقع القصف، وأن أسلوب التصنيع هو نفسه الذي طوره 

 مركز الدراسات والبحوث العلمية في سورية لصالح النظام.

راطية (، مواقع تابعة لقوات سورية الديمق27/4/2017استهدف الجيش التركي، الخميس ) -

 بقذائف املدفعية بمحيط قريتي سوسك وياقور غربي تل أبيض في محافظة الرقة.

(، إن 28/4/2017قال املكتب السياس ي لـ"لواء املعتصم"، التابع للجيش السوري الحر، الجمعة ) -

 إلى الداخل السوري. 
ً
الخطوات العملية لتشكيل "الجيش الوطني" بدأت في تركيا، وانتقلت الحقا

كشف "لواء املعتصم"، عن بدء الخطوات األولى لتشكيل "جيش وطني من أبناء الثورة  وسبق أن

 السورية"، بدعم كامل من تركيا للوصول إلى إلغاء "الحالة الفصائلية".

(، أن االقتتال الحاصل في الغوطة 28/4/2017أعلن "جيش اإلسالم" في بيان له، الجمعة ) -

 أنه أطلع الفصائل املحلية على ـ لالشرقية، جاء بعد اعتداءات متكررة 
ً
"هيئة تحرير الشام" مؤكدا

 للتداعيات.
ً
 صورة الحدث منعا

(، إن وزير الخارجية، ريك تيلرسون، أكد 22/4/2017قالت وزارة الخارجية األمريكية، السبت ) -

لنظيره الروس ي، سيرغي الفروف، دعم بالده لجهد منظمة "حظر األسلحة الكيماوية" في سورية. 

وضح القائم بأعمال الناطق باسم الخارجية األمريكية مارك تونر، أن الوزير "تيلرسون" أجرى وأ
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اتصال هاتفي مع "الفروف"، أمس الجمعة، ملناقشة "القضايا املشتركة"، وجدد دعم الواليات 

 املتحدة لجهد املنظمة في حظر استخدام األسلحة الكيماوية في سورية.

(، أن وزير الخارجية الروس ي "سيرغي الفروف" 22/4/2017السبت ) ذكرت "الخارجية الروسية"، -

اإليراني" القاض ي بإرسال  –عبر عن أسفه لـ"تلرسون" ملعارضة الواليات املتحدة االقتراح "الروس ي 

كم جنوب إدلب(، شمالي سورية، للتحقيق في الهجوم  68مفتشين دوليين إلى مدينة خان شيخون )

 لفائت.نيسان ا 4الكيماوي يوم 

(، إن روسيا من املمكن 22/4/2017قال مجلس االتحاد الروس ي لشؤون الدفاع واألمن، السبت ) -

أن تصدر الكميات الالزمة من منظومات الدفاع الجوي إلى سورية، في حال التوصل إلى اتفاق 

بشأن ذلك. واعتبر رئيس لجنة املجلس، فيكتور أوزيروف، أن تصدير روسيا للمنظومات "لن 

هك مبادئ القانون الدولي ومجلس األمن" وأن بالده تساعد النظام في "محاربة اإلرهاب"، بحسب ينت

 وكالة "سبوتنك" اإلخبارية.

 في النظام السوري، وذلك بعد أيام من فرض  17فرضت كندا عقوبات اقتصادية على  -
ً
مسؤوال

، وفق بيان نشر على موقع الوزارة الرس 27عقوبات مشابهة على 
ً
مي، السبت مسؤوال

(. وقالت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيتا  فريالند، إن العقوبات الجديدة تهدف 22/4/2017)

إلى "تكثيف الضغط على النظام إلنهاء ما يجري في سوريا"، إذ تقض ي العقوبات بتجميد ومنع إجراء 

 ة.تعامالت مع املسؤولين، وخمسة كيانات لها عالقة باستخدام األسلحة الكيماوي

(، إلى دولة قطر ملناقشة قضايا 22/4/2017وصل وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس، السبت ) -

دولية وإقليمية عدة من بينها القضية السورية. وسبق أن قام "ماتيس" بجولة استطالعية في 

الشرق األوسط شملت السعودية ومصر و"إسرائيل" وستقوده إلى جيبوتي، يوم غدِّ األحد، 

ول مكافحة تنظيم "الدولة اإلسالمية"، والوضع في سورية وأنشطة إيران التي تتهمها وتتمحور ح

 واشنطن "بزعزعة" أمن املنطقة.

(، إن الرئيس األمريكي دونالد ترامب يسعى 22/4/2017قالت وزارة الخارجية اإليرانية، السبت ) -

وأضاف نائب وزير الخارجية  هو وإدارته إليجاد ذريعة إللغاء االتفاق النووي بين الغرب وإيران.

 كانت الذريعة، فلن نسمح بذلك".
ً
 اإليراني عباس عراقجي يوم السبت في بيان: "أيا

 

موظًفا في  271(، إنها فرضت عقوبات على 24/4/2017) األمريكية، االثنينقالت وزارة الخزانة  -

يماوي. وأضاف "مركز الدراسات والبحوث العملية السورية"، ردا على هجوم خان شيخون الك

وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحفي، إن "العقوبات تظهر بأن واشنطن لن تتهاون 

 مع استخدام نظام بشار األسد للسالح الكيماوي".
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رت موسكو، الثالثاء ) -
ّ
تحضيرات جارية في ريف دمشق لتنفيذ »(، مما سّمته 25/4/2017حذ

وشدد وزير الخارجية سيرغي الفروف على ضرورة «. مسرحيات جديدة تحاكي استخدام الكيماوي 

توّجه لجنة تحقيق إلى خان شيخون )في ريف إدلب( لفحص فرضية استخدام السالح الكيماوي 

هناك، في ما تعهدت وزارة الدفاع الروسية بضمان وقف النار لتسهيل دخول مفتشين دوليين إلى 

لى التسلح في الخارجية الروسية "ميخائيل املنطقة. وقال مدير قسم عدم االنتشار والرقابة ع

من املحتمل أن تقع مسرحيات كيماوية جديدة في ريف دمشق خالل األيام القليلة »أوليانوف"، إن 

 ، من دون أن يوضح طبيعة املعطيات املتوافرة لدى وزارته في هذا الشأن.«املقبلة

(، 25/4/2017في موسكو، الثالثاء )اتهم وزير الخارجية الروس ي "سيرغي الفروف" في مؤتمر صحفي  -

 )لم يسمها( بالعمل على تغيير السلطة في سورية و"إحباط" العملية السياسية، متوعدا أن 
ً

دوال

بالده "ستتصدى لهذه املحاوالت". وأضاف الوزير، أن بالده "تالحظ محاوالت بعض الشركاء 

لتسوية في سوريا والعودة إلى تغيير "، بشأن ا2254الدوليين االلتفاف على قرار مجلس األمن رقم "

 النظام، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" الرسمي.

(، أن جولة جديدة من املفاوضات حول 25/4/2017أعلنت الخارجية الكازاخستانية، الثالثاء ) -

 عن أملها في حضور األطراف كافة، بما  4و 3سورية ستعقد في "آستانة" يومي 
ً
أيار املقبل، معربة

ا املعارضة. وقال نائب وزير الخارجية "مختار تليوبيردي" في تصريح صحفي، إنه تم التحضير فيه

 أن بالده لن تتدخل في عملية املفاوضات، وأنه على الدول 
ً
للمفاوضات على مستوى الخبراء، مؤكدا

 الضامنة بذل جهود لتأمين حضور وفد املعارضة، بحسب موقع "روسيا اليوم".

(، أن قوات النظام السوري 26/4/2017خبارات الفرنسية، صدر األربعاء )كشف تقرير لالست -

تحمل مسؤولية الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون بريف إدلب. وقال التقرير، إن الهجوم 

 أن 
ً
جاء بناء على أوامر رأس النظام السوري بشار األسد، أو أحد من دائرته املقربة، مضيفا

ستطاعت الوصول إلى هذه النتيجة استناًدا إلى عينات حصلت عليها من االستخبارات الفرنسية ا

 موقع الهجوم وعينة دم من أحد الضحايا.

(، أن الضربة األمريكية على مطار الشعيرات 26/4/2017ادعت وزارة الدفاع الروسية، األربعاء ) -

 على حياة العسكريين الروس" في سورية. 
ً
 في ريف حمص، "شكلت خطرا

(، تطابق وجهات نظر بالده مع 26/4/2017الخارجية السعودي عادل الجبير، األربعاء ) أكد وزير -

روسيا في مسألتي وحدة األراض ي السورية وتسوية األزمة سياسيا، مشددا على أن بشار األسد ليس 

 له دور في مستقبل سورية.

انطلقت من « مورتر»ف (، إنه رد باملثل على قذائ26/4/2017أعلن الجيش التركي صباح األربعاء ) -

جنوبي « خطاي»منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة السورية وأصابت موقعا عسكريا في إقليم 

 بقذائف "املورتر" شنته وحدات حماية »شرق تركيا. وذكر الجيش في بيان أن: 
ً
 منفصال

ً
هجوما
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جاء في و «. الشعب الكردية السورية استهدف موقعا عسكريا آخر في خطاي أيضا يوم األربعاء

 أن: 
ً
الطائرات التركية قصفت يوم الثالثاء مواقع للمسلحين األكراد في منطقة سنجار »البيان أيضا

  70بالعراق وفي شمال شرق سوريا، مما أسفر عن مقتل نحو 
ً
 «.مسلحا

(، على التصريحات األخيرة التي خرجت 26/4/2017علقت املحكمة الجنائية الدولية، األربعاء ) -

 من رئ
ً
يس اللجنة القانونية في االئتالف الوطني لقوى الثورة "هيثم املالح" بشأن قبولها مؤخرا

الدعوى الجنائية التي تقدم بها االئتالف ضد نظام األسد الرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد 

اإلنسانية التي جرى تقديمها في نهاية شهر آذار املاض ي بدعوى جنائية إلى مكتب التسجيل ومكتب 

ي املحكمة الدولية. لتخرج بتصريحات، اليوم األربعاء، تنفي فيها أن تكون قد قبلت املدعية ف

الدعوى التي تقدم بها االئتالف ضد األسد وعدد من املسؤولين في نظام الحكم بما فيهم شقيقه 

” املالح“بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقالت املحكمة "إن اعالن رئيس اللجنة القانونية في االئتالف 

 ول الدعوى ليس له أي أساس قانوني"، مشيرة أنه ال صالحية قانونية للمحكمة.قب

أكد وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" أن بالده أبلغت الواليات املتحدة وروسيا  -

باستهداف مواقع ملنظمة "بي كا كا" وامتدادها "ب ي د" في العراق وسورية. جاء ذلك في تصريح 

(. 26/4/2017ويش أوغلو، في العاصمة األوزبكية طشقند التي وصلها، األربعاء )صحفي أدلى به جا

وقال "جاويش أوغلو": "أخبرنا حليفتنا أمريكا عن استعدادنا في اآلونة األخيرة للقيام بعمليات في 

 كم جنوب الحدود". 30- 20هذه املنطقة وأبلغناها بسحب جنودها إلى خط معين، أي 

البريطاني، بوريس جونسون، في تصريحات لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي قال وزير الخارجية  -

 في سورية، في حال قررت 27/4/2017س ي(، الخميس )
ً
(، إن بالده ال تستبعد املشاركة عسكريا

الواليات املتحدة تنفيذ ضربات جديدة هناك. وأضاف "جونسون": "سيكون من الصعب على 

ت املتحدة في توجيه ضربة عسكرية أخرى ضد سورية في حال قررت بريطانيا أن ترفض دعم الواليا

 على هجوم بأسلحة كيماوية".
ً
 األخيرة اتخاذ إجراء عسكري جديد ردا

 من الجوالن السوري 27/4/2017اعترض الجيش اإلسرائيلي، الخميس ) -
ً
(، طائرة مسّيرة قادمة

ودع أسلحة قرب مطار دمشق املحتل، وذلك بعد ساعات من اتهام سورية إلسرائيل بقصف مست

الدولي. وأعلن الجيش اإلسرائيلي أن نظام باتريوت للدفاع الجوي اعترض هدفا فوق مرتفعات 

 الجوالن السوري املحتل، من دون مزيد من التفاصيل.

(، روسيا بسبب 27/4/2017انتقدت السفيرة األميركية في األمم املتحدة "نيكي هيلي"، الخميس ) -

فير غطاء للنظام السوري الذي اعتبرت أنه يمارس "جرائم" ضد شعبه، ورأت أن استمرارها في تو 

الضغوط من اآلن فصاعًدا يجب أن تتركز على روسيا ال على نظام الرئيس بشار األسد. وفي جلسة 

مفتوحة ملجلس األمن الدولي بشأن سورية قالت السفيرة األميركية إن روسيا تستمر في التغطية 
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الذي استخدم األسلحة الكيميائية ضد شعبه، وما تزال موسكو تواصل استخدام  على نظام األسد

 الفيتو ملصلحته.

أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" خالل مشاركته في مؤتمر األطلس ي للطاقة، الجمعة  -

(، أن بالده لن تسمح بإقامة دولة كردية في شمال سورية، وأنها ستقف في وجه القوى 28/4/2017)

مجلس األمن الدولي واالتحاد األوروبي باتا »تي تسعى لتقسيم سورية. وأضاف الرئيس التركي: ال

وأشار الرئيس التركي: «. ضحيتين للمصالح قصيرة األجل وحسابات بعض الدول صاحبة النفوذ

ننتظر من حلفائنا التعاون معنا والتخلي عن ازدواجية املعايير والعمل سويا من أجل أمن »

 «.ر املنطقةواستقرا

(، استعدادها إلرسال خبراء إلى 28/4/2017أعلنت منظمة "حظر األسلحة الكيماوية"، الجمعة ) -

كم جنوب مدينة إدلب(. وأكد مدير عام املنظمة "أحمد أوزومجو" في  60مدينة خان شيخون )

يجب حديث مع الصحفيين في الهاي، إن غاز "السارين" استخدم في الهجوم على املدينة، وأنه 

 للتوجه إلى املدينة ولديهم متطوعون، بحسب موقع 
ً
 أصبح جاهزا

ً
 أن فريقا

ً
عليهم فحصه، مشيرا

 "روسيا اليوم".

 

 نيسان/ أبريل 30-29مكمل الشهر  -هـ

(، في قرية غنامية التابعة 2017نيسان  29تمركزت مدرعات تابعة للجيش األمريكي، السبت ) -

ة على الحدود السورية التركية. التحركات على الحدود مدينة الحسك يلناحية الدرباسية شمال

التركية جاءت ملنع تجدد االشتباكات بين الجيش التركي و"وحدات حماية الشعب" -السورية 

 الكردية.

(، "جيش اإلسالم" املسؤولية كاملها عن التدهور الذي 29/4/2017حّمل "فيلق الرحمن"، السبت ) -

، في إثر االقتتال الحاصل بين الفصائل في كم شرق مدي 4يشهده حي القابون )
ً
نة دمشق( مؤخرا

"جيش  -في بيان على قناته الرسمية في تطبيق "تلغرام"-الغوطة الشرقية. واتهم "فيلق الرحمن" 

اإلسالم" بقطع طريق املؤازرات الوحيد الذي يصل الغوطة الشرقية بحي القابون الدمشقي، بعد 

 السيطرة عليه.

(، نددت باالقتتال بين 2017نيسان 29مناطق عدة بريف دمشق، السبت ) خرجت تظاهرات في -

الفصائل، في ما جرح عدد من املدنيين من جراء االشتباكات املستمرة، بينما أطلق "جيش اإلسالم" 

النار في الهواء لتفريق تظاهرة في بلدة حزة. كذلك خرجت تظاهرة أخرى في مدينة سقبا شرقي مدينة 

 قتتال، ورفعت الفتات تحيي الثوار الشرفاء، وتندد بخيانات القادة العسكريين.دمشق نددت باال

كم شرق مدينة إدلب( شمالي سورية، السبت  14أعلن املجلس املحلي في بلدة سرمين ) -

(، تعليق عمل املدارس ملدة يومين، من جراء القصف املكثف للطائرات الحربية 29/4/2017)
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املجلس في القرار الذي نشره في موقع "فيسبوك"، إن تعليق العمل  التابعة للنظام وروسيا. وقال

 يومي األحد واالثنين هو للمحافظة على سالمة الطالب واملعلمين.

ق املجلس املحلي في مدينة سقبا ) -
ّ
(، 29/4/2017كم شرق مدينة دمشق( عمله، السبت ) 6عل

 بوقف فوري إلطالق بسبب االقتتال الحاصل بين الفصائل العسكرية في الغوطة الش
ً
رقية، مطالبا

السبت، أنه قرر تعليق أعماله إلى حين إيقاف -النار. وأوضح املجلس املحلي في بيان، ليل الجمعة 

 االقتتال، مطالًبا بتحييد املدنيين، وتوجيه املعارك ضد النظام وحلفائه.

"حمود عباس عبد (، مقتل 29/4/2017أعلنت عدد من املصادر املقربة من حزب هللا، السبت ) -

الحسين ريحان"، أحد أبرز شخصياتها العاملة في سورية خالل املعارك التي تخوضها قوات النظام 

وحزب هللا ضد املعارضة بريف حماة الشمالي. وأكدت املصادر أن قيادة الحزب، سعت للتكتم على 

ريحان" قتل في الخبر لتفادي االضطرابات والتخبط بين صفوف مقاتليه، وأكدت املصادر أن "

قصف مكثف شنته املعارضة على مقر قيادة العمليات العسكرية بريف حماة، وتم نقله من مطار 

حماة بواسطة مروحية إلى سهل البقاع اللبناني، ومن بعدها إلى مشفى الرسول األعظم في 

 الضاحية الجنوبية ببيروت التي تعد املعقل األكبر والرئيس للحزب.

(، إن "جيش اإلسالم" أنهى 30/4/2017التابع للجيش السوري الحر، األحد ) قال "فيلق الرحمن" -

وجود "هيئة تحرير الشام" في غوطة دمشق الشرقية. وكان االقتتال اندلع، أول أمس الجمعة، بين 

"جيش اإلسالم" وبين "هيئة تحرير الشام"، في الغوطة الشرقية في عقب اتهام األول لـ"تحرير الشام" 

 ؤازرة كاملة له، كانت متوجهة إلى حي القابون بدمشق.باعتقال م

(، 2017نيسان  30متظاهر من أهالي مدينة سقبا شرقي العاصمة دمشق، األحد ) 2000خرج نحو  -

بتظاهرة اجتمعت مع تظاهرة جاءت من كفربطنا وحمورية، وطالبوا بتوحيد الفصائل ووقف 

 االقتتال.

، األحد ) -
ً
(، يشير فيه إلى أن جيش اإلسالم هاجم مقراته في 30/4/2017أصدر فيلق الرحمن بيانا

مديرا وبيت سوى وكتيبة األفتريس، واستولى عليها، من دون أي وجود يذكر لهيئة تحرير الشام في 

املنطقة. ونّوه الفيلق في بيانه أن ما ينشره جيش اإلسالم من مظاهر املودة والتآخي والحياد، هي 

 .6بها وتفضحها بيان املجالس والهيئات في بلدات الغوطة الشرقيةادعاءات خادعة ومضللة، وتكذ

(، أن انتشار القوات األمريكية، 30/4/2017اعتبرت "حركة التجمع الديمقراطي" الكردية، األحد ) -

 منها بالتحالف" 
ً
شمالي الحسكة والرقة على الحدود مع تركيا، شمالي شرقي سورية، جاء "التزاما

لدولي و"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( في "مكافحة اإلرهاب". وتقود املبرم بين التحالف ا

 للقضاء على تنظيم "الدولة اإلسالمية"، منذ منتصف 
ً
 دوليا

ً
الواليات املتحدة األمريكية تحالفا

 ، تدعم من خالله "قسد" والقوات العراقية املشتركة.2014العام 

                                                           
 .1لالطالع على البيان راجع امللحق رقم  6
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(، إنه "عاقد العزم" على حّل "هيئة تحرير الشام" 30/4/2017قال "جيش اإلسالم" في بيان، األحد ) -

 . 7في الغوطة الشرقية بريف دمشق، جنوبي سورية، داعًيا "فيلق الرحمن" للتعاون معه

(، أن نسبة العجز 30/4/2017أعلنت "مديرية الصحة الحرة" في إدلب، شمالي سورية، األحد ) -

باملئة. وقال مدير الصحة  90وصلت إلى  بأعداد األطباء في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام

باملئة فقط من املعايير  10منذر خليل في مؤتمر صحفي، إن نسبة األطباء البشريين املوجودين 

 إلى أن السبب الرئيس هو القصف املمنهج 
ً
العاملية، ومثلها نسبة القابالت القانونية، مشيرا

 للمستشفيات.

(، في جبل الحص بريف حلب 2017نيسان  30ألحد )أطلق "مجلس محافظة حلب الحرة"، يوم ا -

 لتوزيع مياه الشرب على قرى وبلدات املحافظة بسعر رمزي، ثمانية صهاريج 
ً
الجنوبي، مشروعا

وزعت املياه في مناطق عدة في جبل الحص وتل الضمان والبويدر، حيث بلغ سعر الصهريج الواحد 

 ليرة سورية. 2000

 خالل  112تحييد (: »29/4/2017في بيان صادر عنها، السبت ) أعلنت رئاسة األركان التركية -
ً
إرهابيا

األسبوع األخير من العمليات العسكرية ضد منظمة بي كا كا في عدة واليات شرقي وجنوب شرقي 

اري، سيعرت، «. تركيا
ّ
وأشارت أن العمليات العسكرية املذكورة جرت في كل من واليات )شرناق، هك

 نج إيلي، بتليس وقارص(.ديار بكر، ماردين، تو 

موسكو مستعدة »(، أن: 29/4/2017، السبت )«سيرجي الفروف»صّرح وزير الخارجية الروس ي  -

 ، بحسب وكاالت أنباء روسية.«للتعاون مع الواليات املتحدة بشأن حل األزمة السورية

بسبب لقاء « تبيدرو أغرامون»حجبت الجمعية البرملانية ملجلس أوروبا الثقة عن رئيسها اإلسباني  -

اجتمع فيه مع رأس النظام السوري بشار األسد في شهر آذار مارس املاض ي. وقالت الجمعية في 

 لبحث زيارة 
ً
لسورية برفقة وفد من أعضاء مجلس « أغرامونت»بيان أن مكتبها عقد اجتماعا

 الدوما الروس ي، مقررة حجب الثقة عنه.

الكيماوي في سورية، وأكدت على وجود قلق (، من يستخدم 29/4/2017هددت أمريكا، السبت ) -

لدى منظمة حظر األسلحة الكيماوية بشأن إعالن سورية لالنضمام لها في وقت سابق. قال نائب 

املتحدث باسم الخارجية األميركية "مارك تونر" في الذكرى السنوية العشرين للتوقيع على اتفاق 

 من يستخدم الكيماوي في سورية". حظر األسلحة الكيمياوية "أن واشنطن لن تتسامح مع

(، أن بالده ستواصل محاربة 29/4/2017أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، السبت ) -

تنظيم الدولة وأي تنظيم إرهابي يهدف إلى زعزعة األمن القومي لتركيا، جاء ذلك في املؤتمر الصحفي 

عقب تصريحات البنتاغون، أمس  الذي أجراه خالل اجتماع لرجال األعمال بمدينة إسطنبول في

 على تصريحاته، 
ً
الجمعة، حول تعاونها مع قوات سوريا الديمقراطية في الشمال السوري، وردا

                                                           
 .2لالطالع على البيان راجع امللحق رقم  7
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قال: "إنه يمكننا مواصلة الحرب على اإلرهاب بالتعاون فيما بيننا وليس بالتعاون مع منظمة إرهابية 

 ضد أخرى".

(، أن تركيا والواليات املتحدة 29/4/2017سبت )اعتبر الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ال -

املعقل الرئيس لتنظيم الدولة االسالمية في سورية إلى -يمكنهما إذا وحدتا قواهما، تحويل الرقة 

"مقبرة" للجهاديين. وقال أردوغان في كلمة ألقاها في إسطنبول إن "أميركا الهائلة، والتحالف وتركيا 

 ل الرقة الى مقبرة للتنظيم" في إشارة الى تنظيم الدولة اإلسالمية.قادرون على توحيد قواهم وتحوي

-  
ً
قال مرشح الوسط النتخابات الرئاسة الفرنسية "إيمانويل ماكرون" أنه في حال تم انتخابه رئيسا

للبالد، فإن من مهمات إدارته في سورية العمل مع الشركاء الدوليين على وضع حد للصراع 

ر األسد. فقد صرح ماكرون "علينا أن نتدخل ضد من يستخدمون السوري، وإنهاء حكم بشا

األسلحة الكيماوية لقتل املدنيين في سورية ووضع حد لجرائم األسد بحق األبرياء بعدما شكل 

 لقتل املزيد من األطفال والنساء دون ذنب وهو ما لن 
ً
الصمت الدولي عن تلك املجازر مبررا

 عزمه التركيز على 
ً
 عن الحلول العسكرية.يستمر"، موضحا

ً
 الحل السياس ي بعيدا

، في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك الدولي بمدينة «رجب طيب أردوغان»أعلن الرئيس التركي  -

ليعلم اإلرهابيون في شمالي العراق »إسطنبول، قبيل توجهه إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين 

 «.هذا أمر كفيل بتسلل القلق إلى نفوسهموسوريا، أن الجيش التركي لهم باملرصاد، و 

(، إنه "حزين" لرؤية صور ومشاهد 30/4/2017قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، األحد ) -

 استقبال قافلة عسكرية أمريكية في سورية، من قبل مقاتلين لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية.

، منذ بدء عمليات  352يقل عن  (، بمقتل ما ال30/4/2017أقر الجيش األمريكي، األحد ) -
ً
مدنيا

، في سورية والعراق ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش(. وقال 2014التحالف الدولي عام 

 قتلوا في املدة بين تشرين الثاني  45الجيش األمريكي، في بيان نقلته وكالة "رويترز" لألنباء، إن 
ً
مدنيا

إلى اآلن، ولم يعلن عنهم  2014ين قتلوا في املدة بين آب آخر  80، وآذار العام الجاري، و2016العام 

 من قبل، من دون أن يحدد املناطق التي قتلوا فيها.
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 : امللحقاتارابعا 

 2017نيسان/ أبريل  5جلسة مجلس الشيوخ التي عقدت في 

 115قرار مجلس الكونغرس رقم 

 116الجلسة األولى، اللقاء رقم 

 نظام األسد لألسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري استخدام إدانة استمرار

 4التشريعي،  )اليومنيسان  \أبريل 5الشيوخ في الواليات املتحدة التي عقدت في  جلسة مجلسخالل 

 .2017سان( ني\أبريل

السيد كاردين )باألصالة عن نفسه، والسيد كوركر، السيد دوربين والسيد روبيو والسيد كين والسيدة 

إلى لجنة العالقات  الذي أحيلشاهين والسيد أودال والسيد كونس والسيد غاردنر( وفق القرار التالي 

 الخارجية.

  

 نص القرار

امه لألسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري. حيث يدين القرار النظام السوري الستمرار استخد

صواريخ تحمل غاز السارين، وهو غاز أعصاب قاتل، باتجاه  2013آب  /أغسطس 21أطلق نظام األسد في 

من  1429منطقة الغوطة، إحدى دمشق الخاضعة لسيطرة املتمردين. وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 

 لتقدي
ً
 3600رات الحكومة األمريكية، فإن هذا الهجوم أدى إلى إصابة الرجال والنساء واألطفال، ووفقا

شخص بالجراح، وفي حين وافق نظام األسد على الدخول في اتفاق حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة 

 14ب الكيميائية باإلضافة إلى حظر إنتاج أو تخزين املواد واألسلحة الكيميائية وعواملها األساسية 

 التفاقية باريس املعلنة في  2013أيلول  \سبتمبر
ً
والتي دخلت حيز  1993يناير  \كانون الثاني 13وذلك وفقا

واملشار إليها في هذا القرار بـ "اتفاقية األسلحة الكيميائية". باإلضافة إلى  1997نيسان  \أبريل 29التنفيذ في 

تحدة ومنظمة حظر األسلحة ذلك، وافق النظام السوري على السماح لبعثة مشتركة مكونة من األمم امل

األمم املتحدة" وذلك من  –إليها في هذا القرار باسم "منظمة حظر األسلحة الكيميائية  )املشارالكيميائية 

 أجل اإلشراف على إزالة وإتالف برنامج األسلحة الكيميائية في سورية.

 /سبتمبر 27في  باالجماع 2118رقم وحيث أن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة سبق له أن يعتمد قرار 

والذي يقض ي بتدمير برنامج األسلحة الكيميائية السوري، ويوضح القرار أنه وفي حالة عدم  2013أيلول 

امتثال النظام السوري بهذا الطلب فإنه من الواجب اتخاذ إجراءات ضد النظام السوري وفق الفصل 

 السابع من ميثاق األمم املتحدة.

http://idraksy.net/tag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85/
http://idraksy.net/tag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85/
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 16خصص من منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة بشكل رسمي في وفي حين كلف فريق مت

 من أجل التحقيق بخصوص األسلحة الكيميائية السورية وتدميرها. 2013تشرين األول \أكتوبر 

يونيو  23وفي الوقت الذي أعلنت فيه منظمة حظر األسلحة الكيميائية وفي األمم املتحدة كذلك في 

معلن من األسلحة الكيميائية التي كانت متوافرة لدى النظام السوري تم شحنه  أن آخر مخزون 2014

 خارج البالد من أجل تدميره واتالفه.

واليته  إكمال 2014سبتمبر  30وفي حين أعلن فريق منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة في 

تشرين األول  \أكتوبر 14حة الكيميائية في وعملياته في سورية، حيث انضم النظام السوري التفاقية األسل

دولة عضو في مجلس األمن، وتحظر استخدام جميع أنواع األسلحة  192وهي االتفاقية التي تضم  2013

 الكيميائية.

وفي حين اتهم نظام األسد في وقت الحق بارتكاب املزيد من الهجمات التي استهدفت املدنيين السوريين في 

 لوثيقة حظر املناطق التي تقع تح
ً
ت سيطرة املعارضة واستخدم في هجماته تلك غاز الكلور بما يعد انتهاكا

 انتشار األسلحة الكيميائية.

الذي قامت  2235قراره رقم  2015آب \أغسطس  7وفي حين اعتمد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة في 

األسلحة الكيميائية بهدف تحديد  على أساسه لجنة التحقيق املشتركة بين األمم املتحدة ومنظمة حظر

الكيانات واألفراد املسؤولة عن استخدام األسلحة الكيميائية وغاز الكلور في الهجمات على املدنيين 

 السوريين.

 في 
ً
أكدت لجنة التحقيق املشتركة بين األمم املتحدة ومنظمة حظر  2016أكتوبر  27وفي حين وتحديدا

خالل شهر  تلمنس سد كان املسؤول عن استخدام األسلحة الكيميائية فياألسلحة الكيميائية بأن نظام األ 

خالل شهر  سرمين وفي بلدة 2015 مارس /خالل شهر آذار قميناس وفي قرية  2014أبريل \نيسان

 .20166مارس \آذار

، 2016تشرين الثاني \نوفمبر 17في  2319حدة قراره رقم وفي حين اعتمد مجلس األمن التابع لألمم املت

والذي جدد فيه والية لجنة التحقيق املشتركة بين منظمة األمم املتحدة ومنظمة مكافحة األسلحة 

 الكيميائية ملدة سنة واحدة.

وفي حين عطلت كل من االتحاد الروس ي والصين مشروع قرار مجلس األمن الدولي والذي كان سيقرر في 

والذي كان يهدف إلى تنفيذ إجراءات عقابية بحق نظام األسد بعد استخدامه لألسلحة  2017فبراير  28

 الكيميائية.

، وقع هجوم باألسلحة الكيميائية على بلدة خان شيخون في محافظة 2017أبريل  4وحيث أنه وفي صباح 

 على األقل بينهم  58إدلب، وهو ما أدى إلى مقتل 
ً
  11شخصا

ً
 وفقا

ً
  للمرصد السوري لحقوق اإلنسان.طفال

http://idraksy.net/tag/%d8%aa%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b3/
http://idraksy.net/tag/%d8%aa%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b3/
http://idraksy.net/tag/%d9%82%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b3/
http://idraksy.net/tag/%d9%82%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b3/
http://idraksy.net/tag/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%86/
http://idraksy.net/tag/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%86/
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ذكرت هيومان رايتس ووتش أن عشرات األشخاص أظهروا أعراض اإلصابة باملواد الكيميائية  وفي حين

 بعد أن أقدمت طائرات على مهاجمة املدينة.

وفي حين أن نظام األسد يعد هو الكيان الوحيد العامل في سورية والذي أثبتت لجنة التحقيق املشتركة 

 دامه للطائرات من أجل إطالق األسلحة الكيميائية في الهجمات التي ينفذها.استخ

وفي حين أعلنت السفيرة األمريكية لدى األمم املتحدة "نيكي هالي" أن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 

 في 
ً
 طارئا

ً
ظة إدلب ملناقشة الهجوم باألسلحة الكيميائية الذي استهدف محاف 2017أبريل  5سيعقد اجتماعا

.
ً
 مؤخرا

 

 وعليه، تقرر:

أن مجلس الشيوخ يحمل نظام األسد املسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية بما  .1

 الكيميائية. األسلحة باستخدامفي ذلك جرائمها 

 إحداث رد جماعي على استخدام النظام السوري ورئيسه  .2
ً
 وتكرارا

ً
إدانة روسيا لحجبها مرارا

 الرغم من قرارات األمم املتحدة ومجلس أمنه. على الكيميائيةة بشار األسد لألسلح

 على استمرار  .3
ً
دعوة مجلس األمن التابع لألمم املتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ردا

 .الكيميائية لألسلحةاستخدام نظام األسد 

م املتحدة تأييد العمل الحاسم الذي تقوم به لجنة التحقيق املشتركة التابعة ملنظمة األم .4

 ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية

يعرب مجلس الشيوخ عن جزعه من استمرار استخدام نظام األسد لألسلحة الكيميائية بما  .5

 .الكيميائية األسلحةيقوض سالمة اتفاقية 

 يؤكد مجلس الشيوخ مرة أخرى على أن بشار األسد فقد شرعيته كرئيس لسورية .6

 ت املتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.يتحمل بشار األسد كافة املسؤوليا .7
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