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 مقدمة

حّمل وزير الخارجية األملاني "سيغمار غابرييل"، الرئيس األميركي املسؤولية عن األزمة بين دول الخليج 

العربي. ومثل هذا الربط بين تصعيد األزمات وبين "دونالد ترامب" أصبح شائًعا في عالم السياسة، ومن 

كثيًرا من املؤشرات تدعمه، وهو ما يعني أن اإلدارة األميركية الحالية وصلت إلى حدود غير يقوم به سيجد 

مسبوقة من سابقاتها في تهديد الحياة البشرية، وهو ما نتج عن وقوف شعبوي عدواني على رأس أقوى 

ي روسيا إمبراطورية على مر العصور، في الوقت الذي تتحالف قبالتها طغم عدوانية بدورها )الحكم ف

 وايران، وما تبقى من سلطة األسد(؛ وهي صيغة حروب ال تنتهي.

وفي سورية، التي تحولت إلى أرض "كباش" هذه السلطات العدوانية، تتقدم قوى طغيان على حساب  

شبيهاتها. حزب العمال الكردي التركي الستاليني األبوي، الذي مارس التطهير العرقي بحسب تقارير محلية 

 من الواليات املتحدة )وهو لقاء عجيب بين "اإلمبريالية" وحزب أقام أمجاده ودولية، و 
ً

يتلقى دعًما شامال

 محل احتالل تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" الهمجي.
ً

وحزب  بدعوى أنه عدو لها(، فيتقدم ليحلَّ احتالال

السورية، في محاولة من  هللا ينسحب من شمال لبنان، ليعيد انتشاره بما يتناسب مع صراع على البادية

إيران للسيطرة على جانبي الحدود بين العراق وسورية لوصل طهران باملتوسط، مروًرا بدمشق، ولتشكيل 

تهديد على األردن؛ فتقصف طائرات التحالف أرتال القوات التابعة إليران ومرافقيها مما تبقى من قوات 

عدادها ضرب القوات األميركية في املنطقة، وذلك على النظام األسدي في البادية، فترد إيران بإعالن است

قال املذكور في تصريح تداولته وسائل اإلعالم:  إذلسان قائد "غرفة عمليات قوات حلفاء سوريا" التابع لها؛ 

"إن  أن القدرة على ضرب نقاط التجمع األميركية في سوريا واملنطقة متوفرة ساعة تشاء الظروف"، و "

ريا الصمت ليس دليل على الضعف ولكنه عملية ضبط نفس مورست بناء لتمني الحلفاء التزام حلفاء سو 

إفساحا في املجال لحلول أخرى ، وهذا الصمت وكذلك ضبط النفس لن يطول لو تمادت أميركا وتجاوزت 

 . (1)الخطوط الحمراء"

املسؤولية عن الهجومين في هذا الوقت حّمل الحرس الثوري اإليراني، في بيان له، اململكة السعودية 

شخصا على  12اللذين وقعا في العاصمة اإليرانية طهران )في البرملان، ومقام الخميني(، وأسفرا عن مقتل 

 آخرين. 43األقل وإصابة 

وفي التفاصيل امليدانية السورية تدمير، وقتل، ومعتقالت خارج التصنيف البشري، ولجوء، وجوع، 

ا:  القصف على محافظات درعا وحماة وريف دمشق ودير الزور والرقة وحمص.  تركزوعذابات... فميدانيًّ

مجازر، وارتكبت قوات التحالف الدولي  5مجازر؛ نفذت منها سلطة األسد وحلفاؤها  8ورصدنا هذا األسبوع 

 30ضحية من املدنيين، بينها  147مجازر. وبلغ عدد الضحايا هذا األسبوع  3ضد تنظيم الدولة اإلسالمية 

 
ً

ضحايا قضوا تحت التعذيب  9ضحية، من بينهم  81امرأة؛ قتلت منهم سلطة األسد وحلفاؤها  14 وطفال

                                                           
 (1نص التصريح، كما تداولته وسائل اإلعالم، موجود في امللحق رقم ) (1)
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 23ضحية، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية  34في سجون سلطة األسد، بينما قتلت قوات التحالف الدولي 

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

ضحايا. أما بالنسبة إلى جرائم التهجير القسري، فشهد هذا  4قتلت قوات سورية الديمقراطية "قسد" 

نازح، أي ما  4000األسبوع حركة نزوح كبيرة من بلدة "النعيمة" في محافظة درعا، وتجاوزت أعدادهم الـ 

لطيبة" التي استقبلت العدد األكبر منهم. يعادل نصف سكان البلدة، باتجاه بلدات "صيدا" و"الجيزة" و"ا

ورصدنا خروج جرحى من مخيم "اليرموك" في العاصمة السورية دمشق، ومن بلدتي "كفريا" و"الفوعة" في 

محافظة إدلب. بينما عرقلت قوات النظام خروج الدفعة االستثنائية من حي "برزة" في العاصمة السورية 

مقاتل مع عائالتهم التي كان من املقرر خروجها السبت  500 دمشق، وتضم الدفعة االستثنائية نحو

(3/6/2017  .) 
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ً

 مؤشر العنف في سورية  -أّول

     

 

 يونيو/( خريطة توزع الضحايا حسب املناطق في األسبوع األول من شهر حزيران1 )الشكل
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 عدد الضحايا وتوزعهم .1

 1/6/2017الخميس  -أ

ضحية في سورية، بينهم طفالن وامرأة؛ يتوزعون بالصورة اآلتية: محافظة الرقة  22رصدنا سقوط  -

ضحايا في مدينة الرقة، ضحية واحدة في قرية "املنصورة"(، محافظة إدلب )ضحية واحدة في مدينة  3)

حي "الجورة"(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في  ضحيتان في"معرة النعمان"(، محافظة دير الزور )

ضحايا في بلدة "كفر شمس"، وضحية واحدة  5نة "عربين"(، محافظة درعا )ضحيتان في مخيم درعا، مدي

ضحايا في مدينة "السخنة"، وضحية واحدة في مدينة "كفرالها"  5في بلدة "اليادودة"(، محافظة حمص )

م الدولة ضحية، وقتل تنظي 16قضت تحت التعذيب في سجون سلطة األسد(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ضحايا في مدينة الرقة، وقتلت قوات سوريا  3اإلسالمية ضحيتين في حي "الجورة" في دير الزور و

 الديمقراطية "قسد" ضحية واحدة في بلدة "املنصورة" في محافظة الرقة. 

 2/6/2017الجمعة  -ب

محافظة  ضحايا في سورية، بينهم طفالن وامرأة واحدة؛ يتوزعون بالصورة اآلتية: 7رصدنا سقوط  -

إدلب )ضحية واحدة في قرية "بداما"(، محافظة درعا )ضحية واحدة في بلدة "النعيمة"(، محافظة ريف 

دمشق )ضحية واحدة في مدينة "حرستا" برصاص قناص، وضحية واحدة في بلدة "األشعري" نتيجة اقتتال 

احدة في مدينة الرقة(. قتل الفصائل في املنطقة(، محافظة الرقة )ضحيتان في قرية "السويدية"، وضحية و 

ضحايا، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية ضحية واحدة في مدينة الرقة، بينما قتلت قوات  3النظام وحلفاؤه 

التحالف الدولي ضحيتين في قرية "السويدية" في محافظة الرقة. وقتلت ضحية واحدة في بلدة "األشعري" 

 جح أنها قتلت بقصف لجيش اإلسالم على املنطقة.في ريف دمشق نتيجة اقتتال الفصائل هناك، وير 

 3/6/2017السبت  -ت

ضحية في سورية، بينهم طفل واحد وامرأتان؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة  14رصدنا سقوط  -

 3ضحايا من محافظة دمشق قضوا تحت التعذيب في سجون سلطة األسد(، محافظة الرقة ) 5دمشق )

ضحايا في بلدة "الغارية  3واحدة في حي "املشلب"(، محافظة درعا ) ضحايا في حي "الدرعية"، وضحية

الغربية"(، محافظة حمص )ضحية واحدة في بلدة "الغنطو"(، محافظة حلب )ضحية واحدة في مدينة 

ضحايا، بينما قتل تنظيم الدولة اإلسالمية ضحية واحدة في حي  9"جرابلس"(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ضحايا في حي  3نة الرقة من جراء انفجار لغم أرض ي، وقتلت قوات التحالف الدولي "املشلب" في مدي

"الدرعية" في محافظة الرقة. وقتلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضحية واحدة في مدينة "جرابلس" 

 في محافظة حلب. 
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 4/6/2017األحد  -ث

ى النحو اآلتي: محافظة درعا نساء؛ يتوزعون عل 3ضحية في سورية، بينهم طفالن و 18رصدنا سقوط  -

)ضحية واحدة في درعا البلد، ضحيتان في بلدة "الغارية الغربية"، وضحيتان تحت التعذيب في سجون 

سلطة األسد من بلدتي "تسيل" و"الشيخ مسكين"، وضحيتان في بلدة "طفس"(، محافظة حماة )ضحية 

ضحايا في بلدتي "السحل" و"مزعة  4لرقة، وواحدة في بلدة "طهماز"(، محافظة الرقة )ضحيتان في مدينة ا

ربيعة" من جراء انفجار ألغام أرضية زرعها تنظيم الدولة اإلسالمية(، محافظة دير الزور )ضحيتان في بلدة 

"املوحسن"، وضحية واحدة قضت تحت التعذيب في سجون سلطة األسد من قرية "الطيانة"(، محافظة 

ضحية، وقتل تنظيم الدولة  11غور"(. قتل منهم النظام وحلفاؤه إدلب )ضحية واحدة في مدينة "جسر الش

اإلسالمية ضحيتين في بلدة "السحل" وضحيتين في "مزرعة ربيعة" من جراء انفجار ألغام أرضية في محافظة 

تلت ضحية واحدة في مدينة "جسر 
ُ
الرقة، وقتلت قوات التحالف الدولي ضحيتين في مدينة الرقة. وق

 إطالق نار مجهول املصدر.    الشغور" من جراء

 5/6/2017الثنين  -ج

أطفال وامرأة واحدة؛ يتوزعون على النحو اآلتي:  9ضحية في سورية، بينهم  39رصدنا سقوط  -

ضحية بالقرب من  12محافظة الرقة )ضحيتان في "مزرعة العدنانية"، وضحية واحدة في مدينة الرقة، و

بلدة "طفس"(، محافظة حماة )ضحية واحدة في بلدة ضحية في  13الجسر الجديد(، محافظة درعا )

ضحية، بينما قتلت قوات  24ضحايا في قرية "أبو حواديد"(. قتل منهم النظام وحلفاؤه  10"حمادة عمر"، و

ضحية في محافظة الرقة، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية ضحيتين في "مزرعة  12التحالف الدولي 

رعه التنظيم. وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ضحية واحدة في مدينة العدنانية" من جراء انفجار لغم ز 

 الرقة.  

 2017 /6/6 الثالثاء -ح

 و 12ضحية في سورية، بينهم  31رصدنا سقوط  -
ً

نساء؛ يتوزعون على النحو اآلتي:  محافظة  5طفال

ضحايا في بلدتي "مزرعة حطين" و"املسطاحة" من جراء انفجار ألغام  8ضحايا في مدينة الرقة، و 8الرقة )

يا في ريف مدينة درعا ضحا 3ضحايا في بلدة "عقربا"، و 3زرعها تنظيم الدولة اإلسالمية(، محافظة درعا )

ضحايا في بلدة "طفس"(، محافظة حمص )ضحية واحدة في مدينة "تلدهب"(،  3من جراء انفجار ألغام، 

محافظة حماة )ضحية واحدة في مدينة "مورك"(، محافظة ريف دمشق )ضحيتان في مدينة "حرستا"(، 

نة "البوكمال"(. قتل منهم النظام محافظة دير الزور )ضحية واحدة في حي "هرابش"، وضحية واحدة في مدي

ضحايا في محافظة الرقة، بينما قتل تنظيم الدولة  8ضحايا، وقتلت قوات التحالف الدولي  10وحلفاؤه 

 ضحايا في محافظة درعا من جراء انفجار ألغام أرضية.  3ضحايا. وقتلت  10اإلسالمية 
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 7/6/2017األربعاء  -خ

فالن وامرأة واحدة؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة ضحية في سورية، بينهم ط 16رصدنا سقوط  -

ضحايا في  3ضحايا في درعا البلد(، محافظة حماة ) 4ضحايا في بلدة "غنيمان"(، محافظة درعا ) 4حمص )

قرية "القسطل"(، محافظة الرقة )ضحية واحدة في مدينة الرقة(، محافظة حلب )ضحية واحدة في مدينة 

ضحايا، بينما  8ضحايا في مدينة "القورية"(. قتل منهم النظام وحلفاؤه  6لزور )"إعزاز"(، محافظة دير ا

ضحايا في مدينة "القورية" في محافظة دير الزور وضحية واحدة في مدينة  6قتلت قوات التحالف الدولي 

 الرقة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضحية واحدة في مدينة "إعزاز" في محافظة حلب.

 

 

 يونيو/( عدد الضحايا الكلي حسب الفترات الزمنية خالل األسبوع األول من شهر حزيران2 )الشكل
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رجال أطفال نساء
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 يونيو/( أعداد الضحايا في األسبوع األول من شهر حزيران3 )الشكل

 

 

 حزيران/ يونيو( التسلسل الزمني لعدد الضحايا خالل األسبوع األول من شهر 4 )الشكل
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 القصف .2

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

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

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

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

 استخالصها منها.

 1/6/2017الخميس  -أ

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة حلب  3منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  47القصف على  تركز -

مناطق في محافظة ريف دمشق )مدينة "عربين"، وقريتا "بئر  3)بلدات "زيتان" و"العيس" و"جداع كبيرة"(، و

كرية" مناطق في محافظة حمص )مدينة "السخنة"، وبلدات: "الطيبة" و"الس 7القصب" و"تل دكوة"(، و

منطقة في محافظة درعا )درعا البلد  11و"جب الجراح" و"العباسية" و"عنق الهوى" و"جبال املستديرة"(، و

وحي طريق السد في مدينة درعا، وبلدات "بصر الحرير" و"الغارية الغربية" و"النعيمة" و"داعل" 

ة حماة )مدينة اللطامنة، منطقة في محافظ 11و"كفرشمس" و"عقربا" و"صيدا" و"علما" و"مخيم درعا"(، و

وبلدات: "حمادة عمر" و"الزارة" و"سوحا" و"عكش" و"حربنفسه" و"أبو حنايا" و"أبو جبيالت" و"البرغوثية" 

مناطق في محافظة دير الزور )حيا الجورة والقصور، ومدينة  7و"العصافرة" و"ناحية عقيربات"(، و

يط مطار دير الزور(، ومنطقة واحدة في محافظة البوكمال وبلدات "بقرص" و"البحرة" و"جبل ثردة" ومح

الرقة )مدينة الرقة(، ومنطقتان في محافظة الالذقية )جبل التركمان وجبل األكراد(، ومنطقتان في محافظة 

منطقة منها، بينما قصفت قوات التحالف  42إدلب )بلدتا "بداما" و"الشغور"(. قصف النظام وحلفاؤه 

ق في محافظة دير الزور، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية حيي "الجورة" مناط 3الدولي مدينة الرقة و

 و"القصور" في مدينة دير الزور.

 اوي السالح الكيم -2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الرتجاجية -3

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد -
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 القصف بالذخائر الفراغية  -5

 الفراغية بلدة "حمادة عمر" في محافظة حماة.قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر  -

 القصف بالذخائر الحارقة -6

 ال يوجد رصد.  -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -7

 قصف النظام وحلفاؤه سوق "الخميس" في مدينة السخنة في محافظة حمص. -

 

 2/6/2017الجمعة  -ب

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة حلب  7منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو  اآلتي :  35القصف على  تركز -

 6)مدينة مسكنة، وبلدات "سمومة" و"حطين" و"رسم فالح" و"رسم الغزال" و"الردة" و"دير السبع"(، و

ش" مناطق في محافظة حماة )مدينة اللطامنة، وبلدات "حمادة عمر" و"سوحا" و"جسر بيت الراس" و"عك

 7مناطق في محافظة حمص )مدينتا السخنة والرستن، ومنطقة صوامع الحبوب(، و 3وناحية عقيربات(، و

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد وبلدات "النعيمة" و"اليادودة" و"طفس" و"نصيب" و"غرز" و"داعل"(، 

مناطق في  3جبل ثردة(، ومناطق في محافظة دير الزور )تلة علوش ومنطقة املكبات ومنطقة املقابر و  4و

مناطق في محافظة الرقة )مدينة  3محافظة ريف دمشق )بلدات "األشعري" و"بيت جن" و"جسرين"(، و

الرقة وبلدتا "مزرعة حطين" و"السويدية"(، ومنطقتان في محافظة إدلب )مدينة خان شيخون، وبلدة 

مناطق في  3ت التحالف الدولي منطقة، بينما قصفت قوا 32"الشغور"(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

 محافظة الرقة. 

 اوي مالسالح الكي  -2

 ال يوجد رصد -

  القصف بالذخائر الرتجاجية -3

 ال يوجد رصد. -

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد -
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 القصف بالذخائر الفراغية -5

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية منطقة صوامع الحبوب في محافظة حمص. -

 بالذخائر الحارقةالقصف  -6

 ال يوجد رصد -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -7

ا في بلدة "النعيمة" في محافظة درعا. -  قصف النظام وحلفاؤه مستشفى ميدانيًّ

 

 3/6/2017السبت  -ت

 قصف متنوع بري وجوي  -1

منطقة في سورية، وتتوزع على النحو اآلتي: منطقتان في محافظة ريف دمشق  48القصف على  تركز -

مناطق في محافظة دير الزور )بلدة "الدوير" ومنطقة حقل التنك  4)بلدة "املحمدية"، ومزارع "األفتريس"(، و

ناحية عقيربات مناطق في محافظة حماة )مدينة اللطامنة و  7ومحيط حقل العمر، ومدينة البوكمال(، و

مناطق في محافظة درعا  6وبلدات "سوحا" و"القسطل" و"الحريشة" و"البرغوثية" و"عقارب صافي"(، و

مناطق في  5)درعا البلد وحي سجنة، وبلدات "النعيمة" و"داعل" و"الغارية الشرقية" و"الغارية الغربية"(، و

منطقة في  11الغربية" و"كيسين"(، ومحافظة حمص )مدن تلدهب وتلبيسة وكفرالها، وبلدتا "الطيبة 

محافظة حلب )مدينتا مسكنة وحريتان، وبلدات: "حيان" و"معارة األرتيق" و"العيس" و"كفرحمرة" 

مناطق في محافظة الرقة )بلدتا  7و"املنصورة" و"هوبر" و"البطرانة" و"تل مصيبين" و"جبل شبيث"(، و

ومحيط الجسر  17ميلي والطيار، ومحيط الفرقة "حاوي الهوى" و"مزرعة حطين" وأحياء الدرعية والج

القديم(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )مخيم اليرموك(، ومنطقة واحدة في محافظة الالذقية )تل 

الحدادة(، ومنطقتان في محافظة إدلب )بلدتا "الناجية" و"بداما"(، ومنطقتان في محافظة القنيطرة )بلدتا 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف  35ية"(. قصف منها النظام وحلفاؤه "الصمدانية الغربية" و"الحميد

مناطق في محافظة دير الزور. وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية بلدة  4مناطق في محافظة الرقة، و 7الدولي 

 "عقارب صافي" في محافظة حماة، ومخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق.   

 اوي مالسالح الكي -2

 دال يوجد رص -

 القصف بالذخائر الرتجاجية -3

 ال يوجد رصد. -



 
 12 

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفراغية  -5

قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدة "النعيمة" في محافظة درعا، ومدينة "تلدهب" وبلدة  -

 "الطيبة الغربية" في محافظة حمص.

 القصف بالذخائر الحارقة -6

 رصدال يوجد  -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي وثقنا استهدافها بالقصف -7

 ال يوجد رصد -

 

 4/6/2017األحد  -ث

 قصف متنوع بري وجوي  -1

منطقة في سورية، وتفصيلها بالصورة اآلتية: منطقة واحدة في محافظة إدلب  44القصف على  تركز -

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد ومخيم درعا، وبلدات "النعيمة" و"غرز"  6)قرية "الناجية"(، و

الها، مناطق في محافظة حمص )مدينتا السخنة وكفر  4و"طفس" و"الغارية الغربية" وحي طريق السد(، و

مناطق في محافظة حلب ) بلدات "العيس" و"زيتان" و"كفرحمرة"  7ومنطقة الصوامع وتالل الغراب(، و

مناطق في محافظة حماة )مدينة اللطامنة، وبلدات  9و"هوبر" و"تل الحطابات" و"حيان"، ومدينة مارع(، و

لثور" و"سهل الغاب"(، "حر بنفسه" و"طلف" و"حمادة عمر" و"طهماز" و"عيدون" و"القسطل" و"قليب ا

منطقة في محافظة الرقة )قرى "حاوي الهوى" و"كسرة جمعة" و"أبو قبيع" و"مزرعة يعرب"، وأحياء:  11و

مناطق في محافظة دير  4الدرعية واملشلب والجميلي والفردوس والرميلة والصناعة وسيف الدولة(، و

، ومنطقتان في محافظة ريف دمشق )مدينة الزور )بلدات "الصور" و"املوحسن" و"عياش" ومحيط املقابر(

حرستا وبلدة "الشيفونية"(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي التضامن(. قصف منها النظام 

مناطق في محافظة الرقة، وقصفت قوات  6منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي  32وحلفاؤه 

 مدينة مارع في محافظة حلب.مناطق في محافظة الرقة، و  5سوريا الديمقراطية )قسد( 

 اوي السالح الكيم -2

 ال يوجد رصد -
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 القصف بالذخائر الرتجاجية -3

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية بلدة "الشيفونية" في محافظة ريف دمشق. -

 القصف بالذخائر الفراغية -5

 درعا البلد.قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية  -

 القصف بالذخائر الحارقة -6

 ال يوجد رصد -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -7

 ال يوجد رصد  -

 

 5/6/2017الثنين  -ج

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة درعا )درعا  8منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  43القصف على   تركز

البلد وحي طريق السد، وبلدات "تل مطوق" و"تل أم حوران" و"النعيمة" و"طفس" و"غرز" ومخيم درعا(، 

لطيبة مناطق في محافظة حمص )مدن تلبسة وتلدو والسخنة وبلدات "جب الجراح" و"الكوم" و"ا 6و

مناطق  10مناطق في محافظة حلب )بلدات "حجارة" و"الجريات" و"بير السبع" و"الجويم"(، و 4الغربية"(، و

في محافظة حماة )مدينة اللطامنة، وبلدات "الزارة" و"حمادة عمر" و"أبو حواديد" و"سوحا" و"قليب 

اطق في محافظة الرقة )الجسر من 3الثور" و"املبعوجة" و"حربنفسه" و"أبو حنايا" وناحية عقيربات(، و

مناطق في محافظة دير الزور )بلدات "البوليل" و"البوعمر"  6القديم والجسر الجديد ومدينة الرقة(، و

مناطق في محافظة الالذقية )جبل التركمان  3و"املريعية" و"جبل ثردة"، ومنطقة املقابر ودوار البانوراما(، و

مناطق في محافظة ريف دمشق )مدينة حرستا، وبلدتا "حوش  3وطريق "الصفيات" وبلدة "كبانة"(، و

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي  38الضواهرة" و"الشيفونية"(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

منطقتين في محافظة الرقة، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية قرية "املبعوجة" في محافظة حماة، وقرية 

 ص، وقصفت قوات سوريا الديمقراطية )قسد( مدينة الرقة."جب الجراح" في محافظة حم
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 اويةاألسلحة الكيم  -2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الرتجاجية -3

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد. -

 القصف بالذخائر الفراغية -5

 درعا.قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدتي "تل مطوق" و"طفس" في محافظة  -

 القصف بالذخائر الحارقة -6

 قصف النظام وحلفاؤه بالنابالم "حي طريق السد" في مدينة درعا. -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -7

 ال يوجد رصد -

 

 2017 /6/6 الثالثاء -ح

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة حماة )مدينتا  4منطقة في سورية موزعة على النحو اآلتي:  31القصف على  تركز -

اللطامنة وكفرزيتا، وبلدة "عقرب" وناحية "عقيربات"(، ومنطقتان في محافظة حلب )بلدتا "جفر منصور" 

ات" و"حوش مناطق في محافظة ريف دمشق )مدينة حرستا، وبلدات "أوتايا" و"تل فرز  7و"البطرانة"(، و

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد ومدينة  8الصالحية" و"الزيات" و"الظهر األسود" و"مغر املير"(، و

الحارة وحي طريق السد، وبلدات "النعيمة" و"غرز" و"عقربا" و"طفس" و"داعل"(، ومنطقتان في محافظة 

مناطق في محافظة  7نة الرقة(، وحمص )مدينتا تلدو وكفرالها(، ومنطقة واحدة في محافظة الرقة )مدي

دير الزور )بلدة "املوحسن" وأحياء الحميدية والكنامات ودوار البانوراما و"املجبل" وجسر الرقة وتلة 

 منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي مدينة الرقة. 30الصنوف(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

 السالح الكيماوي  -2

 ال يوجد رصد -
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 الرتجاجيةالقصف بالذخائر  -3

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفراغية -5

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الحارقة -6

 ال يوجد رصد -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -7

"الحسين بن علي"، وسيارات فوج قصفت قوات التحالف الدولي مدرسة "االنتفاضة"، ومسجد  -

 اإلطفاء في مدينة الرقة.

 

 7/6/2017األربعاء  -خ

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق  في محافظة ريف دمشق  5منطقة في سورية؛ موزعة على النحو اآلتي:  39تركز القصف على  -

في محافظة  مناطق 10)بلدات "جسرين" و"مديرا" و"حوش الضواهرة" و"مغر املير" و"الظهر األسود"(، و

درعا )درعا البلد وحي املنشية وحي طريق السد ومخيم النازحين، وبلدات "أم املياذن" و"النعيمة" و"داعل" 

مناطق في  7و"طفس" و"اليادودة"(، ومنطقتان في محافظة الرقة )املنطقة الصناعية وحي املشلب(، و

لجنابرة" و"الدالك" و"قليب الثور" محافظة حماة )مدينة اللطامنة، وبلدات "عيدون" و"تل جديد" و"ا

مناطق في محافظة حمص )مدينتا السخنة والحولة وبلدة "غنيمان" وجبال  7و"حمادة عمر"(، و

مناطق في محافظة دير الزور )مدن  3"املستديرة" ومنطقة العباسية وحقل أرك واملحطة الثالثة(، و

)مدينتا إعزاز وحيان وحي جمعية الزهراء(،  مناطق في محافظة حلب 3القورية والبوكمال وامليادين(، و

 32ومنطقتان في محافظة القنيطرة )بلدتا "الصمدانية الغربية" و"العجرف"(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف منطقتين في مدينة الرقة، ومدن "البوكمال" و"القورية" و"امليادين" 

نظيم الدولة اإلسالمية قرية "تل جديد" في محافظة حماة، وقصفت قوات في محافظة دير الزور، وقصف ت

   سوريا الديمقراطية "قسد" مدينة "إعزاز" في محافظة حلب.
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 السالح الكيماوي  -2

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الرتجاجية -3

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفراغية -5

 وحلفاؤه بالذخائر الفراغية قرية "قليب الثور" في محافظة حماة. قصف النظام -

 القصف بالذخائر الحارقة -6

 ال يوجد رصد -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -7

 ال يوجد رصد -

 

 

( عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دولًيا حسب الفترة الزمنية خالل األسبوع األول 6 )الشكل

 حزيران/ يونيومن شهر 

1

9

1

0510

عدد الهجمات

 خالل األسبوع األول من
ً
شهر عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دوليا

حزيران

حارقة

فراغية

عنقودية
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( عدد الهجمات على املراكز الحيوية والكوادر الطبية والدفاع املدني خالل األسبوع األول من 7 )الشكل

 حزيران/ يونيوشهر 

 

 

 حزيران/ يونيو( عدد املجازر حسب الجهة املرتِكبة خالل األسبوع األول من شهر 8 )الشكل

11111

عدد الهجمات على املراكز الحيوية خالل األسبوع األول من شهر حزيران

مدارس سيارات إسعاف أسواق شعبية مستشفيات أماكن عبادة

3

5

0

1

2

3

4

5

6

النظام وحلفاؤهالتحالف الدولي

عدد املجازر املرتكبة خالل األسبوع األول من شهر حزيران
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 حزيران/ يونيو( الضحايا حسب الجهة املرتِكبة خالل األسبوع األول من شهر 9 )الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

81

23

45

مجهول قسدداعشالنظام وحلفاؤهالتحالف الدولي

ر الضحايا حسب الجهة املرتكبة خالل األسبوع األول من شه

حزيران
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 التهجير القسري  .3

 1/6/2017الخميس  -أ

كم جنوب العاصمة دمشق(، وبلدتي  8(، الجرحى من مخيم اليرموك )1/6/2017خرج، الخميس ) -

كم شمال شرق مدينة إدلب(، شمالي سورية. وقال املنسق الطبي للمهجرين في الشمال  10كفريا والفوعة )

يث كم شمال حماة( هي نقطة تبادل الجرحى؛ ح 50السوري "عبيدة دندوش"، إن بلدة قلعة املضيق )

 نقل كل جريح بحسب نوع إصابته إلى املستشفى املناسب، من دون توفر معلومات عن هوية الخارجين.سي

 2/6/2017الجمعة  -ب

من مقاتلي الجيش السوري الحر وعائالتهم  500(، إن حوالى 2/6/2017قال ناشطون، الجمعة ) -

مشق( باتجاه مدينة إدلب، كم عن مركز العاصمة د 6يستعدون لعملية تهجير استثنائية من حي برزة )

شمالي سورية، بعد رفضهم شروط "التسوية" املفروضة من قوات النظام. وأوضح الناشطون على 

صفحاتهم في وسائل التواصل االجتماعي، أن الحافالت بدأت بدخول الحي استعداًدا لنقل املقاتلين 

عهم، إلى مدينة إدلب، بعد تعرضهم شخص الذين بقوا في الحي لتسوية أوضا 500وعائالتهم البالغ عددهم 

 للضغوطات واملضايقات من قبل عناصر النظام.

كم شرق مدينة درعا(، جنوبي  10(، أربعة آالف شخص من بلدة النعيمة )2/6/2017نزح، الجمعة ) -

سورية، بتأثير قصف جوي لطائرات النظام الحربية، بحسب ما كشف مجلسها املحلي. وقال رئيس 

نازح، أي ما يعادل نصف سكان  4000أبو تامر العبود"، إن أعداد النازحين تجاوزت الـ املجلس، ويدعى "

باملئة في حال استمرت "الهجمة الشرسة"، حيث نزحوا إلى بلدات  90البلدة، متوقًعا ارتفاع نسبة النزوح إلى 

 "صيدا" و"الجيزة" و"الطيبة" التي استقبلت العدد األكبر.

 3/6/2017السبت  -ت

 500(، خروج الدفعة "االستثنائية" املكونة من حوالى 3/6/2017ت النظام، السبت )منعت قوا -

كم شمالي مدينة دمشق(. وكانت الحافالت بدأت،  6شخص من مقاتلي الجيش الحر وعائالتهم من حي برزة )

ن بقوا (، بدخول الحي استعداًدا لنقل دفعة "استثنائية" من املقاتلين وعائالتهم الذي2/6/2017الجمعة )

في الحي لتسوية أوضاعهم، إلى مدينة إدلب، بعد تعرضهم للضغط واملضايقات من قبل عناصر النظام. 

وقال الناشطون إن النظام طالب املقاتلين بتسليم أسلحتهم والبقاء في الحي ملدة ستة أشهر، ليؤمن لهم 

منع خروج ودخول املدنيين إلى برزة، حافالت الخروج حينها، األمر الذي رفضه املقاتلون، وذلك بالتزامن مع 

 وإغالق الطرقات، ومنع إدخال املواد الغذائية والطبية وحليب األطفال والخبز.
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 4/6/2017األحد  -ث

 ال يوجد رصد -

 5/6/2017الثنين  -ج

 ال يوجد رصد -

 6/6/2017الثالثاء  -ح

 ال يوجد رصد -

 7/6/2017األربعاء  -خ

 ال يوجد رصد -
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 أخبار اللجوء .4

 1/6/2017الخميس  -أ

(، إن بالده قررت 1/6/2017قال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الخميس ) -

دواع إنسانية"، بحسب وكالة األنباء "لـ استقبال الالجئين السوريين العالقين على حدودها مع املغرب 

إنسانية استقبال مجموعة من الجزائرية. ونقلت الوكالة عن املسؤول قوله: "إن الجزائر قررت وألسباب 

نيسان/ أبريل املاض ي بمنطقة فكيك". وأشار  17الرعايا السوريين، بينهم امرأة حامل وأطفال عالقين، منذ 

"الشريف" إلى أنَّ الجزائر ستقدم العالج الضروري لهم، وتمكينهم إن أعربوا عن رغبتهم في االلتحاق بأفراد 

 أخريات في إطار لم شمل العائالت.آخرين من عائالتهم موجودين في دول 

 2/6/2017الجمعة  -ب

سوري دخلوا من  1400(، إن نحو 2/6/2017قال املسؤول اإلعالمي في "معبر باب الهوى"، الجمعة ) -

األراض ي التركية إلى سورية، عبر املعبر الواقع شمال إدلب، أول يومين من شهر حزيران/ يونيو الجاري، 

 650شخًصا دخلوا، فيما دخل  750ح إعالمي "املعبر"، عمار الزير، أن لقضاء عطلة عيد الفطر. وأوض

 عملية دخولهم 
ً
 .من الجانبينالسلسة" "بـ آخرين، واصفا

 3/6/2017السبت  -ت

أكد رئيس الحكومة السورية التابعة لالئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية، جواد أبو  -

(، أنه سيصدر جوازات سفر تحمل 3/6/2017لألنباء، السبت )حطب، في تصريح خاص إلى وكالة "سمارت" 

شعار حكومته. ولفت "أبو حطب" أن البطاقة الشخصية وجواز السفر املراد استصدارهما سيحويان 

، والعمل به يتوقف على اعتراف 
ً
شعار الحكومة املؤقتة واسمها، لقطع الطريق أمام النظام بوصفه مزورا

على ضرورة موافقة املجتمع الدولي الستصدار وثائق للسوريين املوجودين في  الدول به. وشدد "أبو حطب"

.
ً
 املناطق "املحررة" ومنها جوازات السفر، ليتمكنوا من املشاركة في االنتخابات وأي استفتاء قد يجري الحقا

 4/6/2017األحد  -ث

، يطالبون فيه السلطات ا -
ً
لتركية بفتح املعبر أصدر املجلس املحلي ملدينة إعزاز بريف حلب بيانا

ع عليه أعضاء املجلس، «باب السالمة»الحدودي مع تركيا 
ّ
، بعطلة عيد الفطر. وجاء في البيان الذي وق

إننا في مجلس مدينة إعزاز نناشد األخوة األتراك بفتح معبر باب السالمة في ريف »(، 4/6/2017األحد )

 .(2) «العيدحلب الشمالي مع تركيا وذلك خالل فترة 

                                                           
 (.2لالطالع راجع امللحق رقم ) (2)
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 5/6/2017الثنين  -ج

، السويدية. «سودرهامن»(، في منطقة 5/6/2017نشب حريق واسع داخل سكن لالجئين، االثنين ) -

شخًصا، نجوا جميعهم. وال تستبعد التحقيقات أن يكون إضرام النار  70ويبلغ عدد املوجدين في السكن 

ح تحقيًقا بمالبسات الحريق، في السكن عمًدا، ولم تتضح تفاصيل احتراق السكن، إال أن الشرطة ستفت

 وفق وكالة األنباء السويدية.

 2017 /6/6الثالثاء  -ح

(، عن افتتاح 6/6/2017أعلنت املفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم املتحدة، الثالثاء ) -

، وتخصيصها ملساعدة الالجئين في املخيمات حول العالم، ضمن حملة «زكاة الفطر»باب جمع تبرعات 

، ضمن شروط «معتبرة»وقالت املفوضية إنها حصلت على فتوى شرعية من جهات عدة «. كاتي لالجئينز »

م أموال الزكاة وتوزيعها ملستحقيها من الالجئين عبر برنامج املساعدات النقدية. بحسب 
ّ
وضوابط، بتسل

 .اإللكترونيبيان لها نشرته عبر موقعها 

(، أمام مدخل مشفى "سيدة لبنان" في جونيه بعد 6/6/2017)أنجبت امرأة سورية طفلها، الثالثاء  -

 المرأة سورية 
ً
منعها من الدخول إلى املشفى ألسباب مالية. وتناقلت صفحات التواصل االجتماعي صورا

أنجبت طفلها في حرم مشفى سيدة لبنان بمنطقة جونيه في لبنان بعد منعها من الدخول إلى املشفى 

 تكلفة عملية الوالدة.لتوليدها ألنها ال تملك 

 7/6/2017األربعاء  -خ

ا قتل طعًنا بسالح أبيض، موظًفا في 7/6/2017قالت الشرطة األملانية، األربعاء ) - (، إن الجًئا سوريًّ

مركز استشاري لالجئين بمدينة "زاربروكن" غربي أملانيا. ونقل موقع "دويتشه فيله" عن املتحدث باسم 

جئ تشاجر مع املوظف االستشاري في املركز االجتماعي النفس ي لالجئين الشرطة، من دون تسميته، أن الال

واملهاجرين، التابع ملكتب الصليب األحمر، وطعنه بسكين، ليفارق الحياة داخل املركز، من دون التوصل 

إلى سبب اندالع الشجار حتى اآلن. وأشار املتحدث إلى إلقاء القبض على الالجئ قرب املكان، في عقب مدة 

 يرة من هربه.قص
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 خريطة السيطرة العسكرية .5

 1/6/2017الخميس  -أ

"حركة أحرار الشام اإلسالمية" و"هيئة تحرير  (، بين1/6/2017اندلعت اشتباكات، الخميس ) -

أسفرت عن  إذكم جنوب حلب(، شمالي سورية؛  27الشام"، في محيط قرية املدائن، التابعة لجبل الحص )

حرار الشام"، في ما لم تعرف هوية القتيلين اآلخرين الذين وجدت جثتاهما مقتل ثالثة أحدهم عنصر في "أ

 في منطقة تسيطر عليها "تحرير الشام" في محيط القرية.

(، على قرية "البندوقة" التابعة ملدينة مسكنة 1/6/2017سيطر تنظيم "الدولة اإلسالمية"، الخميس ) -

 قع قوات النظام.كم شرق حلب(، شمالي سورية، بعد هجوم على موا 90)

 6/2017 /2الجمعة  -ب

 30(، اقتحام بلدة املنصورة )نحو 2/6/2017أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، الجمعة ) -

كم غرب مدينة الرقة(، في عقب اشتباكات مع تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( دامت ليومين. وقالت 

ضب الفرات" بتطبيق "تلغرام"، إن عناصرها دخلوا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حسابها "حملة غ

 إلى مقتل عدد من عناصر 
ً
البلدة، الواقعة شرقي مدينة الطبقة، من الجهة الجنوبية الغربية، مشيرة

 التنظيم، من دون ذكر تفاصيل أخر.

(، إن ثالثة عناصر من قوات النظام 2/6/2017قالت "حركة أحرار الشام اإلسالمية"، الجمعة ) -

كم شمال مدينة حمص(  9يليشيات املوالية لها قتلوا، خالل محاولة األخيرة التسلل إلى قرية "تيرمعلة" )وامل

وسط سورية. وأضاف عضو املكتب اإلعالمي لـ" أحرار الشام"، ويدعى، "فارس أبو عبادة" ، أن عناصر 

والية، ما أسفر عن مقتل الحركة صدوا محاولة تسلل لقوات النظام إلى القرية، من جهة قرية "الكم" امل

 ثالثة عناصر من األخيرة.

"جيش مغاوير الثورة" التابع للجيش السوري الحر، الجمعة لـ قال عضو املكتب اإلعالمي  -

مقاتل انتسبوا إليهم مؤخًرا، وبدؤوا معسكرات لتدريبهم في منطقة "التنف"  700(، إن 2/6/2017)

الدولي. وأضاف العضو، البراء فارس، إن معسكراتهم بدأت الحدودية مع العراق بمشاركة قوات التحالف 

كم عن "التنف"، ويشرف عليها قادة من "الحر" تلقوا  65منذ نحو شهر في مراكز تدريب محصنة تبعد 

 تدريبات في األردن، إضافة إلى ضباط منشقين عن قوات النظام ومدربين من التحالف الدولي.
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  3/6/2017السبت  -ت

(، 3/6/2017عناصر قوات النظام ومقاتالن من الجيش السوري الحر، السبت )قتل عدد من  -

كم شمال غرب مدينة حماة(، خالل محاولة لألولى التقدم باتجاه  24باشتباكات قرب مدينة اللطامنة )نحو 

لة املدينة. وقال "جيش العزة"، التابع للجيش الحر، في قناته بتطبيق "تلغرام"، إن مقاتليه تصدوا ملحاو 

"فاشلة" لقوات النظام التقدم باتجاه املدينة، من جهة قرية "الزالقيات"، واستهدفوا عناصرها في املنطقة 

 بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، من دون ذكر تفاصيل أخر عن أعداد قتلى وجرحى النظام.

وال املذلة" دمرت، أعلنت غرفة عمليات "البنيان املرصوص" أن الفصائل املشاركة في معركة "املوت  -

 عمليات النظام وميليشياته في حي املنشية، بصاروخ )عمر( محلي الصنع. وقال 3/6/2017السبت )
َ
(، غرفة

الناشط ضياء املساملة، من مدينة درعا البلد، لـ )جيرون(: "إن قوات املعارضة تمكنت، السبت 

بصاروخ )عمر( محلي الصنع، وتعادل (، من ضرب غرفة عمليات قوات النظام في درعا البلد، 3/6/2017)

قوته التدميرية قوة صاروخ سكود". وأكد تدمير دبابة لقوات النظام على أطراف حي املنشية، وإعطاب 

أرض، بحي القصور في مدينة درعا املحطة التي يسيطر عليها النظام، -منصة إطالق صواريخ أرض

النظام وامليليشيات الرديفة له في فرعي املخابرات  واستهدفت الفصائل أيًضا باملدفعية الثقيلة، تعزيزات

 الجوية وأمن الدولة.

 4/6/2017األحد  -ث

الواقع على نهر « الرشيد»(، على سد البعث 4/6/2017سيطرت قوات سوريا الديموقراطية، األحد ) -

 الفرات، بريف الرقة الغربي. ودارت اشتباكات بين قسد وتنظيم الدولة، بالتزامن مع قصف مدفعي

وصاروخي متبادل بين الطرفين، دون ورود أنباء عن قتلى. جاء ذلك في عقب سيطرتها على بلدتي )املنصورة، 

 يظهر فيه 
ً
 مصورا

ً
ت وسائل إعالمية تابعة لقوات سوريا الديموقراطية، تسجيال

ّ
هنيدة( جنوب السد، وبث

 عناصر من قسد توجد على سد البعث.

كم شرق مدينة حلب( شمالي  85ظام على مدينة مسكنة )(، قوات الن4/6/2017سيطرت، األحد ) -

سورية، بعد انسحاب تنظيم "الدولة اإلسالمية")داعش( منها. وتعد املدينة آخر معاقل التنظيم في ريف 

 حلب الشرقي، لتقترب بذلك قوات النظام من الحدود اإلدارية ملحافظة الرقة.

(، السيطرة 4/6/2017ظيم الدولة اإلسالمية، األحد )استعاد "جيش خالد بن الوليد" املتهم بمبايعة تن -

على النقاط جميعها داخل قرية شمالي غربي مدينة درعا، جنوبي سورية، بعد ساعات من خسارتها أمام 

 فصائل الجيش السوري الحر، في إطار معارك "كر وفر" بين الطرفين.
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(، إن عناصر من تنظيم 4/6/2017قالت "سرايا أهل الشام" التابعة للجيش السوري الحر، األحد ) -

"هيئة تحرير الشام"، داخل منطقة "وادي حميد" لـ "الدولة اإلسالمية" حاولوا التسلل إلى نقاط لهم، وأخرى 

 كم شمال شرق العاصمة بيروت( على الحدود مع سورية. 90بالقرب من بلدة "عرسال" )قرابة 

بمواجهات مع تنظيم "الدولة اإلسالمية" (، 4/6/2017قتل وجرح عدد من قوات النظام، األحد ) -

شرق العاصمة دمشق(، وسط سورية؛ حيث دارت اشتباكات بين  215)داعش( في محيط مدينة تدمر )

عنصًرا لقوات النظام وأسر  17شرق مدينة تدمر(، أسفرت عن مقتل  15الجانبين في منطقة الصوامع )

 أربعة آخرين، خالل كمين نصبه عناصر التنظيم.

(، بين الجيش السوري الحر وكتائب 4/6/2017اشتباكات باألسلحة املتوسطة والثقيلة، األحد ) دارت -

إسالمية من جهة، وقوات النظام وامليليشيات املساندة له من جهة أخرى، في محاولة اقتحام األخير مخيم 

لجيش السوري الحر، أذار" التابعة ل 18الالجئين بمدينة درعا، جنوبي سورية. وقال الناطق باسم "فرقة 

لورانس إكراد، إن حملة قوات النظام على أحياء املدينة بدأت منذ أربعة أيام، وتركزت على أحياء درعا 

 أن عناصر من "الفرقة الرابعة" التابعة لقوات النظام، هي من تحاول اقتحام األحياء 
ً
املحطة، الفتا

اللبنانية، عراقية(. وبلغت خسائر قوات النظام ، )إيرانيةالخاضعة لسيطرة "الحر"، بمساندة ميليشيات 

عنصًرا معظمهم من "الفرقة الرابعة"، وعدد كبير من الجرحى، إضافة  25وامليليشيات املساندة له أكثر من 

 (.t72إلى خسائر مادية كبيرة منها إعطاب دبابة )

 5/6/2017الثنين  -ج

(، سيطرتها على قريتين غرب مدينة 5/6/2017أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، االثنين ) -

الرقة، شمالي شرقي سورية، بعد اشتباكات مع تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( وحصارها ست قرى 

كم غرب  8أخريات. وقالت "قسد" في صفحتها بتطبيق "تلغرام"، إنها سيطرت على قريتي "القحطانية" ) 

الرقة( الواقعتين على الضفة الشمالية لنهر الفرات، األحد  كم غرب مدينة 11مدينة الرقة( و"الخاتونية" )

(. وأضافت "قسد" أن قواتها حاصرت ست قرى في ريف الرقة الغربي، وهي )يعرب، بير الهاشم، 4/6/2017)

 الصكورة، رابية، العدنانية، ابو السوس(.

بلدة النعيمة بريف (، هجوًما لقوات النظام على جبهة 5/6/2017صدت فصائل املعارضة، االثنين ) -

درعا الشرقي، ودارت اشتباكات باألسلحة املتوسطة. وحاولت قوات النظام بإسناد من ميليشيات موالية 

لها التقدم إلى جبهة السنتر وقطاع تلة الحبوب والقطع القديم ببلدة النعيمة، إال أن املعارضة تمكنت من 

 من قبل قوات صدها. وتشهد مدينة درعا البلد لليوم الثاني على ال
ً
فا

ّ
 مكث

ً
 وقصفا

ً
 عسكريا

ً
توالي، تصعيدا

 النظام على أحيائها.

(، إسقاط طائرة 5/6/2017أعلن "جيش أسود الشرقية" التابع للجيش السوري الحر، االثنين ) -

كم شرق العاصمة دمشق(، جنوبي سورية، ضمن معركة  62حربية لقوات النظام في منطقة "تل دكوة" )
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 لحطام الطائرة،  "األرض لنا". ونشر
ً
"أسود الشرقية" على حسابه في موقع التدوين املصغر "تويتر" صورا

 (، وأخرى لجثة الطيار الذي قتل من جراء االنفجار.2797" وتحمل الرقم )21التي قال إنها من طراز "ميغ 

 6/6/2017الثالثاء  -ح

عركة السيطرة على مدينة (، بدء م6/6/2017أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، الثالثاء ) -

الرقة، شمالي شرقي سورية، فيما قال "مجلس الرقة املدني" إنه سيستلم املدينة عند انتهاء املعركة. وقال 

ا إلنهاء املعركة، مشيًرا إلى   زمنيًّ
ً

الناطق باسم "قسد"، طالل سلو، في مؤتمر صحافي إنهم لم يحددوا جدوال

 من "قوات العشائر" و"صقور 
ًّ

الرقة" و"قوات الصناديد" و"مجلس منبج العسكري" و"وقوات أن كال

النخبة" و"قوات األمن الداخلي" و"قوات الحماية الذاتية" و"لواء الشمال الديمقراطي" سيشاركون إلى 

 جانبهم في املعركة.

(، مقتل وجرح 6/6/2017تل رفعت في حلب، شمالي سورية، الثالثاء ) " ملدينةأعلن "املجلس العسكري  -

عدد من عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( في عملية تسلل إلى مواقعها على أطراف املدينة. 

وقال القيادي في املجلس التابع للجيش السوري الحر، النقيب محمد األسعد، إن مقاتليهم بمشاركة 

السوري الحر )لم يحددها(، شنوا هجوًما على مواقع "قسد" في حاجز "مدجنة  فصائل من الجيش

كم شمال مدينة حلب(، أسفر عن مقتل سبعة عناصر  30البهجت" والتلة القريبة منه شمال املدينة )

 آخرين، واالستيالء على رشاشات ثقيلة وخفيفة وذخائر. 10لألخيرة وجرح 

 مليليشيا مساندة لقوات النظام 6/6/2017أعلن التحالف الدولي، الثالثاء ) -
ً

(، استهداف مقاتالته، رتال

كم شرق مدينة حمص(، بعد  260قرب معبر "التنف" القريب من املثلث الحدودي مع العراق واألردن )

رفضها "االنصياع" للتحذيرات، مؤكًدا أنه ال يسعى ملحاربة النظام أو امليليشيات املوالية له. وقال التحالف 

لي في بيان، نشره في موقعه الرسمي، إن الغارات قتلت أكثر من ستين عنصًرا من امليليشيا املوالية الدو 

للنظام ودمرت مدفعين، وسالًحا مضاًدا للطائرات، وإلحاق أضرار بدبابة. ونوه التحالف أن قواته تعمل 

ها "القوات الشريكة" منذ أشهر عدة في منطقة التنف بسورية، على تقديم التدريب واملشورة ملا سمت

واملشاركة في املعركة ضد تنظيم "الدولة"، في إشارة للجيش الحر املنتشر في املنطقة. وأشار البيان أنَّ 

التحالف ال يسعى ملحاربة قوات النظام أو القوات املوالية له، إال أنه سيبقى مستعًدا للدفاع عن نفسه إذا 

 اك.رفضت هذه القوات إخالء منطقة عدم االشتب

كم شمال مدينة درعا( استهداف طيران التحالف  40أكد "املجلس العسكري األعلى" في مدينة نوى ) -

(، تجمعات ومواقع عسكرية تابعة لجيش "خالد بن الوليد"، املتهم بمبايعة 6/6/2017الدولي، الثالثاء )

ن طائرات حربية تابعة تنظيم "الدولة اإلسالمية". وقال الناطق باسم املجلس العسكري "نادر دبو"، إ

كم شمال غرب  26للتحالف الدولي استهدفت بعدة غارات تجمعات ومقرات "جيش خالد" في بلدة الشجرة )

مدينة درعا(، وفي قرية جملة القريبة. وأضاف "دبو" أن "جيش خالد" تكتم على القصف وأعداد القتلى 
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كانت مسموعة في مدينة نوى، والقرى املجاورة وكذلك املقرات املستهدفات، مشيًرا إلى أن أصوات الهجمات 

 لحوض اليرموك.

قالت املتحدثة باسم حملة "غضب الفرات" التي تقودها "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، الثالثاء  -

(، إنهم بدؤوا التقدم نحو مدينة الرقة من الجهتين الشرقية والغربية، ضمن "مخطط عسكري 6/6/2017)

حدثة "جهان شيخ أحمد"، أنهم وضعوا خطة لفتح ممرات آمنة لخروج املدنيين من مدروس"، وأضافت املت

 مدينة الرقة.

(، من دخول محافظة الرقة 7/6/2017تمكنت قوات النظام وبدعم من امليليشيات املوالية، الثالثاء ) -

ى يد مقاتلي ومطار الطبقة عل 17بعد خروجها من آخر معاقلها في الفرقة  2014للمرة األولى منذ العام 

 النتزاع مناطق يسيطر عليها التنظيم بالريف الغربي على الحدود اإلدارية مع 
ً
تنظيم الدولة لتعود مجددا

ريف حلب الشرقي. إذ تمكنت قوات النظام وبغطاء من الطيران الروس ي من السيطرة على قريتي "خربة 

 كم غربي الرقة. 80محسن" و"خربة السبع" على بعد نحو 

عناصر  307رفة عمليات البنيان املرصوص" العاملة في مدينة درعا، جنوبي سورية، مقتل أعلنت "غ -

لقوات النظام وميليشيات موالية لها، منذ بدء معركة "املوت وال املذلة" في شباط الفائت. وجاء في بيان 

مية بمواقع (، في حساباتها الرس6/6/2017"إنفوغرافيك" نشرته "غرفة البنيان املرصوص"، الثالثاء )

عنصًرا من  194في املئة من حي املنشية بمدينة درعا، وقتلت  90التواصل االجتماعي، أنها سيطرت على 

ا 85وقوات النظام، 
ً
من "حزب هللا" اللبناني وعنصًرا واحًدا إيراني الجنسية،  27برتب عاليات، و ضابط

 م، واالستيالء على أخرى.معدات وأسلحة ثقيلة للنظا عناصر، وتدميرإضافة إلى أسر خمسة 

(، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وعناصر تنظيم الدولة في منطقتي 6/6/2017دارت، الثالثاء ) -

االتصاالت والبانوراما جنوبي مدينة دير الزور في محاولة لتنظيم الدولة الستكمال تقدمه فيها بعد سيطرته 

 الجنوبي ملدينة دير الزور. على دوار البانوراما ومدرسة السواقة على املدخل

 7/6/2017األربعاء  -خ

(، سيطرتها على أول أحياء مدينة 7/6/2017أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، األربعاء ) -

الرقة، شمالي شرقي سورية، من الجهة الشرقية بعد اشتباكات مع تنظيم "الدولة اإلسالمية". وقالت "قسد" 

إن قواتها تمكنت من اقتحام مدينة الرقة من الجهة الشرقية، وسيطرت على في حسابها بتطبيق "تلغرام"، 

 كم عن مركز املدينة(، بعد سيطرتها على تل قلعة هرقل من الجهة الغربية للمدينة. 3حي املشلب )

(، اشتباكات بين فصائل املعارضة السورية املسلحة وقوات سوريا 7/6/2017دارت، األربعاء ) -

محور جبل برصايا غرب مدينة إعزاز، شمال حلب، إثر محاولة تقدم لقوات سوريا  الديموقراطية، على
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الديمقراطية. وأفادت وسائل إعالم محلية، بأن "قسد" استهدفت مخيم الجبل بالرشاشات الثقيلة، من 

 دون أنباء عن إصابات.

ام وامليليشيات (، اشتباكات بين فصائل املعارضة املسلحة وقوات النظ7/6/2017دارت، األربعاء ) -

املساندة له، على جبهة قرية تفريعة صغيرة قرب بلدة "بزاعة" بريف حلب الشرقي، وذلك لليوم الثاني على 

 التوالي.

(، إن القاعدة الجديدة 7/6/2017قال "جيش مغاوير الثورة"، التابع للجيش السوري الحر، األربعاء ) -

، بريف حمص الشرقي، وسط سورية، ستكون نقطة التي أنشأها في منطقة "الزقف" بالبادية السورية

 متقدمة للسيطرة على محافظة دير الزور الخاضعة لتنظيم "الدولة اإلسالمية".

(، إن قوات 7/6/2017قالت "قوات الشهيد أحمد العبدو" التابعة للجيش السوري الحر، األربعاء ) -

لعاصمة دمشق( بعد أن انسحبوا منه. كم شرق ا 40النظام تقدمت إلى "تل العبد" قرب مدينة الضمير )

وأوضح الناطق باسم "القوات"، املقدم عمر صابرين، أنهم سيطروا على "تل العبد"، جنوبي شرق مطار 

"عدم أهميته"، لتتقدم لـ الضمير العسكري، بعد معارك مع تنظيم "الدولة اإلسالمية"، وأخلوه بعد مدة 

 اليوم قوات النظام فيه، وترفع علمها.

(، إنها قتلت وجرحت عدًدا من عناصر 7/6/2017ت "حركة أحرار الشام اإلسالمية، األربعاء )قال -

كم شمال مدينة حلب(، شمالي  44"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( بمواجهات قرب مدينة إعزاز )

 سورية. 

في مواقع عدة (، بدعم من امليليشيات املساندة لها تقدمها 7/6/2017أعلنت قوات النظام، األربعاء ) -

في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي على حساب تنظيم الدولة شرق حمص. وبحسب مواقع تابعة لقوات 

النظام وميليشياته، فإن قوات النظام قد سيطرت على جبال املستديرة إلى الشمال الشرقي من منطقة 

 كم. 6أصبحت على بعد الصوامع، إضافة إلى عدد من التالل املحيطة بقرية أراك شرق تدمر التي 

(، أن "قوات سوريا 7/6/2017كشف "لواء جند اإلسالم" التابع للجيش السوري الحر، األربعاء ) -

الديمقراطية" )قسد( تحشد قواتها على خطوط التماس مع فصائل "الحر"، في قرى وبلدات عدة في منطقتي 

 عفرين وإعزاز، شمالي سورية.

تل عدة عناصر وجرح آخرون، من قو  -
ُ
ات النظام وامليليشيات األجنبية املساندة، األربعاء ق

بريف السويداء الشرقي. وسيطرت قوات « الزلف»(، باشتباكات مع فصائل املعارضة في منطقة 7/6/2017)

، التابعان لفصائل املعارضة، على مخفر الزلف بعد «جيش أسود الشرقية»و« الشهيد أحمد العبدو»

 ف مدفعي وصاروخي متبادل.معارك مع قوات النظام، وسط قص
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  املستجدات املحلية والدولية في ما يتعلق بامللف السوري -ثانًيا

 املستجدات املحلّية .1

 1/6/2017الخميس  -أ

(، أن ما قاله عضو شورى الهيئة، حسام 1/6/2017رأت "هيئة تحرير الشام"، في بيان لها، الخميس ) -

املؤقتة، هو رأي شخص ي ملا يراه من حل للواقع، لكنه ال أطرش، حول الدعوة للعمل تحت إدارة الحكومة 

 يمثل الهيئة التي تبني مواقفها وآراءها من خالل مجلس الشورى التابع لها، واملجلس الشرعي فيها.

صرح نصر الحريري رئيس وفد املعارضة السورية في جنيف، لصحيفة الشرق األوسط، الخميس  -

ة تصب ضد مصلحة النظام، وقوات سوريا الديمقراطية إرهابية هزيمة تنظيم الدول»(، أن: 1/6/2017)

ال »وأضاف «. من وجهة نظرنا ال تختلف عن تنظيم الدولة، ويجب دعم فصائل املعارضة ضد اإلرهاب

نراهن على قبول النظام السوري باالنتقال السياس ي؛ فهذا وهم، بل نختبر نيات روسيا بالقناعة بالحل 

وأشار إلى أن النظام لو قبل بتسوية ما، وهو أمر مستبعد، فإن إيران «. جنيف السياس ي على أساس بيان

 
ً
 على ضرورة ممارسة ضغط دولي على النظام السوري. مؤكدا

ً
أن املوضوع السوري »ستعارضها، مشددا

بعد ست سنوات، ال يحل بعشرة أيام، وال نعفي أنفسنا من السعي وراء النتائج بل نعمل على تأسيس أرضية 

 «.لحل السياس يل

، ضرورة استمرار املفاوضات السورية «رياض حجاب»أكد املنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات  -

: أنه لم تتبلور «اآلستانة»بدعم وتنسيق من األمم املتحدة في جنيف، وليس في العاصمة الكازاخية 
ً
، قائال

في لقاء مع صحيفة الحياة البريطانية،  «حجاب»بعد االستراتيجية األميركية بالنسبة إلى سورية. وأوضح 

أنني كنت في واشنطن الشهر املاض ي، والتقيت بمسؤولي البيت األبيض واملعنيين بامللف السوري في 

ية حول سورية. وتابع "حجاب": توضح لنا من أميركالخارجية والكونغرس، والحقيقة لم تتبلور استراتيجية 

 اإلرهاب، واملناطق اآلمنة للحد من نفوذ إيران، ومن ثم االنتقال السياس ي.خالل الزيارة أن األولوية ملكافحة 

صيب آخرون، الخميس ) -
ُ
 من فصائل املعارضة وأ

ً
تل خمسة عشر عنصرا

ُ
(، بانفجار 1/6/2017ق

عقربا(، بريف درعا الشمالي. وقصفت قوات  –عبوتين ناسفتين على طريق الواصل بين بلدة )كفر شمس 

ير باملدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ بعد دقائق من تنفيذه، أسفر عن سقوط عدد النظام مكان التفج

 من املصابين، من دون ورود أنباء عن قتلى.
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 2/6/2017الجمعة  -ب

، في «إسالم علوش»أحد أكبر فصائل املعارضة، النقيب « جيش اإلسالم»أعلن الناطق السابق باسم  -

استقالته من مكتب قيادة الجيش، بعد أشهر على استقالته من منصبه (، 2/6/2017بياٍن له، الجمعة )

ا باسم جيش اإلسالم. وأكد  ، في بيان نشره في حساباته بمواقع التواصل «إسالم علوش»ناطًقا رسميًّ

 
ً
بعد موافقة القائد العام لجيش اإلسالم على الطلب الذي قدمته، أعلن استقالتي من »االجتماعي قائال

إلى إنهائه التعامل باسم « علوش»وأشار «. م املوكلة إلّي في جيش اإلسالم واملؤسسات التابعة لهاكافة املها

 «.مجدي مصطفى نعمة»، والعودة إلى االسم الحقيقي «إسالم علوش»

(، االتحاد األوروبي بتأدية دور أكبر 2/6/2017طالب رئيس االئتالف الوطني "رياض سيف"، الجمعة ) -

برت ممثلة االتحاد للشؤون الخارجية "فيدريكا موغريني"، عن خشيتها من تقسيم البالد. في سورية، فيما ع

وشدد "سيف"، في لقاء مع "موغريني" بحضور رئيس الحكومة السورية املؤقتة، جواد أبو حطب، في مقر 

ل" االتحاد األوروبي ببروكسل، على ضرورة "اهتمام" أصدقاء سورية بتأدية دور أكبر لوقف "االحتال

اإليراني للبالد، وفق املوقع الرسمي لالئتالف. أما "موغيريني" فقالت، إن االتحاد األوروبي يدعم العملية 

 السياسية في سورية، ويعمل على دعم الحكومة املؤقتة من خالل مشروعات "دعم الصمود".

رية، الجمعة كم شمال مدينة حلب(، شمالي سو  42قالت قيادة "الشرطة الحرة" في منطقة إعزاز ) -

(، إنها تسعى لتكون الجهة الوحيدة الضابطة لألمن في املنطقة، مع كثرة الفصائل العسكرية 2/6/2017)

املنتشرة في املدن والبلدات. وعّد مدير "الشرطة الحرة" واألمن العام في املنطقة، أحمد زيدان، في مقابلة مع 

تحصل في املنطقة، سببها غياب وجود جهة أمنية  وكالة "سمارت"، أن الفلتان والخروقات األمنية التي

 واحدة تضبط املعابر والحواجز، ما يخلق ثغرات يستغلها "العمالء والخاليا".

كم شمال شرق مدينة حلب(، شمالي سورية، الجمعة  105أعلن املجلس املحلي في مدينة جرابلس ) -

دودية املغلقة منذ عامين مع املناطق التي (، أنه ناشد الحكومة التركية لفتح أحد املعابر الح2/6/2017)

 تسيطر عليها فصائل عملية "درع الفرات".

(، 2/6/2017كم شرق العاصمة دمشق(، الجمعة ) 14خرج العشرات بتظاهرة في مدينة دوما ) -

 رافضين التقسيم والتهجير الحاصل في الغوطة الشرقية.

(، 2/6/2017اة(، وسط سورية، الجمعة )شمال حم 25افتتح املجلس املحلي في مدينة اللطامنة ) -

نقطة طبية لتلبية حاجات املدنيين الصحية، وذلك بعد خروج معظم مستشفيات الريف الشمالي عند 

الخدمة من جراء القصف. وقال مدير املكتب الطبي في املجلس، عالء محمد، إن النقطة تقسم إلى 

ا ثالثة ممرضين من أعضاء املكتب الطبي يعملون عيادتين، واحدة للشمانيا وأخرى للضمادات، ويوجد فيه

 بصورة طوعية.
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خالل  عسكرية،(، وصول أربعة أرتال 2/6/2017أعلنت "غرفة عمليات البنيان املرصوص"، الجمعة ) -

ثالثة أيام، إلى محافظة درعا تحمل علمي ميليشيا "حزب هللا" اللبناني، وروسيا. وقال الناطق باسم الغرفة، 

م منصات إطالق وراجمات صواريخ ومضادات أرضية ودبابات وعربات شيلكا، وعناصر إن األرتال تض

مشاة، تمركزت في املنطقة الصناعية في درعا املحطة وفي ضاحية درعا، وفي كتيبة "الشيلكا" قرب قرية 

 كم شمال درعا(. 4عتمان )

 3/6/2017السبت  -ت

كومة السورية تلقى دعوة للمشاركة ، ان وفد الح«رياض حداد»صرح السفير السوري لدى روسيا،  -

في محادثات السالم السوري التي ستجري في العاصمة الكازاخية آستانة، في وقت الحق من هذا الشهر. 

(، تلقينا الدعوات للمشاركة في 3/6/2017، الروسية، السبت )«سبوتنيك»وقال حداد، في حديث لوكالة 

 هر الجاري.من الش 13 -12محادثات آستانة التي ستعقد في 

(، 3/6/2017الهندية، السبت )« ويون »، في مقابلة مع قناة «بشار األسد»صرح رئيس النظام السوري  -

ال أفتقد مشورة أبي، ألن هذه »وأضاف «. يجب البقاء في السلطة حتى يقول الشعب إذهب وارحل»أنه 

قبل الرئيس حافظ األسد، في  ليست املرة األولى التي نواجه فيها اإلرهاب، نحن نواجه اإلرهاب منذ ما

 «.الخمسينيات عندما أتى اإلخوان املسلمون إلى سوريا

دعت قيادة الشرطة في غوطة دمشق الشرقية، املسؤولين في )فيلق الرحمن( إلى "االلتزام باالتفاقات  -

والقضاء السابقة والعمل على صياغة وثيقة تفاهم، تنظم العالقة بين الفيلق، وقيادة الشرطة املدنية 

(، الفيلَق باالعتذار عن أفعاله، وإرجاع 3/6/2017املدني في املنطقة". وطالب بيان القيادة، السبت )

أيار/ مايو املاض ي، وتوقيف املعتدين  31السجناء الذين أطلق الفيلق سراحهم من سجن مدينة عربين يوم 

 ومحاكمتهم.

 4/6/2017األحد  -ث

(، إن ما تخلفه ضربات الطيران التحالف 4/6/2017ألحد )قالت وزارة خارجية النظام السوري، ا -

الدولي من ضحايا ال تقل عن "جرائم" تنظيم "الدولة اإلسالمية". وأضافت الخارجية في رسالتين متطابقتين 

ا  43إلى األمم املتحدة ورئيس مجلس األمن، أن التحالف ارتكب "مجزرة" في مدينة الرقة، راح ضحيتها  مدنيًّ

 جوية، مشيرة إلى أن قصف البنى التحتية ال ينسجم مع الحرب ضد تنظيم "الدولة".بعد غارة 

(، قائدها العام، بتهم 4/6/2017عزلت ألوية "فرقة الحمزة" التابعة للجيش السوري الحر، األحد ) -

"لواء مجاهدين حوران"، وتعين قائد عام جديد. وأوضحت "فرقة لـ الفساد، وتسخير أموال "الفرقة" 

زة" التي تضم )لواء أحفاد عمر بن الخطاب، لواء صقور الصنمين، لواء شهداء أنخل، اللواء أول الحم
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مشاة(، في بيان، أن سبب عزل "عثمان السمير"، امللقب "أبو قاسم جدي"، ألنه لم يوزع الرواتب على 

 التشكيالت العسكرية املكونة للفرقة، واستولى على املكافآت واملخصصات اإلغاثية.

كم  70(، في مدينة القامشلي )4/6/2017تصم أعضاء وأصدقاء املجلس الوطني الكردي، األحد )اع -

 باالعتقاالت املتكررات ألعضائه من قبل حزب االتحاد 
ً
شمال مدينة الحسكة(، شمالي شرقي سورية، تنديدا

 "اإلدارة الذاتية" الكردية.لـ (، وقوات األمن )األسايش( التابعة PYDالديمقراطي )

(، بانفجار 4/6/2017قتل وجرح عدد من مقاتلي "فيلق الشام" التابع للجيش السوري الحر، األحد ) -

مسؤول كم جنوب مدينة إدلب(، شمالي سورية. وقال  45عبوة ناسفة على طريق مدينة معرة النعمان )

"، إن ثالثة مقاتلين قتلوا املكتب اإلعالمي في الفيلق، ويدعى "أبو عمر"، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر

وجرح عدد آخر، في إثر استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة على طريق مدينة معرة النعمان، من دون ذكر 

 تفاصيل أخر.

كم شمال مدينة إدلب( شمالي سورية،  20يعاني النازحون في مخيم "شام" على أطراف بلدة كللي ) -

بين األطفال. وأوضح مدير املخيم، جمال عبد الكريم، أن نقًصا في الخدمات األساس، وانتشاًرا لألمراض 

 يعاني بعضهم  60مئة عائلة تسكن املخيم، بينهم 
ً

 يعالجون الجلدية والتهابات األمعاء،  أمراض الحكةطفال

في القرى القريبات لغياب وجود مركز صحي في املخيم. وأضاف "عبد الكريم" أنهم ناشدوا الجهات الرسمية 

يعها لتأمين الخدمات األساس للمخيم من مركز صحي ومدرسة وغيرها، ولم يتلقوا سوى واملنظمات جم

 "الوعود".

(، عن تشكيل غرفة عمليات "رص 4/6/2017أعلنت فصائل من الجيش السوري الحر، األحد ) -

الصفوف" في محافظة درعا، جنوبي سورية، بهدف صد محاولة قوات النظام وامليليشيات املوالية له 

"فرقة فلوجة حوران" التابعة لـ م في أحياء املدينة الخارجة عن سيطرة األخيرة. وقال املكتب اإلعالمي التقد

 من "فرقة فلوجة 
ً

للجيش السوري الحر، براء مفعالني، في تصريح إلى وكالة "سمارت"، إن الغرفة تضم كال

 إلى أن الفصائل حوران، فرقة أسود السنة، جيش الثورة، فوج املدفعية، لواء املعتصم با
ً
هلل"، الفتا

 املذكورات جميعها تشارك في صد محاولة تقدم قوات النظام.

(، خسائر بشرية كبيرة من جراء هجمات بسيارات مفخخة 4/6/2017تكبدت قوات النظام، األحد ) -

لعناصر تنظيم الدولة استهدفت مواقع النظام جنوب شرق مدينة تدمر. وقالت وكالة "أعماق" التابعة 

لتنظيم إن خمسة وثالثين عنصًرا من قوات النظام قتلوا بتفجيرين مزدوجين؛ أحدهما بسيارة مفخخة ل

 لهم في منطقة العباسية جنوبي شرق مدينة تدمر خالل محاولة تقدم لتلك القوات، ما أدى 
ً

استهدف رتال

لة في الشمال الشرقي من إلى مقتل وجرح عناصر عدة، وإجبار القوات املهاجمة للتراجع باتجاه منطقة التلي

املدينة. واستهدفت مفخخة أخرى مواقع النظام في منطقة تالل الغراب لصد تقدم القوات التي بدأت 

الهجوم بغطاء من الطيران الروس ي والقصف املدفعي والصاروخي الذي استهدف املنطقة، وجرت اشتباكات 
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لحرارية استهدفت حواجز عدة لقوات النظام بالقرب من منطقة الصوامع في إثر هجوم مفاجئ بالصواريخ ا

 في املنطقة.

 5/6/2017الثنين  -ج

كشفت مصادر مطلعة من املعارضة املدعومة من قبل الواليات املتحدة األميركية في منطقة البادية  -

عن إنهاء االستعدادات لتشغيل قاعدة عسكرية جديدة تتبع لقوات التحالف الدولي بقيادة الواليات 

ميركية من شأنها دعم عمليات الجيش الحر في استعادة السيطرة على املناطق الخاضعة لسيطرة املتحدة األ 

 إلى ريف دير الزور الشرقي مع الحدود العراقية. وقال املصدر أن 
ً
تنظيم الدولة من الحدود األردنية وصوال

بالعتاد والسالح واألفراد  القاعدة الجديدة في منطقة "خبرة الزقف" عند الحدود السورية العراقية، مجهزة

التابعين لفصائل الجيش الحر والتحالف الدولي لدعم الفصائل العسكرية للثوار في معاركها ضد تنظيم 

الدولة في منطقة البادية، وللوقوف في وجه التمدد اإليراني وقوات النظام على الحدود السورية العراقية، 

 بريف دير الزور الشرقي عبر األراض ي العراقية. وقطع الطريق على إنشاء ممر بري يربط طهران

(، عن إغالق املعابر باتجاه مناطق سيطرة قوات 5/6/2017أعلن مجلس محافظة درعا، االثنين ) -

النظام، وسط استمرار فرض ضرائب جمركية على الشاحنات الداخلة إلى مناطق املعارضة والخارجة منه. 

ائع في محافظة دمشق، بوصف أن تحصيل الرسوم يطال الجانبين وقد ينعكس األمر سلًبا على أسعار البض

 كليهما، وال سيما أن منطقة حوران هي املصدر الرئيس للخضراوات في دمشق والجنوب السوري عموًما.

(، عن تشكيل "مجلس 5/6/2017أعلنت "عشيرة البوبطوش"، املنتشرة في الشمال السوري، االثنين ) -

كم شمال حلب(، شمالي سورية، التي يسيطر عليها فصائل  44دينة اعزاز )ثوري"، وذلك في قرية قرب م

من الجيش السوري الحر وتوجد فيها كتيبة تتبع "حركة أحرار الشام اإلسالمية". واملجلس الجديد يهدف 

إلى دعم الثورة السورية، ومنع التقسيم؛ إذ إن قسًما كبيًرا من أبناء العشيرة يعيشون في منطقة منبح 

 اضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية".الخ

 6/6/2017الثالثاء  -ح

(، إن حصيلة 6/6/2017قالت "قوات الشهيد أحمد العبدو"، التابعة للجيش السوري الحر، الثالثاء ) -

، منذ انطالق معركة "األرض لنا"، في 
ً

قتلى قوات النظام وميليشيا "حزب هللا" اللبناني بلغت ثمانين قتيال

 السورية، بريفي دمشق والسويداء.البادية 

(، إن "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( استبعدتهم 6/6/2017قال قائد "لواء ثوار الرقة"، الثالثاء ) -

من املشاركة في معركة السيطرة على مدينة الرقة، شمالي شرق سورية، بعد إعالنها عن بدء املعركة ضد 

 تنظيم "الدولة اإلسالمية".
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(، مركز "بوابة بنش الثقافية" في 6/6/2017من الناشطين واملعلمين، الثالثاء ) افتتحت مجموعة -

كم شمال شرق مدينة إدلب(. وقال مدير تنسيقية بنش، محمد حاج قدور، في لقاء مع  8مدينة بنش )نحو 

و وكالة "سمارت" لألنباء، إن املركز سيستضيف ندوات حوارية ولقاءات جماهيرية مثل املجلس املحلي، أ

 إلى نشاط آخر، بمثل دورات في اللغة االنكليزية 
ً
أي منظمة مجتمع مدني تعمل في املدينة، إضافة

.
ً
 أنه يهدف إلى استقطاب املتسربين من املدارس، وإعادتهم إليها الحقا

ً
 والحاسوب، مضيفا

وات (، عن استقالة وزير دفاع الق6/6/2017كشفت مصادر محلية من ريف حلب الشمالي، الثالثاء ) -

الكردية في مدينة عفرين "عبدو إبراهيم"، وذلك بعد وصول مليشيا الحشد العراقي قبل أيام قليلة ملناطق 

سيطرتها في ريف الحسكة على الحدود العراقية. وقالت املصادر إن "هناك حالة من التخبط داخل حزب 

ل ميليشيا الحشد العراقي االتحاد الديمقراطي الكردي تمثلت بإقالة وتغيير مسؤولي الحزب بعد وصو 

كما أشارت املصادر إلى أن الخالفات ظهرت ضمن صفوف املكونات ”. ملناطق سيطرة الحزب في الحسكة

 الكردية بين رافض ومؤيد للتحالف مع الحشد الشعبي.

 7/6/2017األربعاء  -خ

(، مقتل 7/6/2017أعلن "جيش خالد بن الوليد" املتهم بمبايعة تنظيم "الدولة اإلسالمية"، األربعاء ) -

القائد العام له وقادة وعناصر آخرين، بقصف جوي للتحالف الدولي على مواقعهم في محافظة درعا، 

جنوبي سورية. وجاء في بيان نشره "جيش خالد" في قناته الرسمية بتطبيق "تيلغرام"، إن طائرات التحالف 

درعا(، أسفرت عن مقتل القائد العام  كم شمال غرب مدينة 26شنت غارة على موقع لهم في بلدة الشجرة )

"أبو محمد املقدس ي"، والقائد العسكري العام "أبو عدي الحمص ي"، و"الشرعي العام" )املفتي( "أبو علي 

 شباط".
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 املستجدات الدولية في ما يتعلق بامللف السوري .2

 متعلقات األسبوع السابق

(، أن وزارة الدفاع الروسية 31/5/2017عاء )كشف وزير الخارجية الروس ي "سيرغي الفروف"، األرب -

توصلت إلى معلومات عن اتفاق قسد مع تنظيم الدولة بخصوص خروج األخير من الرقة من دون قتال. 

تسند نبأ االتفاق بين التنظيمين اإلرهابيين »وأوضح الفروف في مؤتمره الصحفي أّن وزارة الدفاع الروسية 

 إلى«إلى معطيات موثوقة
ً
أن ما نفته قسد بخصوص االتفاق غير صحيح، بحسب وكالة األناضول.  ، مشيرا

: إّن 
ً
عناصر داعش بدؤوا بالتحرك من الرقة نحو مدينة تدمر بعد انتشار هذه االدعاءات، »وتابع قائال

 «.وكما تعرفون فإّن القوات الروسية قصفت مواكبهم

 عقد في األردن بين قائد 21أشارت "عربي -
ً
الجربا"  قوات النخبة السورية "أحمد" إلى أن اجتماعا

(، بهدف 31/5/2017والفصائل العسكرية العامالت مع التحالف الدولي في املنطقة الجنوبية، األربعاء )

 ملعركة البادية السورية. من جهة أخرى لم ينف الناطق اإلعالمي باسم 
ً
تشكيل فصيل جديد استعدادا

 في األرد
ً
 أن قوات النخبة ال تتبع "قوات النخبة السورية" "محمد شكر" أن "الجربا" يوجد حاليا

ً
ن، مؤكدا

لفصيل، وإنما تعمل ضمن غرفة واحدة بالتعاون مع التحالف الدولي وأنه إذا اقتض ى األمر لتواجد قوات 

 
ً
" قوله: "قوات النخبة السورية فصيل 21عربي"لـ النخبة في البادية السورية فسوف توجد هناك، مضيفا

 ندما نقول تحالف دولي، يعني ذلك بمشروعية دولية".مستقل يعمل في إطار التحالف الدولي، وع

 6/2017 /1الخميس  -أ

 لتنظيم "الدولة 1/6/2017قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الخميس ) -
ً
(، إنَّ قواتها استهدفت رتال

 (. وأضافت الوزارة أن30/5/2017اإلسالمية" )داعش(، في أثناء محاولة خروجه من مدينة الرقة، الثالثاء )

سيارة "بيك آب"  17سيارة وثمانية صهاريج و 36عنصًرا من تنظيم "الدولة" قتلوا، ودمر نحو  80أكثر من 

 مزودة برشاشات، في أثناء محاولتهم الخروج من الرقة.

(، إنه "ال يجب اعتماد مناطق تخفيف 1/6/2017قال الرئيس الروس ي "فالديمير بوتين"، الخميس ) -

لتقسيمها مستقبال، بل نموذج للحوار السياس ي لحماية وحدة أراضيها"، على التصعيد في سورية كنموذج 

حد تعبيره. وأعرب "بوتين"، خالل كلمة ألقاها في منتدى االقتصاد الدولي املنعقد بمدينة سان بطرسبرغ 

 إلى إمكان تعميم الهدنات التي يعقدها النظام 
ً
في الروسية، عن "قلقه" من احتمال انقسام سورية، مشيرا

 سورية مع الفصائل العسكرية قرب العاصمة دمشق.

(، في تصريح من 1/6/2017ي الكولونيل "ريان ديلون"، الخميس )ميركصرح املتحدث باسم الجيش األ  -

«. القوات املؤيدة للنظام»بغداد بأن الجيش األميركي قد عزز وجوده وعدده، وأصبح مستعًدا ألي تهديد من 

 من القوات املدعومة من إيران بقيت داخل املنطقة التي أطلق عليها وقال "ديلون" إن عدًدا قلي
ً

منطقة »ال
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التي تهدف لضمان سالمة قوات التحالف الذي تقودها واشنطن، وذلك منذ الضربة « عدم االشتباك

 أيار/ مايو على قوة متقدمة منها. 18األميركية يوم 

(، في خطاب أمام مسؤولين محليين 1/6/2017قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الخميس ) -

في العاصمة التركية أنقرة: "من ينتظر مّنا الصمت إزاء تأسيس دولة إرهابية على حدودنا، يجهلنا. والزمن 

عفا على العمليات التي عبر من خاللها أعضاء عصابات تسللت في مؤسسات دولتنا". وأضاف "أردوغان": 

ا من مآذننا، "إذا كان بإمكاننا اليوم التنفس ب حرية تحت علمنا، وإذا كان األذان يصدح خمس مرات يوميًّ

 وإذا كنا ننظر بأمان إلى املستقبل، فهذا بفضل شهدائنا وأبطالنا الذين ساروا على دربهم".

 6/2017 /2الجمعة  -ب

مدني بالضربات  484(، بمقتل 2/6/2017"البنتاغون"، الجمعة ) يةميركالدفاع األ اعترفت وزارة  -

. 2014الجوية، التي نفذها التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" في سورية والعراق منذ العام 

وقال الجيش األميركي في بيانه الشهري، إن ارتفاع العدد يرجع إلى زيادة وتيرة العمليات في مناطق "كثيفة 

 ن"، وفق وكالة "رويترز".السكا

صّرح الرئيس الروس ي، فالديمير بوتين، أن رئيس النظام بشار األسد ارتكب أخطاًء، وروسيا ال تدافع  -

عنه بل عن سورية بوصفها دولة. وجاءت هذه التصريحات على هامش منتدى "سان بطرسبرغ" االقتصادي 

األولى عن مؤسسات الدولة السورية وليس عن  (. وأضاف "إننا ندافع بالدرجة2/6/2017الدولي، الجمعة )

الرئيس األسد، وال نريد أن يتشكل في سورية وضع مشابه ملا تمر به ليبيا أو الصومال أو أفغانستان، حيث 

 تتمركز هناك قوات الناتو على مدار سنوات طويلة، لكن الوضع لم يتغير نحو األفضل".

 6/2017 /3السبت  -ت

د رئيس الوزراء التركي -
ّ
(، أّن العملية العسكرية ضّد تنظيم 3/6/2017"بن علي يلدريم"، السبت ) أك

 إلى أن الواليات املتحدة األميركية زّودت أنقرة  2الدولة في الرقة، بدأت ليلة 
ً
حزيران/ يونيو الجاري، مشيرا

دأت بها الواليات باملعلومات الالزمة قبل بدء الحملة. وشدد "يلدريم" على أّن بالده ال تؤيد الطريقة التي ب

 إلى أن واشنطن أبلغت أنقرة بأّن اعتمادها على قوات سوريا 
ً
املتحدة األميركية الحملة على الرقة، مشيرا

 إنما ضرورة فرضتها الظروف»الديمقراطية للقيام بهذه العملية 
ً
 «.لم يكن اختياريا

في حال تعرضها ألي تهديد (، أن بالده 3/6/2017أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، السبت ) -

من شمالي سورية، ستتصرف، وتتحرك بنفسها للرد على هذا التهديد، على غرار ما فعلته في عملية "درع 

الفرات". وجاء ذلك في كلمة ألقاها "أردوغان" في اجتماع جمعية رجال األعمال والصناعيين املستقلين 

 األتراك )موسياد( في إسطنبول.
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 6/2017 /4األحد  -ث

ال السفير األميركي السابق لدى العاصمة السورية "روبرت فورد"، إّن الرئيس التركي "رجب طيب ق -

أردوغان" محق في رفضه مسألة تسليح عناصر حزب االتحاد الديمقراطي )االمتداد السوري ملنظمة حزب 

واشنطن، قّيم ية ميركالعمال الكردي التركي(. وجاءت تصريحات فورد هذه في ندوة أقيمت بالعاصمة األ 

 وسورية والعراق على وجه التحديد. ووصف "فورد" 
ً
فيها آخر املستجدات في منطقة الشرق االوسط عموما

 ي "دونالد ترامب" الخاص بتسليح عناصر حزب االتحاد الديمقراطي، بأنه قرار غبي.ميركقرار الرئيس األ 

 6/2017 /5الثنين  -ج

إلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين ومصر، االثنين أعلنت كل من اململكة العربية السعودية وا -

، حماية ألمنها من خطر اإلرهاب والتطرف. وقال مصدر قطر(، قطع العالقات الدبلوماسية مع 5/6/2017)

سعودي مسؤول إن اململكة قررت إغالق املنافذ البرية والبحرية والجوية كلها، ومنع العبور في األراض ي 

 اإلقليمية السعودية. واألجواء واملياه

، «جيمس ماتيس»ي ميرك، ووزير الدفاع األ «ريكس تيلرسون »صرح كل من وزير الخارجية األميركي  -

ال يتوقعان أن يوثر قرار السعودية واإلمارات والبحرين ومصر قطع العالقات »(، إنهما 5/6/2017االثنين )

ل الخالفات التي لم يسبق لها مثيل بين أهم أعضاء لكنهما دعيا الجانبين إلى ح«. في محاربة اإلرهاب قطرمع 

دول مجلس التعاون الخليجي. يشار إلى أن اليمن والكويت انضمتا إلى السعودية والبحرين واإلمارات ومصر 

الذين أعلنوا قطع عالقاتهم مع الدوحة. وقامت السعودية بسحب سفرائها من الدوحة، ألسباب تتعلق 

 حسب ما أوردت وكالة األنباء السعودية.باألمن الوطني السعودي، ب

 الوحيدة التي(، إن "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( هي 5/6/2017قال الجيش األميركي، االثنين ) -

يمكنها انتزاع السيطرة على مدينة الرقة من تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( بدعم من التحالف الدولي. 

وأضاف املتحدث الرسمي باسم القيادة املركزية للقوات املسلحة األميركية، الرائد "جوش جاكس" في 

تحقيق النجاح في  حديث خاص مع وكالة "تاس" الروسية، إن قوات سوريا الديمقراطية قادرة على

 السيطرة على مدينة الرقة في القريب العاجل.

(، أن قوات 5/6/2017أكد املتحدث باسم قوات التحالف الدولي ملحاربة تنظيم الدولة، االثنين ) -

سوريا الديمقراطية تعمل على تعزيز حصارها للرقة، وأن املسافة التي تبعد عن املدينة هي مسافة قصيرة، 

ير الرقة ما هو إال مسألة وقت. مضيًفا أن قوات التحالف تعمل على دعم كامل لحلفائها والعمل على تحر 

من خالل الغارات الجوية واملدفعية، للوصول إلى معاقل تنظيم الدولة وطردهم من مدينة الرقة. وتابع 

: "سنسمح لقوات سوريا الديمقراطية باإلعالن عن بدء عملية تحرير الرقة"، وأن قوات
ً

التحالف  قائال

 الدولي ستعمل على منع عودة التنظيم بعد دحره من مدينة الرقة.
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 6/6/2017الثالثاء  -ح

(، الطريق على مليشيا "الحشد 6/6/2017قطع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثالثاء ) -

اوز الحدود الشعبي" التي تنوي االشتراك في معارك داخل األراض ي السورية، مؤكًدا أنه لن يسمح ألحد بتج

العراقية. وأشار إلى أن القوات العراقية ومليشيا "الحشد الشعبي" دخلت في مرحلة فرض السيطرة على 

السورية، موضًحا في مؤتمر صحافي، أن بالده ال تريد الدخول بنزاعات داخل األراض ي  –الحدود العراقية 

ة أو طائفة بعينها، بل يسعى الستهداف السورية. وأكد رئيس الوزراء العراقي أن اإلرهاب ال يستهدف جه

 الحياة بأشكالها كافة، مبيًنا أن العراق مستعد للتعاون مع أية دولة تريد القضاء على اإلرهاب.

، وفي الوقت قطر(، تضامنه مع 6/6/2017أعلن وزير الخارجية األملاني "سيغمار غابرييل"، الثالثاء ) -

ترامب" بإثارة التوتر في منطقة الخليج، في أول ردة فعل على األزمة نفسه اتهم الرئيس األميركي "دونالد 

 الخليجية.

 7/6/2017األربعاء  -خ

(، إن معركة 7/6/2017ي الخاص إلى التحالف الدولي "بريت ماكغورك"، األربعاء )ميركقال املبعوث األ  -

بعد سيطرة "قوات  السيطرة على مدينة الرقة، الخاضعة لتنظيم "الدولة اإلسالمية"، "سوف تتسارع"

سوريا الديمقراطية" )قسد( على أجزاء منها. وقال "ماكغورك"، "األمر مشابه ملا يحصل في املوصل، حملة 

 "بقي لتنظيم الدولة حي وحيد في املوصل، وهاهم 
ً
الرقة مستمرة، وستكون على مدى طويل"، مضيفا

 يخسرون جزءا من الرقة اآلن"، بحسب وكالة "رويترز" لألنباء.

آخرون،  42شخًصا قتلوا، بينهم امرأة، وجرح 12(، إن 7/6/2017قالت وسائل إعالم إيرانية، األربعاء ) -

من جراء هجوميين إرهابيين، نفذهما أربعة مجهولين، على "مجلس الشورى" )البرملان(، و"مرقد اإلمام 

، الهجومين على "مجلس الخميني" في طهران. في حين تبنى تنظيم "الدولة اإلسالمية" في وسائل إعالمه

 الشورى" و"مرقد الخميني".

(، نشر 7/6/2017تداولت وسائل االعالم تصريح لقائد "غرفة عمليات قوات حلفاء سوريا"، األربعاء ) -

في حساب اإلعالم املركزي التابع مليليشيا "حزب هللا" اللبناني في شبكة تواصل اجتماعي )تويتر(، وجاء فيه 

 
ً
 أن دماء أبناء سورية والجيش العربي السوري والحلفاء ليست رخيصة، وأن القدرة "إن أميركا تعلم جيدا

بناء للمتوفر من  الظروف،على ضرب نقاط التجمع األميركية في سورية واملنطقة متوفرة ساعة تشاء 

ا على  املختلفة، وفياملنظومات الصاروخية والعسكرية  ظل انتشار قوات أميركية باملنطقة. وذلك ردًّ

استهداف قوات التحالف ملرات عدة أرتاال للميليشا التابعة إليران ومرافقيها من قوات األسد، وورد في 

ن التزام حلفاء سوريا الصمت ليس دليل على الضعف ولكنه عملية ضبط نفس مورست إالتصريح أيًضا "
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بناء لتمني الحلفاء إفساحا في املجال لحلول أخرى، وهذا الصمت وكذلك ضبط النفس لن يطول لو تمادت 

 أميركا وتجاوزت الخطوط الحمراء". 

(، السعودية املسؤولية عن الهجومين 7/6/2017حّمل الحرس الثوري اإليراني في بيان له، األربعاء ) -

آخرين.  43شخًصا على األقل، وإصابة  12وأسفرا عن مقتل اللذين وقعا في العاصمة اإليرانية طهران، 

هذا الهجوم اإلرهابي حدث بعد أسبوع فقط من اجتماع »وذكر البيان الذي نشرته وسائل إعالم إيرانية 

ي "دونالد ترامب" والقادة السعوديين الرجعيين الذين يدعمون اإلرهابيين، وحقيقة أن ميركبين الرئيس األ 

 «.سالمية أعلن مسؤوليته تثبت أنهم ضالعون في هذا الهجوم الوحش يتنظيم الدولة اإل 

صرح وزير الخارجية اإليراني "محمد جواد ظريف" أنه سيجري مشاورات مع الرئيس التركي "رجب  -

 ما يخص األزمة ال»طيب أردوغان"، تتمحور حول 
ً
«. ية الخليجيةقطر التحوالت الجديدة باملنطقة تحديدا

سيبحث أيًضا مع كبار »(، أضاف ظريف أنه 7/6/2017عاصمة أنقرة، األربعاء )وعند وصوله إلى ال

: «املسؤولين األتراك األحداث التي تدور في املنطقة خاصة سوريا
ً

، بحسب ما صرح للصحفيين. وأوضح قائال

يكون  نريد أن نناقش هذه األمور مًعا وعن كثب. وإن أعمال اإلرهاب التي تقع في املنطقة تجبرنا على أن»

 بحسب ما صرح لوكالة األناضول.«. بيننا تنسيق ذو أبعاد متعددة

أعلنت وزارة الخارجية التركية، دينها الهجومين اللذين تعرض لهما مبنى البرملان اإليراني وضريح اإلمام  -

إنها (، في العاصمة اإليرانية طهران. وفي بيان أصدرته الوزارة، قالت فيه: 7/6/2017الخميني، األربعاء )

تلقت بأسف نبأ الهجومين اللذين أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى. وجاء في البيان: إننا ندين هذين الهجومين 

الدنيئين، ونسأل هللا الرحمة للضحايا، ونتقدم بالعزاء ألهاليهم وللشعب اإليراني وحكومته، ونتمنى الشفاء 

 للمصابين.

(، إن إدارة الرئيس األميركي، 7/6/2017ربعاء )ي لدى روسيا "جون تيفت"، األ ميركأكد السفير األ  -

في تصريحات « تيفت»، تصر على رحيل رئيس النظام السوري بشار األسد. وأضاف «دونالد ترامب»

 :
ً

ا في عملية التسوية في سورية. وتابع قائال للصحفيين، إن الواليات املتحدة ترى أن إيران ال تؤدي دوًرا إيجابيًّ

ا في ما يتعلق بمناطق تخفيف التصعيد، تتمثل في مشاركة ودور إيران فيها. أميركأحد أهم األسئلة لدى 

ية الروسية واالتصاالت بين العسكريين األميركيين والروسيين حول ميركإن العالقات األ « تيفت»وأوضح 

 سورية ستستمر.

توقع أن يمرر البرملان أعلن مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم، واملعارضة في تركيا، أنه من امل -

 يسمح بنشر قوات تركية في قاعدة عسكرية تركية داخل 7/6/2017التركي، األربعاء )
ً
 تشريعا

ً
(، قرارا

 لقطر األراض ي ال
ً
التي تواجه مشكالت دبلوماسية وتجارية من بعض الدول  قطرية. ويأتي هذا التحرك داعما

 الكبريات في الشرق األوسط.
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ا: امللحقات
ً
 ثالث

(: نص التصريح اإلعالمي لقائد "غرفة عمليات قوات 1لحق رقم )امل .1

 حلفاء سوريا"

: إن العدوان الجبان الذي قامت به 
ً
هو تصرف  اإلرهاب،تحت عنوان ما تسميه تحالف ضد  أميركا،"أوال

 وخير دليل على كذب أميركا ونفاقها في مواجهة اإلرهاب.  وخطير،متهور 

: الجيش السوري وحلفاؤه في البادية يقاتلون اإلرهابيين أنفسهم الذين تدعي أميركا أنها جاءت 
ً
ثانيا

 وهي تقوم باعتداءات ال تخدم اال اإلرهابيين.  وحلفاءه،فكيف تبرر أميركا ضربها لقوات الجيش  لقتالهم،

: إن أميركا ال تسعى للسالم ومواجهة 
ً
بل تسعى للحفاظ على بؤر ارهابية على أراض سورية  اإلرهاب،ثالثا

 أن تلك الجماعات اإلرهابية وعلى رأسها داعش هم أدوات بيد أميركا  ألوامرها،لتنفيذ مهام محددة بناء 
ً
علما

 التي أنشأت تلك املنظومة اإلرهابية بالتعاون مع الكيان الصهيوني. 

 أن دماء أبناء س
ً
: إن أميركا تعلم جيدا

ً
وأن  رخيصة،وريا والجيش العربي السوري والحلفاء ليست رابعا

بناء للمتوفر  الظروف،القدرة على ضرب نقاط التجمع األميركية في سوريا واملنطقة متوفرة ساعة تشاء 

 ظل انتشار قوات أميركية باملنطقة.  املختلفة، وفيمن املنظومات الصاروخية والعسكرية 

: إن التزام حلفاء سوريا ا
ً
لصمت ليس دليل على الضعف ولكنه عملية ضبط نفس مورست بناء خامسا

لتمني الحلفاء إفساحا في املجال لحلول أخرى، وهذا الصمت وكذلك ضبط النفس لن يطول لو تمادت 

 " أميركا وتجاوزت الخطوط الحمراء.
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 (: بيان املجلس املحلي ملدينة اعزاز في محافظة حلب.2امللحق رقم ) .2
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