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انية، بغية تسهيل االطالع، وإجراء يتضمن تقرير مرصد حرمون رصًدا وإحصاء وتصنيًفا ورسوًما بي

 املقارنات، واستخالص النتائج، على املهتمين. 
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 مقدمة

املتابع للوضع السوري منذ بداية الثورة، وبمراحل الصراع املتعددة، يالحظ أن الثابت الوحيد عند 

السوري على حريته وسيادته هو رفض حصول الشعب  سوريةمعظم األطراف الخارجية املتصارعة على 

على مصيره؛ يتبدى ذلك عبر دعمها لقوى استبدادية جديدة، واتفاقها ميدانًيا على سحق الجيش الحر منذ 

بداية تشكله، وهو ما نالحظ استمراره حالًيا. ولعل أبرز ما في مسيرة تنظيم "الدولة اإلسالمية" املتوحشة 

تحرير  ةئيهما عداه، ومثله جبهة النصرة )ومسماها الحالي " تركيزه على قتال الجيش الحر كأولوية على

الشام"( التي قضت على العديد من القوات التابعة للجيش الحر، وآخر إنجازاتها بهذا الخصوص هجومها 

". مع العلم أنهما )الدولة، والنصرة( فعال ذلك بينما كانا يسلمان سلطة األسد املنطقة تلو 13على "الفرقة 

عد أن "ينظفاها" من كل أثر للثورة وأهدافها. وهو ما لم يكن دوًما يجري عبر االتفاق البيني، لكنه األخرى ب

 كان دوًما يثبت أن املستبدين يشقون الطريق نفسه.

وفي هذا السياق، يأتي تقدم قوات النظام إلى داخل الحدود اإلدارية ملحافظة الرقة، وسيطرتها على 

كم غرب مدينة الرقة(، بإسناد جوي روس ي بعد انسحاب  90ي فرج وفخيخة،قريتين بريفها الغربي )دبس 

تنظيم "الدولة اإلسالمية" منها. وبهذا التقدم، باتت قوات النظام تتقاسم السيطرة على الريف الغربي 

كم غرب مدينة الرقة(  55للمحافظة مع "قوات سوريا الديمقراطية" التي تسيطر على مدينة الطبقة )

ى بمحيطها وصوال إلى قرية أبو عاص ي، وبين تنظيم "الدولة" الذي يسيطر على القرى املتوسطة وبعض القر 

 إلى دبس ي فرج.
ً

 بين الطرفين من قرية أبو عاص ي وصوال

بينما توالت الوقائع خالل األسبوع املاض ي التي تؤكد رفض أغلب السوريين االستبداد عليهم، رغم 

عن محاولة الطغاة تركيعهم بالحديد والنار. فخرج مدنيون، الجمعة الكوارث التي أملت بهم، والناتجة 

كم شرقي مدينة 18"هيئة تحرير الشام" في مدينة سراقب )لـ (، في وقفة احتجاجية مناهضة 9/6/2017)

إدلب(، شمالي سورية، على خلفية األحداث الدائرة في مدينة معرة النعمان. وندد املحتجون بممارسات 

كم جنوب مدينة  45ضد املدنيين وفصائل الجيش السوري الحر في مدينة معرة النعمان ) "تحرير الشام"

إدلب(، مطالبين إياها بإطالق سراح املعتقلين لديها ووقف الهجوم على الفصائل. بينما اعتصم العشرات 

لمطالبة ، أمام مبنى "قيادة الشرطة" في السويداء، ل13/6/2017 -12من أبناء محافظة السويداء يومي 

قبل حاجز لفرع  ، من9/6/2017بإطالق سراح الناشط السياس ي "جبران مراد"، الذي اعتقل الجمعة 

"األمن السياس ي" في مدينة السويداء على خلفية نشاطاته السياسية في الثورة السورية. وسبق االعتصام 

لية ترفض زج السويداء في أمام مبنى "قيادة الشرطة" قيام ""بيرق العز" و"بيرق الفهد" )وهي قوى مح

الحرب، لذلك ترفض استخدام أبناء املحافظة وقودا لحروب سلطة األسد(، وأقرباء املعتقل، بأسر عناصر 

أمن ملبادلتهم باملعتقل. وترافق االعتصام مع إطالق املعتصمين النار في الهواء، وإشعال اإلطارات أمام مبنى 

اجتمعت عدة فعاليات مدنية ة السالح وأسر قائد الشرطة. كما "قيادة الشرطة"، والتهديد باقتحامه بقو 
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(، مطالبة بوقف االقتتال الحاصل 9/6/2017كم شرق العاصمة دمشق(، الجمعة ) 11في مدينة حرستا )

 بين الفصائل العسكرية في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

هجيرهم، واعتقالهم في ظروف وعلى عهدها استمرت قوى الحرب في قتل السوريين، وتدمير بيوتهم، وت

تركز القصف على محافظات درعا وحماة ودير الزور والرقة وحمص وريف  غير إنسانية. وبالتفاصيل،

مجزرة؛ نفذت منها سلطة األسد وحلفاؤها مجزرتين، وارتكبت قوات  11دمشق. ورصدنا هذا األسبوع 

 3ت قوات سوريا الديمقراطية )قسد( مجازر، وارتكب 5التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية 

ضحية  183مجازر، وارتكبت قوات حرس الحدود التركية مجزرة واحدة. وبلغ عدد الضحايا هذا األسبوع 

 و 42من املدنيين، بينها 
ً

ضحية، من بينها ضحية  46امرأة؛ قتلت منهم سلطة األسد وحلفاؤها  12طفال

ضحية، وقتل  63بينما قتلت قوات التحالف الدولي  واحدة قضت تحت التعذيب في سجون سلطة األسد،

ضحايا قتلوا  4ضحية، من بينها ضحية واحدة قضت في سجون التنظيم، و 40تنظيم الدولة اإلسالمية 

جراء تفجيرات بعبوات ناسفة أو ألغام أرضية مجهولة الجهة املنفذة، بينما قتلت قوات سورية 

ضحايا. أما بالنسبة إلى جرائم  6حرس الحدود التركية  ضحية، وقتلت قوات 24الديمقراطية )قسد( 

التهجير القسري فشهد هذا األسبوع حركة نزوح كبيرة من أحياء مدينة درعا، وأحياء مدينة الرقة أيًضا، 

ويعود هذا إلى القصف العنيف واملركز الذي تتعرض له املدينتان، والسيما القصف بالذخائر املحرمة 

ا؛ حيث قصف ال نظام وحلفاؤه أحياء مدينة درعا بمادة "النابالم"، وقصفت قوات التحالف الدولي دوليًّ

 أحياء مدينة الرقة بمادة "الفوسفور األبيض".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 5 

 
ً

 مؤشر العنف في سورية      -أّول

 

 

 يونيو/( خريطة توزع الضحايا حسب املناطق في األسبوع الثاني من شهر حزيران1 )الشكل
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 د الضحايا وتوزعهمعد .1

 2017 /6 /8 الخميس -أ

 17أطفال؛ يتوزعون على الشكل اآلتي: محافظة الرقة ) 7ضحية في سورية، بينهم  45رصدنا سقوط  -

ضحايا في مناطق متفرقة في محافظة  8ضحية في ضاحية "الجزرة"، و 15ضحية في مدينة الرقة، منهم 

سالمية في وقت سابق(، محافظة حلب )ضحية واحدة في الرقة جراء ألغام كان قد زرعها تنظيم الدولة اإل 

ضحايا في بلدة "جديد عكيدات"،  8مدينة "اعزاز"، وضحية واحدة في مدينة منبج(، محافظة دير الزور )

ضحايا في قرية "الباغوز" التابعة ملدينة "البوكمال" أعدمهم تنظيم الدولة اإلسالمية بتهمة "التآمر مع  8و

محافظة درعا )ضحية واحدة في بلدة "طفس"، وضحية في "مخيم درعا"(. قتل منهم  التحالف الدولي"(،

ضحايا في  8ضحايا في محافظة دير الزور و 8ضحايا، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية  10النظام وحلفاؤه 

ضحية في مدينة الرقة، وقتلت قوات سوريا  17مدينة الرقة، بينما قتلت قوات التحالف الدولي 

تلت ضحية واحدة في مدينة الديمق
ُ
راطية )قسد( ضحية واحدة في مدينة "اعزاز" في محافظة الرقة. وق

 "منبج" في محافظة حلب جراء انفجار لغم أرض ي. 

 2017 /6 /9الجمعة  -ب

ضحايا في سورية؛ يتوزعون على الشكل اآلتي: محافظة درعا )ضحية واحدة في مخيم  7رصدنا سقوط  -

ان في ناحية "عقيربات"(، محافظة الرقة )ضحيتان في مدينة الرقة(، محافظة درعا(، محافظة حماة )ضحيت

ضحايا، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية  3دير الزور )ضحيتان في حي "الجورة"(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ة دير ضحيتين في مدينة الرقة جراء انفجار ألغام أرضية زرعها التنظيم، وضحيتين في حي "الجورة" في مدين

 الزور.

 2017 /6 /10السبت  -ت

 و 11ضحية في سورية، بينهم  43رصدنا سقوط  -
ً

نساء؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة  6طفال

ضحية في  31ضحايا في حي "القصور"، وضحية واحدة في مدينة "القورية"(، محافظة الرقة ) 3دير الزور )

ضحايا في بلدة  3واحدة في بلدة "الغارية الغربية"، و مناطق مختلفة في مدينة الرقة(، محافظة درعا )ضحية

ضحايا، بينما قتل  4ضحايا في مدينة "مسكنة"(. قتل منهم النظام وحلفاؤه  4"نصيب"(، محافظة حلب )

ضحايا في مدينة "مسكنة"  4ضحايا في حي "القصور" في مدينة دير الزور، وقتل  3تنظيم الدولة اإلسالمية 

 26انفجار لغم أرض ي زرعه التنظيم في وقت سابق، وقتلت قوات التحالف الدولي  في محافظة حلب جراء

ضحية في محافظة الرقة، وضحية واحدة في مدينة "القورية" في محافظة دير الزور. وقتلت قوات سوريا 

 ضحايا في حي "الدرعية" في مدينة الرقة.  5الديمقراطية "قسد" 
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 2017 /6 /11األحد  -ث

أطفال وامرأتان؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة  3حية في سورية، بينهم ض 20رصدنا سقوط  -

درعا )ضحية واحدة في بلدة "نصيب"(، محافظة حلب )ضحية واحدة في مدينة "مسكنة"(، محافظة الرقة 

ضحايا في بلدات "املنصورة" و"مزعة ربيعة" و"الحصية" جراء انفجار ألغام  7ضحايا في مدينة الرقة، و 5)

ضحايا في حي "سيف الدولة"(، محافظة دير الزور )ضحية  4رضية زرعها تنظيم الدولة اإلسالمية، وأ

واحدة في بلدة "املوحسن" جراء قصف تعرضت له املدينة من قبل قوات النظام في وقت سابق، وضحية 

ضحايا  7سالمية ضحايا، وقتل تنظيم الدولة اإل  3واحدة في مدينة "القورية"(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

 5جراء انفجار ألغام أرضية في محافظة الرقة كان قد زرعها في وقت سابق، وقتلت قوات التحالف الدولي 

ضحايا في مدينة الرقة وضحية واحدة في مدينة "القورية" في محافظة دير الزور. وقتلت قوات سوريا 

 رقة.   ضحايا في حي "سيف الدولة" في مدينة ال 4الديمقراطية )قسد( 

 2017 /6 /12الثنين  -ج

أطفال؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة الرقة  7ضحية في سورية، بينهم  13رصدنا سقوط  -

ضحايا في  3ضحايا في حي "سيف الدولة"، و 5)ضحيتان في مدينة الرقة، وضحية واحدة في حي "املشلب"، و

ا(، محافظة حلب )ضحية واحدة في مدينة قرية "الحصيوة"(، محافظة درعا )ضحية واحدة في مدينة درع

"مسكنة"(. قتل منهم النظام وحلفاؤه ضحيتين، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضحيتين في محافظة 

ضحايا في "الحصيوة" جراء انفجار لغم زرعه التنظيم. وقتلت قوات  3الرقة، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية 

 ة الرقة.  ضحايا في مدين 6سوريا الديمقراطية 

 2017 /6 /13الثالثاء  -ح

أطفال وامرأتان؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة  9ضحية في سورية، بينهم  27رصدنا سقوط  -

ضحايا في قرية "كسرة شيخ جمعة"، ضحية   5ضحايا في منطقة "قصر البنات" في مدينة الرقة، و 4الرقة )

لطة األسد(، محافظة درعا )ضحيتان في مدينة واحدة من مدينة الرقة قضت تحت التعذيب في سجون س

درعا، وضحيتان في بلدة "داعل" جراء انفجار لغم، وضحية واحدة في قرية "إيب" في منطقة "اللجاة"، 

وضحية واحدة في بلدة "الغارية الغربية"، وضحيتان في بلدة "النعيمة"(، محافظة حمص )ضحية واحدة 

ضحايا برصاص قوات الحرس التركية(، محافظة دير الزور )ضحية  5في قرية "عزالدين"(، محافظة إدلب )

واحدة من بلدة "موحسن" قضت تحت التعذيب في سجون سلطة األسد، وضحية واحدة في بلدة 

ضحايا، وقتلت قوات التحالف  9"الشميطة"، وضحية واحدة في بلدة "بقرص"(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ة وضحيتين في محافظة دير الزور، بينما قتلت قوات حرس الحدود التركية ضحايا في محافظة الرق 9الدولي 

تلت ضحيتان في بلدة "داعل" في محافظة درعا جراء انفجار ألغام أرضية.  5
ُ
 ضحايا. وق
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 2017 /6 /14األربعاء  -خ

أطفال وامرأتان؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة  7ضحية في سورية، بينهم  28رصدنا سقوط  -

ضحية في بلدة "طفس"(، محافظة ريف دمشق  11)ضحية واحدة في بلدة "كفرنايا"(، محافظة درعا )حلب 

ضحايا في مدينة الرقة جراء انفجار ألغام زرعها  3)ضحية واحدة في بلدة "األشعري"(، محافظة الرقة )

ة في بلدة "بداما"(، ضحايا في حي "البريد" وشارع "القوتلي"(، محافظة إدلب )ضحية واحد 8تنظيم الدولة، و

محافظة دير الزور )ضحيتان في منطقة "املعامل"(، محافظة دمشق )ضحية واحدة في حي "جوبر"(. قتل 

ضحايا في مدينة الرقة جراء انفجار  3ضحية، بينما قتل تنظيم الدولة اإلسالمية  15منهم النظام وحلفاؤه 

ضحايا في حي "البريد" وشارع  8اطية )قسد( ألغام أرضية كان قد زرعها، وقتلت قوات سوريا الديمقر 

تلت 
ُ
"القوتلي" في مدينة الرقة، وقتلت القوات التركية ضحية واحدة في بلدة "كفرنايا" في محافظة حلب. وق

 ضحية واحدة في بلدة "األشعري" في محافظة ريف دمشق جراء انفجار لغم أرض ي.

 

 

 يونيو/نية خالل األسبوع الثاني من شهر حزيران( عدد الضحايا الكلي حسب الفترات الزم2 )الشكل
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العدد الكلي للضحايا خالل األسبوع الثاني من شهر حزيران

رجال أطفال نساء
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 يونيو/( أعداد الضحايا في األسبوع الثاني من شهر حزيران3 )الشكل

 

 

 يونيو/( التسلسل الزمني لعدد الضحايا خالل األسبوع الثاني من شهر حزيران4 )الشكل
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 يونيو/هر حزيران( الضحايا حسب الجهة املرتِكبة خالل األسبوع الثاني من ش5 )الشكل
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 القصف .2

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

الحرب الدموية على الشعب السوري أمًرا "اعتيادًيا"، وبالتالي تتخطى احتياجات رصده في كل املناطق 

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

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

 استخالصها منها.

 

 2017 /6 /8الخميس  -أ

 قصف متنوع بري وجوي  -1

حو التالي: منطقة واحدة في محافظة حلب منطقة في سورية، وتفصيلها على الن 40تركز القصف على 

مناطق في محافظة ريف دمشق )بلدات "الظهر األسود" و"الزيات" و"جسرين"(،  3)مدينة "اعزاز"(، و

مناطق في محافظة حمص )مدينتا "تلبيسة" و"كفرالها"، وبلدات: "الفرحانية" و"محمية تليلة"  8و

مناطق في محافظة درعا  8يط "صوامع الجبوب"(، وو"العباسية" و"حقل أراك" و"جبال الشومرية" ومح

 8)درعا البلد، وبلدات "ابطع" و"ايب" و"علما" و"زمرين" و"اليادودة" و"نصيب" و"مخيم درعا"(، و

مناطق في محافظة حماة )مدينة "كفرزيتا"، وبلدات: "تلول الحمر" و"عقرب" و"سوحا" و"الحريشة" 

مناطق في محافظة دير الزور )أحياء "الجبيلة"  7ة"(، وو"حربنفسه" و"ناحية عقيربات" و"القنطر 

و"الحميدية" و"الحويقة" و"العمال"، ومدينة "امليادين" ومنطقة "البانوراما" وبلدة "جديد عكيدات"(، 

مناطق في محافظة الرقة )أحياء "املشلب" و"السباهية" و"الجزرة" و"الصناعة"(، ومنطقة واحدة  4و

منطقة منها، بينما قصفت قوات  30"خان شيخون"(. قصف النظام وحلفاؤه في محافظة إدلب )مدينة 

في محافظة دير الزور، وقصفت قوات سوريا  مناطق 5مناطق في مدينة الرقة و 4التحالف الدولي 

 الديمقراطية )قسد( مدينة "اعزاز" في محافظة حلب.

 اوي السالح الكيم -2

 ال يوجد رصد

 القصف بالذخائر الرتجاجية -3

 وجد رصدال ي

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد
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 القصف بالذخائر الفراغية  -5

 ال يوجد رصد

 القصف بالذخائر الحارقة -6

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفوسفورية بلدتي "الحريشة" و"سوحا" في محافظة حماة. -

" قصف قوات التحالف الدولي بالذخائر الفوسفورية )فوسفور أبيض(، أحياء "املشلب -

 و"الجزرة" و"السباهية" في مدينة الرقة.

 ملراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصفا -7

استشهد متطوع في الدفاع املدني في بلدة "التلول الحمر" في محافظة حماة، وممرض في مدينة  -

 "طفس في محافظة درعا جراء قصف النظام وحلفائه لتلك املناطق.

ا في قرية "جديد عكيدات" في محافظة دير است - هدف النظام وحلفاؤه مسجًدا ومستشفى ميدانيًّ

 أشخاص من الكادر الطبي في املستشفى. 5الزور، ما أدى إلى مقتل 

ا يعمل لدى املرصد السوري لحقوق اإلنسان جراء  - كما قتلت قوات التحالف الدولي صحفيًّ

فت مسجد "النور" في حي الدرعية في مدينة القصف الذي تعرضت له مدينة الرقة، وقص

 الرقة.

 

 2017 /6 /9لجمعة ا -ب

 قصف متنوع بري وجوي  -1

منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو  التالي : منطقة واحدة في محافظة حلب  34تركز القصف على 

ا" و"قليب مناطق في محافظة حماة )مدينة "اللطامنة"، وبلدات "السرمانية" و"سوح 6)مدينة "اعزاز"(، و

مناطق في محافظة حمص )بلدات "الطيبة الغربية" و"الغنطو"  7الثور" و"أبو حنايا" وناحية "عقيربات"(، و

مناطق  4تدمر ومنطقة "صوامع الحبوب"(، و -و"العباسية" و"السكرية" و"محمية التليلة" وطريق السخنة

مناطق في محافظة دير  4"النعيمة"(، وفي محافظة درعا )درعا البلد وحي طريق السد ومخيم درعا وبلدة 

مناطق في محافظة ريف دمشق  3الزور )مدينة "امليادين" وأحياء "الصناعة" و"الجورة" و"هرابش"(، و

مناطق في محافظة الرقة )أحياء "القطار"  5)بلدات "تل دكوة" و"بير القصب" و"تل الدخان"(، و

حلب(، ومنطقة واحدة في محافظة إدلب )منطقة "جسر  -و"السباهية" و"الجزرة" و"املشلب" وطريق الرقة

الشغور"(، ومنطقتان في محافظة الالذقية )بلدتا "كلز" و"سلور"(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي 

مناطق في محافظة  4منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي  24"جوبر"(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

دير الزور، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية حيي "هرابش" و"الجورة" في مدينة الرقة ومنطقتين في محافظة 
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دير الزور، وقصفت قوات سوريا الديمقراطية مدينة "اعزاز" في محافظة حلب، وحي "القطار" في مدينة 

 الرقة.  

 اوي لسالح الكيما -2

 ال يوجد رصد

  القصف بالذخائر الرتجاجية -3

 ال يوجد رصد.

 لعنقوديةالقصف بالذخائر ا -4

 ال يوجد رصد

 القصف بالذخائر الفراغية -5

 قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية بلدة "الطيبة الغربية" في محافظة حمص.

 القصف بالذخائر الحارقة -6

قصفت قوات التحالف الدولي بالفوسفور األبيض أحياء "السباهية" و"املشلب" و"الجزرة" في مدينة  -

 الرقة.

 بالنابالم درعا البلد.قصف النظام وحلفاؤه  -

 ملراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصفا -7

 قصفت قوات التحالف الدولي مبنى البريد القديم ومبنى الحرفيين في مدينة الرقة. -

 قصفت قوات سوريا الديمقراطية فرن "العنيزان" في حي "القطار" في مدينة الرقة. -
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 2017 /6 /10لسبت ا -ت

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة دير الزور  10منطقة في سورية، ويتوزعون على النحو اآلتي:  43تركز القصف على  -

)مدينتا "امليادين" و"القورية"، وبلدات "جديد عكيدات" و"محيمدة" و"حوايج بو مصعة" و"عياش" 

في محافظة حماة )مدينة اللطامنة،  مناطق 4و"الخريطة"، وأحياء "هرابش" و"القصور" و"الجورة"(، و

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد وحي طريق السد  9وبلدات "الرويضة" و"حربنفسه" و"السطحيات"(، و

مناطق في  6ومخيم درعا، وبلدات "النعيمة" و"اليادودة" و"صيدا" و"الغارية الغربية" و"غرز" و"نصيب"(، و

ة"، وبلدة "الفرحانية" و"حقل األرك" و"محمية التليلة" محافظة حمص )مدينتا "تلدهب" و"السخن

مناطق في محافظة الرقة ) أحياء "السباهي" و"الدرعية" و"الصناعة" و"البتاني"  7و"املحطة الثالثة"(، و

منطقة، بينما قصفت قوات  19و"الرومانية" و"القادسية" و"شارع النور"(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

مناطق في محافظة دير الزور. وقصف تنظيم الدولة  7محافظة الرقة و مناطق في 6التحالف الدولي 

اإلسالمية أحياء "هرابش" و"الجورة" و"القصور" في مدينة دير الزور. وقصفت قوات سوريا الديمقراطية 

 "قسد" حي "الدرعية" في مدينة الرقة.   

 اوي السالح الكيم -2

 ال يوجد رصد

 القصف بالذخائر الرتجاجية -3

 ال يوجد رصد.

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد

 القصف بالذخائر الفراغية  -5

 ال يوجد رصد.

 القصف بالذخائر الحارقة -6

قصفت قوات التحالف الدولي بالفوسفور األبيض أحياء "الرومانية" و"القادسية" و"الصناعة" 

 و"السباهية" في مدينة الرقة.

 اإلعالمية التي وثقنا استهدافها بالقصفاملراكز الحيوية والكوادر الطبية و  -7

قصفت قوات التحالف الدولي مسجدين في قريتي "محيميدة" و"جوايح بو مصعة"، ومستشفى "فاطمة 

 الزهراء" )مستشفى التوليد( في مدينة امليادين في محافظة دير الزور.
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 2017 /6 /11ألحد ا -ث

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة درعا )درعا  7، وتفصيلها على الشكل اآلتي: منطقة في سورية 35تركز القصف على  -

 8البلد ومخيم درعا، وبلدات "النعيمة" و"املزيريب" و"الغارية الغربية" و"اليادودة" وحي طريق السد(، و

مناطق في محافظة حمص )مدن "السخنة" و"كفرالها" و"الرستن" وتلبيسة" و"تلدهب"، ومنطقة 

مناطق في محافظة حماة )مدينة "اللطامنة"، وبلدات "حر  6علة" و"حويسيس"(، والصوامع، وبلدتا "تيرم

مناطق في محافظة الرقة )أحياء:  9بنفسه" و"حمادة عمر" و"سوحا" و"السطحيات"  و"قليب الثور"(، و

"الدرعية" و"املشلب" و"الجميلي" و"الرومانية" و"الرميلة" و"الصناعة" و"سيف الدولة" وشارع الباسل 

مناطق في محافظة دير الزور )دوار الصالحية وبلدة "حطلة" ومدينة "القورية"(،  3نطقة البانوراما(، ووم

 25ومنطقتان في محافظة القنيطرة )"سد املنطرة" وبلدة "أم العظام"(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

ورية" في محافظة دير مناطق في محافظة الرقة ومدينة "الق 7منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي 

 الزور، وقصفت قوات سوريا الديمقراطية )قسد( حيي "املشلب" و"سيف الدولة" في مدينة الرقة.

 اوي السالح الكيم -2

 ال يوجد رصد

 القصف بالذخائر الرتجاجية -3

 ال يوجد رصد

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد

 القصف بالذخائر الفراغية -5

 ال يوجد رصد

 ائر الحارقةالقصف بالذخ -6

 قصف النظام وحلفاؤه بالنابالم مخيم درعا. -

 قصفت قوات التحالف الدولي بالفوسفور األبيض حيي "الصناعة" و"الرومانية" في مدينة الرقة. -

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -7

 ال يوجد رصد
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 2017 /6 /12لثنين ا -ج

 جوي قصف متنوع بري و  -1

مناطق في محافظة درعا  10منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو التالي:  44تركز القصف على  -

)درعا البلد، وبلدات "رخم" و"أم املياذن" و"صيدا" و"طفس" و"غرز" و"إبطع" و"الكرك الشرقي" 

أم شرشوح" مناطق في محافظة حمص )بلدات "الفرحانية" و"الغنطو" و" 5(، و52و"اليادودة" واللواء 

تدمر(، ومنطقتان في محافظة إدلب )مدينة "جسر الشغور" وبلدة  -و"حويسيس" وطريق السخنة 

منطقة في محافظة حماة )مدينتا "اللطامنة" و"كفرزيتا"، وبلدات "أم ميل" و"حمادة عمر"  15"بداما"(، و

" و"جروح" و"عرشونة" و"أبو حنايا" و"البرغوثية" و"العصافرة" و"صلبا" و"حربنفسه" و"بستان صبيح

مناطق في محافظة الرقة )أحياء "الصناعة" و"حطين"  4و"رسم العبد" و"مسعود" و"تل عدمة"(، و

مناطق في محافظة دير الزور )أحياء "العمال" و"الجبيلي" و"الحويقة"  6و"املشلب" و"سيف الدولة"(، و

واحدة في محافظة حلب )قرية و"الجورة"، ومحيط مطار دير الزور ودوار البانوراما(، ومنطقة 

"كفرحمرة"(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي جوبر(، ومنطقة واحدة في محافظة ريف دمشق 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي منطقتين في  40)مدينة "دوما"(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

محافظة دير الزور، وقصفت قوات سوريا  مدينة الرقة، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية حي "الجورة" في

 في مدينة الرقة. قسد( منطقتينالديمقراطية )

 اويةاألسلحة الكيم  -2

 ال يوجد رصد

 القصف بالذخائر الرتجاجية -3

 ال يوجد رصد

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد.

 القصف بالذخائر الفراغية -5

 ال يوجد رصد

 القصف بالذخائر الحارقة -6

 ".وحلفاؤه بالنابالم "درعا البلد قصف النظام

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -7

 قصف النظام وحلفاؤه مركًزا للدفاع املدني وسيارة إسعاف في مدينة درعا.
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 2017 /6 /13لثالثاء ا -ح

 قصف متنوع بري وجوي  -1

مناطق في محافظة حماة )بلدات  9النحو اآلتي: منطقة في سورية موزعة على  37تركز القصف على 

"حربنفسه" و"أبو حنايا" و"أبو جبيالت" و"قليب الثور" و"عرشونة" و"الخريجة" و"صلبا" و"العلباوي" 

وناحية "عقيربات"(، ومنطقة واحدة في محافظة حلب )بلدة "سكرية"(، ومنطقتان في محافظة ريف 

منطقة في محافظة درعا )درعا البلد وحي طريق السد  12، ودمشق )بلدتا "بير القصب" و"عين ترما"(

ومخيم درعا، وبلدات "النعيمة" و"الغارية الغربية" و"أم الخرز" و"قصر الصايغ" و"أيب" و"الجسري" 

السخنة، وحقل آرك(،  -و"الثالج" و"صيدا" و"اليادودة"(، ومنطقتان في محافظة حمص )طريق تدمر

مناطق في محافظة دير الزور ) مدينة  5نيطرة )"تل الحمرية"(، وومنطقة واحدة في محافظة الق

مناطق في محافظة الرقة  5"امليادين" وبلدتا "بقرص" و"الشميطة" وأحياء "الحميدية" و"الجورة"(، و

)شارع املنصور وحيا "البريد" و"حطين" ومنطقة "قصر البنات" وبلدة "كسرة شيخ جمعة"(. قصف منها 

مناطق  3و محافظة الرقةمناطق في  4منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي  28النظام وحلفاؤه 

في محافظة دير الزور، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية حي "الجورة" في مدينة دير الزور، وقصفت 

 قوات سوريا الديمقراطية )قسد( شارع املنصور في مدينة الرقة.

 السالح الكيماوي  -2

 ال يوجد رصد

 خائر الرتجاجيةالقصف بالذ -3

 ال يوجد رصد

 القصف بالذخائر العنقودية -4

 ال يوجد رصد

 القصف بالذخائر الفراغية -5

 ال يوجد رصد

 القصف بالذخائر الحارقة -6

 قصف النظام وحلفاؤه بالنابالم درعا البلد.

 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -7

 سجد "الشهداء" في حي "الحميدية" في مدينة دير الزور.قصف النظام وحلفاؤه م -

 قصف قوات سوريا الديمقراطية )قسد( "املسجد الكبير" في شارع املنصور في مدينة الرقة. -
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 2017 /6 /14ألربعاء ا -خ

 قصف متنوع بري وجوي  -1

 مناطق  في محافظة ريف دمشق 4منطقة في سورية؛ موزعة على النحو اآلتي:  44تركز القصف على 

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد  8)مدينة "حرستا" وبلدات "حزرما" و"تل فرزات" و"مغر املير"(، و

مناطق في  4وحي طريق السد ومخيم النازحين، وبلدات "جدل" و"صيدا" و"داعل" و"طفس" و"غرز"(، و

اطق في محافظة من 7محافظة الرقة )حيا "البريد" و"حطين" وشارع "القوتلي" وبلدة "العكيرش ي"(، و

حماة )مدينة "اللطامنة"، وبلدات "عقارب" و"حربنفسه" و"الحردانة" و"اللج" و"عرشونة" 

منطقة في  14و"البرغوثية"(، ومنطقتان في محافظة حمص )مدينة "تلبيسة" وبلدة "الفرحانية"(، و

نة محافظة دير الزور ) حي "الصناعة" ومحيط "الهجانة" ومحيط مستشفى "عائشة" في مدي

"البوكمال"، وأحياء "العمال" و"الرصافة" و"الحميدية" و"الجميلي" و"البانوراما"، وقرى "مراط" 

و"حطلة" و"الجفرة" ومنطقة "املعامل" ومنطقة "املقابر" ومحيط مطار دير الزور العسكري(، 

ب )مدينة ومنطقتان في محافظة حلب )بلدة "كفرنايا" وحي جمعية الزهراء(، ومنطقتان في محافظة إدل

"جسر الشغور" وبلدة "بداما"(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي "جوبر"(. قصف منها النظام 

مناطق في  3منطقة، بينما قصفت قوات التحالف بلدة "العكيرش ي" في محافظة الرقة، و 36وحلفاؤه 

في محافظة حلب، مدينة "البوكمال" في محافظة دير الزور، وقصفت القوات التركية قرية "كفرنايا" 

   مناطق في مدينة الرقة. 3وقصفت قوات سوريا الديمقراطية )قسد( 

 السالح الكيماوي  -2

 ال يوجد رصد

 القصف بالذخائر الرتجاجية -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
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 كز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصفاملرا -7

قصف النظام وحلفاؤه مدرسة تأوي نازحين، وسيارة إسعاف في بلدة "طفس" في محافظة درعا.  -

 وقصف النظام وحلفاؤه مخيًما للنازحين في قرية "اللج" في محافظة حماة.

 

 

املحّرمة دولًيا حسب الفترة الزمنية خالل األسبوع الثاني  ( عدد الهجمات باستخدام الذخائر6 )الشكل

 يونيو/من شهر حزيران

 

 

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

 يونيو/شهر حزيران

 

1

14

051015
عدد الهجمات

من شهر عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دولًيا خالل األسبوع الثاني

حزيران

حارقة فراغية

111

2

66

1

22

11

0

1

2

3

4

5

6

7

ن عدد الهجمات على املراكز الحيوية والكوادر الطبية والدفاع املدني خالل األسبوع الثاني م

حزيرانشهر 

مخيمات مدارس أفران مستشفيات طواقم طبية أماكن عبادة

صحافة دفاع مدني سيارات إسعاف مراكز اتصاالت مراكز حيوية أخرى 
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 يونيو/من شهر حزيران( عدد املجازر حسب الجهة املرتِكبة خالل األسبوع الثاني 8 )الشكل

  

5

2

1

3

0

1

2

3

4

5

6

قسدحرس تركيالنظام وحلفاؤهالتحالف الدولي

عدد املجازر املرتكبة خالل األسبوع الثاني من شهر حزيران
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 التهجير القسري  .3

 6/2017 /8الخميس   -أ

(، إن مئات العائالت نزحت من 8/6/2017قال املجلس املحلي ملدينة درعا، جنوبي سورية، الخميس ) -

أحياء املدينة، خالل ثالثة أشهر من التصعيد، الذي تنفذه قوات النظام. وأوضح رئيس املجلس، محمد 

، خرجوا من أحياء، لم يسمها، تتعرض لقصف 800إلى  600ت النازحة يتراوح بين مساملة، أن عدد العائال 

عنيف من قوات النظام، بعد فترة هدوء نسبي. ولم يتمكن املجلس من إحصاء العائالت النازحة بدقة وال 

تحديد وجهة نزوحها، بسبب ظروف املعارك وشدة القصف، على حد قول "مساملة"، الذي ناشد األهالي 

 جالس املحلية واملنظمات املدينة، تقديم يد العون للنازحين.وامل

 9/6/2017الجمعة  -ب

منطقة سوق  الرقة عبرعائلة خرجت من مدينة  26(، إن قرابة 9/6/2017قال ناشطون، الجمعة ) -

الغنم "املاكف" وتمكنت من الوصول إلى مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(؛ حيث نقلوا 

فيما اعتقلت األخيرة ثمانية شبان من النازحين بتهمة االنتماء للتنظيم. ولفت  الرقة، الكرامة شرقيإلى مخيم 

الناشطون، أن التنظيم بدأ بمصادرة األبنية السكنية في أحياء مدينة الرقة التي تحوي على أقبية أو مالجئ 

 وإخراج ساكنيها، من دون ورود تفاصيل إضافية.

 10/6/2017السبت  -ت

(، عودة عشرات 10/6/2017"سرايا أهل الشام" التابعة للجيش السوري الحر، السبت ) أكدت -

العائالت الالجئة في مخيمات بلدة "عرسال" اللبنانية، إلى منطقة القلمون الغربي بريف دمشق، جنوبي 

لألنباء، . وقال عضو مجلس الشورى في "سرايا الشام"، ويدعى "أبو علي"، في تصريح لوكالة "سمارت" سورية

كم شمال دمشق(، بوساطة من شخص يدعى "أبو  41عائلة، عادوا إلى قرية عسال الورد ) 150إن حوالي 

طه العسالي" لديه "معارف" مع الجيش اللبناني، كما فاوض ألخذ تعهدات من النظام وميليشيا "حزب هللا" 

 اللبناني بعدم االقتراب من هذه العائالت.

 11/6/2017األحد  -ث

(، إنها قدمت عيادة متنقلة إلى املجلس املحلي 11/6/2017جنة إعادة االستقرار"، األحد )قالت "ل -

، لتخّدم مهجري حي الوعر بحمص، وسط البالد، سوريةكم شرق حلب(، شمالي  125ملدينة جرابلس )

 وسط انتشار لبعض األمراض، نتيجة الظروف الصحية السيئة.

 12/6/2017الثنين  -ج

، االثنين سوريةكم جنوب مدينة الحسكة(، شمالي شرقي  70هول )قالت إدارة مخيم ال -

عائلة عراقية الجئة وسورية نازحة وصلوا إلى املخيم، خالل األسبوع  550(، إن أكثر من 12/6/2017)
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 عراقية،عائلة  44الفائت، هاربين من مناطق سيطرة تنظيم "الدولة اإلسالمية" في البلدين. حيث وصلت 

، في اليوم 211 تضم شخًصاعائلة سورية،  55، فيما وصلت اشخصً  232(، تضم 11/6/2017األحد )

 227الشهر الجاري، كما وصلت  السادس منأخرى سورية، في  43عائلة عراقية و 184نفسه. ووصلت 

 عائلة عراقية من مناطق البعاج واملوصل.

 13/6/2017الثالثاء  -ح

 ال يوجد رصد -

 14/6/2017األربعاء  -خ

 ال يوجد رصد -
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 أخبار اللجوء .4

 6/2017 /8الخميس  -أ

 500غذائية على  ا(، طرودً 8/6/2017لإلغاثة والتضامن التركية، الخميس )« إيليك»وزعت جمعية  -

، منسق مساعدات سورية في «خليل قورقوت»أسرة الجئة سورية في والية كليس جنوبي البالد. وقال 

م املساعدات على الالجئين السوريين من دون توقف. وأضاف أن الطرود الجمعية، إنهم يواصلون تقدي

الغذائية تضمنت مستلزمات تموينية عدة شملت: السكر، الشاي، األرز، الزيتون، املعكرونة، الحلوى، 

 امللح، العدس، الزيت.

 9/6/2017الجمعة   -ب

الحدودي، « باب السالمة»عبر املقابل مل« أونجو بينار»وافقت السلطات التركية على فتح أبواب معبر  -

« ترك»ليتمكن املئات من الالجئين السوريين من قضاء عيد الفطر في بالدهم ومع أقاربهم. وأشار موقع 

خالل الساعات املاضية، حيث سمحت الحكومة التركية لعدد  اكبيرً  ابرس، أن املعبر الحدودي شهد ازدحاًم 

 .(1)وازات سفر، من العبور إلى األراض ي السوريةكبير من الالجئين السوريين الذين يملكون ج

 10/6/2017السبت  -ت

قوات تابعة للفوج املجوقل ومديرية املخابرات اللبنانية بحمالت دهم  ،(10/6/2017السبت ) قامت، -

واعتقال طالت السوريين املقيمين في مدينة الهرمل واملناطق املجاورة، بما فيها مخيمات الالجئين السوريين 

وقامت بمصادرة خمس دراجات نارية، بحجة أن أصحابها ال  اسوريً  االجئً  31قة؛ حيث اعتقلت في املنط

 
ً
ثبوتية. وحسب ناشطين، فإن سياسة التضييق التي يتبعها الجيش اللبناني بحق السوريين  ايملكون أوراق

أنهم دخلوا األراض ي الفارين من الصراع تهدف إلى إجبار األهالي على العودة إلى مناطقهم في سورية، بحجة 

 اللبنانية بطريقة غير شرعية، ومنهم من جرى تسليمه للنظام.

كم شمال مدينة حلب(، شمالي سورية، السبت  44قالت إدارة "معبر باب السالمة" في مدينة اعزاز ) -

ء (، إنها تجهز الستقبال السوريين القادمين من تركيا في زيارة العيد، والتي تبدأ الثالثا10/6/2017)

(13/6/2017.) 

 11/6/2017األحد  -ث

ا 11/6/2017قامت الشرطة األملانية، األحد ) - (، بإلقاء القبض على رجل أملاني طعن الجًئا سوريًّ

 بالسكين في مدينة "نويسترايلتس" شمالي أملانيا.

 

                                                           
 (2لالطالع راجع الملحق رقم ) (1)
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 12/6/2017لثنين ا -ج

رار قطعي للمحكمة ، على حق اللجوء الكامل في أملانيا بعد قاحصل ثالثة الجئين سوريين، مؤخرً  -

، التي قضت لصالحهم ضد الحكومة األملانية ممثلة باملؤسسة االتحادية «هيسن»اإلدارية العليا في والية 

للهجرة والالجئين. ومنح القضاة حق اللجوء للسوريين الثالثة على اعتبار أنهم مهددون باملالحقة السياسية 

 .2015ووصلوا إلى أملانيا عام  في بلدهم، حيث إنهم هربوا من الخدمة العسكرية،

 13/6/2017الثالثاء  -ح

الجئا بينهم سوريون، أثناء محاولتهم العبور من  19(، ضبط 13/6/2017أعلنت تركيا، الثالثاء ) -

الحدود التركية نحو أوروبا، بطريقة "غير قانونية". ونقلت وكالة "األناضول" الرسمية عن مصادر أمنية، 

ك وقوات حماية الحدود، ضبطوا الالجئين خالل قيامهم بدورية في قرية "أسكي لم تسمها، أن عناصر الدر 

كوي" بوالية أدرنة، مضيفة أن الالجئين يحملون جنسيات سورية وباكستانية وفلسطينية وهندية، من 

إلى مقر الهجرة في "أدرنة"، الستكمال  او ديتقا الالجئيندون اإلشارة إلى أعداد أي منهم. وأوضحت أنه 

 اإلجراءات القانونية بحقهم، من دون ذكر مصيرهم بعد ذلك، فيما إذا سيتم ترحيلهم من البالد.

، الثالثاء سوريةكم شمال مدينة حلب(، شمالي  44قالت إدارة "معبر باب السالمة" في مدينة اعزاز ) -

من استقبال  ، عبر املعبر، في أول يومسورية(، إن ألف ومئة سوري دخلوا من تركيا إلى 13/6/2017)

بمناسبة عيد الفطر. وأوضح مدير املعبر، قاسم القاسم، أنه من الساعة الثامنة  سوريةالزيارات إلى 

صباحا وحتى الثالثة ظهرا، تمكن ألف ومئة الجئ من الدخول إلى األراض ي السورية، الفتا أن منظمة "أفاد" 

كان مقرر فتح خمسة ممرات )للنساء،  املسؤول عن عملية العبور لم تفتتح سوى ممر واحد )...( حيث

والرجال، وكبار السن، واألطفال، واملرض ى(، األمر الذي تسبب بأزمة، ووقوع تسعة حاالت إغماء. وأضاف 

  11"قاسم" أن الالجئين السوريين بدأ بالتوافد إلى املعبر من الجانب التركي من الساعة 
ً

 12من يوم  ليال

تراك كان عليهم التواجد باملعبر من الساعة الثامنة صباحا، إال أنهم لم أن املوظفين األ احزيران، مشيرً 

 يبدؤوا حتى التاسعة، األمر الذي جعلهم يعقدون اجتماعا مع الجانب التركي، وفتح ممرات إضافية.

، املدير التنفيذي لشؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا في االتحاد «نيكوالس ويستكوت»تعهد  -

م املزيد من املساعدات إلى لبنان، بسبب مشكلة الالجئين الناجمة عن استمرار األزمة األوروبي، بتقدي

(، جمع املسؤول األوروبي ووزير الخارجية 13/6/2017السورية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الثالثاء )

ة ناقشنا مسألة تسريع حل األزم»، في العاصمة بيروت. وقال "ويستكوت": «جبران باسيل»اللبناني، 

وأضاف املسؤول األوروبي "نتطلع لعقد «. السورية، بما يضمن تسهيل عودة الالجئين السوريين إلى ديارهم

اجتماع حول اتفاقية الشراكة التجارية بين لبنان واالتحاد األوروبي، استتباعا ملؤتمر بروكسل )أبريل/ 

 ملساعدته في هذه الظروف الصعبة".نيسان املاض ي(، لتمكين االتحاد األوروبي من تقديم املزيد للبنان، 
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 14/6/2017ألربعاء ا -خ

(، عن مقتل وجرح سبعة مدنيين برصاص حرس الحدود التركي 14/6/2017أفاد ناشطون، األربعاء ) -

، بالقرب من سورية)الجندرما(، أثناء محاولتهم الدخول إلى األراض ي التركية من محافظة إدلب، شمالي 

 الجانب السوري.التركية، على -الحدود السورية

 

 خريطة السيطرة العسكرية .5

 8/6/2017الخميس  -أ

كم شرق مدينة حلب(، شمالي سورية، الخميس  85أكد رئيس املجلس املحلي ملدينة مسكنة ) -

(، تقدم قوات النظام إلى داخل الحدود اإلدارية ملحافظة الرقة، وسيطرتها على قريتين بريفها 8/6/2017)

املحلي، إبراهيم املحمد، إن قوات النظام سيطرت، قبل عدة أيام، على قريتي الغربي. وقال رئيس املجلس 

كم غرب مدينة الرقة(، بظل غطاء جوي روس ي بعد انسحاب تنظيم "الدولة  90دبس ي فرج وفخيخة )

اإلسالمية" منها. وبهذا التقدم، باتت قوات النظام تتقاسم السيطرة على الريف الغربي للمحافظة مع "قوات 

كم غرب مدينة الرقة( وبعض القرى بمحيطها  55ا الديمقراطية" التي تسيطر على مدينة الطبقة )سوري

وصوال إلى قرية أبو عاص ي، وبين تنظيم "الدولة" الذي يسيطر على القرى املتوسطة بين الطرفين من قرية 

 أبو عاص ي وصوال إلى دبس ي فرج.

(، خالل 8/6/2017خمسة آخرون، الخميس )قتل عنصر من "حركة أحرار الشام اإلسالمية" وجرح  -

كم جنوب مدينة حماة(، وسط  26التصدي ملحاولة قوات النظام التقدم باتجاه بلدة "حر بنفسه" )نحو 

 .سورية

(، على حساب تنظيم "الدولة 8/6/2017تقدمت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، الخميس ) -

 .سوريةالرقة، شمالي شرقي  اإلسالمية"، وسيطرت على حي الجزرة غربي مدينة

" املنضوية ضمن 13(، بين "هيئة تحرير الشام" و"الفرقة 8/6/2017اندلعت اشتباكات، الخميس ) -

صفوف "جيش إدلب الحر" التابع للجيش السوري الحر، جنوب مدينة إدلب، ما أدى ملقتل عناصر 

على مقر  ار الشام" شنت هجوًم للطرفين، وقيادي في الشرطة الحرة. وأوضح الناشطون، أن "هيئة تحري

"، ومقر املهام الخاصة، حيث اندلعت اشتباكات في شارع الكورنيش في مدينة 13الفرقة "لـ القيادة العامة 

 كم جنوب مدينة إدلب(، ما أسفر عن مقتل خمسة من الطرفين وجرح أخرين.32معرة النعمان )

و"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( (، اشتباكات بين "الجيش الحر" 8/6/2017دارت، الخميس ) -

أثناء محاولة األخيرة التقدم باتجاه قرية "الجديدة" قرب مدينة اعزاز شمال حلب، وقال القائد العسكري 

كم شمال غرب مدينة أعزاز(،  2في "لواء جند اإلسالم"، حسين حمدان، إن "قسد" اقتحمت قرية الجديدة )
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تعادة "الحر" القرية ومقتل مقاتلين له مقابل عنصرين لـ"قسد". من ثالث جهات، وانتهت االشتباكات باس

كذلك دارت اشتباكات بين الطرفين قرب املستشفى الوطني غرب مدينة أعزاز، وأسفرت عن مقتل 

عنصرين لـ"قسد" وتدمير سيارة لها، كما دارت مواجهات عند "تل مالد" وقريتي "السيد علي" و"معرين"، لم 

 وفق "حمدان". تسفر عن سقوط قتلى،

 6/2017 /9الجمعة  -ب

ومعمل  17(، سيطرتها على الفرقة 9/6/2017أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، الجمعة ) -

. وقالت "قسد" في حسابها على تطبيق سوريةالسكر على األطراف الشمالية ملدينة الرقة، شمالي شرقي 

اتت قريبة من أولى أحياء املدينة من الجهة ومعمل السكر وب 17"تلغرام"، أنها سيطرت على الفرقة 

ومعمل السكر خط الدفاع  17الشمالية، بعد اشتباكات مع تنظيم "الدولة اإلسالمية"، إذ تعتبر الفرقة 

 األول للتنظيم في الجهة الشمالية للمدينة.

(، إن قوات النظام سيطرت على "تل دكوة" 9/6/2017قال "جيش أسود الشرقية"، الجمعة ) -

 ، بعد غارات مكثفة من سالح الجو الروس ي.سوريةجنوبي  (،كم شرق العاصمة دمشق 62ستراتيجي )اال 

على "تل مسيطمة" شرق العاصمة  (، السيطرة9/6/2017أعلن الجيش السوري الحر، الجمعة ) -

 ، بعد اشتباكات مع قوات النظام واملليشيات املوالية لها، فيما خسر "تل دكوة"سوريةدمشق، جنوبي 

بعد غارات مكثفة من سالح الجو الروس ي. وقال "جيش أسود  (،كم شرق العاصمة دمشق 62االستراتيجي )

الشرقية"، في حسابه بتطبيق التراسل الفوري "تلغرام" أنه سيطر على "تل مسيطمة" غرب "بئر القصب" 

اشتباكات مع قوات كم جنوب شرق العاصمة دمشق( بالتعاون مع "قوات الشهيد أحمد العبدو"، بعد  51)

النظام واملليشيات اإليرانية املساندة لها، ما أسفر عن مقتل العشرات من األخيرة، بينهم ضابط برتبة عميد 

 وأسر عدد آخر من العناصر.

(، إنها سيطرت على حي "املشلب" 9/6/2017قالت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، الجمعة ) -

، عقب إعالنها السيطرة على الحي ذاته قبل سوريةرقة(، شمالي شرقي كم عن مركز مدينة ال 3بالكامل )

يومين. وكانت "قسد" أعلنت، قبل يومين من هذا التاريخ، أن قواتها تمكنت من اقتحام مدينة الرقة من 

الجهة الشرقية وسيطرت على حي "املشلب"، كما سيطرت على "تل قلعة هرقل" من الجهة الغربية للمدينة. 

لتنظيم "الدولة اإلسالمية" قتلوا خالل  اقسد" على قناتها في تطبيق "تلغرام"، إن عشرين عنصرً وأفادت "

 إلى تدمير عربتين مفخختين لألخير، مع بدء عمليات تمشيط شوارع الحي.
ً
 االشتباكات في الحي، إضافة

قوات النظام (، تفجيره سيارة مفخخة بتجمعات ل9/6/2017أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية، الجمعة ) -

جنوب مدينة مسكنة. ونقلت وكالة "أعماق" تأكيد « محمد ديب»وامليليشيات املساندة لها، في أطراف قرية 

من قوات النظام وتدمير أربع آليات عسكرية مدرعة، تالها رد النظام بالقصف  اعنصرً  15التنظيم، مقتل 

قد أعلنت سيطرتها  االنظام سابًق الصاروخي على مواقع التنظيم بريف حلب الشرقي. وكانت قوات 
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قرية شرق حلب بعد انسحاب مقاتلي التنظيم  18وبمساندة ميليشيات موالية لها، على مدينة مسكنة و

 منها.

قرية وبلدة غرب الرقة، شمالي  16(، إن قوات النظام سيطرت على 9/6/2017قال ناشطون، الجمعة ) -

مية" منها. وأوضح الناشطون أن قوات النظام سيطرت ، بعد انسحاب تنظيم "الدولة اإلسال سوريةشرقي 

على قرى وبلدات )غزالة ودبس ي عنفان ومشرفة الصعب والساملية والصعب والعميرات والغماميز ومعيزيلة 

وشعيب الذكر وخربة الواوي ومشرفة الغجر ومدحير وجريات وترفة والقطيط واملخلف( بظل غطاء جوي 

باتت قوات النظام و"قوات سوريا الديمقراطية" تتقاسمان السيطرة على  يرجح أنه روس ي. وبهذا التقدم،

 الريف الغربي للرقة، فيما انحصر نفوذ التنظيم في الريف الجنوبي الغربي.

  10/6/2017السبت  -ت

قتل تسعة عناصر من قوات النظام واملليشيات املساندة لها، بينهم ضباط وعناصر من جنسيات  -

(، خالل املعارك في محيط مخيم 10/6/2017مقاتلين من الجيش الحر، السبت )أجنبية، فيما قتل خمسة 

، حسب ما صرحت "غرفة عمليات البنيان املرصوص"؛ حيث أعلنت سوريةدرعا وسط املدينة، جنوبي 

"غرفة العمليات"، على قناتها في تطبيق "تلغرام"، مقتل تسعة عناصر للنظام وامليليشيات املساندة له، 

ثة ضباط، وعنصر عراقي وآخر يتبع "حزب هللا" اللبناني، إضافة إلى القيادي امليداني في "الفرقة بينهم ثال

 الرابعة" التابعة للنظام "أحمد تاجو".

(، تقدم قوات النظام 10/6/2017نفى "جيش مغاوير الثورة" التابع للجيش السوري الحر، السبت ) -

كم شرقي مدينة حمص(. وكانت  260زقف" العسكرية )العراقية قرب قاعدة "ال -إلى الحدود السورية 

وسائل إعالم موالية للنظام ادعت أن قواته تقدمت إلى نقطة عند الحدود السورية العراقية والتقت مع 

القوات العراقية وميليشيا "الحشد الشعبي". وأوضح عضو املكتب اإلعالمي لـ"مغاوير الثورة"، البراء 

كم عن الحدود السورية العراقية، إذ تفصلها عنها قاعدة "الزقف"  75عد نحو الفارس، أن قوات النظام تب

 كم غرب القاعدة العسكرية. 20كم عن الحدود، فيما تبعد قوات النظام نحو  50العسكرية التي تبعد نحو 

(، على التالل املطلة على حقل 10/6/2017السبت ) لها،سيطرت قوات النظام وامليليشيات الداعمة  -

ديرالزور" بعد انسحاب تنظيم الدولة منها إثر  -للغاز وطريق بلدة السخنة املتوسطة على طريق "تدمرآرك 

كم فقط،  4القصف املكثف للطيران الحربي على املنطقة، لتبقى املسافة الفاصلة بينها وبين حقل اآلرك 

 حسب الخريطة العسكرية للمنطقة.

ارات التحالف الدولي من دخول مدينة الرقة، السبت تمكنت قوات سوريا الديمقراطية املدعومة بغ -

(، من جهتها الغربية بعدما تمكنت من اقتحام الرقة من الجهة الشرقية وسط معارك عنيفة 10/6/2017)

مع مقاتلي تنظيم الدولة. كما وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية على القسم الغربي من حي السباهية 

 متجهة إلى حي الرومانية.
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 2017 /6 /11د األح -ث

(، سيطرتها على حي الرومانية في 11/6/2017أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، األحد ) -

، أبرز معاقل تنظيم "الدولة اإلسالمية"، بعد إعالنها سوريةالجهة الغربية ملدينة الرقة، شمالي شرقي 

غضب الفرات"، على تطبيق السيطرة على حيين آخرين. وأضافت "قسد"، في بيان، على حساب حملة "

من تنظيم "الدولة"، بينهم قيادي يدعى "أبو خطاب التونس ي"، قتلوا خالل  اعنصرً  11"تلغرام"، أن 

 على الحي. وانتهت بسيطرتهااالشتباكات التي استمرت ليومين، 

وبين (، إن اشتباكات دارت بينهم 11/6/2017قال "جيش الثورة" التابع للجيش السوري الحر، األحد ) -

، من دون وقوع سوريةكم شرق مدينة درعا( جنوبي  33"قوات شباب السنة" على أطراف بلدة معربة )

 خسائر بشرية.

(، جراء اقتتال في مدينة 11/6/2017قتل ثالثة مقاتلين في الجيش السوري الحر وجرح آخرون، األحد ) -

ي" ومجموعة تابعة لـ"الفوج األول"، ، بين "املجلس العسكر سوريةكم شرق مدينة حلب(، شمالي  38الباب )

 صدر بيان الحق من قيادة الفوج يؤكد أنها مفصولة من صفوفه.

 2017 /6 /12الثنين  -ج

(، إنها اقتحمت حيين جديدين في 12/6/2017قالت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، االثنين ) -

، فيما خسرت عناصر بانفجار سوريةمدينة الرقة، أبرز معاقل تنظيم "الدولة اإلسالمية"، شمالي شرقي 

مفخخة لألخير، بحسب مصدر محلي. وقالت "قسد"، في بيان، نشر على حساب حملة "غضب الفرات" 

على تطبيق "تلغرام"، إنها اقتحمت حيي الصناعة في الجهة الشرقية للمدينة، وحطين في الجهة الغربية، 

له، بحسب البيان. إلى ذلك، قال  اعنصرً  23فيها  اندلعت على إثر ذلك اشتباكات مع عناصر التنظيم قتل

ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي، إن "قسد" سيطرت على كلية العلوم املقابلة ملسجد "أويس" في 

 حي الصناعة، بعد مواجهات مع التنظيم.

(، محاولة تسلل لقوات النظام على جبتهي حوش 12/6/2017صد "جيش اإلسالم"، االثنين ) -

اهرة والريحان بالغوطة الشرقية في ريف دمشق؛ حيث دارت بعد منتصف الليلة املاضية اشتباكات الضو 

عنيفة بين قوات النظام املدعومة بامليليشيات اإليرانية وجيش اإلسالم على جبتهي حوش الضواهرة 

والريحان بالغوطة الشرقية، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف بعد فشل مجموعة من قوات النظام 

 .إلى املنطقةالتسلل ب

 13/6/2017الثالثاء  -ح

(، ملحاولة تقدم 13/6/2017تصدت فصائل من "الجيش السوري الحر" و"كتائب إسالمية"، الثالثاء ) -

قوات سوريا الديمقراطية "قسد" باتجاه قلعة سمعان القريبة من مدينة دارة عزة غرب حلب؛ إذ تمكنت 
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ة محدودة قبل أن تستعيد الفصائل السيطرة عليها بعد األخيرة من السيطرة على نقطتين هناك لفتر 

 اشتباكات أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

-الرصافة-(، إن قوات النظام سيطرت على جزء من طريق إثريا13/6/2017قال ناشطون، الثالثاء ) -

ضح ناشطون على . وأو سوريةالرقة االستراتيجي، وذلك بعد تقدمها إلى ست قرى جنوب شرق حلب، شمالي 

مواقع التواصل االجتماعي أن قوات النظام تقدمت إلى قرى رجم العسكر وحقل الرصافة وبئر إمباج وضهر 

كم شرق مدينة حلب(، واملحاذية للحدود  100إمباج وأبو صوصة وجب أبيض جنوبي شرقي ناحية مسكنة )

على أجزاء من الطريق االستراتيجي الذي اإلدارية ملحافظة الرقة من الجهة الغربية. وسيطرت قوات النظام 

خناصر، والذي يعد أيضا طريق إمداد رئيس لتنظيم "الدولة اإلسالمية" بين -يعد امتدادا لطريق إثريا

 املناطق الخاضعة لسيطرته في محافظات الرقة وحمص وحماة.

 22(، سيطرة قوات النظام على بلدة حوش الضواهرة )13/6/2017نفى "جيش اإلسالم"، الثالثاء ) -

كم شرق العاصمة دمشق(، بعد تصديه ملحاولة األخيرة بالتقدم فيما أعلن مقتل ثالثة من عناصره 

 باشتباكات.

، الثالثاء سوريةكم شمال شرق مدينة حلب( شمالي  103أعلنت املؤسسة األمنية في مدينة جرابلس ) -

(، أن مقاتلي الجيش السوري الحر أسروا عنصرين لقوات النظام في قرية سكرية التابعة 13/6/2017)

 كم شرق مدينة حلب( خالل استطالعهما ملنازل القرية، واستولوا على أسلحتهما. 60لناحية عريمة )

تنظيم "الدولة اإلسالمية" (، بمواجهات مع 13/6/2017عنصرا من قوات النظام، الثالثاء ) 11قتل  -

. وتصدى تنظيم سوريةكم جنوب شرق مدينة حماة(، وسط  30في قرية "البرغوثية" التابعة ملدينة سلمية )

"الدولة" ملحاولة قوات النظام التقدم على القرية؛ حيث اندلعت اشتباكات بين الطرفين وسط قصف 

 طقة االشتباكات.لطائرات حربية ومروحية تابعتين للنظام وروسيا على من

من جانب، ” الدولة اإلسالمية“(، بين عناصر تنظيم 13/6/2017اندلعت اشتباكات عنيفة، الثالثاء ) -

وقوات النظام املدعمة باملسلحين املوالين لها من جنسيات سورية وغير سورية وقوات النخبة في حزب هللا 

غربي؛ حيث تقدمت قوات النظام من الريف اللبناني من جانب آخر، على محاور في ريف الرقة الجنوبي ال

يسيطر ” الدولة اإلسالمية“مواقع وقرى كان تنظيم  9الشرقي ملدينة الطبقة، نحو الجنوب، وسيطرت على 

 عليها، وتمكنت من الوصول إلى الطريق الواصل بين مدينة سلمية ومدينة الرقة.

من جهة، والفصائل ” اإلسالمية الدولة“(، بين تنظيم 13/6/2017دارت اشتباكات، الثالثاء ) -

اإلسالمية من جهة أخرى، في محور البساتين الفاصلة بين حي الحجر األسود وبلدة يلدا في ريف دمشق 

 الجنوبي.
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 14/6/2017ألربعاء ا -خ

(، االشتباكات بين قوات النظام واملسلحين املوالين لها من جنسيات 14/6/2017استمرت، األربعاء ) -

من جهة أخرى، في محور حقل آرك النفطي بريف ” الدولة اإلسالمية“ن جهة، وتنظيم سورية وغير سورية م

حمص الشرقي، على الطريق الواصل بين مدينتي تدمر والسخنة، ببادية حمص الشرقية، وقد سيطرت 

على حقل آرك النفطي، ثم تمكنت من السيطرة على الحقل، متقدمة بذلك نحو مدينة  النظام نارًياقوات 

 نة التي تعد آخر مدينة يسيطر عليها تنظيم "الدولة اإلسالمية" في محافظة حمص.السخ

(، إن قوات النظام السوري وميليشيات مساندة لها، سيطرت 14/6/2017قال ناشطون، األربعاء ) -

كم غرب الرقة(. وذكر 55على قرية وآبار نفط خاضعة لتنظيم "الدولة اإلسالمية"، قرب مدينة الطبقة )

ون على مواقع التواصل االجتماعي، أن قوات النظام وامليليشيات سيطرت على مفرق الرصافة الناشط

وحقول نفط الصفيح والثورة وصفيان، وقرية الصفيان، جنوب مدينة الطبقة، بعد انسحاب تنظيم 

 "الدولة" منها.
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  ياملستجدات املحلية والدولية في ما يتعلق بامللف السور  -ثانًيا

 املستجدات املحلّية -1

 2017 /6 /8الخميس  -أ

(، قوات النظام بقصف مواقع لـ 8/7/2017اتهم "مجلس سوريا الديمقراطية" )مسد(، الخميس ) -

"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( في ريف الرقة. وقالت الرئيسة املشتركة لـ "مسد"، إلهام أحمد، في 

(، مواقع "قسد" بهدف "عرقلة 7/6/2017ظام قصف، األربعاء )تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، إن الن

حملة تحرير الرقة"، دون ذكر تفاصيل أخرى. فيما أفاد ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي أن النظام 

 كم غرب الرقة(. 7قصف مواقع األخيرة في قرية هرقلة )

مدينة حلب(، شمالي سورية، كم شمال شرق  125أعلنت "املؤسسة األمنية" في مدينة جرابلس ) -

(، أن "مجموعة مسلحين" يترأسها قيادي سابق في "فرقة السلطان مراد" غادرت 8/6/2017الخميس )

املدينة إلى مناطق سيطرة قوات النظام، بعد استدعائهم للتحقيق بتهم نهب وخطف وسرقة. وجاء في بيان 

بقضايا تتعلق بالخطف والسرقة بحق القيادي لـ"املؤسسة األمنية"، أنهم تلقوا ادعاءات من املدنيين 

عنصرا من املدينة،  25السابق ويدعى "أبو الخير"، لتفاجئ "املؤسسة" بخروجه مع مجموعته املؤلفة من 

بعد طلبه للتحقيق. ونشر القيادي السابق "أبو الخير" على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك" صورة 

دى النظام بحلب، سهيل الحسن )النمر(، عقب ساعات من صدور تجمعه برئيس فرع املخابرات الجوية ل

 بيان "املؤسسة األمنية".

، الخميس سوريةكم جنوب القنيطرة(، جنوبي  10قالت إدارة مخيم عكاشة قرب بلدة بريقة ) -

 منظمة "آفاق" إلى عالج 8/6/2017)
ً
(، إن قاطنيه يعانون من أزمة مياه بسبب انعدام الخزانات فيه، داعية

 لك.ذ

(، عناصر 8/6/2017، الخميس )سوريةاتهمت "املؤسسة العامة للكهرباء" في محافظة إدلب، شمالي  -

من "حركة أحرار الشام اإلسالمية" بمنع ورشات الصيانة من إصالح خطوط الكهرباء املغذية للشمال 

تحرير الشام" في  السوري، فيما نشرت األخيرة توضيحا لذلك. وقالت "املؤسسة العامة" التابعة لـ"هيئة

بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، "إنه أثناء عمل ورشة الصيانة التابعة لها على صيانة البرج املدمر 

ك.ف"، املغذي لكامل الشمال السوري، أقدم مجموعة من عناصر أحرار  230على خط "حماة الزربة 

العامة" أن العناصر "هددوا" ورشة الشام، على منع الورشة من إكمال الصيانة". وذكرت "املؤسسة 

الصيانة بتدمير ثالثة أبراج أخرى، في حال أعادوا املحاولة إلصالح البرج املدمر، مطالبة الجهات العسكرية 

 بترك األمور املدنية والخدمية.
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 2017 /6 /9لجمعة ا -ب

رة مدنية، من سيا 100(، إن تنظيم "الدولة اإلسالمية" منع قرابة 9/6/2017قال ناشطون، الجمعة ) -

، وسط تردي األوضاع املعيشية واإلنسانية التي تشهدها سوريةالنزوح خارج مدينة الرقة، شمالي شرقي 

سيارة  100املدينة. وأضاف الناشطون على صفحاتهم في وسائل التواصل االجتماعي، أن التنظيم منع قرابة 

رق عدد من السيارات املحملة باألثاث، وجرح من النزوح خارج املدينة، إذ اعتقل التنظيم قسم منهم فيما ح

 عدد من املدنيين جراء اعتداء عناصر التنظيم عليهم بالضرب وإطالق النار.

طالبت "غرفة عمليات حوار كلس" التابعة لعملية "درع الفرات" في شمال حلب، الجمعة  -

كم جنوب مدينة إدلب(،  45(، "هيئة تحرير الشام" بسحب أرتالها من مدينة معرة النعمان )9/6/2017)

 ، وريف حماة الشمالي، وسط البالد.سوريةجنوبي 

أسرى مع قوات النظام شملت  عملية تبادل(، أنه أجرى 9/6/2017أعلن "جيش اإلسالم"، الجمعة ) -

. وأوضح "جيش اإلسالم"، في بيان سوريةثماني نساء في منطقة الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، جنوبي 

(، شملت إطالقه 8/6/2017ه الرسمي على اإلنترنت، أن العملية التي جرت، الخميس )نشره على موقع

سراح أربع نساء كانت عناصره اعتقلتهم أثناء معارك منطقة عدرا العمالية، منذ نحو عامين، مقابل إخراج 

آلية تبادل  النظام أربع نساء معتقالت من منطقة الغوطة الشرقية. ولم يتطرق "جيش اإلسالم" إلى مكان أو

 األسيرات أو األسباب التي اعتقلن ألجلها، مضيفا أنهن وصلن إلى أهلهن ساملات.

(، جراء إطالق "هيئة تحرير الشام" النار على مظاهرة مناهضة 9/6/2017أصيب مدنيان، الجمعة ) -

وخرج ، حسب ما أفاد ناشطون. سوريةكم جنوب مدينة إدلب(، شمالي  45لها في مدينة معرة النعمان )

شخص، بينهم نساء، في تظاهرة أمام مقر "تحرير الشام" في املدينة، للمطالبة بخروجها، فيما  300نحو 

 أطلق عناصر األخيرة النار بشكل عشوائي لتفريق املتظاهرين.

(، وقفة احتجاجية مناهضة لـ"هيئة تحرير الشام" في 9/6/2017نظم ناشطون ومدنيون، الجمعة ) -

، على خلفية األحداث الدائرة في مدينة معرة سوريةشرق مدينة إدلب(، شمالي كم 18مدينة سراقب )

النعمان. وندد املحتجون بممارسات "تحرير الشام" ضد املدنيين وفصائل الجيش السوري الحر في مدينة 

ى كم جنوب مدينة إدلب(، مطالبين إياها بإطالق سراح املعتقلين لديها ووقف الهجوم عل 45معرة النعمان )

 الفصائل.

(، إنها أدخلت عشرة آالف سلة غذائية 9/6/2017قالت منظمة "الهالل األحمر" السوري، الجمعة ) -

. وأوضح "الهالل اإلى حي برزة، شمالي شرقي العاصمة دمشق، والذي سيطرت عليه قوات النظام مؤخرً 

ة غذائية، مقدمة من برنامج سل 5000بـ شاحنة محملة  24األحمر"، في تغريدة على موقع "تويتر"، أنه أدخل 

سلة معلبات غذائية مقدمة من منظمة "الصليب  5000(، التابع لألمم املتحدة، وWFPالغذاء العاملي)

 األحمر الدولي".
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، سوريةكم شرق العاصمة دمشق(، جنوبي  11اجتمعت عدة فعاليات مدنية في مدينة حرستا ) -

بين الفصائل العسكرية في الغوطة الشرقية بريف  (، بهدف إيقاف االقتتال الحاصل9/6/2017الجمعة )

 دمشق، جنوبي سورية.

 2017 /6 /10السبت  -ت

(، "هيئة تحرير الشام" جهة "باغية" على 10/6/2017اعتبر "املجلس اإلسالمي السوري"، السبت ) -

ها ، كما دعا عناصر سوريةفصائل الجيش السوري الحر واألهالي في مدينة معرة النعمان بإدلب، شمالي 

لتركها وعدم إطاعة أوامرها. يأتي بيان "املجلس اإلسالمي السوري" الذي نشره على موقعه الرسمي، على 

كم جنوب مدينة إدلب(، بين "تحرير الشام" و"الفرقة  32خلفية االقتتال الدائر في مدينة معرة النعمان )

واألخير التفاق وتفاهم رفضته  " أحد مكونات "جيش إدلب الحر"، والذي انتهى بتوصل "تحرير الشام"13

 "الفرقة".

توصلت "هيئة تحرير الشام" و"جيش إدلب الحر" التابع للجيش السوري الحر، السبت  -

، سورية" في محافظة إدلب، شمالي 13(، إلى اتفاق إلنهاء االقتتال الدائر بين األولى و"الفرقة 10/6/2017)

ينص االتفاق، الذي نشره الطرفان على حساباتهما حسب بيان مشترك، فيما رفضت األخيرة االتفاق. و 

الرسمية في مواقع التواصل االجتماعي، على وقف االستنفار وإزالة كافة املظاهر املسلحة في مدينة معرة 

كم جنوب مدينة إدلب( بدءا لتنفيذ االتفاق، وينص أيضا على تشكيل لجنة قضائية للنظر  32النعمان )

تج عنها في املدينة، كما يتكفل "جيش إدلب الحر" بتسليم املطلوبين من "الفرقة في األحداث األخيرة وما ن

" وتسليم كافة مقارها إلى "جيش إدلب الحر"، 13" للجنة القضائية. كذلك نص االتفاق على حل "الفرقة 13

 باستثناء مقر "مبنى الحزب" إذ سيسلم إلى "هيئة إدارة الخدمات" في املدينة.

بأن مباحثات السالم قد وصلت ” رياض حجاب“م للهيئة العليا للمباحثات الدكتور أكد املنسق العا -

إلى طريق مسدود، كما أن عودة املفاوضات بحاجة إلى بيئة مناسبة وأن هذه البيئة غير متوفرة حاليا. وجاء 

أدت (، يوضح فيه حجاب عدة نقاط 10/6/2017ذلك في تصريح لوكالة "األناضول" كانت نشرته، السبت )

إلى صعوبة عودة املفاوضات، ومنها أن نظام األسد يتابع حملته العنيفة بقصف املدنيين، وتهربه من 

 مناقشة عملية االنتقال السياس ي.

 2017 /6 /11األحد  -ث

(، 11/6/2017، العاملة بإشراف الحكومة السورية املؤقتة، األحد )(ACUقالت وحدة تنسيق الدعم ) -

 إنه 
ُ
كم شرق مدينة دير  45)الت لفيروس شلل األطفال الوحش ي في مدينة امليادين وجود سبع حا تبثأ

إلى وجود خطة إليصال اللقاحات املقدمة من منظمة الصحة العاملية إلى  ، مشيرةسوريةالزور( شرقي 

(، إن 10/6/2017هناك. وكانت وزارة الصحة في الحكومة السورية املؤقتة، قالت في بيانها، السبت )

ليل املخبرية أظهرت وجود فيروس شلل األطفال الوحش ي في مدينة امليادين شرق دير الزور وظهور التحا
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حالة مماثلة في منطقة تل أبيض شمال الرقة، ومناشدة األمم املتحدة والوكاالت التابعة لها التصدي لهذا 

 الوباء.

(، إن املجموعة التي كانت 11/6/2017قال املكتب اإلعالمي في "حركة أحرار الشام اإلسالمية"، األحد ) -

كم شرق مدينة حلب(  38تتبع "الفوج األول" تعرضت للهجوم من قبل "املجلس العسكري" في مدينة الباب )

بسبب نيتها االنضمام لها. وكان قتل ثالثة مقاتلين في الجيش السوري الحر وجرح آخرون، جراء اقتتال في 

يؤكد أنها  اتابعة لـ"الفوج األول"، حيث أصدر األخير بيانً  املدينة، بين "املجلس العسكري" ومجموعة

مفصولة من صفوفه. وقال عضو املكتب اإلعالمي عمار نصار، في تصريح لوكالة "سمارت"، إن "املجموعة 

التابعة للفوج األول بقيادة علي نعوس كانت تنوي االنضمام ألحرار الشام، إال أن املجلس العسكري استبق 

جوما عليها". ولفت "نصار" أن الهدف من الهجوم هو "أحرار الشام" نفسها، مشيرا أنهم األمر وشن ه

يسعون فرض "هدنة" في منطقة االشتباك، إضافة إلرسال تعزيزات عسكرية لتثبيتها الهدنة، وإسعاف 

 وها.على مقرات "الحركة" في قريتي عبلة وقباسين، وحاصر  ااملدنيين، فيما شن "املجلس العسكري" هجوًم 

أطلقت منظمة "رحمة" اإلنسانية بالتعاون مع "اتحاد منظمات تطوير املجتمع املدني السوري"،  -

مشروعا تعليميا باسم "سأعود ملدرستي"، يهدف لتفعيل العملية التعليمية في مراكز الرستن وتلبيسة 

تعليم النشط . وقال مدير املشروع ياسر عبيد، إن إدخال طرائق السوريةوالحولة شمال حمص، وسط 

إلى البرامج التدريسية، هو أسلوبهم املتبع بغرض كسر الروتين من خالل التدريس باللعب وتفعيل املسرح 

تلميذ وتلميذة  1200 املشروع يستوعباملدرس ي واالعتماد أكثر على دور املتعلم نفسه. وأوضح "عبيد"، أن 

سنة ممن دفعتهم ظروف الحرب  12ات إلى عمر موزعين على املراكز الثالثة، تتراوح أعمارهم بين ست سنو 

لترك مدارسهم، الفتا أن توسيع املشروع واستهداف مناطق أخرى وأعداد أكبر هو رهن املؤسسات التي 

 تعنى بدعم التعليم.

 31(، في مدينة معرة النعمان )11/6/2017هيئة تحرير الشام"، األحد )"لـ خرجت مظاهرة مناهضة  -

" التابعة للجيش السوري 13، على خلفية االعتداء على مقرات "الفرقة سوريةكم جنوب إدلب(، شمالي 

 الحر قبل أيام.

(، استهداف بلدة معربة 11/6/2017نفت "قوات شباب السنة" التابعة للجيش السوري الحر، األحد ) -

 -شام ، مطالبة بإزالة حواجز "جيش الثورة" عن طريق بصرى السوريةكم شرق مدينة درعا(، جنوبي  32)

درعا. واتهمت "قوات شباب السنة" في بيان، على حسابها في موقع "تويتر"، مقاتلي "لواء درع الجنوب" التابع 

كم جنوب غرب مدينة السويداء( الواقعة تحت سيطرتها  18لـ"جيش الثورة" استهدف بلدة خربا )

من املدنيين. وأضاف البيان أن  بالرشاشات الثقيلة املتمركزة على حاجز بلدة معربة، ما أدى إلصابة عدد

"مقاتلي درع الجنوب التابع لجيش الثورة منعوا قائد املجلس العسكري لشباب السنة وقادة عسكرين 

آخرين، من دخول بلدة خربة لحل الخالف". واتهم البيان مجموعة من لواء "فلوجة حوران" يقودها 

كم جنوب شرق مدينة درعا(، حيث  12يب )شباب السنة" في بلدة نص"لـ سليمان قداح، باقتحام مقر 
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 "لإلساءة للمقاتلين املتواجدين باملقر"، حسب قولها. 
ً
استولت عل جميع االسلحة والذخائر، إضافة

درعا، وإعادة جميع  -وطالبت "قوات شباب السنة" في البيان برفع الحواجز على طريق بصرى الشام 

 لـ"وضع  األسلحة والذخائر التي استولى عليها "قداح"،
ً
وتقديمه مع مجموعته لـ"املحكمة الشرعية"، إضافة

 حد لجميع االنتهاكات بين الفصائل العسكرية".

(، إنه 11/6/2017، األحد )سوريةكم جنوب حلب(، شمالي  44قال املجلس املحلي لبلدة تل الضمان ) -

توي املستشفى على أنجز سبعين باملئة من مشروع املشفى للبلدة، والذي يم اختصاصات عديدة. وتح

أقسام األطفال والنسائية، وكذلك الجراحة حال توفر أطباء مختصين، وهي مدعومة من منظمة "السالم"، 

 تخدم مئة ألف شخص في مناطق تل الضمان وجبل الحص.

، سوريةنفى "مجلس عشائر املوالي املوحد" املنتشرة في محافظات حلب وإدلب وحماة، شمالي ووسط  -

م بعقد مصالحات و"تسوية" مع بعض العشائر املنضوية فيه. وأكد "املجلس" في البيان ادعاءات النظا

(، عدم علم أي من أعضائه بهذه "التسوية"، مشيرا إلى تواجد العشائر 11/6/2017الذي صدر، األحد )

ي املنضوية ضمنه في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام في املحافظات الثالث. وأضاف "املجلس" أن أ

"عميل أو خائن )من العشائر( يتواصل مع النظام ال يمثل العشيرة أو املجلس )...( إنما يمثل نفسه فقط"، 

 معتبرا االدعاءات "حملة إعالمية" للترويج ضدهم.

 2017 /6 /12الثنين  -ج

(، 12/6/2017تبادلت فصائل من للجيش السوري الحر و"حركة أحرار الشام اإلسالمية"، االثنين ) -

كم شرق مدينة حلب(، حسب بيانين  35امات بالهجوم على مقرات لهما في قرى بمحيط مدينة الباب )االته

الحر" إن مجموعة تابعة لـ"أحرار الشام" "لـ منفصلين صدرا عنهما. وقالت "فرقة السلطان مراد" التابعة 

ان وعبلة، كما انسحبت من نقاط رباطها في قرية جب العاص ي، وهجمت على مقرين لها في قريتي سوسي

لـ اختطفت عددا من العناصر واستولت على أسلحتهم. وأوضحت "السلطان مراد" في بيانها أنها لم تتعرض 

. بدورها، قالت "أحرار الشام" (2)"أحرار الشام" إنما ردت الهجوم "الذي فرض قسرا"، واستعادت املقرات

ها في قرى عبلة وعوالن وقباسين، وشنتا إن كال من "السلطان مراد" و"فرقة الحمزة" اعتديا على مقرات

هجوما باألسلحة املتوسطة والثقيلة، مؤكدة عدم اعتدائها على أي جهة. وأضافت "أحرار الشام" في بيانها، 

تفاجأ باالعتداء عليها بغية استئصالها من "لـ أنها تدخلت "كقوة فصل وإصالح" بين األطراف املقتتلة، 

 املنطقة".

(، "قوة فض نزاع" ونشر مقاتليه عند مداخل 12/6/2017لحر، االثنين )شكل الجيش السوري ا -

، على خلفية االقتتال الدائر بين فصائل منه سوريةكم شرق مدينة حلب(، شمالي  34مدينة الباب )

و"حركة أحرار الشام اإلسالمية". وتشكلت "قوات فض النزاع" من فصائل منضوية بـ "كتلة النصر" وتضم 

                                                           
 (.4قم )لالطالع راجع الملحق ر - (2)
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الشام" و"فرقة الصفوة" و"الفوج األول" و"جيش النخبة" و"تجمع أحرار الشرقية" و"الفوج كال من "فيلق 

الخامس" و"جيش أحفاد الرسول"، حيث طالبت األطراف املتنازعة بالتهدئة واملثول لـ"محكمة شرعية" لحل 

 الخالف.

د" حددت (، إن منظمة "أطباء بال حدو 12/6/2017قالت مديرية صحة دمشق وريفها، االثنين ) -

شروطا إليقاف تعليق عملها في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، منها تنظيم العمل في املشافي واملراكز الطبية 

والحصول على تراخيص وإعادة مستودعات املنظمة. وكانت وزارة الصحة في الحكومة السورية املؤقتة 

(، وقف تعليق الدعم للقطاع الطبي 10/6/2017ناشدت في بيان لها، "منظمة "أطباء بال حدود"، السبت )

 في الغوطة الشرقية بريف دمشق والتعهد بمتابعة األمور العالقة مع الجهات املعنية.

كم شمال غرب مدينة  41قال رئيس شعبة الزراعة في قرية "الحويز" التابعة لناحية سهل الغاب ) -

اوات على املزارعين لحصد (، إن قوات النظام فرضت أت12/6/2017، االثنين )سوريةحماة( وسط 

 محصول القمح في القرية مهددة بحرق املحصول في حال رفضهم.

، جمعيات ومنظمات سوريةكم غرب مدينة حلب(، شمالي  30طالب املجلس املحلي ملدينة األتارب ) -

مجتمع مدني بإخالء أبنية حكومية اتخذوها مقرات لهم، وتسليمها للمجلس خالل أسبوع مهددا 

م القوة"، بينما قالت بعض املنظمات إن ستتعاون مع املجلس. وقال رئيس املجلس املحلي، ياسر بـ"استخدا

عبد الرزاق، في تصريح إلى وكالة "سمارت" لألنباء، إن منظمات وجمعيات وضعت يدها على أبينة حكومية 

عن تسليمها  )اإلرشادية، وحدة معمل السجاد، املؤسسة االستهالكية، مبنى الخمس طوابق(، وامتنعت

للمجلس رغم إبالغهم بقرار التسليم منذ سبعة أشهر. وأضاف "عبد الرزاق" أنهم وجهوا نداء لـ"كتيبة 

الطوارئ" التي تمثل القوة التنفيذية للمجلس، للتدخل وإجبار املنظمات على إخالء األبنية بالقوة، ألن 

يتمكن من تنفيذ مشروع "مركز الحروق"  وجودها فيها "يضر بسير مشاريع املجلس". وأوضح أن املجلس لم

بعد املوافقة عليه من الجهات املانحة، وكذلك "مركز غسيل الكلية" نظرا لعدم توفر املكان، إذ كان 

 املفترض افتتاحهما في أحد األبنية املذكورة.

ن ، االثنيسوريةكم شمال مدينة حمص(، وسط  12أعلن املجلس املحلي في مدينة تلبيسة املحاصرة ) -

(، عودة ضخ املياه للمدينة بشكل مستمر. وأوضح رئيس املجلس املحلي للمدينة املهندس 12/6/2017)

"فيصل الضحيك"، على صفحته الرسمية في موقع "فيسوك"، أن املياه لن تنقطع عن املدينة، مؤكدا أن 

 ن للتمديد.املشروع، الذي تقوده "وحدة تنسيق الدعم"، سيكون تحت التجربة ملدة شهرين، قابلي

(، مبنى قيادة 12/6/2017حاصر العشرات من أبناء محافظة السويداء بينهم رجال دين، االثنين ) -

الشرطة التابع للنظام في مدينة السويداء، وهددوا باقتحامه بسبب اعتقال الناشط السياس ي جبران مراد. 

ابق، تسعة عناصر من قوات رجال الكرامة" اختطفوا في وقت س"لـ وكان أصدقاء املعتقل وفصيل تابع 

 النظام للضغط على النظام وإطالق سراح "مراد".
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 13/6/2017الثالثاء  -ح

، أمام 2017أيار/ مايو  13 -12اعتصم العشرات من أبناء محافظة السويداء، يومي االثنين والثالثاء  -

ان مراد" الذي مبنى قيادة الشرطة في مدينة السويداء، للمطالبة بإطالق سراح الناشط السياس ي "جبر 

، من قبل إحدى الحواجز املنتشرة في مدينة السويداء لصالح فرع 2017حزيران/ يونيو  9اعتقل، الجمعة 

األمن السياس ي على خلفية نشاطاته السياسية في الثورة السورية. وقام "رجال الكرامة"، وأقرباء املعتقل، 

منهم صف ضباط وضابط  اعنصرً  15ألمنية بأسر عناصر وضباط أمن؛ حيث بلغ عدد األسرى من القوى ا

برتبة مقدم، للضغط على القوى األمنية إلطالق سراح املعتقل. وترافق االعتصام مع إطالق املعتصمين 

النار في الهواء، وإشعال اإلطارات أمام مبنى قيادة الشرطة، والتهديد باقتحامه بقوة السالح وأسر قائد 

 الشرطة.

(، بيانا مشتركا، تؤكد فيه 13/6/2017ليات مدنية وعشائرية، الثالثاء )أصدرت فصائل عسكرية وفعا -

استغالل إيران التفاق "تخفيف التصعيد"، وتوجيه ميليشياتها للسيطرة على محافظة دير الزور، شرقي 

، الخاضعة في معظمها لتنظيم "الدولة اإلسالمية". وأوضح البيان، أن إيران تهدف إلى ربط مدن سورية

"أطماعها التوسعية"، وذلك بعد تحرك امليلشيات التابعة لها في القلمون لـ عربية بطهران تحقيقا وعواصم 

 .(3)الشرقي والبادية السورية وعلى الحدود السورية العراقية

(، األحياء الخارجة عن سيطرة النظام في مدينة 13/6/2017أعلنت محافظة درعا "الحرة"، الثالثاء ) -

ا، "مناطق منكوبة"، بسبب قصف النظام. وأوضحت املحافظة، في بيان نشرته على درعا وبلدات مجاورة له

صفحتها في موقع "فيسبوك"، أن املناطق املنكوبة هي أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيم الالجئين في 

نظمات مدينة درعا، وبلدات اليادودة وأم املياذن والنعيمة، شمالها. وناشدت املحافظة في بيانها، امل

 اإلنسانية والدولية والدول "التي بقي لديها حس إنساني" بمساعدة األهالي في هذه املناطق.

كم شمال غرب مدينة حمص( منذ شهر  23قطعت قوات النظام املياه عن سد تلدو )الحولة( )نحو  -

تأثير على ، والذي يغذي منطقة الحولة وريف حماة الجنوبي، وسط تخوف األهالي من ال2017أيار/ مايو 

 املحاصيل الزراعية.

(، وضع خطة 13/6/2017، الثالثاء )سوريةأعلنت مديرية الدفاع املدني في محافظة حمص، وسط  -

للتعامل مع حرائق األراض ي الزراعية في الريف الشمالي، خالل موسم الحصاد الحالي. وأوضح املكتب 

أيار املاض ي  15تاريخ يف حمص الشمالي منذ اإلعالمي للدفاع املدني، أن عدد الحرائق التي أخمدت في ر 

نقطة ملكافحة  18حالة حريق. وأضاف املكتب أن الخطة اعتمدت على إنشاء  65حتى اليوم، وصلت حتى 

 الحرائق، مزودة بصهاريج مياه استأجرها لهذا الغرض.

                                                           
 (3لالطالع راجع الملحق رقم ) - (3)
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الوعر (، مجموعة من الكبار بالسن خرجوا من حي 13/6/2017اعتقلت قوات النظام، الثالثاء ) -

. وجاءت االعتقاالت من قبل سوريةألف مدني إلى شمال  18املوقع على اتفاق مع النظام أفض ى بتهجير 

مخابرات أمن الدولة التابعة للنظام أثناء خروج املدنيين من الحي، رغم قيامهم بالتسوية األمنية واستالمهم 

 ورقة كف بحث من املخابرات.

سلة غذائية على العائالت في  3000(، بتوزيع 13/6/2017ثاء )قامت هيئات إغاثية وإنسانية، الثال -

سلة في  1500مناطق )سقبا، حمورية، عربين وزملكا( في الغوطة الشرقية في ريف دمشق؛ حيث وزعت 

 سلة في عربين. 500سلة في زملكا و 500سلة في حمورية،  500سقبا، 

 14/6/2017األربعاء  -خ

، األربعاء سوريةكم جنوب مدينة إدلب( شمالي  32"كنصفرة" ) أمهل أعيان وفصائل عسكرية في بلدة -

ساعة لتنفيذ مطالبهم، مهددا األخيرة بتحمل املسؤولية كاملة في  24(، "هيئة تحرير الشام"، 14/6/2017)

حال رفضها. وطالب األعيان والفصائل في بيان، أطلعت عليه "سمارت"، "تحرير الشام" بإطالق سراح 

يها، وإقالة املدعو "أبو مصطفى الدمشقي" من منصبه بسبب استغالله له ألمور خمسة معتقلين لد

 شخصية وعدم درايته بأمور اإلدارة، والجلوس لـ"الشرع" ملناقشة األخطاء التي حصلت ومعالجتها.

(، قيادي في "هيئة 14/6/2017اتهم قائد "تجمع ثوار حمص" التابع لـ "فرقة السلطان مراد"، األربعاء ) -

. وقال سوريةير الشام" بقتل عنصر سابق في "جيش السنة" تحت التعذيب في محافظة إدلب، شمالي تحر 

القيادي بالتجمع، "أبو هالل الدروش"، إن القيادي في "جيش السنة"، املنضوي في "هيئة تحرير الشام"، 

دي في "جيش السنة" أبو حيدر كعدي، اعتقل أربعة عناصر كانوا تابعين له سابقا، بتهمة التخابر مع قيا

 سابقا "أبو حسان كولكو".

(، أن عشرين خزان )محولة( كهرباء مدمرة، 14/6/2017قال املجلس املحلي ملدينة اللطامنة، األربعاء ) -

 باإلضافة لتلف شبكات التوتر بالكامل، بسبب القصف املكثف لقوات النظام وروسيا على املدينة.

” ميثاق وطني ملواجهة تقسيم سوريا“على ميثاق حمل اسم  سوريةقعت جماعة اإلخوان املسلمين في  -

أكدوا من خالله على التمسك باملجتمع املدني املوحد ورفض التصنيفات الطائفية وعدم الخوض فيها. 

وإليها ورفض كافة عمليات التغيير الديمغرافي  سوريةوأعلن امليثاق رفض الجماعة لعمليات التهجير من 

. وشدد سوريةداخل ” هذه الجريمة التي تتم بموافقتها“مم املتحدة مسؤولية والتجنيس محملين األ 

املوقعون على مقاومة كل مشروعات التقسيم بكل السبل املشروعة حتى يتم إسقاطها وأن عمليات 

ليست حربا أهلية، على الرغم  سوريةالتقسيم تتم بإرادات ومؤامرات خارجية. وقالوا إن الحرب الجارية في 

 الطرف اآلخر يصر على خوضها على أساس فئوي طائفي. من أن
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 املستجدات الدولية في ما يتعلق بامللف السوري -2

 6/2017 /8الخميس  -أ

(، إلى 8/6/2017وصل مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى سورية "ستافان دي ميستورا"، الخميس ) -

يين مع وزير الدفاع الروس ي. وقال العاصمة الروسية موسكو لبحث تقديم املساعدات اإلنسانية للسور 

"دي ميستورا" إنه سيلتقي وزير الدفاع الروس ي، سيرغي شويغو، لبحث مسألة تقديم املساعدات 

اإلنسانية وخطوات تخفيف التوتر، حسب ما نقلت "قناة روسيا اليوم". وأضاف املبعوث األممي في لقاء 

اح محادثات جنيف "مستحيل" دون الجهود جمعه بوزير الخارجية الروسية، سيرغي الفروف، أن نج

 املبذولة في مؤتمر األستانة.

(، إنها خمسة من "اإلرهابيين" الذين نفذوا هجومي 8/6/2017قالت وزارة األمن اإليرانية، الخميس ) -

العاصمة طهران، كانوا يحاربون في صفوف تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( في مدينتي املوصل العراقية 

 السورية. والرقة

(، تأجيل الجولة الخامسة من املحادثات املقامة في 8/6/2017أعلنت كازاخستان، الخميس ) -

حزيران الجاري، إلى أجل غير  13و 12عاصمتها، األستانة، حول سورية، والتي كان من املقرر عقدها في 

صحفي، إن الدول  مسمى. وقال املتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية "أنور جيناكوف" خالل مؤتمر

الراعية للمحادثات، تركيا وروسيا وإيران، ستواصل اجتماعاتها على مستوى الخبراء لتنسيق القضايا 

 املتعلقة باتفاق "تخفيف التصعيد" ووقف إطالق النار، بحسب "وكالة األنباء الفرنسية" )أ.ف.ب(.

ار يرجح أنها تابعة لقوات النظام، (، أنَّ طائرة من دون طي8/6/2017أعلن التحالف الدولي، الخميس ) -

، القريب من املثلث سوريةكم شرق مدينة حمص(، وسط  260استهدفت موقعا لهم قرب معبر التنف، )

الحدودي مع العراق واألردن، بينما رد التحالف بقصف سيارتين تابعتين للنظام. وقال املتحدث باسم 

أنَّ التحالف  اال مواقعهم لم يسفر عن أضرار، مضيًف التحالف الدولي "ريان ديلون"، إنَّ القصف الذي ط

الدولي أسقط الطائرة التي استهدفت قواتهم. وفي السياق ذاته أكد "ديلون"، أنَّ طائرات التحالف استهدفت 

بغارة سيارتين تابعتين لقوات النظام، كانتا تحاوالن العبور نحو املنطقة "املحظورة" في التنف، وهي منطقة 

ات. وأشار املتحدث أن االستهداف جرى بعد مشاهدة ثالث سيارات تعبر املنطقة "املحظورة"، فض اشتباك

 كم من قاعدة التنف، منوها أن السيارات كانت ستمثل تهديدا للتحالف الدولي في املنطقة. 39على بعد 

طر (، على صفقة بيع مقاتالت حربية لق8/6/2017كية، الخميس )ر يوافقت وزارة الخارجية األم -

كية. وجاء في بيان الوكالة ر يكي، وفقا لوكالة التعاون األمني الدفاعي األمر يمليار دوالر أم 31.2والكويت بقيمة 

باملوافقة على صفقة بيع عسكرية خارجية محتملة لحكومة قطر  اقدمت وزارة الخارجية قرارً »كية: ر ياألم

يار دوالر. سلمت وكالة التعاون األمني الدفاعي مل 21.1املسلحة. وتبلغ التكلفة املقدرة  F-15QAلطائرات 

وأضافت «. 2016تشرين الثاني/ نوفمبر  17الشهادة املطلوبة إلخطار الكونغرس بهذه الصفقة املحتملة في 
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واألسلحة املرتبطة ‘ F-15QA’طائرة مقاتلة متعددة املهام من طراز  72حكومة قطر طلبت شراء »الوكالة أن 

 «.بها

 6/2017 /9 الجمعة -ب

 12و افردً  59(، تصنيف 9/6/2017أعلنت كل من السعودية واإلمارات والبحرين ومصر، الجمعة ) -

. وضمت سوريةمنظمة، مرتبطين بقطر، في قوائم اإلرهاب املحظورة، بينهم شخصيات لها ارتباط في 

الدكتوراه في القائمة القاض ي العام في "جيش الفتح"، عبد هللا املحيسني، وهو داعية سعودي حاصل على 

كية. كما ضمت القائمة منظمة ر ي" األمCNN، حسب شبكة "2013في العام  سوريةالفقه اإلسالمي، دخل 

 إلى رئيس االتحاد العاملي لعلماء املسلمين، يوسف القرضاوي، وهو عضو في عدة 
ً
قطر الخيرية، إضافة

 .(4)مجامع ومؤسسات علمية ودعوية وعربية وإسالمية وعاملية

النظام السوري املسؤول األول عن »، أن: «ستيفن راب»كي السابق لجرائم الحرب، ر ير األمصرح السفي -

ما يتعرض له الشعب السوري من فظائع، وعن التعذيب املفرط، الذي يتعرض له السجناء في معتقالت 

ة. وجاء تأييده تحويل ملف جرائم النظام السوري إلى املحاكم األوروبية والدولي« راب»وأعلن «. النظام

التصريح خالل حوارات حول أوضاع املعتقلين السياسيين في سجون نظام األسد في سوريه، عقده البرملان 

 األوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

، عضو مجلس االتحاد الروس ي، أن املعلومات املتوفرة لديه، تشير إلى «إيغور موروزوف»صرح  -

زاحة األسد. وذكر "موروزوف"، أن خطة واشنطن القديمة تحضير واشنطن لعملية واسعة النطاق إل 

الجديدة للقضاء على حكم الرئيس السوري بشار األسد، تتضمن كذلك إيصال قوى تكون موالية لها إلى 

 السلطة في دمشق.

 6/2017 /10السبت  -ت

شن (، إنها أبلغت الواليات املتحدة بأن من غير املقبول، أن ت10/6/2017قالت روسيا، السبت ) -

عبر الفروف عن ». وقالت وزارة الخارجية الروسية سوريةواشنطن هجوما على قوات موالية للحكومة في 

كية على القوات املوالية للحكومة )السورية( ودعاه التخاذ تدابير ملموسة ر يرفضه املطلق للهجمات األم

 سوريةتبادال تقييم الوضع في وأضافت أن "الفروف" و"تيلرسون" «. ملنع وقوع حوادث مماثلة في املستقبل

 وأكدا على رغبتهما في تعزيز التعاون في سبيل إنهاء الصراع هناك.

 6/2017 /11األحد  -ث

(: "حتى اآلن، 11/6/2017نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن "شاهرخ نوش آبادي" قوله، األحد ) -

ئية والخضار إلى قطر"، موضحا أرسلت خمس طائرات، تنقل كل منها حوالي تسعين طنا من املنتجات الغذا

                                                           
 (1لالطالع راجع الملحق رقم ) - (4)
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أن "طائرة سادسة ستقلع اليوم". من جهة أخرى، قال مدير مرفأ "دير" في جنوب إيران، محمد مهدي 

 أيضا على ثالث سفن صغيرة". تلمُح طنا من املواد الغذائية  350بنشري، إن "

تحالف الدولي من اإلقدام هدد "هاشم املوسوي"، املتحدث باسم ميليشيا النجباء العراقية قوات ال -

بالرد على القوات األميركية. وترافق هذا التهديد مع وصول ميليشيا  اعلى استهداف قواته في املنطقة متوعًد 

النجباء العراقية إلى الحدود السورية قرب مدينة "البوكمال" بريف دير الزور الشرقي. وأوضح "املوسوي" 

ميركية أي حماقة ضد قواتنا فسوف نستهدف مصالحهم في أي في تصريحات له: "إذا ارتكبت القوات األ 

إلى أن هدف الغارات األميركية األخيرة حماية فصائل املعارضة وعرقلة تقدم قوات  امكان يتاح لنا"، مشيرً 

على أن األخطاء التي ارتكبتها واشنطن في املوصل ال ينبغي  امشددً  والعراق، سوريةالحشد الشعبي في كل من 

 عنها. السكوت

 6/2017 /12الثنين  -ج

(، باستخدامه قنابل "الفوسفور 12/6/2017والعراق، االثنين ) سوريةاعترف التحالف الدولي في  -

. وأكد "التحالف الدولي" في بيان على موقعه الرسمي سوريةاألبيض" في قصف مدينة الرقة، شمالي شرقي 

ين واإلخفاء والتعليم )...( مع مراعاة كافة األثار في "تويتر"، أنه استخدم طلقات الفوسفور األبيض "للتعي

 سماح قانون "النزاع املسلح" باستخدامه. االجانبية على املدنيين واملباني السكنية"، مبرًر 

نشرت وكالة "تسنيم" املقربة من الحرس الثوري اإليراني، صوًرا تظهر وصول "قاسم سليماني" قائد  -

 العراقية. -لسوريةفيلق القدس اإليراني إلى الحدود ا

(، إن املعلومات االستخباراتية 12/6/2017قالت صحيفة "نيويورك تايمز" األميركية، االثنين ) -

الحساسة التي كشفها الرئيس األميركي "دونالد ترامب" للجانب الروس ي خالل االجتماع الذي عقده مع وزير 

ت، جمعتها وحدة حرب إلكترونية إسرائيلية الخارجية الروس ي سيرغي الفروف في البيت األبيض الشهر الفائ

اخترقت خلية لصناعة املتفجرات تابعة لتنظيم "داعش". وكانت تقارير سابقة حول مصدر هذه املعلومات 

أشارت إلى أن هذا املصدر هو جاسوس إسرائيلي اخترق التنظيم، وأن تسريب "ترامب" للمعلومات قد يكون 

لتقارير إلى أن املعلومات أفادت أن "داعش" خطط الستخدام عرض حياته للخطر. كما أشارت هذه ا

حواسيب نقالة متفجرة إلسقاط طائرات. وأضافت أن قراصنة إسرائيليين اخترقوا خلية تابعة لـ"داعش" 

تعمل في صنع املتفجرات تمكنوا من العثور على تفاصيل التصميم. وأوضحت أنه بعد الحصول على هذه 

ت األميركية في وقت سابق من السنة الحالية حمل حواسيب نقالة على متن املعلومات، حظرت السلطا

 الطائرات املتجهة إلى الواليات املتحدة من عشر دول إسالمية.

محاضر في الجامعات  1000(، إن نحو 12/6/2017قالت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، االثنين ) -

ن فيها التزامهم بتجاهل وثيقة "الشيفرة األخالقية" (، عريضة يعلنو 11/6/2017اإلسرائيلية وقعوا، األحد )

التي وضعها البروفسور "آسا كشير" بناء على طلب وزير التربية والتعليم "نفتالي بينت"، رئيس "البيت 
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اليهودي"، وتنص الوثيقة على أنه ال يجوز للمحاضرين األكاديميين التعبير عن رأيهم في مواضيع سياسية 

 إ
ّ

 أمام طلبتهم إال
ً

. ويحظر بند آخر على ذا تطلبت املواد الدراسية ذلك كما في مجال العلوم السياسية مثال

أفراد الطاقم األكاديمي أن يشاركوا في مقاطعة أكاديمية ملؤسسات تعليم عال ويمنعهم من دعوة آخرين إلى 

ف  املشاركة في مقاطعة كهذه، كما ينّص على عدم جواز تعاون برامج دراسية أكاديمية مع صنَّ
ُ
جمعيات ت

 بأنها سياسية.

 13/6/2017الثالثاء  -ح

قد تأجلت للمرة  سورية، حول «5أستانا »(، أن مباحثات 13/6/2017أعلنت موسكو، الثالثاء ) -

ميخائيل »الثانية، بسبب وجود خالفات بين تركيا وإيران على حد وصفها. وأوضح وزير الخارجية الروس ي 

 « بوغدانوف
ً

في أستانا إلى مطلع الشهر املقبل بطلب من  سوريةاملباحثات املنتظرة حول  تلجأ: إنه قائال

بأن املوضوع قيد البحث حاليا « بوغدانوف»تركيا وإيران، بسبب وجود خالفات بين أنقرة وطهران. وأضاف 

مضان بين األتراك واإليرانيين الضامنين التفاقات أستانا، إذ سوف يتأجل موعد االجتماع إلى ما بعد شهر ر 

 مباشرة.

(، التحالف الدولي و"القوات" املشاركة 13/6/2017طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثالثاء ) -

، حماية املدنيين واحترام حقوق اإلنسان، سوريةله، التي تحاول السيطرة على مدينة الرقة، شمالي شرقي 

 وتوفير ممرات آمنة للنازحين.

(، إن "حركة حماس" تتعرض 13/6/2017ائيلية، الثالثاء )قالت صحيفة "يسرائيل َهيوم" اإلسر  -

لضغط مصدره قطر، التي ُيطلب منها قطع عالقاتها مع "حماس" وطرد بعض قادتها، ومن املحتمل أن 

تضطر القيادة كلها إلى مغادرة قطر. إضافة إلى ذلك، إذا أوقفت قطر مساعدتها االقتصادية لقطاع غزة 

سكان القطاع وحركة "حماس" العنصر األساس ي املساعد لهما خالل نتيجة لذلك الضغط، فسيخسر 

 السنوات األخيرة.

(، أن الضربات التي وقعت في 13/6/2017أعلن وزير الدفاع األميركي، "جيمس ماتيس"، الثالثاء ) -

 إلى أن اعن النفس"، مشيرً  ااألسابيع القليلة املاضية ضد ميليشيات موالية للنظام السوري كانت "فاعً 

 .سوريةالواليات املتحدة ستتخذ كل اإلجراءات الالزمة لحماية قواتها في 

 (، أنه 13/6/2017أعلن مصدر في نيابة باريس، الثالثاء ) -
ُ
ثالثة قضاة فرنسيين بالتحقيق في  فلك

هولسيم" املتهمة بأنها مولت بشكل غير مباشر جماعات مسلحة -قضية شركة اإلسمنت السويسرية "الفارج

. وبعد التحقيق األولي الذي فتح في تشرين األول/ أكتوبر، قرر القضاء الفرنس ي في التاسع من ريةسو في 

حزيران/ يونيو مواصلة تحقيقاته التي عهد بها إلى اثنين من قضاة التحقيق وقاض ثالث من مكافحة 

إرهابية" و"تعريض اإلرهاب. وقالت النيابة إن هذا التحقيق القضائي يشمل خصوصا تهمتي "تمويل منظمة 

بتحديد العالقات ” فرانس أنتر“حياة آخرين للخطر". ومن املفترض أن يسمح التحقيق الذي كشفته إذاعة 
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بما فيها تنظيم "الدولة  سوريةالتي قد تكون مجموعة اإلسمنت أقامتها مع عدد من املجموعات في 

كلم شمال شرقي  150اقعة على بعد اإلسالمية"، لضمان استمرار عمل مصنعها في منطقة "جالبية" الو 

 حلب.

(، عن تشكيل لجنة أردنّية سورية 13/6/2017العربية، الثالثاء )« رأي اليوم»كشفت صحيفة  -

بوساطة روسية لتدرس إمكانية إعادة اإلدارة في معبر نصيب املغلق بين الجانبين إلى قوات النظام في درعا. 

اضية شهدت اتصاالت ذات طبيعة فنية، توحي بأن موسكو الساعات امل»أن وذكرت الصحيفة في تقريرها 

، في الوقت الذي تشهد فيه أراض ي سوريةمستعدة الستئناف وساطتها بشأن املعبر املغلق بين األردن و 

وأكدت مصادر أردنية أن عّمان ال تمانع من عودة معبر نصيب «. ساحة حرب حقيقية سوريةجنوب 

 ، ال بل يشكل ذلك مطلبا لها، بحسب الصحيفة.الرسمي للوالية العسكرية السورية

، اهاتفيً « سلمان بن عبد العزيز»، والعاهل السعودي امللك «فالديمير بوتين»ناقش الرئيس الروس ي  -

(، األزمة الحالية ما بين قطر وعدة دول خليجية. وفي بياٍن للمكتب اإلعالمي للكرملين، 13/6/2017الثالثاء )

عن أسفه ألن التوتر الحالي ال يسهم في الجهود املشتركة لتسوية األزمة »صال إن بوتين عّبر خالل االت

 «.السورية

 14/6/2017األربعاء  -خ

كية إن املعركة األعنف في سورية لم تحدث بعد، وقد تكون ر يقالت صحيفة "الواشنطن بوست" األم -

فثمة نحو مليون سوري  محافظة إدلب هي مسرح أشد املعارك ضراوة وأكثرها دموية في الحرب السورية.

في إدلب. وأضافت أن الكثير منهم فروا من القتال وعجزوا عن دفع رسوم املهربين لالنتقال إلى تركيا، كما 

املعقل النهائي للمتمردين السوريين والقاعدة، وربما تصبح في األشهر املقبلة  اأن إدلب أصبحت أيضً 

أن يكون التدافع من أجل مركز التحكم في محافظة التحدي األقس ى. وبحسب الصحيفة فأنه من املرجح 

 
ً
 اإقليميً  ابالتبعات ضد الجماعة املتطرفة في سورية. مما يشكل اختبارً  ادير الزور أحد أكثر املعارك ارتباط

للرئيس "دونالد ترامب"، حيث تدير إدارته الخطاب ضد إيران وتحاول االستيالء على دير الزور متنافسة 

 السورية ومع إيران وقوات أخرى.بذلك مع الدولة 

(، إن الضربات الجوية املكثفة التي 14/6/2017قال محققون أمميون في جرائم الحرب، األربعاء ) -

، تسببت بخسائر سوريةيشنها التحالف الدولي على مواقع تنظيم "الدولة اإلسالمية" في الرقة، شمالي شرقي 

التحقيق في مجلس حقوق اإلنسان، باولو بينيرو، أثناء عرض "مذهلة" في أرواح املدنيين. وقال رئيس لجنة 

تقرير أمام اللجنة في جنيف، إن اتفاقات التهجير بين قوات النظام والفصائل العسكرية، من مناطق 

محاصرة، بما فيها شرق حلب، "تصل في بعض الحاالت إلى جرائم حرب"، ألن املدنيين ليس أمامهم خيار، 

 رويترز".حسب ما أفادت وكالة "
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دبلوماسية، بشأن األزمة  –أكدت مصادر فرنسية رسمية، أن باريس تعمل على بلورة مبادرة سياسية  -

، وعملت على تكثيف اتصاالتها مع واشنطن وموسكو وبلدان االتحاد األوروبي ودول الخليج. سوريةفي 

نضاج وبالتالي إلى وقت، ونقلت صحيفة الشرق األوسط عن املصادر، أن املبادرة الفرنسية بحاجة إلى إ

 وصدورها مربوط إلى حد كبير بالوضع الدولي، وخصوصا بالقدرة على إيجاد واقع دولي مناسب.

(، أن الواليات املتحدة قامت بنقل 14/6/2017كشف مسؤولون عسكريون أميركيون، األربعاء ) -

تعزيز وجودها العسكري في منظومة صواريخ متطورة بعيدة املدى من األردن إلى التنف السورية، وذلك ل

الواليات املتحدة قامت بنشر الراجمة قرب قاعدة التدريب “. كما أفادت "س ي ان ان" األميركية بأن سورية

وذكرت املصادر العسكرية ”. التي يديرها التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في منطقة التنف الحدودية

 كيلو متر. 300تبعد األميركية أن الصواريخ قادرة على ضرب أهداف 
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ا: امللحقات
ً
  ثالث

(: قائمة اإلرهاب التي أصدرتها السعودية واإلمارات 1امللحق رقم ) .6

 والبحرين ومصر

 (.9/6/2017في تاريخ ) 

أصدرت السعودية واإلمارات والبحرين ومصر قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها 

على األمن والسلم في الدول األربع وفي املنطقة بنشاطاتها اإلرهابية، ومنها وتدعمها قطر وتشكل خطرا 

 شخصيات مطلوبة دوليا أو من دول عدة دول وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه اإلرهاب.

وتضم القائمة كيانات ومؤسسات قطرية تتستر بالعمل الخيري كشعار بينما هي تحول املاليين دعما 

 نظيمات تهدد األمن القومي للدول املجاورة ودول املنطقة.لجماعات إرهابية وت

وأكد البيان على اتفاق الدول التي أصدرته على تصنيف األفراد إرهابيين واملؤسسات والهيئات إرهابية 

 مؤسسة. 12فردا و 59في قوائم اإلرهاب املحظورة لديهم على أن تحدث تلك القوائم تباعا وتضم 

فض قطر املتكرر تسليم املحكومين أو التوقف عن دعم وإيواء املطلوبين، رغم وأضاف البيان التأكيد ر 

 والطلبات املتكررة. 2014و 2013تعهدات واتفاقات في 

ويضيف البيان: "وهذه القائمة املدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على 

، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة اإلرهاب من جهة

 اإلرهابية من جهة أخرى".

وخلص البيان إلى القول: "وتجدد الدول األربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة ملكافحة اإلرهاب 

وإرساء دعائم األمن واالستقرار في املنطقة، وتؤكد أنها لن تتهاون في مالحقة األفراد والجماعات، وستدعم 

السبل كافة في هذا اإلطار على الصعيد اإلقليمي والدولي. وستواصل مكافحة األنشطة اإلرهابية واستهداف 

كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فّعال للحد  اتمويل اإلرهاب أيً 

 السكوت من أي دولة عن أنشطتها". من أنشطة املنظمات والتنظيمات اإلرهابية واملتطرفة التي ال ينبغي

 وننشر قائمة بتلك األسماء املصنفة إرهابية، وعلى قوائم الحظر، من قبل الدول األربع: 

 األفراد: 

 خليفة محمد تركي السبيعي )قطري(

 )أردني( معبد السال محمد يوسف  كعبد املل

 )أردني( معبد السال أشرف محمد يوسف عثمان 
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 د الباكر )قطري(إبراهيم عيس ى الحجي محم

 بن خليفة العطية )قطري( زعبد العزي

 سالم حسن خليفة راشد الكواري )قطري(

 عبد هللا غانم مسلم الخوار )قطري(

 سعد بن سعد محمد الكعبي )قطري(

 عبد اللطيف بن عبد هللا الكواري )قطري(

 محمد سعيد بن حلوان السقطري )قطري(

 عبد الرحمن بن عمير النعيمي )قطري(

 د الوهاب محمد عبد الرحمن الحميقاني )يمني(عب

 خليفة بن محمد الربان )قطري(

 عبد هللا بن خالد آل ثاني )قطري(

 عبد الرحيم أحمد الحرام )قطري(

 حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي )كويتي(

 مبارك محمد العجي )قطري(

 جابر بن ناصر املري )قطري(

 يوسف عبد هللا القرضاوي )مصري(

 سم السليطي )قطري(محمد جا

 علي بن عبد هللا السويدي )قطري(

 هاشم صالح عبد هللا العوض ي )قطري(

 علي محمد محمد الصالبي )ليبي(

 عبد الحكيم بلحاج )ليبي(

 املهدي حاراتي )ليبي(

 إسماعيل محمد محمد الصالبي )ليبي(

 الصادق عبد الرحمن علي الغرياني )ليبي(
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 ري(حمد عبد هللا الفطيس املري )قط

 محمد أحمد شوقي اإلسالمبولي )مصري(

 طارق عبد املوجود إبراهيم الزمر )مصري(

 محمد عبد املقصود محمد عفيفي )مصري(

 محمد الصغير عبد الرحيم محمد )مصري(

 وجدي عبد الحميد محمد غنيم )مصري(

 حسن أحمد حسن محمد الدقي الهوتي )إماراتي(

 حاكم عبيسان الحميدي املطيري )سعودي(

 محمد سليمان املحيسني )سعودي( عبد هللا

 حامد عبد هللا أحمد العلي )كويتي(

 أيمن أحمد عبد الغني حسنين )مصري(

 عاصم عبد املاجد محمد ماض ي )مصري(

 يحيى عقيل ساملان عقيل )مصري(

 محمد حمادة السيد إبراهيم )مصري(

 عبد الرحمن محمد شكري عبد الرحمن )مصري(

 يم يوسف )مصري(حسين محمد رضا إبراه

 أحمد عبد الحافظ محمود عبد الهدى )مصري(

 مسلم فؤاد طرفان )مصري(

 أيمن محمود صادق رفعت )مصري(

 محمد سعد عبد النعيم أحمد )مصري(

 محمد سعد عبد املطلب عبده الرازقي )مصري(

 أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي )مصري(

 أحمد رجب رجب سليمان )مصري(

 العزيز )مصري(كريم محمد محمد عبد 
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 علي زكي محمد علي )مصري(

 ناجي إبراهيم العزولي )مصري(

 شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان )مصري(

 محمد محرم فهمي أبو زيد )مصري(

 عمرو عبد الناصر عبد الحق عبد الباري )مصري(

 علي حسن إبراهيم عبد الظاهر )مصري(

 مرتض ى مجيد السندي )بحريني(

 حريني(احمد الحسن الدعسكي )ب

 :الكيانات 

 قطر –مركز قطر للعمل التطوعي 

 قطر –شركة دوحة أبل )شركة إنترنت ودعم تكنولوجي( 

 قطر –قطر الخيرية 

 قطر –مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية 

 قطر –مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد هللا للخدمات اإلنسانية 

 ليبيا -سرايا الدفاع عن بنغازي 

 نالبحري –سرايا األشتر 

 البحرين -فبراير  14ائتالف 

 البحرين -سرايا املقاومة 

 البحرين -حزب هللا البحريني 

 البحرين -سرايا املختار 

 البحرين -حركة أحرار البحرين 
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 (.9/6/2017(: بيان إدارة معبر "باب السالمة"، الجمعة )2امللحق رقم ) .7
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 (.13/6/2017ريخ )(: بيان أبناء محافظة دير الزور، في تا3امللحق رقم )
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(: بيان كتلة "السلطان مراد" حول أحداث مدينة الباب 3امللحق رقم ) .8

 في محافظة حلب

أن أوضحت حقيقة ما جرى من أحداث ” كتلة السلطان مراد“سبق لقيادة فـرقـة الـحـمـزة أحد مكونات 

ـس العسكـري ملـدينة الباب نصـرة وما تبعها من إجراءات قام بها املجل 2017/6/11لـيـلـة أمــس بتاريــخ 

عليهم من مجمـوعة عناصر تابعة للفـوج األول ومالحقة ومطاردة تلك الخلية  يدتعاللمـدنيين الذين 

 املذكورة التي تبين الحقا أنها مفصولة من قيادة الفوج األول وفق بيان رسمي صادر عن قيادة الفوج

ا رئيًسا في املش
ً
كلة بل قمنا بمؤازرة املجلـس العسكـري للمـدينة كما باقي الفصـائل في نؤكد أننا لسنا طرف

الـمـجـلـس كأخوتنا في فرقة السلطان مراد والجبهة الشامية من أبناء املدينة ولواء النصر في فيلق الشام 

 وصقور الشمال والسلطان سليمان شاه.

ام بسوء وقبلنا بتدخلهم كطرف محايد لهذا السبب نشير بأننا لم نتعرض لألخوة في حـركة أحرار الش

 
ً
في  الفض الـنـزاع والنـزول ملحكمة قضائيـة وذلك قبــل أن تـراق أي نقطـة مـن الـدمـاء وإذ بالحركـة تصبح طرف

النـزاع ضـد املجلـس العسكري ملدينة الباب مع مجموعة الفوج الباغية وكما فوجئنا ظهـر هـذا اليـوم بقيام 

ركـة أحرار الشام كانت قد انسحبت من نقاط رباطها في جب العاص ي وقـامـت بالهجـوم مجموعات تابعة لح

ومـا حـولـهـا واختطفت عناصرنا وسلـبـت ” عبلة“و ” سوسيان“على مقـراتنا وحـواجـزنا في نقاط الـرباط في 

الـغـادر من قبل الحركة لـذلك قامـت كتائبنا وألـويتنا بالرد على الهجـوم  اأسلحتهـم دون سابق إنـذار وتبعً 

 اوإعادة املقرات معززين ومتمسكين بنقاط رباطنا وعليه نؤكد أن هذه االشتباكات قـد فـرضت علينا قسرً 

 ونحن نبرء إلى هللا مـن الـدماء التي سالت في هـذا الشهـر الفضيل.

إسقاط نظام البعث بأركانه نجدد العهـد لثورتنا وأهلنا بأن أهدافنا الرئيسية هي ” كتلة السلطان“إننا في 

 ورموزه ومحاربة اإلرهــــاب بأشكاله الذي أوجده نظام االسد

كما أننا نأسف لوقوع هذه الحـوادث الهمجية التي تشتت جهـود فصائلنا وتصرفها عن خــــط الثورة إال 

جـهـة كانت كمــا إننا منذ  اننا وكما بينا مضطرين للدفــاع عـن أنفسنـا عنـدما نتعـرض ألي اعتـداء وبغي مـن أي

تحرير الريف الشمالي نسعى وبالتنسيق مع كل القوى الوطنية لتحقيق األمن واألمان وحماية املدنيين في 

 تواجدنا.مناطق 

 وهللا من وراء القصد 

 حّرة أبّية. سوريةالثورة مستمرة وعاشت 
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