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ً

 املقدمة :أول

يعيش السوريون معظمهم في السنوات األخيرات مخاوف سياسية تطال وجود سورية موحدة وذات 

قبل روسيا وإيران وتركيا،  سيادة. وعلى الرغم من شيوع الترحيب باتفاق "تخفيف التصعيد"، املوقع من

وعلى الرغم من تأكيد األطراف الثالثة االلتزام باملحافظة على "سيادة الجمهورية العربية السورية 

واستقاللها ووحدتها وسالمتها اإلقليمية" في مقدمة االتفاق، إال أن تمييز أنحاء وطنهم بين املناطق التي 

القتل فيها مرفًقا بتفويض دولي، مع ما يشاع عن توزيع سيخفض سقف العنف فيها، وتلك التي سيستمر 

 نفوذ الدول فيها، أبقى سقف مخاوف السوريين السياسية عالًيا. 

 لم تكذب مجريات الشهر األول 
ً

أعاد حزب هللا  إذالتوقعات املتشائمات؛  -بعد االتفاق املذكور -وفعال

مقاتليه من شمال لبنان إلى جنوب سورية انتشاره، مستفيًدا من الجبهات التي تمت تهدئتها، فسحب 

احتساًبا، أو تهديًدا، لتدخل أردني أميركي بريطاني ما يزال حتى اللحظة في نطاق الشائعة. وكنا قد رجحنا في 

مقدمة تقرير األسبوع الثاني من الشهر الجاري أن إعادة االنتشار هذه، مع تحشيد سلطة األسد مليليشياتها 

هذه الشائعة، هو إعداد العدة على أمل الحسم في محافظة درعا. ليتضح ش يء من باتجاه الجنوب بحجة 

نوايا إيران وميليشياتها في األسبوع الثالث من الشهر، حيث تقدم رتل عسكري من امليليشيا الشيعية )أكدت 

باتجاه مثلث  مصادر عدة أنه مكّون من مقاتلين عراقيين ولبنانيين من امليليشيات الشيعية وبقيادة إيرانية(

الحدود السورية العراقية األردنية، فقصفه طيران التحالف الدولي بدعوى حماية "معسكر التنف" الذي 

 تسيطر عليه فصائل مدعومة منه )قوات الشهيد أحمد العبدو، وأسود الشرقية، وجيش مغاوير الثورة(. 

 من التكّهنات عما إذا كنا أمام قواعد اش
ً

تباك جديدات، تحمي فيها الواليات ليطلق هذا القصف سيال

املتحدة حلفاءها بعد أن كانت تتركهم لُيقتلوا مرة تلو األخرى؛ وعما إذا كانت الواليات املتحدة جادة بقطع 

بغداد الذي تظهر التحركات امليدانية للميليشيات الشيعية، وعناصر ميليشيا األسد  -طريق دمشق 

 إلى البحر األبيض الرديفة لها، فإن فتحه هو هدف تحركات
ً

هم بغية إنجاز سيطرة برية من طهران وصوال

كم في بادية  20املتوسط مروًرا بدمشق. ويظهر هذا املسعى من خالل تقدم هذه التشكيالت إلى مسافة 

الحماد التي استعادتها املعارضة مؤخًرا من "داعش"، وسيطرتها على سد الزلف في ريف السويداء الشرقي، 

ت كبيرة في هذا االتجاه؛ ويظهر في إصرار الرتل على التقدم باتجاه قاعدة التنف على الرغم وتحشيدها قوا

 من التنبيهات املتكررة، بما فيها تحليق طيران التحالف فوقه، ورميه بطلقات تحذيرية. 

ولعل اإلجابة عن سؤال إن كان هناك تحّول جدي في مسار الواليات املتحدة وسلوكها، يمكن أن نجد 

 ؤشراته في ثالثة محاور: م

، وهو الواضح واملؤكد، هناك إصرار أميركي على دعم قوات حزب العمال الكردي التركي بأذرعه 
ً

أوال

املتعددات في سورية. فمن التقدم على مساحات واسعة، والتغطية الجوية للمعارك كلها، واستعراض 
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 إ
ً

لى شحنات األسلحة، ال يوجد أي شك بأن القوة املشتركة لكبح قصف تركيا للقوات الكردية، وصوال

 الواليات املتحدة تدعم وتحمي سلطة أمر واقع تتوسع في احتالل أراض سورية. 

ثانًيا، دعم محدود ملجموعات عسكرية عربية سورية تدربها بنفسها، ويشارك في التدريب بعض حلفائها 

منع أطراف عسكرية معادية لها من القضا
ُ
 ء عليهم. الغربيين، وألول مرة ت

علن عنه في اللقاءات التي شارك 
ُ
ا، وهو أمر مستقبلي، نجده فيما إذا التزمت الواليات املتحدة بما أ

ً
ثالث

فيها الرئيس األميركي، دونالد ترمب، في العاصمة السعودية "الرياض". وهي اللقاءات التي يمكن وصفها بـ 

ب، "التاريخية" )نحن هنا نصف وال نقصد إطالق حكم قيمة م
ّ
ن قبيل "سلبي" أو "إيجابي"(، حيث دفع تصل

ودموية، تحالف الطغاة )روسيا، إيران، سلطة األسد( بـعشرات الدول اإلسالمية مستسلمة للحضن 

 األميركي، وحصل ترامب على ثروة هائلة مقابل في الوعد بحمايتها. 

دول الصناعية السبع )كندا، وفي األسبوع األخير من شهر أيار/ مايو املنصرم، أصدرت قمة مجموعة ال

وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، والواليات املتحدة(، املنعقدة في جزيرة صقلية اإليطالية، 

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

ية سياسية"، وأن الدول السبعة "مستعدة للمساهمة في إعادة اإلعمار بعد للعمل معها لحل النزاع عبر تسو 

إطالق عملية انتقال سياسية ذات مصداقية"، ودعا البيان إلى "االلتزام بوقف فعلي إلطالق النار ووقف 

وية، وإفساح املجال فوًرا إليصال املساعدات اإلنسانية، وإطالق سراح كيمااستخدام األسلحة ال

 املحتجزين بشكل تعسفي، إضافة إلى التمكن من الدخول إلى سجون النظام".األشخاص 

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

)سلطة، ومعارضة( لم يعد لها أي سيطرة على قرارها، وصارت الدول الكبرى تغري بعضها بتوجيه من يتبع 

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

ا، ولكن حصول هذا االستشراف حينئذ لم يكن كافًيا لردعهم  سيفقدون زمام أمرهم إن دخلوا صراًعا عدميًّ

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

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

 موحد ومتماسك )وإن كان هذا بصورة "جبهة"( لالتجاه الوطني الديمقراطي. 

ملتتبع للشأن السوري في هذا الوقت تزداد الحملة السياسية، واإلعالمية، األميركية على إيران ضراوة. ا

يعلم أنه في أشد مراحل استخدام العنف الدموي بحق الشعب السوري كانت دوائر واشنطن في عهد 

الرئيس السابق "باراك أوباما" حريصة على التسامح مع طهران، والتهجم بصور مختلفة على دول الخليج، 

وي على كيمايران متورطة في الهجوم البينما نقرأ اليوم في معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى "إن إ

مدينة خان شيخون". وفي هذا االنتقال في املوقف من إيران، ودعوة روسيا الواردة أعاله "الستخدام نفوذها 

بشكل إيجابي"، نفهم أن السياسة األميركية الراهنة مهتمة بالتلويح بمكافأة لروسيا في مقابل فك التحالف 
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روسيا حتى اآلن في تحصيل مزيد من املزيات في هذا التحالف من دون أن تظهر مع إيران، وهو ما تستخدمه 

 ما يمكن أن نفهم منه أنها موافقة عليه. 

 ، ٍّ
ّ
بينما يبحث سوريون كثيرون عن مخرج من الحال الذي وصلوا إليه: بالد ممزقة، وشعب متشظ

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

واحتالالت تدخل بدائرتها ميليشيات )علينا أن نفكر في كيفية مشاركة ميليشيا في احتالل سورية بمثل 

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

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

 إلى حيث يصبح اجتماع ثلة منه بإرادتهم الحرة إعجاًزا. ونحن نعلم أن اجتماع 
ً

حتى ينحكم بها وصوال

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

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

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

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

 ن تسويات.الوطني الديمقراطي بما تتطلب م

ا، يستمر القتل والدمار في سورية، وتفاصيله كثيرة رصدنا منها خالل شهر )أيار/ مايو  (، 2017ميدانيًّ

القصف الذي طال املدن والبلدات والقرى السورية، والجهة املنفذة لهذا القصف، كما رصدنا القصف 

ا؛ كالذخائر العنقودية والفراغية واالرتج اجية. ونتج عن هذا القصف وغيره من باألسلحة املحرمة دوليًّ

ضحية )كلهم من املدنيين. ولم نرصد في تقريرنا الضحايا  822األعمال الحربية واالضطرابات األمنية مقتل 

العسكريين لعدم توفر معلومات دقيقة عنهم؛ بسبب التكتم على الضحايا من قبل بعض الجهات، 

 272؛ قتلت منهم قوات التحالف الدولي ضد "داعش" ولصعوبة تواجد املراسلين في الجبهات الساخنة(

ضحايا، وقتلت  206ضحية، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية  234ضحية، وقتل النظام السوري وحلفاؤه 

ضحية من جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة  76ضحية. بينما قتلت  27قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 

ضحايا، وقتلت قوات حرس  5قتلت قوات حرس الحدود التركية ومفخخات مجهولة الجهة املنفذة، و 

كبت في سورية 
ُ
مجزرة في شهر  49الحدود األردنية ضحية واحدة في بلدة تل شهاب في محافظة درعا. وارت

مجزرة، وارتكب النظام وحلفاؤه  18ارتكبت منها قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  إذ؛ 2017أيار/ مايو 

 3" مجزرة، وارتكبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد 12تنظيم الدولة اإلسالمية  مجزرة، وارتكب 16

مجازر.  وتفاصيل هذه اإلحصاءات أدرجناها في صلب التقرير؛ من حيث توزع املناطق التي تعرضت 

للقصف، والجهة املسؤولة عن القصف والقتل، وأماكن توزع الضحايا واملناطق التي اسُتهدفت فيها 

وضم تقريرنا هذا في صلبه رسوًما بيانّية  املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلسعافية واإلعالمية.املنشآت و 

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

 ت املعاصرة.   تقريرنا هذا على تقارير أسبوعية عدة نشرها تباًعا مركز حرمون للدراسا
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ر العنف في سورية
ّ

 ثانًيا: مؤش

 
 أيار/ مايو( خريطة توزع الضحايا بحسب املناطق في شهر 1 )الشكل
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 أيار/ مايو( عدد الضحايا بحسب الجهة املرتِكبة واملدة الزمنية في شهر 8 )الشكل
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 عدد الضحايا وتوزعهم -1

 (1) 2017أيار/ مايو  7إلى  1من  -أ

 و 12ضحية في سورية، بينهم  33: رصدنا سقوط 1/5/2017االثنين  -
ً

نساء؛ يتوزعون بالصورة  8طفال

ضحايا في مدينة الطبقة(، محافظة درعا  5ضحايا في قرية خنيز السلمان، و 5اآلتية: محافظة الرقة )

 13)ضحية واحدة في مدينة درعا(، محافظة القنيطرة )ضحية واحدة في قرية طرنجة(، محافظة حلب )

ضحايا في بلدة حمورية(،  3ي مدينة سقبا، وضحايا ف 4قرية عويجل(، محافظة ريف دمشق ) ضحية في

ضحية، بينما قتلت قوات  22محافظة دير الزور )ضحية واحدة في حي الجورة(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ضحايا في مدينة الطبقة، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية ضحية واحدة في  5التحالف الدولي ضد "داعش" 

ضحايا من جراء انفجار لغم أرض ي مجهول الجهة في قرية خنيز السلمان  5حي الجورة في دير الزور.  وقتل 

 في الرقة. 

أطفال؛ يتوزعون بالصورة اآلتية:  5ضحية في سورية، بينهم  53: رصدنا سقوط 2/5/2017الثالثاء  -

 31ضحايا في تل جابر، وضحيتان في قرية الجرير، و 3ضحايا في قرية الدشيشة و 3محافظة الحسكة )

ي منطقة رجم الصليبي في مخيم للنازحين السوريين والعراقيين(، محافظة دمشق )ضحية واحدة ضحية ف

في حي برزة، وضحية في جنوب دمشق(، محافظة إدلب )ضحية واحدة في مدينة معرة النعمان(، محافظة 

وة ناسفة(، ضحايا من الدفاع املدني في بلدة بصر الحرير، وضحية واحدة في بلدة عرز بانفجار عب 4درعا )

ضحايا، بينما قتلت قوات  9ضحايا في مدينة اللطامنة(. قتل منهم النظام وحلفاؤه  6محافظة حماة )

ضحايا في قرية الدشيشة وتل جابر في محافظة الحسكة، وقتل تنظيم  6التحالف الدولي ضد "داعش" 

تل  ضحية في قرية جرير ورجم الصليبي في محافظة الحسكة. 33الدولة اإلسالمية 
ُ
ضحايا في محافظة  5وق

 درعا من جراء انفجار عبوات ناسفة مجهولة املصدر.

أطفال وامرأة واحدة؛ يتوزعون  3ضحية في سورية، من بينهم  17: رصدنا سقوط 3/5/2017األربعاء  -

على النحو اآلتي: محافظة درعا )ضحيتان في بلدة الكرك وضحية واحدة في درعا البلد(، محافظة حماة 

ضحايا في مدينة اعزاز(،  5واحدة في مدينة حلفايا، وضحيتان في مدينة اللطامنة(، محافظة حلب ))ضحية 

قرية  وضحيتان فيمحافظة الرقة )ضحيتان من مدينة الرقة قتلتا على يد قوات حرس الحدود التركية، 

ريف دمشق  (، محافظة1كالطة من جراء انفجار لغم أرض ي(، محافظة إدلب )ضحية واحدة في مخيم حلب 

ضحايا، بينما قتلت قوات حرس الحدود  6)ضحية واحدة في مدينة عربين(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

                                                           
: وحدة دراسة السياسات، تقرير عن األسبوع األول من شهر أيار/ مايو  (1)

ً
، مرصد 2017لالطالع على التقرير كامال

 حرمون. 

http://harmoon.org/archives/4729 
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ضحايا في مدينة إعزاز في محافظة حلب من جراء تفجير مفخخة، وقتل ضحيتان  5التركية ضحيتين، وقتل 

 رقة نتيجة عبوات ناسفات. في بلدة الكرك في محافظة درعا، وضحيتان في قرية الكالطة في محافظة ال

ضحايا في سورية، بينهم طفالن وامرأة؛ يتوزعون على النحو  9: رصدنا سقوط 4/5/2017الخميس  -

اآلتي: محافظة إدلب )ضحية واحدة في ريف إدلب الجنوبي(، محافظة دمشق )ضحيتان في حي القابون(، 

واحدة في قرية الحدادية(، محافظة ضحايا في مخيم الركبان(، محافظة الرقة )ضحية  3محافظة درعا )

حماة )ضحية واحدة في مدينة اللطامنة(، محافظة دير الزور )ضحية واحدة في حي القصور(. قتل منهم 

ضحايا، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضحية واحدة في قرية الحدادية في  4النظام وحلفاؤه 

ية في العراق والشام "داعش" ضحية واحدة في حي القصور محافظة الرقة، بينما قتل تنظيم الدولة اإلسالم

ضحايا في مخيم الركبان على الحدود السورية األردنية بانفجار سيارة مفخخة  3في مدينة دير الزور. وقتلت 

 مجهول الجهة املنفذة.  

نساء؛ يتوزعون على  4أطفال و16ضحية في سورية، بينهم  30: رصدنا سقوط 5/5/2017الجمعة  -

حو اآلتي: محافظة درعا )ضحيتان في درعا البلد، وضحية واحدة في بلدة إبطع(، محافظة حمص )ضحية الن

 18واحدة في بلدة تلدهب، وضحيتان في بلدة تير معلة(، محافظة الرقة )ضحيتان في مدينة الطبقة، و

 3دير الزور )ضحية في شارع فلسطين في مدينة الطبقة، وضحية واحدة في قرية رقة السمرة(، محافظة 

ضحايا، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد  6ضحايا في منطقة جزرة ميالج(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ضحية في محافظة الرقة، وقتلت قوات سورية الديمقراطية "قسد" ضحيتين في مدينة  19"داعش" 

ر من جراء انفجار لغم أرض ي ضحايا في منطقة جزرة ميالج في محافظة دير الزو  3الطبقة، وقتل أيًضا 

 زرعه تنظيم الدولة اإلسالمية.  

ضحايا في سورية، بينهم طفالن وامرأة واحدة؛ يتوزعون على  5: رصدنا سقوط 6/5/2017السبت  -

الرقة )ضحية واحدة في بلدة املنصورة، وضحية في بلدة السويدية(، محافظة حمص  اآلتي: محافظةالنحو 

حية في مدينة تلدو(، محافظة حماة )ضحية واحدة في مدينة اللطامنة(. قتل )ضحية في مدينة تلبيسة وض

ضحايا، بينما قتلت قوات التحالف ضحية واحدة في بلدة املنصورة في محافظة  3منهم النظام وحلفاؤه 

 في انفجار لغم أرض ي مجهول املصدر.   في محافظة الرقةالرقة، وقتلت ضحية واحدة في بلدة السويدية 

أطفال وامرأتان؛ يتوزعون على النحو  4ضحية في سورية، بينهم  11: رصدنا سقوط 7/5/2017 األحد -

ضحايا في قرية الكناوية  10ريف دمشق )ضحية واحدة في بلدة بيت جن(، محافظة حمص ) اآلتي: محافظة

 التابعة ملنطقة مسكنة(. جميعهم قتلوا على يد النظام وحلفائه.
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 ( التسلسل الزمني لعدد الضحايا في األسبوع األول من شهر أيار/ مايو12 )الشكل
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 ( عدد املجازر املرتكبة في األسبوع األول من شهر أيار/ مايو14 )الشكل

 

 (2) 2017أيار/ مايو  14إلى  8من  -ب

أطفال؛ يتوزعون بالصورة اآلتية  4ضحية في سورية، بينهم  17: رصدنا سقوط 8/5/2017االثنين   -

نان، وضحية واحدة في قرية دبس ي ضحايا في مدينة الرقة، وضحيتان في قرية دبس ي عف 7محافظة الرقة )

ضحايا في حي الجورة(. قتل منهم  5فرج(، محافظة حلب )ضحيتان في مدينة الباب(، محافظة دير الزور )

ضحايا في مدينة الرقة، وقتل  7ضحايا، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  3النظام وحلفاؤه 

ورة في دير الزور. وقتلت ضحيتان من جراء انفجار لغم أرض ي ضحايا في حي الج 5تنظيم الدولة اإلسالمية 

 مجهول الجهة في مدينة الباب في محافظة حلب. 

 و 13ضحية في سورية، بينهم  42: رصدنا سقوط 9/5/2017الثالثاء  -
ً

امرأة؛ يتوزعون  13طفال

ضحايا في  3الء، وضحايا في مزرعة الج 3ضحية في قرية الصالحية و 11بالصورة اآلتية: محافظة الرقة )

ضحية في قرية رسم  14مدينة الرقة(، محافظة إدلب )ضحية واحدة في قرية اللويبدة(، محافظة حلب )

ضحايا في حي العرض ي(. قتل  5ضحايا في قرية الالطوم(، محافظة دير الزور ) 5فالح(، محافظة حمص )

ضحية في قرية  14ضد "داعش" ضحية، بينما قتلت قوات التحالف الدولي  25منهم النظام وحلفاؤه 

                                                           
: وحدة دراسة السياسات، تقرير عن األسبوع الثاني من شهر أيار/ مايو   (2)

ً
، مرصد 2017لالطالع على التقرير كامال

 حرمون.

http://harmoon.org/archives/4769 
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ضحايا في مدينة الرقة من  3الصالحية ومزرعة الجالء في محافظة الرقة، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية 

 جراء ألغام كان قد زرعها في املنطقة.

 وامرأتان؛ يتوزعون على  24ضحية في سورية، بينهم  68: رصدنا سقوط 10/5/2017األربعاء  -
ً

طفال

حافظة درعا )ضحية واحدة في بلدة ابطع(، محافظة إدلب )ضحية واحدة في مدينة سرمين النحو اآلتي: م

ضحية في قرية سمومة، وضحيتان في مدينة الباب  14جراء قصف سابق على املنطقة(، محافظة حلب )

ة ضحايا في قرية كالطة(، محافظ 3ضحايا في قرية شنينة، و 4من جراء انفجار لغم أرض ي(، محافظة الرقة )

ضحايا في حيي  10ضحية في مدينة امليادين من جراء انفجار مستودع أسلحة تابع لداعش، و 20دير الزور )

ضحية، بينما قتلت قوات  26ضحية في بلدة الصور(. قتل منهم النظام وحلفاؤه  13العرض ي والحميدية، و

صور في محافظة دير الزور، ضحية في بلدة ال 13ضحايا في محافظة الرقة و 7التحالف الدولي ضد "داعش" 

ضحية في مدينة امليادين في محافظة دير الزور جراء انفجار مستودع أسلحة تابع لتنظيم الدولة  20وقتل 

 اإلسالمية، وقتل ضحيتان في مدينة الباب من جراء انفجار لغم أرض ي من مخلفات داعش. 

نساء؛ يتوزعون على  4فال وأط 8ضحية في سورية، بينهم  24: رصدنا سقوط 11/5/2017الخميس  -

ضحايا في ناحية عقيربات(،  4النحو اآلتي: محافظة درعا )ضحية واحدة في قرية الشرائع(، محافظة حماة )

ضحايا في قرية حمرة  3ضحية في قرية بئر الهشم، و 15محافظة الرقة )ضحية واحدة في قرية القادسية، 

 ضحية.   18ما قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" ضحايا، بين 6بالسم(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ضحية في سورية، بينهم طفل واحد وامرأة واحدة؛ يتوزعون  15: رصدنا سقوط 12/5/2017الجمعة  -

على النحو اآلتي: محافظة درعا )ضحية واحدة في بلدة داعل(، محافظة الرقة )ضحية واحدة في بلدة 

ضحايا في بلدة القورية(، محافظة إدلب  5(، محافظة دير الزور )ضحايا في قرية مزرعة يعرب 5السحل، و

)ضحية واحدة تحت التعذيب في مدينة إدلب(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في بلدة كفربطنا، 

ضحايا، بينما قتلت  3وضحية في مدينة الرحيبة من جراء انفجار لغم أرض ي(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ضحايا في بلدة القورية في محافظة دير الزور، وضحية واحدة في  5ضد "داعش"  قوات التحالف الدولي

ضحايا في قرية مزرعة يعرب في  5منطقة السحل في محافظة الرقة، وقتلت قوات سورية الديمقراطية 

محافظة الرقة، وقتلت ضحية واحدة في مدينة الرحيبة في محافظة ريف دمشق من جراء انفجار لغم أرض ي 

 املصدر.  مجهول 

ضحية في سورية، بينهم طفل واحد وامرأتان؛ يتوزعون على  16: رصدنا سقوط 13/5/2017السبت  -

ضحايا في قرية مزرعة األسدية(،  9الرقة )ضحية واحدة في قرية رقة سمرة، و اآلتي: محافظةالنحو 

لحويقة، محافظة حمص )ضحيتان في بلدة الهاشمية(، محافظة دير الزور )ضحية واحدة في حي ا

 3وضحيتان في البوكمال(، محافظة إدلب )ضحية واحدة في بلدة سرمين(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ضحايا، بينما قتلت قوات التحالف ضحية واحدة في قرية رقة سمرة في محافظة الرقة، وقتلت قوات سوريا 

الدولة اإلسالمية ضحيتين في ضحايا في قرية مزرعة األسدية في محافظة الرقة، وأعدمت  9الديموقراطية 
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مدينة البوكمال.و قتلت ضحية واحدة أيًضا في بلدة سرمين في  محافظة  إدلب من جراء انفجار لغم أرض ي 

 مجهول املصدر.  

اآلتي: ضحية في سورية، بينهم طفل واحد؛ يتوزعون على النحو  13: رصدنا سقوط 14/5/2017األحد  -

ضحايا في قرية الضاحك،  5لدة األشعري(، محافظة حمص )ريف دمشق )ضحية واحدة في ب محافظة

وضحية واحدة في مدينة تلدو(، محافظة دمشق )ضحية واحدة في حي القابون(، محافظة حلب )ضحية 

واحدة في بلدة كلجبرين(، محافظة الرقة )ضحيتان في قرية معدان، وضحية في مزرعة العدنانية، وضحية 

ضحايا، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  7ام وحلفاؤه في مخيم شنينة(. قتل منهم النظ

ضحيتين في ريف محافظة الرقة، وقتلت قوات سوريا الديموقراطية "قسد" ضحيتين في قرية معدان في 

محافظة الرقة، وقتلت ضحية واحدة في بلدة كلجبرين في محافظة حلب من جراء انفجار لغم أرض ي من 

 اإلسالمية. مخلفات تنظيم الدولة

 

 بحسب املناطق أيار/ مايو ( خريطة توزع الضحايا في األسبوع الثاني من شهر 15 )الشكل
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 ( عدد الضحايا الكلي بحسب املدة الزمنية في األسبوع الثاني من شهر أيار16 )الشكل

 

 

 ( أعداد الضحايا في األسبوع الثاني من شهر أيار/ مايو17 )الشكل
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 األسبوع الثاني من شهر أيار/ مايولسل الزمني لعدد الضحايا في ( التس18 )الشكل

 

 

 ( عدد الضحايا بحسب الجهة املرتِكبة واملدة الزمنية في األسبوع الثاني من شهر أيار/ مايو19 )الشكل
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 (3) 2017أيار/ مايو  21إلى 15من  -ج

 و 14ضحية في سورية، بينهم  76: رصدنا سقوط 2017 /5 /15االثنين  -
ً

امرأة؛ يتوزعون  18طفال

ضحية في قرية العكيرش ي(، محافظة حلب  12بالصورة اآلتية: محافظة الرقة )ضحيتان في مدينة الرقة، و

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

ضحايا في مخيم الركبان على  6ظة حمص )البوكمال(، محافظة حماة )ضحيتان في قرية سوحا(، محاف

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

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

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

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

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

نساء؛ يتوزعون  3أطفال و 6ضحية في سورية، بينهم  17: رصدنا سقوط 16/5/2017الثالثاء   -

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

 6ضحايا قرية رسم الحمام(، محافظة حمص )ضحية واحدة في مدينة كفرالها(، محافظة ريف دمشق ) 4

 م قتلوا على يد النظام وحلفائه.ضحايا في مدينة حمورية(. جميعه

ضحية في سورية، بينهم طفالن وامرأة واحدة؛ يتوزعون على  11: رصدنا سقوط 17/5/2017األربعاء  -

النحو اآلتي: محافظة درعا )ضحية واحدة في بلدة املزيريب(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في مدينة 

ة(، محافظة الرقة )ضحيتان في قرية حزيمة، ضحايا في مدينة اللطامن 3حرستا(، محافظة حماة )

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

ضحايا، بينما قتل تنظيم الدولة  5)ضحية واحدة في مدينة رأس العين(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

مة ومدينة الطبقة( من جراء انفجار ألغام أرضية كان قد ضحايا في محافظة الرقة )قرية حزي 4اإلسالمية 

زرعها في تلك املناطق، وضحية واحدة في حي القصور في دير الزور، وقتلت قوات حرس الحدود التركي 

 ضحية واحدة من مدينة رأس العين في محافظة الحسكة. 

ساء؛ يتوزعون على ن 4أطفال و 9ضحية في سورية، بينهم  57: رصدنا سقوط 18/5/2017الخميس  -

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

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

حايا في حيي الجورة والقصور(، ض 3ضحية في حي هرابش و 14مزرعة الرشيد(، محافظة دير الزور )

                                                           
: وحدة دراسة السياسات، تقرير عن األسبوع الثالث من شهر أيار/ مايو   (3)

ً
، مرصد 2017لالطالع على التقرير كامال

 رمون.ح

http://harmoon.org/archives/4815 



 
 21 

محافظة حلب )ضحية واحدة في مدينة الباب(. قتل منهم النظام وحلفاؤه ضحية واحدة في بلدة النعيمة في 

ضحية في قريتي املبعوجة وعقارب صافي في محافظة  29محافظة درعا، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية 

لت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" ضحية واحدة ضحية في أحياء مدينة دير الزور، وقت 17حماة، و

في قرية هنيدة في محافظة الرقة. وقتلت ضحية واحدة في مدينة الباب في محافظة حلب من جراء انفجار 

ضحايا في مزرعة الرشيد في محافظة الرقة من جراء انفجار لغم أرض ي أيًضا. وقتلت  3لغم أرض ي، وقتلت 

 نة درعا نتيجة قصف مجهول املصدر.   ضحايا في حي الكاشف في مدي 5

أطفال وامرأة واحدة؛ يتوزعون  3ضحايا في سورية، بينهم  10: رصدنا سقوط 19/5/2017الجمعة  -

ضحايا في قرية الخيالة، وضحيتان في  3على النحو اآلتي: محافظة الرقة )ضحية واحدة في مدينة الرقة، و

دة في حي القصور، وضحية في حي الجورة(، محافظة قرية البوعاص ي(، محافظة دير الزور )ضحية واح

إدلب )ضحية واحدة في مخيم الكرامة في بلدة أطمة، وضحية في مدينة جسر الشغور(. قتلت منهم قوات 

ضحايا  3التحالف الدولي ضد "داعش" ضحية واحدة في مدينة الرقة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 

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

الرقة من جراء انفجار لغم أرض ي زرعه التنظيم، وضحية في حي القصور وأخرى في حي الجورة في مدينة 

تلت ضحيتان في محافظة إدلب برصاص مجهول.  
ُ
 دير الزور. وق

أطفال وامرأتان؛ يتوزعون على  4نهم ضحية في سورية، بي 24: رصدنا سقوط 20/5/2017السبت  -

الرقة )ضحيتان في قرية العجاج(، محافظة درعا )ضحيتان في مدينة درعا(، محافظة  اآلتي: محافظةالنحو 

ضحية في قرية جزرة البوشمس(، محافظة إدلب )ضحية واحدة جبل دويلة(. قتل منهم  19دير الزور )

ضحية في جزرة البوشمس في محافظة  19لدولة اإلسالمية ضحايا، بينما قتل تنظيم ا 3النظام وحلفاؤه 

دير الزور، وضحيتين في قرية العجاج في محافظة الرقة من جراء انفجار لغم أرض ي كان التنظيم قد زرعه 

 في وقت سابق.  

ضحايا في سورية، بينهم طفل واحد وامرأتان؛ يتوزعون على  8: رصدنا سقوط 21/5/2017األحد  -

ضحايا في مدينة  3ريف دمشق )ضحية واحدة في مدينة سقبا(، محافظة حمص ) حافظةاآلتي: مالنحو 

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

ضحايا، بينما قتلت قوات التحالف الدولي  4وضحية واحدة في قرية حزيمة(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

"داعش" ضحيتين في قرية علي غانم ريف محافظة الرقة، وقتل تنظيم الدولة ضحية واحدة في ضد 

القصف على مدينة سلمية في محافظة حماة. وقتلت ضحية واحدة في قرية حزيمة في محافظة الرقة من 

 جراء انفجار لغم أرض ي زرعه تنظيم الدولة اإلسالمية.
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 ألسبوع الثالث من شهر أيار/ مايو بحسب املناطق( خريطة توزع الضحايا في ا20 )الشكل

 

 

 ( أعداد الضحايا في األسبوع الثالث من شهر أيار/ مايو21 )الشكل

 

124
9

5
14

3

14
52

8
2 21

17

4

25

8
4

70

3 31

33

8

39

109

92

8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
شهر أيارمن الثالث األسبوع في أعداد الضحايا 

أطفال نساء



 
 23 

 

 ( التسلسل الزمني لعدد الضحايا في األسبوع الثالث من شهر أيار/ مايو22 )الشكل

 

 

 ( العدد الكلي للضحايا في األسبوع الثالث من شهر أيار/ مايو23 )الشكل
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 ( الضحايا بحسب الجهة املرتكبة في األسبوع الثالث من أيار/ مايو24 )الشكل

 

 (4) 2017أيار/ مايو  28إلى  22من  -د

نساء؛ يتوزعون  4أطفال و 10ضحية في سورية، بينهم  38: رصدنا سقوط 22/5/2017االثنين  -

لحسكة )ضحيتان في مدينة ضحية في قرية كديران(، محافظة ا 15بالصورة اآلتية: محافظة الرقة )

ضحايا في حي  6ضحايا في حي العرض ي، وضحيتان في مدينة امليادين، و 8الحسكة(، محافظة دير الزور )

ضحايا في قرية بيت جن(. قتل منهم النظام  3الجورة(، محافظة ريف دمشق )ضحيتان في مدينة كفر بطنا و

د "داعش" ضحيتين في مدينة امليادين في ضحية، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ض 14وحلفاؤه 

ضحايا  6ضحية في قرية كديران في محافظة الرقة. وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية  15محافظة دير الزور و

 في حي الجورة في دير الزور، وقتل حرس الحدود التركي ضحية واحدة من مدينة الحسكة. 

 و 19ة، بينهم ضحية في سوري 43: رصدنا سقوط 23/5/2017الثالثاء  -
ً

امرأة؛ يتوزعون  11طفال

بالصورة اآلتية: محافظة حماة )ضحية واحدة في قرية حمادة عمر(، محافظة درعا )ضحية واحدة في بلدة 

إبطع(، محافظة حمص )ضحية واحدة  في مدينة حمص قضت تحت التعذيب في سجون سلطة األسد، 

مفخخة(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في  ضحايا في حي الزهراء قضوا من جراء تفجير سيارة 5و

مدينة عربين من جراء انفجار صاروخ من مخلفات القصف(، محافظة إدلب )ضحية واحدة من مدينة 

ضحايا في حي الجورة، وضحية واحدة من  4إدلب برصاص قوات الحرس الحدودي(، محافظة دير الزور )

ضحية في مزرعة حطين  12سد(، محافظة الرقة )بلدة البوليل قضت تحت التعذيب في سجون سلطة األ 

                                                           
: وحدة دراسة السياسات، تقرير عن األسبوع الرابع من شهر أيار/ مايو، مرصد حرمون. (4)

ً
 لالطالع على التقرير كامال
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 5ضحية في في قرية البارودة(. قتل النظام وحلفاؤه  16ومناطق متفرقة نتيجة انفجار ألغام أرضية، 

 16ضحية، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  21ضحايا، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية 

ة، وقتل حرس الحدود التركي ضحية واحدة من مدينة إدلب على ضحية في قرية البارودة في محافظة الرق

 الحدود السورية التركية.

 و 15ضحية في سورية، بينهم  33: رصدنا سقوط 24/5/2017األربعاء   -
ً

نساء؛ يتوزعون على  6طفال

النحو اآلتي: محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في مدينة الضمير(، محافظة الرقة )ضحيتان في قرية 

ضحايا في حي الدرعية، وضحيتان في مدينة الطبقة(، محافظة دير الزور )ضحية واحدة  4ي عفنان، ودبس 

ضحايا في حي الجورة في  6ضحايا في قرية محميدة، و 3ضحية في مدينة امليادين، و 14في قرية الدوير، و

اإلسالمية ضحيتين في ضحية، بينما قتل تنظيم الدولة  18مدينة دير الزور(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ضحايا في حي  6مدينة الطبقة في محافظة الرقة من جراء انفجار لغم أرض ي كان قد زرعه قبل انسحابه، و

الجورة في دير الزور، وقتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" ضحية واحدة في قرية الدوير في محافظة 

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

نساء؛ يتوزعون على  3أطفال و 3ضحية في سورية، بينهم  23: رصدنا سقوط 25/5/2017الخميس   -

النحو اآلتي: محافظة درعا )ضحية واحدة في درعا البلد(، محافظة حماة )ضحية واحدة في بلدة خطاب 

، وضحيتان في مدينة اللطامنة(، من جراء انفجار قنبلة من مخلفات قصف سابق استهدف املدينة

محافظة الرقة )ضحية واحدة في قرية الترن، وضحيتان في بلدة دبس ي عفنان، وضحيتان في بلدة املنصورة، 

ضحايا في حي الدرعية، وضحية واحدة في مزرعة حطين(، محافظة دير الزور )ضحيتان في ريف دير  5و

في مدينة امليادين(، محافظة حلب )ضحية واحدة في ضحايا  4الزور من جراء قذيفة مجهولة املصدر، و

 9مدينة مسكنة(، محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة في بلدة كفربطنا(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ضحايا، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية ضحيتين في بلدة املنصورة، وضحية واحدة في مزرعة حطين من 

ضحايا في حي  4لرقة، وقتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" جراء انفجار ألغام أرضية في محافظة ا

ضحايا في مدينة امليادين في محافظة دير الزور، وقتلت قوات سوريا  4الدرعية في محافظة الرقة، و

تلت ضحيتان في ريف دير الزور من جراء قذيفة 
ُ
الديمقراطية "قسد" ضحية واحدة في حي الدرعية. وق

 مجهولة املصدر. 

ضحية في سورية؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة  15: رصدنا سقوط 26/5/2017جمعة ال    -

الرقة )ضحيتان في منطقة جورة السوس، وضحيتان في قرية أبو قبيع(، محافظة دير الزور )ضحية واحدة 

ان في ضحايا في بلدة حمادة عمر، وضحيتان في قرية الخضيرة، وضحيت 4في بلدة البوليل(، محافظة حماة )

مدينة اللطامنة(، محافظة درعا )ضحية واحدة من بلدة طفس قضت تحت التعذيب في سجون سلطة 

ضحايا، بينما قتلت قوات التحالف  10األسد، وضحية واحدة في درعا البلد(. قتل منهم النظام وحلفاؤه 
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فظة الرقة، الدولي ضد "داعش" ضحيتين في قرية أبو قبيع وضحيتين في منطقة جورة السوس في محا

 وضحية واحدة في بلدة البوليل في محافظة دير الزور.  

ضحية في سورية، بينهم طفالن؛ يتوزعون على النحو اآلتي:  29: رصدنا سقوط 27/5/2017السبت  -

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

ي مزرعة حطين(، محافظة درعا )ضحية واحدة من بلدة إنخل(، محافظة والكسرات، وضحية واحدة ف

حلب )ضحية واحدة في مدينة مارع وضحية في مدينة إعزاز(، محافظة حماة )ضحية واحدة من بلدة 

ضحية في محافظة الرقة، بينما قتلت قوات  25لطمين(. قتلت منهم قوات التحالف الدولي ضد "داعش" 

تين في محافظة حلب، وقتل حرس الحدود التركي ضحية واحدة من قرية لطمين سوريا الديمقراطية ضحي

تلت ضحية واحدة من بلدة إنخل في محافظة درعا في بلدة املنصورة في محافظة الرقة 
ُ
في محافظة حماة. وق

 من جراء انفجار لغم أرض ي.  

ن على النحو اآلتي:  نساء؛ يتوزعو  3ضحية في سورية، بينهم  14: رصدنا سقوط 28/5/2017األحد   -

محافظة ريف دمشق )ضحية واحدة من مدينة كفربطنا، وضحية واحدة من بلدة دير سلمان قضيتا تحت 

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

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

سريجة قضت تحت التعذيب في سجون سلطة األسد(، محافظة درعا )ضحيتان في مدينة درعا، وضحيتان 

ضحايا في القصف  3ضحايا، بينما قتل تنظيم الدولة  8في بلدة املليحة الغربية(، قتل منهم النظام وحلفاؤه 

حدود التركي ضحية واحدة في بلدة أطمة في محافظة على قرية العواد في محافظة الرقة، وقتل حرس ال

تلت ضحيتان في قرية الغارية الغربية في محافظة درعا من جراء انفجار لغم أرض ي.
ُ
 إدلب. وق
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 ( خريطة توزع الضحايا في األسبوع الرابع من شهر أيار/ مايو بحسب املناطق25 )الشكل
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 ( التسلسل الزمني لعدد الضحايا في األسبوع الرابع من شهر أيار/ مايو27 )الشكل

 

 
 ( العدد الكلي للضحايا في األسبوع الرابع من شهر أيار/ مايو27 )الشكل
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 ( الضحايا بحسب الجهة املرتكبة في األسبوع الرابع من أيار/ مايو28 )الشكل

 

 

 أيار/ مايوعدد املجازر املرتكبة في األسبوع الرابع من شهر  (29 )الشكل
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 أيار/ مايو  31 -30 -29مكمل الشهر  -هـ

نساء؛ يتوزعون على النحو اآلتي:  3أطفال و 3ضحية، بينهم  33: رصدنا سقوط 29/5/2017االثنين  -

ضحايا في  5مص )محافظة درعا )ضحيتان في حي طريق السد، وضحية واحدة في بلدة إبطع(، محافظة ح

ضحايا في منطقة الحسو(، محافظة الرقة )ضحيتان في قرية  5قرية املخرم الفوقاني(، محافظة الحسكة )

ضحية في حي الجورة، وضحية واحدة في  14ضحايا في قرية جعيدين(، محافظة دير الزور ) 3املنصورة، و

 5ت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" ضحايا، بينما قتل 3مدينة امليادين. قتل منهم النظام وحلفاؤه 

ضحايا في قرية جعيدين  3ضحايا في منطقة الحسو في محافظة الحسكة، وضحيتين في قرية املنصورة، و

في محافظة الرقة، وضحية واحدة في مدينة امليادين في محافظة دير الزور، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية 

 ضحايا في قرية املخرم الفوقاني في محافظة حمص. 5ضحية في حي الجورة في دير الزور، و 14

 و 11ضحية، بينهم  20: رصدنا سقوط 30/5/2017الثالثاء  -
ً

نساء؛ يتوزعون على النحو اآلتي:  4طفال

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

ضحايا في قرية املنصورة(،  3ضحايا في قرية الغراوي، و 4ن، وضحايا في قرية معدا 5محافظة الرقة )

ضحايا في بلدة جزرة البوشمس(. قتل النظام وحلفاؤه  3ضحايا في مدينة القورية و 3محافظة دير الزور )

 3ضحايا في محافظة الرقة و 9ضحية واحدة في مدينة حرستا، وقتلت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" 

ضحايا في قرية البو شمس  3القورية في محافظة دير الزور، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية ضحايا في مدينة 

ضحايا من جراء انفجار لغم أرض ي في قرية املنصورة في محافظة الرقة.  3في محافظة دير الزور. وقتلت 

 بينما قتلت قوات حرس الحدود األردنية ضحية واحدة في بلدة تل شهاب في محافظة درعا. 

أطفال؛ يتوزعون على النحو اآلتي: محافظة  6ضحية، بينهم  18: رصدنا سقوط 31/5/2017ألربعاء ا -

ضحايا في مدينة  7ضحايا في قرية املطيورة، و 5حلب )ضحية واحدة في مدينة الباب(، محافظة الرقة )

ولي ضد "داعش" ضحايا في حيي الجورة والقصور(. قتلت قوات التحالف الد 5الرقة(، محافظة دير الزور )

ضحايا في حيي الجورة والقصور في محافظة  5ضحايا في محافظة الرقة، وقتل تنظيم الدولة اإلسالمية  7

دير الزور، وضحية واحدة في مدينة الباب في محافظة حلب من جراء انفجار لغم أرض ي من مخلفات 

 طيورة في محافظة الرقة. في قرية امل ضحايا 5التنظيم، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 
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 توزع القصف  -2

 2017أيار/ مايو  7إلى  1من  -أ

 . قصف متنوع بري وجوي 1

مناطق في  3منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  26على  تركز القصف: 1/5/2017االثنين -

: سقبا مناطق في محافظة ريف دمشق )مدن 6محافظة حلب )بلدات عويجل وكفرناها وخان العسل(، و

وعربين وحرستا وحمورية وكفربطنا، وبلدة أوتايا(، ومنطقتان في محافظة إدلب )مدينة خان شيخون بلدة 

مناطق في محافظة حمص )مدينة كفرالها وبلدة الطيبة وجبل أبو الظهور(، ومنطقة واحدة في  3بداما(، و

مناطق في  4وقرية اليادودة(، ومحافظة دمشق )حي القابون(، ومنطقتان في محافظة درعا )درعا البلد، 

محافظة حماة )مدينتا اللطامنة ومورك، بلدتا لحايا ولطمين(، ومنطقة واحدة في محافظة القنيطرة )بلدة 

مناطق في محافظة الرقة )مدينة الطبقة وحيا الرميلة واالدخار(، ومنطقة واحدة في محافظة  3طرنجة(، و

منطقة منها، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد  22اؤه دير الزور )حي الجورة(. قصف النظام وحلف

 "داعش" ثالث مناطق في محافظة الرقة، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية حي الجورة في محافظة دير الزور.

منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو  اآلتي : منطقتان  27: تركز القصف على 2/5/2017الثالثاء  -

يتا الدشيشة وتل جابر(، ومنطقتان في محافظة حلب )بلدتا بنان الحص وسرج في محافظة الحسكة )قر 

 4مناطق في محافظة حماة )مدينتا اللطامنة وكفرزيتا، وبلدات معركبة والبويضة واملنصورة(، و 5فارع(، و

مناطق في محافظة إدلب ) مدينتا خان شيخون وجسر الشغور وبلدتا الهبيط وتل عاس(، ومنطقتان في 

مناطق في محافظة حمص )مدن الرستن وتلدو وتلدهب، وبلدة  6ظة دمشق )حيا القابون وتشرين(، ومحاف

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد وحي طريق السد،  4الطيبة ومفرق التليلة ومحيط صوامع الحبوب(، و

حدة في الرقة )قرية وبلدتا علما ونصيب(، ومنطقة واحدة في محافظة دير الزور )قرية الجنينة(، ومنطقة وا

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم  24أخو هدلة(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

 محافظة الرقة.  هدلة في"داعش" قريتا الدشيشة وتل جابر في محافظة الحسكة وقرية أخو 

مناطق  4اآلتي: منطقة في سورية، ويتوزعون على النحو  43: تركز القصف على 3/5/2017األربعاء  -

مناطق في محافظة إدلب  6في محافظة ريف دمشق )مدينتا حرستا وعربين، وبلدتا حزرما وحمورية(، و

 8(، و1)مدينة جسر الشغور، وبلدات: تل عاس ومعصران والهبيط ومخيما البانياسية ومخيم حلب 

قيات، معركبة، الصياد، مناطق في محافظة حماة )مدينتا كفرزيتا واللطامنة، وبلدات: لطمين، الزال

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، وبلدات نصيب وزمرين وكوم الرمان وجنين  6سوحا، قلعة املضيق(، و

مناطق في محافظة حمص )مدينة تلبيسة، بلدات الرجم العالي واملشرفة ومداجن الصياد(،  5وغرز(، و

ي محافظة حلب )بلدتا القراص ي وخلصة(، ومنطقة واحدة في مدينة دمشق )حي القابون(، ومنطقتان ف

ومنطقتان في محافظة الرقة )مدينة الطبقة وقرية هنيدة(، ومنطقتان في محافظة الالذقية )محورا حبل 
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منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد  41األكراد والتركمان(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

 ة الرقة.   "داعش" مدينة الطبقة وقرية هنيدة في محافظ

مناطق  3منطقة في سورية، وتفصيلها بالصورة اآلتية:  39على  تركز القصف: 4/5/2017الخميس  -

مناطق في محافظة ريف دمشق )مدن:  7في محافظة إدلب )مدينة جسر الشغور وبلدتا بداما والصحن(، و

منطقتان في محافظة درعا دوما وحرستا والنشابية، وبلدات مغر املير والزيات وبيت جن وضهر األسود(، و 

)درعا البلد وحي طريق السد(، ومنطقتان في محافظة السويداء )بلدتا املجيمر وبكا(، ومنطقتان في محافظة 

مناطق في محافظة حمص )مدينة الرستن، وبلدات صهيريج واملشيرفة  4دمشق )حيا القابون وتشرين(، و

لطامنة وكفرزيتا، وبلدات: لحايا ومعركبة وعقيربات منطقة في محافظة حماة )مدينتا ال 12وتير معلة(، و

والزالقيات وقلعة املضيق وقسطون وزيزون والزكاة والبويضة وحصرايا(، ومنطقة واحدة في محافظة 

مناطق في محافظة دير الزور )حي الفردوس وحي الرشدية وجمعية الرواد  6الرقة )مدينة الطبقة(، و

منطقة، بينما قصفت قوات  35لحسينية(. قصف منها النظام وحلفاؤه ومحيط املقابر وجبل ثردة وبلدة ا

 اإلسالمية حيالتحالف الدولي ضد "داعش" مدينة الطبقة في محافظة الرقة، وقصف تنظيم الدولة 

صفت بلدتا املجيمر وبكا في محافظة السويداء بقذائف هاون مجهولة املصدر. 
ُ
 القصور في دير الزور، وق

مناطق  3منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو التالي:  43تركز القصف على   :5/5/2017الجمعة  -

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، وبلدات نصيب  7في محافظة دمشق )أحياء: القابون وتشرين وبرزة(، و

 مناطق في محافظة حمص )مدينتا الرستن 8وتل مطوق وخربة فادة والصورة والغارية الغربية وابطع(، و

مناطق في  4والسخنة، وبلدات املجدل وتير معلة وقنيطرات وحقل األرك ومفرق تليلة ومحيط الصوامع(، و

مناطق في محافظة حلب  7محافظة إدلب )مدينة جسر الشغور وبلدات بداما والناجية وشاغوريت(، و

مناطق في محافظة  7و )مدينتا عندان وحريتان، وبلدات كفر حمرة ومعارة األرتيق وحيان وبابيص واملالح(،

حماة )مدينة اللطامنة، وبلدات قسطون والزقوم والحميدية والدقماق والزالقيات والحواش(، ومنطقتان 

في محافظة الرقة )قرية هنيدة ومدينة الطبقة(، ومنطقتان في محافظة القنيطرة )بلدتا الصمدانية 

رصافة ومحيط مطار دير الزور(. قصف منها مناطق في محافظة دير الزور )حيا العمال وال 3وأوفانيا(، و

منطقة، بينما فصفت قوات التحالف الدولي قرية هنيدة ومدينة الطبقة في محافظة  41النظام وحلفاؤه 

 الرقة.

مناطق في  5منطقة في سورية موزعة على النحو اآلتي:  28القصف على تركز : 6/5/2017السبت  -

، وبلدات الزكاة والزالقيات وعقيربات(، ومنطقة واحدة في محافظة حماة )مدينتا كفرزيتا، اللطامنة

الرقة(، ومنطقتان  -محافظة دير الزور )مدينة امليادين(، ومنطقة واحدة في محافظة حلب ) أوتستراد حلب

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، وبلدات علما والغارية  4في محافظة دمشق )حيا القابون وتشرين(، و

مناطق في ريف دمشق )مدن جرمانا ودوما وكفربطنا، وبلدتا املحمدية وبيت نايم(،  5ورة(، والغربية والص

مناطق في  محافظة حمص )مدينتا تلبيسة وتلدو، وبلدات الزعفرانة والسعن األسود وهبرة وكفرالها  8و
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محافظة  والعنطو وتير معلة(، ومنطقة واحدة في محافظة القنيطرة )بلدة مسحرة(، ومنطقة واحدة في

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد  26الرقة )بلدة املنصورة(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

صفت مدينة جرمانا في ريف دمشق بقذائف هاون مجهولة 
ُ
"داعش" بلدة املنصورة في محافظة الرقة، وق

 املصدر.

النحو اآلتي: منطقتان في منطقة في سورية؛ موزعة على  16: تركز القصف على 7/5/2017األحد  -

محافظة ريف دمشق )بلدتا بيت جن واألشعري(، ومنطقتان في محافظة درعا )درعا البلد وبلدة اليادودة(، 

مناطق في محافظة السويداء )قرى األصفر وخربة صعد والساقية(، ومنطقتان في محافظة حماة  3و

مناطق في  5فظة دمشق )حي القابون(، و)مدينة اللطامنة وبلدة الزالقيات(، ومنطقة واحدة في محا

تلبيسة وبلدات سبخة املوح والطيبة والكناوية ومحيط حقل الشاعر(، ومنطقة  )مدينةمحافظة حمص 

 واحدة في محافظة دير الزور )جبل ثردة(. املناطق جميعها تعرضت للقصف من قبل النظام وحلفائه. 

 

 . أنواع القصف2

 وي كيماالسالح ال -

 ال يوجد رصد -

 لقصف بالذخائر الرتجاجيةا -

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية -

 ال يوجد رصد. -

 القصف بالذخائر الفراغية  -

( مدينة اللطامنة في محافظة 1/5/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، االثنين ) -

 حماة.

طامنة وبلدة املنصورة (، مدينة الل2/5/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، الثالثاء ) -

 في محافظة حماة وبلدة نصيب في محافظة درعا.

(، مدينة اللطامنة وبلدة لطمين 3/5/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، األربعاء ) -

 حماة، ومدينة معصران وبلدة الهبيط في محافظة إدلب. في محافظة

(، مدينة كفرزيتا في محافظة 4/5/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، الخميس ) -

 حماة، وبلدة الحسينية في محافظة دير الزور.

 (، حي القابون في مدينة دمشق.6/5/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر الفراغية، السبت ) -
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(، مدينة اللطامنة في محافظة 7/5/2017قصف النظام وحلفاؤه بالذخائر العنقودية، األحد ) -

 حماة.

 ائر الفوسفوريةالقصف بالذخ -

 ال يوجد رصد.  -

 

 . املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف3

(، مستشفى في مدينة عربين، وفرقة دفاع مدني في 1/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، االثنين ) -

 بلدة أوتايا في محافظة ريف دمشق.

(، على طريق قرية بصر الحرير في محافظة 2/5/2017) عناصر من الدفاع املدني، الثالثاء 4قتل  -

 درعا.

 ( في محافظة إدلب.1(، مخيم حلب )3/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، األربعاء ) -

(، مسجد "حمادة العليوي" في قرية هنيدة في 3/5/2017قصفت قوات التحالف الدولي، األربعاء ) -

 محافظة الرقة.

(، أثناء تغطيته املعارك 4/5/2017د القابوني"، الخميس )استشهد اإلعالمي املعروف باسم "محم -

 الدائرة في حي القابون بين النظام وحلفائه من جهة، وبين فصائل املعارضة املسلحة من جهة أخرى. 

(، مسجد "العروة الوثقى" في 5/5/2017قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، الجمعة ) -

 بلدة هنيدة في محافظة الرقة.

(، مكتب وكالة قاسيون لألنباء في حي القابون في مدينة 6/5/2017لنظام وحلفاؤه، السبت )قصف ا -

 دمشق.
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( عدد الهجمات على املراكز الحيوية والكوادر الطبية والدفاع املدني في األسبوع األول من 30 )الشكل

 شهر أيار/ مايو

 

 

 أيار/ مايوًيا في األسبوع األول من شهر ( عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دول31 )الشكل

 

2

1

222

املدني عدد الهجمات على املراكز الحيوية والكوادر الطبية والدفاع

في األسبوع األول من أيار

صحافة مستشفيات مخيمات أماكن عبادة دفاع مدني

1

11

051015
عدد الهجمات

وع األول في األسباعدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دوليً 

أيارشهر من 

فراغية

عنقودية
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 2017أيار/ مايو  14إلى  8من  -ب

 . قصف متنوع بري وجوي 1

مناطق في  4منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  31على  تركز القصف: 8/5/2017االثنين  -

محافظة ريف مناطق في  4محافظة حلب )بلدات جديعة ورسم فالح والسبع، ومحيط مدينة مسكنة(، و

مناطق في محافظة حمص )مدن: كفرالها وتلدو  7دمشق )بلدات: أوتايا واملحمدية وبيت نايم وجسرين(، و

وتلدهب، وبلدة السكري ومفرق تليلة وجبال الشومرية وبلدة الطيبة الغربية(، ومنطقة واحدة في محافظة 

 7ومورك، بلدتا الزكاة والتلول الحمر(، و مناطق في محافظة حماة )مدينتا اللطامنة 4درعا )درعا البلد(، و

مناطق في محافظة دير الزور )أحياء الجورة والرصافة والعمال وبلدات املوحسن والبوعمر واملريعية 

مناطق في محافظة الرقة )مدينة الرقة وبلدة املنصورة، وبلدتا دبس ي فرج ودبس ي عفنان(.  4ومراط(، و

بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" مدينة الرقة،  منطقة منها، 28قصف النظام وحلفاؤه 

وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية حي الجورة في محافظة دير الزور، وقصفت قوات سوريا الديمقراطية 

 "قسد" بلدة املنصورة في محافظة الرقة.

منطقة  12الي : منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو  الت 46: تركز القصف على 9/5/2017الثالثاء  -

في محافظة حلب )مدينة مسكنة، وبلدات: السبع والعميرات والدبليو وأم حجرة وجديعة والطريفاوي 

مناطق في محافظة حماة )مدينتا اللطامنة  5ورسم فالح واملسحة وعطيرة وسمومة ومفرق الردة(، و

 9محافظة دمشق )حي القابون(، ووكفرزيتا، وبلدتا قنيطرات والزكاة وناحية عقيربات(، ومنطقة واحدة في 

مناطق في محافظة حمص )مدينة تلدو، وبلدات الالطوم والفرحانية وجب الجراح وأبو حواديد وحرش أم 

صهيريج والغنطو والتلول الحمر ومنطقة الحماد(، ومنطقتان في محافظة درعا )درعا البلد وبلدة النعيمة(، 

 5يدية والرصافة والشيخ حسن والكنامات والعرض ي(، ومناطق في محافظة دير الزور )أحياء الحم 5و

مناطق  3مناطق في محافظة الرقة )مدينة الرقة وبلدات املنصورة والصالحية وكديران ومزرعة الجالء(، و

 3في محافظة ريف دمشق )مدن عربين ودوما وزملكا(، ومنطقة واحدة في الالذقية )محور الكبينة(، و

 41)قرى رجم الدولة وأشهيب وتل دكوة(. قصف منها النظام وحلفاؤه مناطق في محافظة السويداء 

مناطق في محافظة  5منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" قريتا الدشيشة 

 الرقة. 

مناطق  3منطقة في سورية، ويتوزعون على النحو اآلتي:  30: تركز القصف على 10/5/2017األربعاء  -

مناطق في محافظة دير الزور  6دمشق )مدينة دوما، وبلدتا بيت نايم وحوش الصالحية(، و في محافظة ريف

)أحياء العمال والحميدية والعرض ي والرشدية، وبلدتا البودرباس والصور(، ومنطقة واحدة في محافظة 

راب الشحم(، مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، وبلدتا الغارية الغربية وخ 3حماة )مدينة اللطامنة(، و

ومنطقتان في محافظة حمص )بلدة الالطوم ومنطقة الحولة(، ومنطقتان في مدينة دمشق )حيا أبو رمانة 
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مناطق في محافظة حلب )مدينة مسكنة، وبلدات: سمومة واملهدوم والسبع وعطيرة  7والروضة(، و

شنينة والكالطة ودبس ي  مناطق في محافظة الرقة )مساكن االدخار وبلدات: 5والعميرات ورسم فالح(، و

عفنان وشعيب الذكر(، ومنطقة واحدة في محافظة الالذقية )محور حبل التركمان(. قصف منها النظام 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" مساكن االدخار وقريتي شنينة  24وحلفاؤه 

وقصف حيا أبو رمانة والروضة في والكالطة في محافظة الرقة، وقرية الصور في محافظة دير الزور. 

 العاصمة السورية دمشق بقذائف هاون مجهولة املصدر.   

منطقة في سورية، وتفصيلها على الشكل اآلتي: منطقة  36: تركز القصف على 11/5/2017الخميس  -

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد وبلدات النجيح وعلما  6واحدة في محافظة إدلب )بلدة بداما(، و

مناطق في محافظة  5والغارية الغربية وداعل واليادودة(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي برزة(، و

مناطق في  5حمص ) بلدات كيسين وسبخة املوح وجب الجراح ومحيط حقل الشاعر وجبال الشومرية(، و

مناطق في  5ومحافظة حماة )مدينتا اللطامنة وكفرزيتا، وبلدات عقيربات والقنطرة وحمادي عمر(، 

مناطق في محافظة دير  4محافظة الرقة )قرى بئر الهشم والقادسية وميسلون والكنو ومزرعة اليرموك(، و

مناطق في محافظة حلب )مدن مسكنة  9الزور )أحياء الرشدية والحميدية والحويقة ومحيط املقابر(، 

ل السكر وحي جمعية الزهراء(. قصف ودارة عزة ومارع، وقرى الفخيخة والعبيدية والردة ودير حافر، ومعم

مناطق في محافظة  4منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  30منها النظام وحلفاؤه 

الرقة )قرى بئر الهشم وميسلون والكنو ومزرعة اليرموك(، وقصفت قوات سوريا الديموقراطية "قسد" 

  منطقتين في محافظة حلب )مدينة درارة عزة ومارع(.

منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو التالي: منطقة  27على  تركز القصف: 12/5/2017الجمعة  -

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، وبلدات الكرك الشرقي وكوم  4واحدة في محافظة دمشق )حي برزة(، و

زعية وتليلة(، ومنطقة مناطق في محافظة حمص )مدينتا تلبيسة وكفرالها، وبلدتا الوا  4الرمان وجنين(، و

مناطق في محافظة حماة )مدينة اللطامنة، وبلدات الحويز  5واحدة في محافظة حلب )بلدة بيانون(، و

والجمالي والدالك وتلول الحمر(، ومنطقتان في محافظة الرقة )بلدة السحل، قرية مزرعة يعرب(، ومنطقة 

تان في محافظة دير الزور )بلدة القورية ومنطقة واحدة في محافظة الالذقية )محور جبل التركمان(، ومنطق

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي بلدة السحل في  24املعامل(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

محافظة الرقة وبلدة القورية في محافظة دير الزور، وقصفت قوات سوريا الديموقراطية "قسد" قرية 

 مزرعة يعرب في محافظة الرقة.

مناطق في  3منطقة في سورية موزعة على النحو اآلتي:  45: تركز القصف على 13/5/2017 السبت -

مناطق في محافظة دير الزور )أحياء  8محافظة حماة )مدينة اللطامنة، وبلدتا الزكاة وحربنفسه(، و

لزور الحويقة والكنامات والحميدية، وبلدات حطلة والحوايج والشيخ ياسين والجفرة ومحيط مطار دير ا

منطقة في محافظة حلب )مدينة مسكنة، وبلدات عطيرة وجراح كبير والسكرية  11العسكري(، و
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والعاجوزبة واملزيونة والنافعية ووضحة والكناوية وتل حسان واملزرعة السادسة(، ومنطقة واحدة في 

ريف دمشق  مناطق في 4محافظة دمشق )حي القابون(، ومنطقة واحدة في محافظة درعا )درعا البلد(، و

مناطق في  محافظة حمص )مدينتا  7)مدينة دوما، وبلدات مغر املير والضهر األسود وبئر القصب(، و

تلبيسة والرستن، وبلدات كفرالها والعنطو والهاشمية وكيسين وجبال الشومرية(، ومنطقتان في محافظة 

بلدات شنينة ورقة سمرة مناطق في محافظة الرقة ) 5القنيطرة )بلدتا جباتا الخشب والحمدية(، و

والصكورة ومزرعة الرشيد ومزرعة األسدية(، ومنطقتان في محافظة الالذقية )القلعة والتفاحية(، 

منطقة، بينما قصفت قوات  40ومنطقة واحدة في محافظة إدلب )بلدة بداما(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

ة ومزرعة الرشيد محافظة الرقة، التحالف الدولي ضد "داعش" بلدات شنينة ورقة سمرة والصكور 

 وقصفت قوات سوريا الديموقراطية مزرعة األسدية في محافظة الرقة.

مناطق في  9منطقة في سورية؛ موزعة على النحو اآلتي:  35على  تركز القصف: 14/5/2017األحد  -

ة محافظة ريف دمشق ) مدينتا دوما وسقبا، بلدات بيت نايم واألشعري وجسرين وحوش الصالحي

مناطق  3والزريقية واملحمدية وبئر القصب(، ومنطقتان في محافظة درعا )درعا البلد وحي طريق السد(، و

مناطق في محافظة حماة )مدينتا اللطامنة  6في محافظة الرقة )قرى معدان ومزرعة العدنانية وشنينة(، و

ي محافظة الالذقية وكفرزيتا، وبلدات حمادي عمر وعقيربات والزكاة وسوحا(، ومنطقة واحدة ف

مناطق في محافظة حمص )مدينة السخنة وبلدات الضاحك وكفرالها ومفرق تليلة  7)الشحرورة(، و

مناطق في محافظة دير الزور )أحياء هرابش والجورة  4والغنطو ومنطقة الصوامع وجبال الشومرية(، و

نطقة واحدة في محافظة والجفرة وبلدة الشعفة(، ومنطقة واحدة في محافظة حلب )الليرمون(، وم

 29القنيطرة )بلدة الحمدية(، ومنطقة واحدة في محافظة إدلب )بلدة بداما(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" مخيم شنينة ومزرعة العدنانية في محافظة 

ظة الرقة، وقصف تنظيم الدولة الرقة، وقصفت قوات سوريا الديموقراطية قرية معدان في محاف

 اإلسالمية أحياء هرابش والجورة وجفرة في مدينة دير الزور.  

 

 أنواع القصف -2

 وي كيماالسالح ال -

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الرتجاجية -

(، بالذخائر االرتجاجية مدينة اللطامنة في 8/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، االثنين ) -

 محافظة حماة.
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(، بالذخائر االرتجاجية مدينة اللطامنة في 9/5/2017م وحلفاؤه، الثالثاء )قصف النظا -

 محافظة حماة.

 القصف بالذخائر العنقودية -

(، بالذخائر العنقودية مدينة اللطامنة في 8/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، االثنين ) -

 محافظة حماة.

ة مدينة كفرزيتا في (، بالذخائر العنقودي9/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، الثالثاء ) -

 محافظة حماة.

( بالذخائر العنقودية بلدتي دبس ي عفنان 10/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، األربعاء ) -

 وشعيب الذكر في محافظة الرقة.

 القصف بالذخائر الفراغية  -

(، بالذخائر الفراغية مدينة اللطامنة في محافظة 8/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، االثنين ) -

 نة تلدو في محافظة حمص.حماة، ومدي

في (، بالذخائر الفراغية بلدة البودرباس 10/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، األربعاء ) -

 دير الزور. محافظة

(، بالذخائر الفراغية ناحية عقيربات في 11/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، الخميس ) -

 محافظة حماة.

الفراغية مدينة كفرالها وبلدة (، بالذخائر 12/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، الجمعة ) -

 محافظة حمص، وبلدتي تلول الحمر والجمالي في محافظة حماة. الوازعية في

(، بالذخائر الفراغية مدينة الرستن وبلدتي 13/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، السبت ) -

 كيسين وكفرالها في محافظة حمص.

غية محيط مدينة السخنة في (، بالذخائر الفرا14/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، األحد ) -

 محافظة حمص.

 القصف بالذخائر الفوسفورية -

 ال يوجد رصد.  -
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 املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف -3

(، مستشفى ميدانًيا في قرية 9/5/2017قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، الثالثاء ) -

 قة.املنصورة في محافظة الر 

(، مدرسة وسيارة إسعاف في بلدة بداما في 11/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، الخميس ) -

 محافظة إدلب.

(، في مدينة رميالن بمحافظة الحسكة 13/5/2017اعتقلت "اإلدارة الذاتية"، السبت ) -

اإلعالمي "برزان حسين لياني"، مراسل قناة "زاغوس" التلفزيونية التي تبث برامجها من إقليم 

 كردستان العراق"."

 

( عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دولًيا بحسب املدة الزمنية في األسبوع الثاني 32 )الشكل

 مايو /من شهر أيار
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051015 عدد الهجمات

وع الثاني عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دولًيا في األسب
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( عدد الهجمات على املراكز الحيوية والكوادر الطبية والدفاع املدني في األسبوع الثاني من 33 )الشكل

 أيار/ مايوشهر 

 

 2017أيار/ مايو  21إلى  15من  -ج

 . القصف املتنوع البري والجوي 1

مناطق  7منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  40على  تركز القصف: 15/5/2017االثنين  -

في محافظة حلب )مدينة مسكنة، وبلدات الخذراف البوعاجوز الجعابات املزرعة الثانية، املزرعة الثالثة، 

طق في محافظة ريف دمشق )مدينة دوما، وبلدات: أوتايا واملحمدية والضهر األسود منا 5املزرعة الرابعة(، و

مناطق في محافظة حمص )مدينة تلبيسة، وبلدات رسم الطويل وهبرة والفرحانية الغربية  7والزيات(، و

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

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

مناطق في محافظة دير الزور )شارع البريد وجمعية الرصافة ومحيط ثكنة الهجانة في مدينة البوكمال، وحي 

مل(، ومنطقة واحدة في محافظة هرابش، وحي البغيلية، وبلدات حطلة ومراط والجنينة ومحيط دوار املعا

الرقة )مدينة الرقة(، ومنطقتان في محافظة القنيطرة )بلدتا الحمدية وطرنجة(. قصف النظام وحلفاؤه 

مناطق في مدينة  3منطقة منها، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" مدينة الرقة و 35

 سالمية حي هرابش في محافظة ير الزور.البوكمال في محافظة دير الزور، وقصف تنظيم الدولة اإل 

مناطق  3منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو  اآلتي :  31على  تركز القصف: 16/5/2017الثالثاء  -

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

والسطحيات والزكاة وناحية عقيربات(، ومنطقتان في  اللطامنة وكفرزيتا، وبلدات عقرب وحربنفسه
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مناطق في محافظة حمص )مدينتا تلدو وكفرالها، وبلدتا  4محافظة دمشق )حيا التضامن واليرموك(، و

مناطق في محافظة دير  7السخنة وغرناطة(، ومنطقتان في محافظة درعا )درعا البلد وحي طريق السد(، و

نامات والعرض ي ومحيط مطار دير الزور العسكري ومنطقة املقابر وحويجة الزور )أحياء الشيخ ياسين وك

مناطق في محافظة ريف دمشق )مدينتا حمورية وسقبا، وبلدات الريحان والضهر  6صكر واملريعية(، و

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

مناطق في  6منطقة في سورية، ويتوزع على النحو اآلتي:  44على  تركز القصف: 17/5/2017األربعاء  -

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

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

اة )مدينتا اللطامنة وكفرزيتا، وبلدات: معركبة والزكاة وطلف ولحايا والزالقيات وناحية محافظة حم

مناطق في محافظة  8مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، وبلدتا املزيريب وبصر الحرير(، و 3عقيربات(، و

لصوامع حمص )مدن: تلدو وتلبيسة والسخنة وكفرالها، وبلدات السعن األسود وحقل أرك ومحيط ا

مناطق في محافظة حلب )مدينة مسكنة، وبلدات: رسم الحمام ووضحة والحايط  7وجبال الشومرية(، و

مناطق في محافظة الرقة )مدينة الرقة  3والجعابات ومعمل السكر ومحيط مطار الجراح العسكري(، و

لخشب وطرنجة مناطق في محافظة القنيطرة )بلدات جباتا ا 3وقرية األسدية(، و 17ومحيط الفرقة 

منطقة،  40وأوفانيا(، ومنطقة واحدة في محافظة إدلب )مدينة خان شيخون(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

محافظة الرقة. وقصف تنظيم الدولة  مناطق فيبينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" ثالث 

 اإلسالمية حي القصور في مدينة دير الزور.   

منطقة في سورية، وتفصيلها بالصورة اآلتية: منطقة  26القصف على  : تركز18/5/2017الخميس  -

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

مناطق في محافظة حلب  5السد، وحي الكاشف(، ومنطقة واحدة في محافظة حمص )جبال الشومرية(، و

مناطق في محافظة حماة )مدينتا اللطامنة  5بيانون وخان العسل والبويضة وهوبر(، و) بلدات حيان و 

والسلمية، وبلدات عقيربات والحبيسات وتلول الحمر(، ومنطقتان في محافظة الرقة )سيف الدولة وقرية 

قل مناطق في محافظة دير الزور )أحياء هرابش والجورة والقصور، ومحيط املقابر ومحيط ح 6هنيدة(، و

عمر النفطي، ومدينة البوكمال(، ومنطقة واحدة في محافظة ريف دمشق )بلدة املحمدية(. قصف منها 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" منطقتان في محافظة الرقة  17النظام وحلفاؤه 

دولة اإلسالمية مدينة )سيف الدولة وقرية هنيدة(، ومدينة البوكمال في مدينة دير الزور، وقصف تنظيم ال

السلمية ومحيطها في محافظة حماة، وأحياء هرابش والجورة والقصور في مدينة دير الزور. بينما قصف 

 حي الكاشف في درعا بقذائف مجهولة املصدر.

مناطق  4منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  33على  تركز القصف: 19/5/2017الجمعة   -

ق )مدن حرستا وعربين ودوما وبلدة األشعري(، ومنطقتان في محافظة درعا )درعا في محافظة ريف دمش
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مناطق في محافظة حلب  5البلد وبلدة النعيمة(، ومنطقة واحدة في محافظة حمص )مدينة تلدهب(، و

مناطق في محافظة حماة )مدن  9)بلدات حريتان وخان العسل وهوبر والجويم والراشدين الجنوبية(، و

مناطق  3ومورك وكفرزيتا، وبلدات معركبة والبويضة ولحايا والزكاة وقنيطرات والصفصافية(، و اللطامنة

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

قرية الصياد(، اليمضية وكلز وعين عيس ى والزيتونة(، ومنطقتان في محافظة إدلب )مدينة خان شيخون و 

مناطق في محافظة دير الزور )حيا القصور والجورة ومحيط حقل العمر النفطي(. قصف منها النظام  3و

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" مدينة الرقة وقرية هنيدة في  28وحلفاؤه 

محافظة الرقة، وقصف محافظة الرقة، وقصفت قوات سوريا الديموقراطية "قسد" قرية الخيالة في 

 تنظيم الدولة اإلسالمية حيي القصور والجورة في مدينة دير الزور.

مناطق في  8منطقة في سورية موزعة على النحو اآلتي:  45على  تركز القصف: 20/5/2017السبت   -

 محافظة حماة )مدينة اللطامنة، وبلدات عكش وأبو جبيالت وأبو دالية وأبو حنايا والقسطل والخضيرة

، وجبل ثردة ومحيط املقابر وحي العمال(، 137مناطق في محافظة دير الزور )محيط اللواء  4والنعيمية(، و

مناطق في محافظة حلب )مدينتا مسكنة وعندان، ومحيط مطار الجراح العسكري وبلدة كفر حمرة(،  4و

مدينتا بصرى الشام مناطق في محافظة درعا ) 5ومنطقة واحدة في محافظة ريف دمشق )مدينة دوما(، و

مناطق في  محافظة حمص )مدن السخنة وتلدهب  7وداعل ودرعا البلد، وبلدتا النعيمة وصماد(، و

وكفرالها ومنطقة الحولة، وبلدات قصر الحالبات والطيبة الغربية ومنطقة الصوامع(، ومنطقة واحدة في 

نطقة، بينما قصفت قوات م 40محافظة إدلب )مدينة جسر الشغور(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

التحالف الدولي ضد "داعش" بلدات شنينة ورقة سمرة والصكورة ومزرعة الرشيد محافظة الرقة، 

 وقصفت قوات سوريا الديموقراطية مزرعة األسدية في محافظة الرقة.

منطقة في سورية؛ موزعة على النحو اآلتي: منطقة واحدة  28على  تركز القصف: 21/5/2017األحد  -

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد ومدينة داعل وبلدة  4محافظة ريف دمشق )بلدة املحمدية(، وفي 

مناطق في  6(، ومنطقتان في محافظة الرقة )مدينة الرقة وقرية علي غانم(، و52النعيمة ومحيط اللواء 

 6الت وحربنفسه(، ومحافظة حماة )مدينتا اللطامنة والسلمية، وبلدات قليب الثور وأبو حنايا وأبو جبي

مناطق في محافظة حمص )مدينتا السخنة وتلدهب وبلدات تل أراك ومفرق تليلة والطيبة ومنطقة 

مناطق في محافظة دير الزور )أحياء هرابش والجورة والقصور ومحيط مطار دير الزور(،  4الصوامع(، و

معمل السكر ومحيط مطار مناطق في محافظة حلب )بلدات الجعابات والسكرية والبويضة ومحيط  5و

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد  22الجراح العسكري(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

"داعش" مدينة الرقة وقرية علي غانم في محافظة الرقة، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية أحياء هرابش 

 ظة حماة.  والجورة والقصور في مدينة دير الزور، ومدينة السلمية في محاف
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 . أنواع القصف 2

 وي كيماالسالح ال -

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الرتجاجية -

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر العنقودية  -

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفراغية  -

(، بالذخائر الفراغية مدينة اللطامنة في محافظة 15/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، االثنين ) -

 حماة.

(، بالذخائر الفراغية مدينة اللطامنة وقرية عقرب 16/5/2017م وحلفاؤه، الثالثاء )قصف النظا -

 في محافظة حماة، ومدينة كفرالها في محافظة حمص.

 في محافظة(، بالذخائر الفراغية مدينة تلدو 17/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، األربعاء ) -

 محافظة حلب.حمص، وناحية عقيربات في محافظة حماة، ومدينة مسكنة في 

(، بالذخائر الفراغية ناحية عقيربات في محافظة 18/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، الخميس ) -

 حماة.

(، بالذخائر الفراغية مدينة مسكنة في محافظة 20/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، السبت ) -

 حلب.

ح العسكري (، بالذخائر الفراغية محيط مطار الجرا21/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، األحد ) -

 في محافظة حلب.

 القصف بالذخائر الفوسفورية -

 ال يوجد رصد.  -
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 . املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف3

(، فرقة تابعة للدفاع املدني في مدينة حمورية 15/5/2017استهدف النظام وحلفاؤه، االثنين ) -

 في ريف دمشق.

بـ (، مسجد مدينة حمورية الكبير املعروف 16/5/2017، الثالثاء )قصف النظام وحلفاؤه -

 املسجد القديم" في محافظة ريف دمشق."

(، مسجد "أبو بكر الصديق" في بلدة الزكاة في 17/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، األربعاء ) -

ا.  محافظة حماة، ما أدى إلى دماره كليًّ

(، خزان مياه الشرب العالي في قرية 18/5/2017فّجر تنظيم الدولة اإلسالمية، الخميس ) -

مزرعة حطين في ريف محافظة الرقة الشمالي، بواسطة عبوات ناسفة، ما أدى إلى دمار الخزان 

 بصورة كاملة، وخروجه عن الخدمة، وانقطاع مياه الشرب عن أجزاء من القرية.

العالي في قرية هنيدة  (، خزان مياه الشرب20/5/2017فّجر تنظيم الدولة اإلسالمية، السبت ) -

بريف محافظة الرقة الغربي، بواسطة عبوات ناسفة، ما أدى إلى دمار الخزان بصورة كاملة 

 وخروجه عن الخدمة، وانقطاع مياه الشرب عن أجزاء من القرية.

 (، جسر الرومانية في محافظة الرقة.21/5/2017فّجر تنظيم الدولة اإلسالمية، األحد ) -

 

 أيار/ مايوفي األسبوع الثالث من شهر  االهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دولًي ( عدد 34 )الشكل
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 أيار/ مايو( عدد الهجمات على املراكز الحيوية والدفاع املدني في األسبوع الثالث من شهر 35 )الشكل

 

 

 أيار/ مايو( عدد املجازر املرتكبة في األسبوع الثالث من شهر 36 )الشكل
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 2017أيار/ مايو  28إلى  22من  -د

 .القصف املتنوع البري والجوي 1

مناطق  4منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي:  32على  تركز القصف: 2017 /5 /22االثنين  -

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

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

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد، وبلدة ابطع وحي  3وبلدات كيسين الحولة جبال الشومرية(، و

مناطق في محافظة حماة )مدينتا اللطامنة وكفرزيتا، وبلدات الحريشة وعقيربات والزكاة(،  5املنشية(، و

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

محافظة الرقة )قرى العكيرش ي وحويجة شنان وكديران وحمرة ناصر(، ومنطقة واحدة في محافظة 

الحسكة )بلدة الرويح(، ومنطقة واحدة في محافظة إدلب )مدينة جسر الشغور(، ومنطقتان في محافظة 

منطقة منها، بينما قصفت قوات  25لالذقية )جبل األكراد وجبل التركمان(. قصف النظام وحلفاؤه ا

مناطق في محافظة الرقة الرقة ومدينة امليادين في محافظة دير الزور،  4التحالف الدولي ضد "داعش" 

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

مناطق  9منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو  اآلتي :  45على  تركز القصف: 2017 /5 /23الثالثاء  -

في محافظة حلب )مدينة مسكنة، وبلدات سمومة وحطين والحاضر ووضحة والجويم ومزارع الريحانية 

وبلدات الزكاة واملصاصنة  مناطق في محافظة حماة )مدينتا اللطامنة ومورك، 9وعنيزة ورسم فالح(، و

 4ولحايا والجنابرة وحمادة عمر ومعركبة والبويضة(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي جوبر(، و

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

مناطق في محافظة دير الزور  7ر وإبطع(، ومحافظة درعا )درعا البلد وبلدات مليحة العطش وبصر الحري

مناطق في محافظة  3)أحياء الحمدية والحويقة والعمال والرصافة والجورة، ومنطقة املقابر وجبل ثردة(، و

ريف دمشق )مدينة دوما، وبلدتا بيت نايم والشيفونية(، ومنطقتان في محافظة الرقة )مدينة الرقة وقرية 

فظة الالذقية )جبل األكراد وبلدات تردين والحدادة والكبانة(، ومنطقتان في مناطق في محا 4البارودة(، و

منطقة، بينما قصفت قوات  42محافظة القنيطرة )بلدتا الصمدانية وأوفانيا(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

التحالف الدولي ضد "داعش" مناطق متفرقة من مدينة الرقة وقرية البارودة، وقصف تنظيم الدولة 

 المية حي الجورة في مدينة دير الزور.اإلس

منطقة في سورية، ويتوزعون على النحو اآلتي: منطقة  41على  تركز القصف: 2017 /5 /24األربعاء  -

منطقة في محافظة دير الزور )أحياء الحويقة  13واحدة في محافظة ريف دمشق )بلدة املحمدية(، و

وبغيلة وعياش والخريطة والجنينة والدوير ومنطقة  والقصور والجورة واملوظفين وبلدات محيمدة وعياش

مناطق في محافظة حماة )مدينة اللطامنة وناحية عقيربات وبلدة حربنفسه(،  3املقابر، ومدينة امليادين(، و
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مناطق في محافظة حمص )مدينة تلدو،  7ومنطقتان في محافظة درعا )درعا البلد، وبلدة النعيمة(، و

منطقة في  11وقصر الحالبات وتل فري والفرحانية والغنطو وجبال الشومرية(، ووبلدات الطيبة الغربية 

محافظة حلب )مدينة مسكنة، وبلدات: وضحة والجعابات وهوبر والسكرية والفرعية ورسم فالح وسمومة 

مناطق في محافظة الرقة )بلدتا دبس ي عفنان وكديران وحي  3وعنيزة ومزارع الريحانية ومعمل السكر(، و

منطقة،  35رعية(، ومنطقة واحدة في محافظة القنيطرة)بلدة الحمدية(. قصف منها النظام وحلفاؤه الد

محافظة الرقة وقرية الدوير في محافظة  مناطق فيبينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" ثالث 

  دير الزور. وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية حيي القصور والجورة في مدينة دير الزور.

منطقة في سورية، وتفصيلها بالصورة اآلتية: منطقة  33على  تركز القصف: 2017 /5 /25الخميس    -

مناطق في محافظة درعا )درعا البلد ومدينة بصرى الشام،  5واحدة في محافظة إدلب )قرية سكيك(، و

بلدتا أم شرشوح مناطق في محافظة حمص )جبال العليانية و  3وبلدتا النعيمة ومعربا وحي طريق السد(، و

مناطق في محافظة حماة  10مناطق في محافظة حلب ) بلدات العيس والفار ومسكنة(، و 3والصوانة(، و

)مدينتا اللطامنة ومورك وريف مدينة السلمية، وبلدات معان وحر بنفسه والسطحيات والدالك والشيخ 

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

مناطق في محافظة دير الزور )الهجانة ومنطقة الصناعة ومدينتا البوكمال وامليادين(،  4الدرعية(، و

ومنطقة واحدة في محافظة ريف دمشق )مدينة حرستا(، ومنطقة واحدة في محافظة دمشق )حي 

قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  منطقة، بينما قصفت 24التضامن(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

منطقتان في محافظة الرقة )حي الدرعية، وبلدة السباهي(، ومدينتي البوكمال وامليادين ومنطقة الصناعة 

والهجانة في محافظة دير الزور، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية بلدتي الشيخ هالل وعقاب صافي في 

 محافظة حماة.

منطقة في سورية، وتفصيلها على النحو اآلتي: منطقة  38على  صفتركز الق: 2017 /5 /26الجمعة  -

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

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

منطقة في محافظة حماة )مدينة اللطامنة، وبلدات  14ة حلب )بلدات زيتان والزربة ومسكنة(، وفي محافظ

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

)قرى العكيرش ي وهنيدة مناطق في محافظة الرقة  3وحصرايا والحردانة وناحية عقيربات وجبل البلعاس(، و

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

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

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف  32حلفاؤه الزور العسكري ومنطقة البانوراما(. قصف منها النظام و 

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

 وامليادين وبلدة البوليل في مدينة دير الزور.
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مناطق  10منطقة في سورية موزعة على النحو اآلتي:  29على  تركز القصف: 2017 /5 /27السبت  -

محافظة حماة )مدينتا اللطامنة وكفرزيتا، وبلدات الزكاة ولطمين وحصرايا ودكيلة وأبو دالية والقسطل  في

ومنطقة وادي العذيب وناحية عقيربات(، ومنطقتان في محافظة حلب )مدينتا مارع وإعزاز(، ومنطقة 

لبلد، وبلدتا النعيمة مناطق في محافظة درعا )درعا ا 3واحدة في محافظة ريف دمشق )بلدة بيت نايم(، و

مناطق في  محافظة حمص )مدينة السخنة ومنطقة الصوامع وحقل الهيل ومنطقة أراك وجبال  5وغرز(، و

مناطق في محافظة الرقة )مدينة الرقة، وقرى وبلدات: هنيدة والعكيرش ي والحمام ومزرعة  8الشومرية(، و

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف 19اؤه حطين واملنصورة ورطلة والكسرات(. قصف منها النظام وحلف

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

 حلب. في محافظةوإعزاز 

مناطق  في  3منطقة في سورية؛ موزعة على النحو اآلتي:  40: تركز القصف على 2017 /5 /28األحد  -

ينتا دوما وكفربطنا وبلدة املحمدية(، ومنطقتان في محافظة درعا )درعا البلد محافظة ريف دمشق )مد

مناطق في محافظة الرقة )أحياء األكراد والرميلة واملشلب وحاجز الفروسية ومحيط  7وبلدة غرز(، و

ر مناطق في محافظة حماة )مدن اللطامنة والسلمية وكفرزيتا، وبلدات القرقو  9وقرية العواد(، و 17الفرقة

مناطق في محافظة حمص )مدينتا تلدو  4والزيارة والسرمانية والقسطل ودكيلة وناحية عقيربات(، و

مناطق في محافظة دير الزور )مدينة القورية وحي الحويقة  3والحولة ومفرق تليلة وجبال الشومرية(، و

الكبرى وجب الحمام  مناطق في محافظة حلب )بلدات خلصة وزيتان والزربة وأورم 10وبلدة الحسينية(، و

والفار وصوامع الحبوب ومحطة القطار وحي الزهراء ومدينة مسكنة(، ومنطقتان في محافظة الالذقية 

منطقة، بينما قصفت قوات التحالف  32)جبل التفاحية وجبل التركمان(. قصف منها النظام وحلفاؤه 

، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية في محافظة الرقة 17الدولي ضد "داعش" مدينة الرقة ومحيط الفرقة 

قرية العواد في محافظة الرقة، ومدينة السلمية في محافظة حماة، وقصفت قوات سوريا الديمقراطية 

 "قسد" أحياء األكراد والرميلة واملشلب وحاجز الفروسية في مدينة الرقة.  

 

 . أنواع القصف 2

 وي كيماالسالح ال  -

 ال يوجد رصد -

 اجيةالقصف بالذخائر الرتج -

(، بالذخائر االرتجاجية مدينة مسكنة في 23/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، الثالثاء ) -

 محافظة حلب.
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(، بالذخائر االرتجاجية مدينة مسكنة في 24/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، األربعاء ) -

 محافظة حلب.

 القصف بالذخائر العنقودية -

ر العنقودية مدينة مسكنة وقرية (، بالذخائ22/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، االثنين ) -

 سمومة في محافظة حلب.

(، بالذخائر العنقودية بلدة الفار في محافظة 25/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، الخميس ) -

 حلب.

(، بالذخائر العنقودية مدينة مسكنة في 26/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، الجمعة ) -

 محافظة حلب.

 القصف بالذخائر الفراغية  -

(، بالذخائر الفراغية محمية تليلة ومنطقة 23/5/2017م وحلفاؤه، الثالثاء )قصف النظا -

 صوامع الحبوب في محافظة حمص.

(، بالذخائر الفراغية درعا البلد وبلدة النعيمة 26/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، السبت ) -

 في محافظة درعا.

 ا البلد في محافظة درعا.(، بالذخائر الفراغية درع28/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، األحد ) -

 القصف بالذخائر الفوسفورية  -

 ال يوجد رصد.  -

 القصف بقذائف الهاون   -

 ال يوجد رصد -

 مفخخات -

(، في حي الزهراء في مدينة حمص، وأخرى في 23/5/2017انفجرت سيارة مفخخة، الثالثاء ) -

 اإلسالمية.منطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق، وتبنى التفجيرين تنظيم الدولة 
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 . املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف3

(، خزان مياه الشرب العالي في قرية حمام 22/5/2017فّجر تنظيم الدولة اإلسالمية، االثنين ) -

بريف محافظة الرقة الغربي، بواسطة عبوات ناسفة، ما أدى إلى دمار الخزان بصورة كاملة 

 روجه عن الخدمة، وانقطاع مياه الشرب عن أجزاء من القرية.وخ

(، مسجد قرية الترن في محافظة الرقة، ما أدى 25/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، الخميس ) -

 إلى دماره وقتل إمام الجامع.

 (، مسجًدا في مدينة مسكنة في محافظة حلب.26/5/2017قصف النظام وحلفاؤه، الجمعة ) -

(، مسجد "عثمان بن عفان" في مدينة القورية في 28/5/2017ؤه، األحد )قصف النظام وحلفا -

 محافظة دير الزور.

 أيار/ مايوفي األسبوع الرابع من شهر  ا( عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دولًي 37 )الشكل

 

4

5

2

0246

عدد الهجمات

وع الرابع عدد الهجمات باستخدام الذخائر املحّرمة دولًيا في األسب

من شهر أيار

ارتجاجية

فراغية

عنقودية
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 أيار/ مايوشهر  ( عدد الهجمات على املراكز الحيوية والدفاع املدني في األسبوع الرابع من38 )الشكل

  

3

1

هر أيارعدد الهجمات على املراكز الحيوية في األسبوع الرابع من ش

أماكن عبادة خزانات مياه
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 2017أيار/ مايو  31 – 30-29مكمل الشهر   -هـ

 . القصف املتنوع البري والجوي 1

مناطق  6منطقة في سورية؛ وتفصيلها على النحو اآلتي:  39على  تركز القصف: 29/5/2017االثنين  -

مناطق في  4نية(، وفي محافظة حلب )مدينة مسكنة، وبلدات: العلوة ورسم الغزال والدبليو وعنيزة والريحا

مناطق في محافظة  6محافظة حمص )مدينتا الحولة وكفرالها، وبلدتا الطيبة الغربية واملخرم الفوقاني(، و

مناطق في  9درعا )درعا البلدة وحي طريق السد وبلدات الكرك الشرقي وجنين وكرم الرمان وتل شهاب(، و

ين وسوحا والزارة والزكاة ولحايا والخضيرة وناحية محافظة حماة )مدينتا اللطامنة وكفرزيتا وبلدات: لطم

مناطق في محافظة ريف دمشق )مدن عربين  4عقيربات(، ومنطقة واحدة في محافظة إدلب )قرية أطمة(، و

وحرستا ودوما وبلدة املحمدية(، ومنطقة واحدة في محافظة الحسكة )بلدة الحسو(، ومنطقتان في 

رية شنبر(، ومنطقتان في محافظة الرقة ) بلدات املنصورة والحمام محافظة الالذقية )جبل التفاحية وق

مناطق في محافظة دير الزور )حيا الجورة والحمدية ومدينة امليادين(. قصف النظام  3وجعيدين(، و

مناطق في محافظة الرقة ومدينة  3منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  31وحلفاؤه 

ظة دير الزور ومنطقة الحسو في محافظة الحسكة، وقصفت قوات سوريا الديمقراطية امليادين في محاف

قرية أطمة في محافظة إدلب، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية قرية املخرم الفوقاني في محافظة حمص، 

 وحي الجورة في محافظة دير الزور.

مناطق  5ا على النحو اآلتي: منطقة في سورية؛ وتفصيله 30على  تركز القصف: 30/5/2017الثالثاء  -

مناطق  4في محافظة حمص )مدينتا الرستن والسخنة، وبلدات عنق الهوى ورحوم ومحيط الصوامع(، و

مناطق في محافظة  4في محافظة حماة )مدينة اللطامنة، وبلدات لحايا والتلول الحمر وناحية عقيربات(، و

مناطق في في محافظة حلب )مدن مسكنة  3م املياذن(، ودرعا )درعا البلد وحي طريق السد وبلدتا النعيمة وأ

مناطق في محافظة الرقة  4وحريتان وإعزاز(، ومنطقتان في ريف دمشق )مدينة حرستا وبلدة بيت نايم(، و

مناطق في محافظة دير الزور )مدينة القورية وبلدة  4)مدينة الرقة وقرى معدان والغزاوي وأبو شجرة(، و

ة والحميدية(، ومنطقتان في محافظة القنيطرة )بلدتا الحمرية الشرقية وطرنجة(، البوشمس وحيا الرصاف

منطقة، بينما  23ومنطقتان في محافظة الالذقية )الكبانة وجبل التركمان(، قصف النظام وحلفاؤه 

مناطق في محافظة الرقة ومدينة القورية في محافظة دير  4قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش" 

وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية قرية البوشمس في محافظة دير الزور. وقصفت قوات سوريا  الزور،

 الديمقراطية "قسد" مدينة إعزاز في محافظة حلب.

منطقة في سورية؛ وتفصيلها على النحو اآلتي: منطقتان  32على  تركز القصف: 31/5/2017األربعاء  -

مناطق في محافظة حماة )مدينة اللطامنة،  7ة(، وفي محافظة حمص )بلدة جب الجراح وجبال الشومري

مناطق في محافظة درعا )درعا  5وبلدات املصاصنة ولطمين ومعركبة والصخر والبرغوثية والعصافرة(، و
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البلد وبلدات النعيمة وأم املياذن وصيدا والغارية الغربية(، ومنطقة واحدة في في محافظة حلب )مدينة 

مناطق في  8مشق )مدينة دوما وبلدتا حوش الظواهرة والشيفونية(، ومناطق في ريف د 3مسكنة(، و

محافظة الرقة )مدينة الرقة وقرى السكرية والخاتونية وأبو قبيع وحاوي الهوى وهنيدة واملطيورة وحي 

الرميلة(، ومنطقتان في محافظة دير الزور )حيا الجورة والقصور(، ومنطقة واحدة في محافظة القنيطرة 

ميدية(، ومنطقتان في محافظة الالذقية )الحدادة والتفاحية(، ومنطقة واحدة في محافظة إدلب )بلدة الح

 6منطقة، بينما قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"  22)بلدة الهبيط(، قصف النظام وحلفاؤه 

لزور. مناطق في محافظة الرقة، وقصف تنظيم الدولة اإلسالمية حيي الجورة والقصور في مدينة دير ا

 وقصفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حي الرميلة وقرية املطيورة في محافظة الرقة.

 

 . أنواع القصف2

 ويةكيماالقصف بالذخائر ال -

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الرتجاجية -

 ال يوجد رصد  -

 القصف بالذخائر العنقودية -

 ال يوجد رصد -

 القصف بالذخائر الفراغية -

 (، مدينة مسكنة في محافظة حلب.29/5/2017بالذخائر الفراغية، االثنين )قصف النظام وحلفاؤه  -

 القصف بالذخائر الفوسفورية -

 ال يوجد رصد -
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 . املراكز الحيوية والكوادر الطبية واإلعالمية التي رصدنا استهدافها بالقصف3

ورة في محافظة (، خزان املياه في بلدة املنص29/5/2017فّجر تنظيم الدولة اإلسالمية، االثنين ) -

 الرقة.

(، مدرسة في بلدة املنصورة 29/5/2017قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، االثنين ) -

 في محافظة الرقة.

(، مدرسة "عليا بنت 30/5/2017قصفت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، الثالثاء ) -

 املهدي" في قرية معدان في محافظة الرقة.

(، مبنى البريد واالتصاالت 30/5/2017ضد "داعش"، الثالثاء )قصفت قوات التحالف الدولي  -

 قرب دوار الساعة، وسط مدينة الرقة، ما أدى النقطاع االتصاالت عن معظم أحياء املدينة.

 (، الجزء الجنوبي من جسر الرقة.31/5/2017فّجر تنظيم الدولة اإلسالمية، األربعاء ) -
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 التهجير القسري  -3

 2017مايو /أيار 7إلى  1من  -أ

(، الدفعة السابعة من مهجري حي الوعر بحمص، وسط سوريا، إلى 1/5/2017وصلت، االثنين ) -

محافظة إدلب، شماليها، بحسب ما صرح مسؤول في منظمة "سوريا لإلغاثة والتنمية". وقال املسؤول 

قل أكثر من اللوجستي في املنظمة، عبيدة دندش، إن القافلة تشمل خمسين حافلة وثماني شاحنات، ت

  امدنيً  2200
ً

كم شمال مدينة إدلب(، ومخيم  6توزعوا على القرية الطينية في مدينة معرة مصرين ) ومقاتال

 "ساعد" في بلدة معارة األخوان القريبة.

 120(، حافالت وسيارات إسعاف يرافقها الهالل األحمر، تقل نحو 2017أيار  2وصلت، الثالثاء ) -

دة سبنا بالقلمون الغربي إلى مدينة الرحيبة بالقلمون الشرقي، بموجب اتفاق مع مقاتال مع عائالتهم من بل

 النظام. 

عائلة  85(، إن 4/5/2017قالت إدارة مخيم الهول، في الحسكة، شمالي شرقي سورية، الخميس ) -

كم جنوب شرق مدينة الحسكة(، خالل األسبوع  75نازحة سورية والجئة عراقية وصلت إلى املخيم )

باتجاه مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي. وأوضحت مسؤولة مكتب  اشخصً  53ئت، فيما غادره الفا

، وصلت إلى املخيم، االعالقات في املخيم "بريفان حسن" أن ست عائالت عراقية، مؤلفة من ثالثين شخصً 

 في اليوم نفسه. اشخصً  22عائلة سورية، مؤلفة من  11يوم الجمعة الفائت، ووصلت 

حافلة تقل مهجرين من حي الوعر بمدينة حمص، وسط سورية،  25(، 4/5/2017ميس )وصلت، الخ -

إلى "تحويلة مصياف" الخاضعة للنظام شمالي الحي، بانتظار وصول بقية الحافالت التي تضم مهجري 

 الدفعة الثامنة، لالنطالق نحو مدينة جرابلس في حلب، شمالي البالد.

 5لوعر إلى مدينة الباب شرق حلب، شمالي سورية، الجمعة )وصلت الدفعة الثامنة من مهجري حي ا -

  327عائلة ) 303حافلة، بداخلها  36(، وضمت الدفعة 2017 أيار/ مايو
ً

،  381، رجال
ً
  507امرأة

ً
(، طفال

 إلى ثماني شاحنات تحمل األمتعة، منها ثالث شاحنات تحمل أمتعة الدفعة السادسة.
ً
 إضافة

(، في املنطقة الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام 7/5/2017حد )بدأ أهالي مخيم اليرموك، األ  -

جنوبي دمشق بالتجهيز للخروج إلى محافظة إدلب ضمن املرحلة الثانية التفاق املدن الخمس املوقع بين 

 جيش الفتح والجانب اإليراني برعاية قطرية. 

(، إن لجنة مدنية 7/5/2017قال املجلس املحلي لحي برزة شمال شرق العاصمة دمشق، األحد ) -

وعسكرية من الحي توصلت إلى اتفاق مع قوات النظام، يقض ي بخروج مقاتلي الجيش السوري الحر 

 والعائالت التي ترغب بمغادرته.
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 2017أيار/ مايو  14إلى  8من  -ب

وصلت الدفعة األولى من مهجري حي برزة شمال شرق العاصمة دمشق، جنوبي سورية، االثنين  -

كم شمال شرق دمشق(، وذلك ضمن اتفاق توصلت إليه فعاليات  40(، إلى مدينة القطيفة )8/5/2017)

حافلة تقل  43مدنية وعسكرية من الحي مع قوات النظام. وقال العضو في املجلس، ويدعى "أبو البهاء"، إن 

حي برزة شخص، بينهم مدنيين وعسكريين، انطلقت من مفرق عش الورور، املنفذ الوحيد إلى  1700نحو 

راكب، وأخريات لـ  24إلى أن بعض الحافالت تتسع لـ  االبلد، باتجاه محافظة إدلب، شمالي سورية، مشيرً 

50. 

(، الدفعة األولى من مهجري حي برزة شمالي شرق العاصمة دمشق، 9/5/2017وصلت، الثالثاء ) -

ليات مدنية وعسكرية من جنوبي سورية، إلى محافظة إدلب، شمالي سورية، ضمن اتفاق توصلت إليه فعا

 الحي مع قوات النظام.

(، إن يوم غد هو موعد 9/5/2017قال املجلس املحلي في حي برزة شرقي العاصمة دمشق، الثالثاء )  -

خروج الدفعة الثانية من مهجري الحي، الذي تسيطر عليه فصائل من الجيش السوري الحر وكتائب 

املقبل. وأضاف عضو املجلس، ويدعى "أبو بهاء"، إن عدد  إسالمية، وستخرج الدفعة الثالثة يوم األحد

املهجرين في الدفعة الثانية يقدر بألفي مقاتل ومدني، سيتوجه معظمهم إلى مناطق الشمال السوري، 

 املقاتلين إلى مدن وبلدات الغوطة الشرقية املجاورة. وسيتوجه بعض

عشر مصاًبا من مخيم اليرموك في  (، ست سيارات إسعاف تقل ثالثة9/5/2017وصلت، الثالثاء ) -

جنوب دمشق املحاصر من قبل قوات النظام السوري. ويأتي ذلك ضمن املرحلة الثانية من عملية تنفيذ 

اتفاق املدن األربع، االتفاق املوقع بين املعارضة وإيران بإجالء جرحى مدنيين وعناصر املعارضة، ويماثلهم 

 اق.من قوات النظام في مناطق حددها االتف

(، تعليق "لجنة 10/5/2017كم شرقي مدينة دمشق(، األربعاء ) 4أعلن املجلس املحلي في حي برزة ) -

يقض ي  إذاملفاوضات" اتفاق الخروج من الحي مع وقوات النظام ألنها لم تنفذ بند إطالق سراح املعتقلين؛ 

فعة األولى من املهجرين، إال أن أحد بنود االتفاق بإخراج دفعة من معتقلي الحي بينهم نساء، بعد خروج الد

 النظام لم ينفذه.

(، الدفعة التاسعة من مهجري حي الوعر بحمص، في وسط 11/5/2017انطلقت، صباح الخميس ) -

ساعة. وكان األهالي الخارجون ضمن الدفعة التاسعة باتجاه مدينة جرابلس  24 تأخر استمرسورية، بعد 

وسط تفتيش  ا(، لتغادر الحافالت تباعً 10/5/2017األربعاء )كم شرق مدينة حلب(، تجمعوا، صباح  125)

بين مدني  اشخصً  1721دقيق لقوات النظام عند حاجز "الشؤون الفنية" شمال الحي. وتضم القافلة 

حافلة وثمان شاحنات  49طفل(، وتقلهم  641امرأة،  573رجل،  507ومقاتل من الجيش السوري الحر، )

 الت فارغة.لألمتعة، وترافقهم سبع حاف
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(، الى مدينة 11/5/2017وصل أهالي حي الوعر املهجرين من مدينة حمص وسط سورية، الخميس ) -

جرابلس في ريف حلب الشمالي، التي تقع تحت سيطرة قوات املعارضة؛ حيث سيستقر املهجرين في مخيم 

 الستقبال أهالي حي الوعر الحمص ي. ُجهزداخل مدينة جرابلس الذي « زوغرة»

 12/5/2017شطون، الجمعة )قال نا -
ً
ا" عقد بين "جيش اإلسالم" والنظام في حي  ا(، إن اتفاق "سريًّ

تشرين شرق العاصمة دمشق، يقض ي بخروج الجرحى واملقاتلين، بالتزامن مع خروج الدفعة الثانية من 

ج (، ويقض ي بخرو 11/5/2017مهجري حي برزة املجاور. وأضاف الناشطون، أن االتفاق عقد، الخميس )

السبت.  اسيخرج الجرحى اليوم، واملقاتلين، غًد  إذدفعة "كبيرة" من املقاتلين واألهالي إلى الشمال السوري، 

بدوره أشار مدير املكتب اإلعالمي في حي برزة املجاور، ويدعى "عدنان الدمشقي"، بتصريح لوكالة "سمارت" 

برزة"، تستوعب الواحدة  –التل  –ق لألنباء، بأن ثماني حافالت خرجت من حي تشرين عبر طريق "دمش

 إلى غياب معرفة األعداد بصورة دقيقة. ا، منوًه اشخصً  55و 50منها ما بين 

(، الدفعة الثانية من مقاتلي وأهالي حي برزة بالعاصمة دمشق، باتجاه 2017 /12/5خرجت، الجمعة ) -

قوات النظام، وضمت محافظة إدلب، شمالي سورية، ضمن اتفاق أبرمته لجنة مدنية وعسكرية مع 

شخص أقلتهم ثماني حافالت، وذلك بعد أن توقف االتفاق إلخالل قوات  300الدفعة الثانية أكثر من 

 13بعد وعود بإطالق سراحهم يوم السبت  االنظام به وعدم إطالقها سراح معتقلين لديها، ليستأنف الحًق 

 أيار/ مايو.

كم شرقي العاصمة دمشق(، األحد  6ابون )حافلة تقل مقاتلين ومدنيين من حي الق 30خرجت  -

حافلة تقل  30(، باتجاه محافظة إدلب، بموجب اتفاق مع قوات النظام؛ حيث انطلقت 14/5/2017)

شخًصا )مقاتلين ومدنيين ومصابين(، باتجاه قرية معربا للخروج إلى محافظة إدلب، عن طريق  1500حوالى 

 افية.قلعة املضيق بحماة، من دون ورود تفاصيل إض

(، من جراء إطالق 14/5/2017قتل وجرح عدد من مهجري حي القابون في العاصمة دمشق، األحد ) -

 كم شمال العاصمة دمشق(. 13النار على القافلة، املتوقفة عند مفرق قرية معربا )

 

 2017أيار/ مايو  21إلى  15من  -ج

كم شرقي العاصمة 6)بون (، الدفعة الثانية من مهجري حي القا15/5/2017تحركت، االثنين ) -

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

 إلى مدنيين من غوطة  1700
ً
شخص، منهم مقاتلون ومدنيون من أهالي الحي وحي برزة املجاور، إضافة

 حافظة إدلب.بحي برزة، باتجاه م ادمشق الشرقية؛ انطلقت من القابون، مرورً 
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كم شرق مدينة دير الزور(، شمالي  120(، إن مدينة البوكمال )15/5/2017قال ناشطون، االثنين ) -

 سورية، شهدت حركة نزوح لعشرات العائالت خوف القصف.

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

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

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

اإلخوان، شمالي مدينة إدلب، في ما توجه البقية إلى مدن جسر الشغور وأريحا وإدلب وقرى منطقة جبل 

ية. وخرجت الدفعة األولى من املهجرين، بعد ظهر أمس األحد من الحي، برفقة قوات النظام، ووصلت الزاو 

إلى مدينة قلعة املضيق في حماة، في وسط البالد صباح اليوم، حيث ُسلمت للفصائل العسكرية، وقتل 

كم 13ية معربا )وجرح عدد من املهجرين، من جراء إطالق النار على القافلة خالل توقفها عند مفرق قر 

 شمال العاصمة دمشق(، من قبل أحد أبناء الحي.

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

ن عددً 
ّ

من مقاتلي الحي مع عائالتهم، بانتظار انطالق بقية  االشمال السوري. وانطلقت حافلتان اثنتان تقال

(، الدفعة الحادية عشرة من أهالي حي الوعر 18/5/2017حي مساء. خرجت، الخميس )القافلة من ال

بحمص باتجاه الريف الشمالي للمدينة، وتضم الدفعة نحو ألف مقاتل ومدني، وتعد هذه الدفعة األولى 

، وصلت ثالثة منها األف شخصً  18التي ستخرج إلى ريف حمص الشمالي، بعد عشر دفعات، ضمت نحو 

 كم شرق مدينة حلب(. 125ب، وسبعة إلى مخيمات في محيط مدينة جرابلس )إلى إدل

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

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

ة للخروج من الحي. وتأتي عملية التهجير ضمن اتفاق توصلت إليه "لجنة التفاوض" في الحي عشرة واألخير 

 إلى فتح األًف  20مع النظام، برعاية روسية، يقض ي بإجالء الراغبين في دفعات، واملقدر عددهم بـ 
ً
، إضافة

 الطرقات، وإدخال املساعدات.

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

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

 طريق معربا في ريف دمشق، في طريقها إلى محافظة إدلب.

ا (، مراحل تنفيذ اتفاق حي الوعر بحمص وبدأت الشرطة ال20/5/2017انتهت، السبت ) - روسية رسميًّ

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

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

ية ستمنع قوات النظام بما فيها الشرطة لجنة التفاوض عن سكان الحي، فإن الشرطة العسكرية الروس

التابعة له من دخول حي الوعر ملدة ال تقل عن ستة أشهر. وسيبقى في الحي الشرطة العسكرية الروسية، 
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سيكلفون  إذولجان شعبية قوامها مقاتلون من املعارضة فضلوا تسوية أوضاعهم األمنية، والبقاء في الحي، 

 رية الروسية.بحماية الحي برفقة الشرطة العسك

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

مراكز إيواء موقتة في محافظة إدلب، شمالي سورية، بحسب ما أفادت به منظمة "سوريا لإلغاثة والتنمية". 

  امدنيً  2300 حافلة، تقل 42وكانت قد انطلقت 
ً

لحي وحي القابون املجاور، عبر قرية من سكان ا ومقاتال

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

املسؤول اللوجستي للمنظمة "عبيدة دندش" إن املهجرين توزعوا على مخيمي "إحسان" و"مبيض" في مدينة 

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

 

 2017أيار/ مايو  28إلى  22من  -د

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

(، ضمت نحو ألف مقاتل ومدني، استقر 22/5/2017في مدينة جرابلس بحلب، شمالي البالد، االثنين )

هم إلى مخيم زوغرة غربي مدينة جرابلس، ووصل القسم الثاني من بعضهم في املدينة، في ما توجه معظم

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

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

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

 شمالي سورية.

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

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

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

 املدنيين باالبتعاد عن مراكز تنظيم الدولة.

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

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

"قسد"، املدعومة بأسلحة نوعية من قبل قوات التحالف الدولي، التقدم في مدينة الرقة، أبرز معاقل 

تنظيم "الدولة اإلسالمية"، بعد سيطرتها على مدينة الطبقة، حيث ستبدأ عملية اقتحام مدينة الرقة في 

 مطلع حزيران القادم.

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

حافلة تقل املهجرين إلى إدلب،  18(. حيث تنطلق 29/5/2017محافظة إدلب، شمالي سورية، االثنين )
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قيات من مقاتل، واألعداد البا 300شخص، بينهم  1500شخص، و 800ويتوقع أن يكون عدد املهجرين بين 

 األطفال والنساء.

 

 2017أيار/ مايو  31 – 30-29مكمل الشهر  -هـ

(، الدفعة الرابعة واألخيرة من مهجري حي برزة، شمالي شرقي العاصمة 30/5/2017وصلت، الثالثاء ) -

،  450، بينهم اشخصً  1012دمشق، إلى مركز إيواء في محافظة إدلب، شمالي سورية. وضمت الدفعة 
ً

مقاتال

كم شمال مدينة إدلب(، بعد أن انطلقت  6لى مركز إيواء "ساعد" املوقت في قرية معارة اإلخوان )وصلت إ

في ثالث دفعات سابقة من الحي، خالل  اشخصً  4300(. وسبق أن خرج نحو 29/5/2017من الحي، االثنين )

ة والعسكرية وقوات إطار اتفاق توصلت إليه الفعاليات املدني إدلب، فيأيار/ مايو الحالي، إلى محافظة 

النظام، وخرج اآلالف أيًضا من حي القابون املجاور باتفاق مشابه. وتمكن النظام خالل األشهر الفائتات، 

التي تقاتل قواته، وحصل في داريا  من الفصائلمن إفراغ كثير من املدن والبلدات في محيط دمشق 

 وجودها في مدن وبلدات الغوطة الشرقية.والزبداني وخان الشيح ووادي بردى والتل وغيرها، لينحصر 
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 أخبار اللجوء -4

 2017أيار/ مايو  7إلى  1من  -أ

(، عقد اتفاق باب السالمة الذي ينص 3/5/2017ينتظر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، األربعاء ) -

سورية على تقديم األمم املتحدة مساعدات لالجئين السوريين القاطنين في املخيمات، وفي املناطق ال

املختلفات التي تصل إلى مليوني دوالر. ونقلت قناة الجزيرة من الحدود التركية السورية بأن املساعدات التي 

 ستقوم املنظمة الدولية بتقديمها للسوريين، في سبيل سد حاجات النازحين املوجودين في املخيمات. 

أنها « ستيفان يانيف»دفاع البلغاري (، في كلمة ألقاها وزير ال3/5/2017أعلنت بلغاريا، األربعاء ) -

كلم من األسالك الشائكة على حدودها مع تركيا، بهدف وقف تدفق املهاجرين.  70بدأت بإنشاء آخر 

كلم، منها  201أن بالده سوف تبسط سيطرتها قريًبا على حدودها مع تركيا، البالغ طولها « يانيف»وأضاف 

 جانب الذي يمر من البحر واألنهار.كلم في ال 69كلم من الحدود البرية، و 132

شهرية للطلبة « رواتب»(، أنها خصصت 3/5/2017، األربعاء )«تركيا»أعلنت وزارة التعليم الوطني في  -

السوريين الراغبين بااللتحاق بمدارس التعليم )الفني والعملي( في املدن التركية جميعها. وذكرت وسائل 

من « اإلعدادية»ليرة تركية لطلبة الشهادة « 400»اتًبا بقيمة إعالم تركية محلية، أن الوزارة خصصت ر 

 MESLEKÎ EĞİTİM»سنة، واملسجلين في مراكز التعليم املنهي  18إلى  14السوريين ممن تتراوح أعمارهم بين 

MERKEZİ.» 

(، إيقافها خدمة لم الشمل 4/5/2017أعلنت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، الخميس ) -

راض ي السورية إلى التركية بصورة كاملة. وجاء ذلك عبر بيان أصدرته اإلدارة، بطلب من السلطات من األ 

عن استقبال  اأهلنا الكرام، نعلمكم أن الجانب التركي توقف نهائيً »التركية املسؤولة عن املعبر، وجاء فيه: 

 «. طلبات لم الشمل، إلى تركيا، حتى إشعار آخر

 5/5/2017في بيان، الجمعة )« هيومن رايتس ووتش»ان طالبت منظمة حقوق اإلنس -
ً

من املغرب  (، كال

والجزائر، بحل ملف الالجئين السوريين العالقين على الحدود بين البلدين، بظروف قاسية. ودعت املنظمة 

التدخل لتشارك املسؤولية والنظر في طلبات الحماية اعتمادا على رغبات طالبي اللجوء »في بيانها 

 «.ين، وضمان إتاحة الخدمات الضرورية لطالبي اللجوء جميعهم، والسيما الحوامل واملرضعاتالسوري

(، باستقبال بالده لالجئين السوريين 6/5/2017أشاد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، السبت ) -

روح األخوة. والعراقيين على مدار السنوات املاضية، موضًحا أنها بذلك تضرب أفضل مثل في العالم على 

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الحكومة التركية، في املؤتمر الرابع ألتراك "غاغاوز" في مدينة كورمات عاصمة 

إقليم "غاغاوزيا" املتمتع بحكم ذاتي في جمهورية مولدوفيا، بحضور نظيره املولدوفي "بافل فيليب" ورئيسة 

 اإلقليم "إيرينا فاله".
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 2017ايو أيار/ م 14إلى  8من  -ب

من السوريين  ا(، أن عددً 8/5/2017الكويتية في عددها الصادر، االثنين )« القبس»نشرت صحيفة  -

بعدوا
ُ
رسلوامن الكويت، بسبب مخالفات مرورية بسيطة و  أ

ُ
النظام السوري.  أعدمهموبدوره إلى سورية،  أ

نسان العاملة في الكويت، ، ملكافحة الفساد وحقوق اإل«كافي»أمين عام منظمة « حسين الشمالي»وكشف 

بعدواسوريين  4أن 
ُ
عدموا وقدمن األراض ي الكويتية حتى اآلن،  أ

ُ
 من قبل النظام في املدة املاضية. أ

(، بتظاهرة في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، 8/5/2017خرج عدد من السوريين، االثنين ) -

؛ حيث خرج عشرات من العمال واملسافرين شمال إدلب، منددين بإجراءات القائمين عليه من جهة تركيا

كم شمال إدلب(، ورفعوا الفتات تطالب  21إضافة إلى ناشطين إعالميين بالتظاهرة قرب ساحة املعبر )

بإعادة تفعيل العمل بقانون "لم الشمل" لعائالت املدنيين السوريين في تركيا، وذلك بعد توقفه بقرار من 

 والي املعبر التركي.

 20(، بسجن الجئ سوري مدى الحياة بعد دينه بقتل 10/5/2017النمساوي، األربعاء )أقر القضاء  -

من الجنود السوريين في شباط/ فبراير املاض ي. وأوضح عمالء االستخبارات النمساوية في جلسات  اجريًح 

ا جريًحا بإطال  25 – 20املحكمة بصفتهم شهود إثبات، اعتراف املتهم بعد اعتقاله بقتل من  ق النار جنديًّ

إلى أن كلماته في أثناء  اعليهم في الرأس والصدر، باملقابل أنكر الالجئ في املحكمة ذلك االعتراف، مشيرً 

 التحقيق ترجمت بصورة خاطئة.

سلطات بالده استقبال الالجئين السوريين العالقين على « خالد البوقرعي»ناشد البرملاني املغربي  -

يجب »، ويعيشون أوضاًعا بالغة الصعوبة. وذكر "البوقرعي" اعشرين يوًم الحدود مع الجزائر، منذ أكثر من 

وأضاف في اجتماع لجنة «. علينا أن نجد حال ملا يزيد على خمسين سوريا عالقين في الحدود مع الجزائر

هؤالء السوريين قصدوا املغرب لكرم شعبه، ما يقتض ي استقبالهم بغض »الخارجية بمجلس النواب أن: 

 «.طبيعة العالقة التي تربط املغرب بالجزائرالنظر عن 

(، واعتقل 11/5/2017اقتحم الجيش اللبناني مخيًما لالجئين السوريين في مدينة عكار، الخميس ) -

عشرات من الالجئين ألسباب ما زالت مجهولة. وذكرت وسائل إعالم لبنانية، أن الجيش اقتحم صباح اليوم 

ا من مخيم  150آلية، واعتقل نحو  40عنصر و 300بـ  ، الواقع بمنطقة بحنيين في «الريحانية»الجًئا سوريًّ

 قضاء عكار، وصادر دراجاتهم النارية املوجودات.

أكد مسؤول في مجال املساعدات الدولية تصاعد وتيرة عمليات ترحيل السوريين من األردن في األشهر  -

إن »م عدد كبير من األطفال. وقال مسؤول: األخيرات، إذ عادت عائالت سورية بأكملها للمرة األولى، بينه

، في اأكثر من ثلث الالجئين الذين عادوا إلى سورية بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل، تم ترحيلهم قسرً 

قت حاالت «هيومن رايتس ووتش»وذكرت منظمة «. حين عاد آخرون طواعية
ّ
، 2014عام  عدة منذ، أنها وث

 .االبي اللجوء السوريين إلى سورية قسرً قام فيها األردن بإعادة ط
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 ا(، إضرابً 13/5/2017بدأ عدد من املعتقلين السوريين واللبنانيين، في سجون لبنانية عدة، السبت ) -

مفتوًحا عن الطعام والشراب وحضور املحاكمات، بسبب حملة االعتقاالت التعسفية التي يفرضها األمن 

نانيين املتعاطفين مع "الثورة السورية"، بحسب ما أفاد به أحد اللبناني على الالجئين السوريين واللب

 املعتقلين من داخل سجن "رومية" في شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

 

 2017أيار/ مايو  21إلى  15من  -ج

منظمات حقوقية مغربية غير حكومية تأسيس لجنة ملتابعة أوضاع عشرات الالجئين  7أعلنت  -

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

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

  13، بينهم افردً  41فجيج )املغربية(، واملكونة من 
ً

يعيشون ، 2017أبريل/نيسان  17نساء، منذ  10و طفال

 «.في وضعية إنسانية مقلقة وظروف مناخية صعبة وإنسانية شاقة

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

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

"، وتستمر ملدة أسبوع، وتستهدف أكثر من MILES For Smilesفي لقاء مع "سمارت"، إن الحملة بعنوان "

 ألف طفل سوري في املخيمات واملدارس.

جبر مئات الالجئين على مغادرة أماكنهم األربعاء، ) -
ُ
في  ات(، في عقب اندالع حرائق واسع17/5/2017أ

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

، واستخدمت املباني املتضررات مآوٍّ موقتات لالجئين إلى حين حل مشكلتهم. «فاكسغو»إلى دار للمسنين في 

حرائق شبت بمراكز لالجئين جنوبي  3في حين، ذكرت السلطات السويدية، أنها تحقق في شبهة التعمد في 

 ا لم يبلغ عن وقوع إصابات، ولم يتم اعتقال أي شخص.السويد، في م

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

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

ا باستخدامه الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، إن  األول  يعد يالتدشين باملخيم الذ تشغيل محطة »عامليًّ

للتوفير طاقة  االطاقة الشمسية والتي من شأنها تغطية احتياجات نصف عدد الالجئين في املخيم، مشروعً 

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

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

( في مدينة IHHمن األيتام السوريين الالجئين. وسيتم افتتاح )مدينة األيتام "راف"  990فيال ستؤوي 

  990التركية، وذلك إليواء -الريحانية التركية، الواقعة على الحدود السورية
ً

من األيتام السوريين  طفال
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ا خاًصا ينسجم مع دون الضحية األولى للحرب في سورية. وقد صممت هذه املدينة تصميًم الذين يع

  35 ُبنياألطفال؛ حيث 
ً

  20لألطفال الذكور، و اعلى طراز الفيال مخصصً  منزال
ً

آخر من أجل اإلناث. إذ  منزال

ف إلى إعادة الحياة " التي تهد IHHومؤسسة راف، على بناء "مدينة راف  IHHتقوم هيئة اإلغاثة اإلنسانية 

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

الجهات الداعمة لهذه املدينة على تقديم االحتياجات كافة، واملتطلبات الالزمة لتوفير الرعاية الغذائية 

 الدعم النفس ي لهؤالء األطفال. والصحية والتعليمية، وستعمل على تقديم

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

في إيطاليا واليونان الذين يعاد توزيعهم، أو مواجهة خطر التعرض لعقوبات. وعارضت دول في أوروبا 

طالب لجوء من  160,000الستيعاب  2015التحاد األوروبي عام الشرقية بمثل املجر وبولندا خطة تبناها ا

اليونان وإيطاليا. وقال مفوض الهجرة "ديميتريس أفراموبولوس"  يسورية وأريتريا والعراق عالقين ف

 للصحافة "أدعو بولندا واملجر اللتين لم توطنا شخًصا واحًدا... للبدء بذلك حاال".

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

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

ألف عامل سوري يعملون  200اللبناني "محمد كبارة" أن لديه معطيات ملموسات تشير إلى وجود أكثر من 

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

السوريين ال يحملون تراخيص عمل شرعيات، حتى إن إقامة بعضهم في لبنان غير قانونية، وهؤالء موزعون 

 في املؤسسات املنتشرات من شمال لبنان إلى جنوبه كافة.

 

 2017أيار/ مايو  28إلى 22من  -د

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

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

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

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

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

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

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

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

( على بناء UNICEFفي مدينة أضنة جنوبي تركيا. وقد عملت منظمة األمم املتحدة للطفولة )السوريين 

، وتتسع لحوالى  32املدرسة التي تضم 
ً

 طالب سوري، بتمويل من الواليات املتحدة األميركية. 1600فصال

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

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

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

 املشكلة، من دون أن تكون تلك العائالت رهًنا بالسياسات

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

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

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

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

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

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

 
ً

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

 هنا، وعلى أن أتحمل املسؤولية عن ذلك"، بحسب املوقع.
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 2017أيار/ مايو  31 – 30-29هـ مكمل الشهر 

إلى املناطق املحررة في بالدهم من تنظيم "داعش" اإلرهابي يواصل الجئون سوريون العودة من تركيا  -

شخًصا بينهم أطفال ونساء إلى سورية، االثنين  50في إطار عملية "درع الفرات". وعادت مجموعة تضم 

(، من معبر أونجوبينار بوالية كليس، املقابل ملعبر باب السالمة في الجانب السوري. ويأتي ذلك 29/5/2017)

ار عودة سوريين من تركيا، إلى املناطق املحررة من إرهابيي داعش على يد الجيش السوري في ظل استمر 

 الحر، بدعم من القوات املسلحة التركية، في إطار درع الفرات.

(، الجزائر واملغرب 30/5/2017طالبت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، الثالثاء ) -

نيسان الفائت. وأعربت األمم  17في منطقة حدودية نائية بين البلدين، منذ بمساعدة السوريين العالقين 

املتحدة عن استعدادها للتوسط من أجل تنسيق عملية إجالء الالجئين وضمان إقامة "ممر آمن" لهم 

رت املفوضية من وجود سيدة مع جنينها 
ّ
بصورة سريعة، بحسب وكالة "األنباء الفرنسية" )أ.ف.ب(. وحذ

بينهم أطفال رضع معرضون جميعهم ألخطار الثعابين  االجئً  41ر املوت، إضافة إلى أكثر تواجه خط

 والعقارب املنتشرات في املنطقة.
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 الخريطة العسكرية -5

 2017أيار/ مايو  7إلى  1من  -أ

(، على موقعين خاضعين لسيطرة النظام السوري، في 1/5/2017سيطر تنظيم الدولة، االثنين ) -

 الواقعة في ريف حمص الشرقي.« الجراح جب»محيط ناحية 

(، بعدة قذائف ثقيلة مستهدفة مواقع لقوات سوريا 1/5/2017ساندت املدفعية التركية، االثنين ) -

الديمقراطية في محيط مدينة إعزاز خالل هجوم لها على مواقع درع الفرات في ريف حلب الشمالي. في 

على حساب الفصائل الثورية في ريف حلب الشمالي؛  محاولة جديدة لقوات سوريا الديمقراطية التقدم

حيث دارت اشتباكات عنيفة في محيط مدينة إعزاز على محور بلدة مرعناز، قامت على إثرها املدفعية 

 االتركية باستهداف أماكن تمركز قوات سوريا الديمقراطية في بلدة مرعناز وعين دقنة اللتين تعدا منطلًق 

هجمات ضد قوات درع الفرات بريف حلب الشمالي، من دون أن تصدر قوات لسوريا الديمقراطية لشن 

 سوريا الديمقراطية أي بيان بعد فشلها في التقدم باتجاه إعزاز عن نتائج االستهداف التركي ملواقعها.

سيطرت قوات املعارضة السورية، على نقاط عّدة على جبتهي القابون وحي تشرين في دمشق، في إثر  -

على تلك النقاط، الثالثاء  اقوات النظام. وأعلنت قوات املعارضة أنها نفذت هجوًم  اشتباكات مع

(، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة قتل في إثرها أكثر من عشرة عناصر لقوات النظام 2/5/2017)

 السوري.

 55ة )(، إنها تقدمت في مدينة الطبق2/5/2017قالت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، الثالثاء ) -

 غرب مدينة الرقة(، شمالي شرقي سورية، في عقب اشتباكات مع تنظيم "الدولة اإلسالمية". كم

على حي القابون الدمشقي في محاولة منها  ا(، هجوًما شرًس 2/5/2017بدأت قوات النظام، الثالثاء ) -

 
ً

. TNT الـ عن استخدامها خراطيم للتقدم على حساب الثوار وسط قصف مدفعي وصاروخي مكثف، فضال

في محاولة جديدة لقوات النظام مدعومة من قبل امليليشيات اإليرانية للتقدم في داخل حي القابون 

 الدمشقي. 

(، سيطرتها على األحياء الحديثة في مدينة 2/5/2017أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الثالثاء ) -

ظيم "الدولة اإلسالمية". وأوضحت كم غرب الرقة(، شمالي شرق سورية، بعد معارك مع تن 55الطبقة )

"قسد" في بيان نشرته في موقعها الرسمي، أنها تمكنت من محاصرة عناصر تنظيم "الدولة" داخل سد 

 الفرات، بعد سيطرتها على الحي األول والثاني والثالث )األحياء الحديثة( في مدينة الطبقة.

سلل لقوات سوريا الديموقراطية على (، محاولة ت3/5/2017صدت املعارضة السورية، األربعاء ) -

محور كفر بلدة خاشر شمال حلب، ودارت في إثر ذلك اشتباكات بين الطرفين باألسلحة الخفيفة 

 واملتوسطة.
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على مواقع قوات سوريا  امعاكًس  ا(، هجوًم 3/5/2017شن مقاتلو تنظيم الدولة، األربعاء ) -

لطبقة، استهدف قرية الصفصافة في الجهة الشرقية الديمقراطية بريف الرقة الغربي بالقرب من مدينة ا

 
ً
لهذا الهجوم، في محاولة لتخفيف الضغط عن  امن تسيير العربات املفخخات منطلًق  امن املدينة، متخذ

قواته املوجودة في منطقة سد الفرات وأحياء املشرفة والحرية شمال مدينة الطبقة القريبة من منطقة 

 السد.

كم شرق  7(، إن "فيلق الرحمن" سيطر على مدينة زملكا معظمها )3/5/2017)قال ناشطون، األربعاء  -

العاصمة دمشق(، بعد اشتباكات مع "جيش اإلسالم"، واندلعت مواجهات بين الطرفين للمرة األولى في بلدة 

على  ابيت سوى القريبة. وأوضح الناشطون، أن "فيلق الرحمن"، التابع للجيش السوري الحر، شَن هجوًم 

ينة زملكا، بعد مقتل قيادي فيه، يدعى "أبو نجيب"، برصاص قناص "جيش اإلسالم"، انتهت بسيطرته مد

 عل معظمها، وما يزال األخير يسيطر على نقاط في أطراف املدينة.

(، عن صدها محاولة لقوات سوريا 3/5/2017أعلنت فصائل املعارضة السورية، األربعاء ) -

شمالي مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي. واندلعت اشتباكات بين « معرين»الديموقراطية، التقدم على قرية 

الطرفين منذ صباح اليوم، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل، من دون تسجيل أي طرف لتقدم 

 على حساب اآلخر.

(، محاولة تسلل لقوات النظام السوري 4/5/2017أحبطت فصائل املعارضة السورية، الخميس ) -

الصوامع( بريف درعا الشرقي. وحاولت املجموعة التابعة لقوات النظام زرع عبوات  –يق )غرز على طر 

 ناسفة على الطريق إال أن املعارضة أفشلت العملية، وأوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف املجموعة.

يرة (، سيطرة األخ4/5/2017نفت مصادر إعالمية موالية لقوات سوريا الديموقراطية، الخميس ) -

على مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي بصورة كاملة. وأشارت املصادر إلى أن ما تتناقله وسائل اإلعالم 

. ونّوهت إلى أن االشتباكات ما زالت االعربية عن سيطرة قسد على املدينة عار عن الصحة، ومنفي تماًم 

األحياء الجديد )األول، الثاني، مستمرة بين قوات سوريا الديموقراطية وتنظيم الدولة اإلسالمية، في 

 «.سحل الخشب»والثالث( وقرية 

(، على نقطة شركة الكهرباء في مدينة دير الزور 5/5/2017سيطرت قوات النظام السوري، الجمعة ) -

في إثر اشتباكات مع تنظيم الدولة اإلسالمية. جاءت السيطرة في إثر هجوم مباغت للنظام على النقطة، 

ان األسلحة املتوسطة والخفيفة وسط قصف مدفعي للنظام، من دون ورود أنباء عن استخدم فيها الطرف

 الخسائر بين الطرفين.

(، عن استعادته السيطرة 5/5/2017أعلن "جيش النصر" التابع للجيش السوري الحر، الجمعة ) -

ة(، وسط كم شمال غرب حما 32على النقاط كلها التي تقدمت فيها قوات النظام في قرية الزالقيات )

 سورية.
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(، على مرتفع الرجم 6/5/2017سيطرت قوات النظام السوري، وامليليشيات املوالية لها، السبت ) -

العالي بريف حمص الشرقي، في إثر اشتباكات مع تنظيم الدولة اإلسالمية. ودارت االشتباكات بين الطرفين 

طرفان األسلحة الثقيلة واملتوسطة، على جبهة املرتفع، شمال سلسلة جبال السومرية، واستخدم فيها ال

 بالتزامن مع اشتباكات مماثلة دارت في محيط تلة الشيحة، في محاولة النظام التقدم.

، السبت «إياد أبو املجد»أكد املتحدث العسكري لجيش النصر التابع للمعارضة السورية، املالزم  -

وتقدمت إلى منطقة الزالقيات وتلتها،  لم تلتزم باتفاق تخفيف التوتر،»(، أن قوات النظام 6/5/2017)

 «.وسيطرت على عدة نقاط

(، من أنباء عن سيطرة قوات سوريا 7/5/2017نفت "وكالة أعماق" ما تناقله ناشطون، األحد ) -

الديمقراطية على كامل مدينة الطبقة بعد انسحاب عناصر تنظيم الدولة من األحياء الحديثة في املدينة، 

 صر لسورية الديمقراطية في محيط الحي األول صباح اليوم.عنا 6مشيرة إلى مقتل 

(، أن: 7/5/2017، األحد )«فيسبوك»العسكرية عبر موقع « حميميم»نشرت صفحة قاعدة  -

في الريف الشمالي ملدينة حماة االستراتيجية في سورية،  امستمرً  االوحدات البرية الصديقة تحرز تقدًم »

ية، املعارك القائمة في املنطقة ال تضر باتفاق التهدئة في البالد فهي بدعم جوي مباشر من القاذفات الروس

 «.تشن ضد تنظيمات إرهابية متشددة

 

 2017أيار/ مايو  14إلى  8من  -ب

(، أغلب املواقع التي خسرتها في 8/5/2017استعادت فصائل املعارضة السورية املسلحة، االثنين ) -

ة الشرقية بريف دمشق. ودارت اشتباكات عنيفة، بين قوات االستراتيجية في الغوط« بيت نايم»بلدة 

ف من قبل قوات 
ّ
املعارضة وقوات النظام، استخدم فيها الطرفان األسلحة الثقيلة، وسط قصف مكث

 النظام وامليليشيات املساندة له باملدفعية الثقيلة والطيران الحربي.

  12(، إن 9/5/2017قال "جيش اإلسالم"، الثالثاء ) -
ً

لقوات النظام سقطوا في كمين له في أثناء  قتيال

كم شرق العاصمة السورية دمشق(. وأضاف  15محاولتهم اقتحام بلدة "بيت نايم" التابعة ملنطقة دوما )

الناطق باسم "هيئة األركان" في "جيش اإلسالم"، حمزة بيرقدار، أن قوات النظام وميليشياته، استهدفت، 

 القتحامها. انايم، بصواريخ "أرض ــ أرض" واملدفعية الثقيلة تمهيًد (، بلدة بيت 8/5/2017االثنين )

(، قصفه املحطة 9/5/2017أعلن فصيل جيش أسود الشرقية التابع للمعارضة السورية، الثالثاء ) -

، ومطار خلخلة العسكري بريفي دمشق والسويداء، باملدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ. «سانا»الحرارية 

بريف دمشق، وسط قصف مدفعي وصاروخي « ظاظا»ات عنيفة بين الطرفين في منطقة ودارت اشتباك

 متبادل، من دون تسجيل أي تقدم لطرف على حساب اآلخر.
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وقف إطالق النار مع « هدنة»(، عن 9/5/2017أعلنت فصائل املعارضة السورية املسلحة، الثالثاء ) -

لخروج عناصرها مع األهالي من الحي باتجاه  ايًد شرقي دمشق، وذلك تمه« القابون »قوات النظام، في حي 

الشمال السوري. في حين أعلنت قوات النظام خرقها الهدنة بعد ساعات، إذ اقتحمت مدرعاته الحي 

 باملساندة من امليلشيات التابعة له، وما زالت االشتباكات جارية حتى اآلن.

(، سيطرة "قوات سوريا 10/5/2017أعلنت "وحدات حماية الشعب" الكردية، األربعاء ) -

كم غرب الرقة(، شمالي شرق سورية، بعد معارك مع تنظيم  55الديمقراطية" على مدينة الطبقة كاملها )

"الدولة اإلسالمية". وقالت "الوحدات الكردية"، في بيان بصفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، إن عناصر 

 ة تحت سيطرتها بالكامل."قسد"، سيطروا على سد الفرات، لتصبح مدينة الطبق

(، من السيطرة على قرية املهدوم في ريف حلب الشرقي 10/5/2017تمكنت قوات النظام، األربعاء ) -

من قبضة تنظيم الدولة اإلسالمية بعد انسحاب مقاتلي التنظيم منها، لتحقق مزيًدا من التقدم على حساب 

ملة العسكرية التي أطلقتها قبل ثالثة أشهر، التنظيم بعد السيطرة على عشرات القرى واملزارع في الح

 والهادفة إلى وقف هجمات التنظيم على ثكنات النظام شرق حلب.

ت قوات النظام وامليليشيات املساندة لها، الخميس ) -
ً
على مناطق  اواسعً  ا(، هجوًم 11/5/2017شن

لب. وتزامنت االشتباكات تنظيم الدولة اإلسالمية في محيط مدينة مسكنة ومطار الجراح العسكري شرقي ح

 بقصف مدفعي متبادل بين الطرفين، من دون ورود أنباء عن تقدم أحدهما على حساب اآلخر.

(، سيطرة "قوات سورية 12/5/2017(، الجمعة )YPGأعلنت "وحدات حماية الشعب" الكردية ) -

عش(، شمال الرقة، الديمقراطية" )قسد( على قرية ومقر تدريب عسكري لتنظيم "الدولة اإلسالمية" )دا

شمالي شرقي سورية. وقالت "الوحدات الكردية"، في حسابها بموقع "فيسبوك"، إن مواجهات "عنيفة" دارت 

(، أسفرت عن 11/5/2017بين الطرفين في قريتي الرافقة واألنصار التابعتين ملدينة الرقة، مساء الخميس )

 محيط األنصار. سيطرة "قسد" على الرافقة، وسط استمرار االشتباكات في

(، سيطرتها على كامل مطار 12/5/2017أعلنت مصادر إعالمية تابعة للنظام السوري، الجمعة ) -

الجراح العسكري شرق حلب. ودارت اشتباكات بين تنظيم الدولة اإلسالمية وقوات النظام، بالتزامن مع 

 .قصف مدفعي وصاروخي متبادل، أسفرت عن سيطرة األخير على املطار العسكري 

بريف الرقة « غزل القطن»(، على معمل 13/5/2017سيطرت قوات سورية الديموقراطية، السبت ) -

الشمالي عقب معارك مع تنظيم الدولة اإلسالمية. ودارت معارك بين الطرفين منذ منتصف الليلة املاضية، 

 وسط قصف مدفعي وصاروخي متبادل، أسفرت عن سيطرة قسد على املنطقة.

(، 13/5/2017ات اتحاد جبل الشيخ" )جيش حر وكتائب إسالمية(، السبت )أعلنت فصائل "قو  -

كم جنوب غرب دمشق(، بعد  48استعادة السيطرة على تلة الربع في ناحية بيت جن بالغوطة الغربية )

 سيطرة قوات النظام عليها لساعات عدة.



 
 72 

لى بلدة بيت نايم التابعة (، إن قوات النظام حاولت التقدم إ14/5/2017قال "جيش اإلسالم"، األحد ) -

تخفيف  )مناطق" 4كم شرق العاصمة السورية دمشق(، بخرق جديد التفاق "آستانة  15ملنطقة دوما )

 التصعيد في سورية(.

 

 2017أيار/ مايو  21إلى  15من  -ج

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

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

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

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

 للحديث عن خسائرها. 

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

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

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

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

 تمشيطها القريتين.

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

بريف دمشق. وتمكنت فصائل املعارضة من تدمير عربتين « بيت نايم»هة النظام وإصابة عشرات في جب

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

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

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

قتل وجرح عدد من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، يوم الثالثاء، في أثناء تصدي فصائل  -

كم  125من الجيش السوري الحر ملحاولة تسلل "فاشلة" لهم إلى قرية املحسنلي التابعة لناحية جرابلس )

حسب "فيلق الشام". وأضاف عضو املكتب اإلعالمي لـ"الفيلق"، شمال شرق مدينة حلب(، شمالي سورية، ب

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

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

 يد عددهم(.األخيرة )من دون تحد

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

 11لقوات النظام على حي املنشية بمدينة درعا، جنوبي سورية. ويأتي هذا الهجوم من قوات النظام بعد 
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ن(، لوقف إطالق النار في من توصل الدول الضامنة التفاق "تخفيف التصعيد")روسيا، تركيا، إيرا ايوًم 

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

صباح األربعاء، من جهة الوحدة اإلرشادية  ااملرصوص"، ويدعى "أبو شيماء"، أن قوات النظام شنت هجوًم 

 كتائب إسالمية، ومنعتها من التقدم إلى داخل الحي.شمالي حي املنشية، حيث تصدت لها فصائل "الحر" و 

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

الواقعتان شمالي شرق مدينة الرقة، في عقب انسحاب تنظيم الدولة منهما. وفي السياق، تستمر املعارك 

ن جهة أخرى في ريف الرقة الشمالي، بالتزامن مع هجومٍّ موسع لقوات بين "قسد" من جهة وتنظيم الدولة م

 سوريا الديمقراطية على قرى عدة هناك بهدف السيطرة عليها.

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

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

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

شمالي سورية، بحسب ما صرحت "هيئة تحرير الشام". وقال عضو املكتب اإلعالمي في "تحرير الشام"، 

ا" شنوا هجوًما، الجمعة ) 12أحمد حماحر، إن  لى موقع لـ"الوحدات (، ع19/5/2017عنصًرا "انغماسيًّ

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

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

ا مؤخًرا، ( من املناطق التي سيطرت عليه19/5/2017انسحبت عناصر تنظيم الدولة، صباح الجمعة ) -

شرقي حماة. وجاء هذا االنسحاب بعد ساعات من االشتباكات التي دارت مع « السلمية»في محيط مدينة 

قوات النظام وامليليشيات التابعة له. وانسحب التنظيم من قريتي )عقارب الصافية واملبعوجة( شمالي شرق 

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

والقرى التابعة لها في ريف حماة الشرقي. في حين ذكرت مصادر إعالمية « عقيربات»إلى مواقعه في منطقة 

. 15شخًصا، معظمهم في عقارب الصافية، وبينهم  50تابعة للنظام، أن الهجوم أسفر عن مقتل 
ً

 طفال

في إثر  (،20/5/2017قراطية" )قسد(، السبت )قوات سوريا الديم"لـ قتل وجرح عشرين عنصرا  -

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

قسد" في قرية "لـ شمالي شرقي سورية. حيث شنَّ أربعة عناصر "انغماسيون" من التنظيم هجوًما على مواقع 

ندلس، إذ فجر اثنان نفسيهما في نقاط األخيرة، ما أدى إلى مقتل سبعة عناصر املظلوم بالقرب من مزرعة األ 

 ".spg9آخرين، إضافة إلى تدمير عربة مصفحة نوع "همر" بصاروخ " 13قسد"، وجرح "لـ 

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

ي إثرها اشتباكات باألسلحة الخفيفة. وحاول عناصر النظام بالتسلل زرع ألغام في الشرقي لدرعا، ودارت ف

موقع متقدمة على الجبهة مع املعارضة. وسبق املحاولة قصف لقوات النظام استهدف املنطقة باملدفعية، 
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رضية في حين تال املحاولة تحليق لطيران االستطالع تابع للنظام، واستهدفته املعارضة باملضادات األ 

 الرشاشة.

 

 2017مايو أيار/  28إلى  22من  -د

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

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

ابع للجيش الحر، ويدعى "أبو الجراح"، لـ "سمارت"، إنهم بدعم من الناطق باسم "جيش مغاوير الثورة" الت

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

 "الدولة اإلسالمية" منها.

رية، االثنين قالت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، واجهة حزب العمال الكردستاني التركي في سو  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 إلى بادية محافظة حمص، رافضً 
ً
 الكشف عن أي معلومات إضافية. االسويداء، إضافة

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

 اتجنبً »فعت العلم الروس ي في املنطقة بريف السويداء الشرقي. وأشار ناشطون إلى أن قوات النظام ر 

 «لضربات التحالف الدولي الجوية
ً

خربة »، في منطقة القوات النظام مؤخرً  اعسكريً  ، التي ضربت رتال

 في البادية السورية.« الشحمي

(، في نقاط استراتيجيات غربي 23/5/2017تقدمت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، الثالثاء ) -

ا آخر طريق إمداد بري لتنظيم "الدولة اإلسالمية" عبر سد البعث الرقة، شمالي شرق ي سورية، قاطعة ناريًّ

)الرشيد(، في حين انسحب األخير من قرى شرقيها وشماليها. وقال مصدر محلي إن "قسد" سيطرت على 

كم غرب مدينة الرقة( وتقدمت في ضفة نهر الفرات، لتتكمن بذلك من  20قرية السلحبية الشرقية )
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السيطرة ناريا على سد الرشيد، )الذي اتخذه التنظيم سابقا سجنا له، ويعد أهم الطرق البرية التي تصل 

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

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

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

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

 معارك مع تنظيم الدولة.

ى قرى شرقي الرقة وغربيها، (، عل24/5/2017سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، األربعاء ) -

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

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

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

 اليمامة غرب مدينة الرقة التي تتبع إداريا لناحية مركز الرقة.

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

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

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

املنشية  في حي(، على نقاط جديدات عدة 25/5/2017سيطرت فصائل املعارضة املسلحة، الخميس ) -

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

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

 تقدم عسكري.

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

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

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

بيل سيطرة قسد عليها.
ُ
 غارات جوية عدة على البلدة ق

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

مدينة حمص، في وسط  أخريات، شرقيق استراتيجية ومهمة النظام على معمل خنيفيس للفوسفات ومناط

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

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

كم جنوب تدمر(. ونشرت وسائل  60العليانية ) على بلدةمية منهما، وسيطرت انسحاب تنظيم الدولة اإلسال 

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

 جنوب شرق حمص( بعد انسحاب تنظيم "الدولة االسالمية" منها.
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(، على قرية بريف الرقة الشرقي، 26/5/2017جمعة )سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، ال -

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

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

دفعي، في األيام األربعة املاضيات، وسيطرت على وادي العرن الجنوبي في تمهيد جوي للتحالف الدولي وم

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

ز بأن "قسد" سيطرت على الجانب الشمالي من سد "البعث"، بينما ما يزال تنظيم "الدولة اإلسالمية" يتمرك

 إلى وجوده في مبنى إدارة السد، وذلك بالتزامن مع انفجار عربة مفخخة عند موقع لـ 
ً
جنوب السد، إضافة

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

 تفاصيل عن خسائرها.

عاقل تنظيم الدولة بريف حلب تحت (، تقدمها نحو أبرز م27/5/2017تابعت قوات النظام، السبت ) -

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

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

 نظيم الدولة إلى داخل املدينة للدفاع عنها.وبعض التالل في محيط املنطقة، وانسحاب عناصر ت

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

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

ا مناطق وادي حميد، محاور هي: شميس العجرم، خربة داوود، وا
ً
لشاحوط سرج النمورة، مستهدف

 واملالهي، والعجرم، وخربة يونين.

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

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

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

 الرقة(.
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 2017أيار/ مايو  31 – 30-29مكمل الشهر  -هـ

(، طريق الرصافة الذي يعد خط 29/5/2017قطعت قوات سوريا الديموقراطية )قسد(، االثنين ) -

اإلمداد األول للتنظيم بين محافظتي حمص والرقة، بعد أن تقدمت إلى منطقة الحراقات جنوب بلدة 

كم غرب مدينة الرقة(، وتقدمت "قسد" نحو قرية هورة العجيل ومنطقة العالية، جنوب  30املنصورة )

 شرق املنصورة، وفق ما أفاد به مصدر محلي.

(، السيطرة على مزرعة "األسدية" 30/5/2017"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، الثالثاء )أعلنت  -

كم شمال الرقة(، شمالي شرق سورية، بعد معارك مع تنظيم "الدولة  5) 17القريبة من مقر الفرقة 

قسد"، جيهان الشيخ محمد، في صفحتها الرسمية بموقع "لـ اإلسالمية". وقالت الناطقة الرسمية 

"فيسبوك"، إن املناطق الشمالية والشرقية من ريف الرقة أصبحت تحت سيطرة "قسد"، وإن عملية 

 اقتحام املدينة تبدأ خالل مدة قصيرة.

(، في نقاط جديدات عند املدخل 31/5/2017تقدمت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، األربعاء ) -

ر محلية إن "قسد" سيطرت على مزرعتي نزهة الشرقي ملدينة الرقة، شمالي شرقي سورية. وقالت مصاد

كم فقط عن حي املشلب، أول األحياء الشرقية في مدينة الرقة، تزامن ذلك مع قصف  1ونائل اللتان تبعدان 

جوي يرجح أنه للتحالف الدولي على الحي ومنطقة سوق الغنم. بدوره، قال "لواء التحرير" املنضوي في 

وقع "فيسبوك"، إنهم سيطروا على حاجز املشلب شرق املدينة، صفوف "قسد" في حسابه الرسمي بم

وتصدوا لهجوم معاكس لتنظيم "الدولة" انطلق من مدرسة "زكي األرسوزي" في الحي، وأسفر الهجوم عن 

 مقتل وجرح عناصر له.

(، على سد البعث )الرشيد( 31/5/2017سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، األربعاء ) -

ربي الرقة، شمالي شرقي سورية، بغطاء جوي من التحالف الدولي. وقالت مصادر محلية إن وست قرى غ

"قسد" سيطرت على كامل سد الرشيد بعد أن تقدمت في مدخله الشمالي قبل أيام عدة، لتقطع بذلك طرق 

جنوبية. إمداد تنظيم "الدولة اإلسالمية" عن مدينة الرقة، وتطبق حصاره فيها من الجهات جميعها عدا ال

وسيطرت "قسد" على قرى أبو شجرة جنوبي بلدة املنصورة، وبير الهشيم وصكورة ومزرعة يعرب والفرقون 

 كم غرب مدينة الرقة(. 15والحمام، فيما تدور املعارك داخل قريتي البارودة والخاتونية )

تقدمات في (، السيطرة على نقاط م31/5/2017أعلنت فصائل من الجيش السوري الحر، األربعاء ) -

البادية السورية، في إثر شنها هجوًما على مواقع لقوات النظام واملليشيات اإليرانية املوالية لها جنوبي شرق 

مدينة حمص ضمن معركة "األرض لنا". وقال فصيل "أسود الشرقية"، في تغريدة، نشرها في حسابه بموقع 

متقدمات بالقرب من منطقة  على نقاطيطروا "تويتر"، إنه بالتعاون مع "قوات الشهيد أحمد العبدو" س

النظام  األولى لقواتكم جنوب شرق مدينة حمص( وكسروا خطوط الدفاع  150)السبع بيار وحاجز ظاظا 

من السيارات املحملة بقتلى املليشيات اإليرانية  اواملليشيات اإليرانية. وأضاف "أسود الشرقية" أن عددً 
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ة القلمون الشرقي بريف دمشق، إضافة إلى احتراق مواقع النظام في انسحبت باتجاه مطار السين بمنطق

 املنطقة بعد استهدافهم براجمات الصواريخ.

ا تقدمت 31/5/2017قال "الفوج األول" التابع للجيش السوري الحر، األربعاء ) -
ً
(، إنهم استعادوا نقاط

ة. وأوضح القائد العسكري لـ كم شرق حلب(، شمالي سوري 45فيها قوات النظام في محيط بلدة تادف )

"الفوج األول" مروان قرندل، أن قوات النظام تقدمت في مواقعهم في محيط مدينة تادف وسيطرت على 

بعضها، حيث دارت اشتباكات "عنيفة" أسفرت عن مقتل مقاتل لـ"الحر" وأسر آخر، فيما استعادوا النقاط 

 كافة من قبضة النظام.
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ا: املستجدات ال
ً
 سياسية املحلية والدولية ثالث

 2017أيار/ مايو  7إلى  1من  -1

(، تأييدها 1/5/2017أعلنت فصائل من الجيش السوري الحر العامالت شمالي سورية، االثنين ) -

ملعارك "جيش اإلسالم" ضد "هيئة تحرير الشام" في ريف دمشق الشرقي، جنوبي سورية، التي يسعى إلنهائها. 

بيان، أمس األحد، إنه "عاقد العزم" على حّل "تحرير الشام" في الغوطة  في " قالوكان "جيش اإلسالم

لـ الشرقية بريف دمشق، حيث بدأت االشتباكات بين الطرفين، يوم الجمعة الفائت، بعد توجيه األول 

 . (5)الهيئة" اتهاًما باعتقال مؤازرة له"

، شمالي سورية، في بيان، االثنين كم غرب مدينة إدلب( 48أعلن املجلس املحلي ملدينة جسر الشغور ) -

(، املدينة منكوبة بالكامل، بسبب القصف الجوي املتواصل بأنواع األسلحة كلها. وقال املجلس 1/5/2017)

للهجمة الشرسة التي تتعرض لها األحياء السكنية،  افي بيانه، الذي نشر على موقع "فيسبوك"، إنه "نظرً 

 تجاجية، الفوسفورية، النابالم، والعنقودية، نعلن املدينة منكوبة".بجميع أنواع األسلحة الفراغية، االر 

(، "التزامهما" بتحييد املنظمات 1/5/2017أعلن "فيلق الرحمن" و"جيش اإلسالم"، االثنين ) -

على تعليق  اوممتلكاتها وكوادرها من االقتتال الحاصل في الغوطة الشرقية بريف دمشق، جنوبي سوريا، ردً 

ود" عملها. وكانت منظمة "أطباء بال حدود" أعلنت في وقت سابق اليوم، تعليق عملها في "أطباء بال حد

 . (6)الغوطة الشرقية، بعد اعتداء "فصائل مسلحة" على مشافٍّ عدة تدعمها

ساعة إليقاف  24(، "جيش اإلسالم" 1/5/2017أمهلت "حركة أحرار الشام اإلسالمية"، االثنين ) -

مة "شرعية" مع باقي "الفصائل"، بحسب بيان نشر في حسابها بموقع "تويتر". "البغي"، والنزول إلى محك

وجاء في البيان، إن "أحرار الشام" مستعدة للتعاون مع املجالس "الشرعية" والقوى الثورية "املحايدة" 

ووجهاء الغوطة لتحقيق ذلك، كما حذرت "جيش اإلسالم" أال يدفعه اقتتال العام الفائت إلى "عدم 

 . (7)تجابة للحق، واالستمرار في قتال أشد منه"االس

، االثنين «العميد فاتح حسون »أعلن عضو وفد املعارضة السورية املسلحة املشارك في آستانة،  -

إلى خطوط التماس بين املعارضة « محايدة»(، أن روسيا طرحت فكرة إدخال قوات من دول 1/5/2017)

ن الطرفين. وأضاف حسون، لم يتم تحديد الدول التي بي« حدة التوتر»وقوات النظام للتخفيف من 

ستشارك في تلك القوات التي سيتم نشرها على خطوط التماس بين الطرفين، لكنه أكد أن الدول املشاركة 

                                                           
 .1لالطالع على البيان راجع امللحق رقم  (5)
 .2اجع امللحق رقم لالطالع على بيان فيلق الرحمن ر  (6)
 .3لالطالع على بيان حركة أحرار الشام راجع امللحق رقم  (7)
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ا في سورية، بحسب وكالة "نوفوستي" « محايدة»بقواتها ستكون  وغير مشاركة باملعارك الجارية حاليًّ

 الروسية.

 1504ني السوري في محافظة إدلب، في تقريره الشهري أنه أنقذ وأسعف حوالى أعلن الدفاع املد -

صفتأشخاص في مناطق مختلفة في املحافظة، كان أغلبهم تحت أنقاض األبنية التي 
ُ
من قبل الطيران  ق

 الروس ي وطيران النظام، إضافة إلى الحوادث اليومية في املحافظة.

(، 2/5/2017شرقية بريف دمشق، جنوبي سورية، الثالثاء )طالبت "املجالس املحلية" في الغوطة ال -

 "جيش اإلسالم" بوقف "االعتداء"، واالنسحاب الفوري من املناطق التي سيطر عليها.

(، "مديرية صحة دمشق وريفها" التابعة للحكومة املوقتة، فصائل 2/5/2017طالبت، الثالثاء ) -

 االقتتال بينها، وتحييد العمل الطبي. الغوطة الشرقية بريف دمشق، جنوبي سورية، بإنهاء

(، إتاوات على التجار وسيارات املحروقات 2/5/2017فرضت قوات النظام السوري، الثالثاء ) -

تجهات من مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة املعارضة بريف درعا. واتخذت قوات النظام من بلدة 
ُ
امل

 باهظة على البضائع واملنتجات الغذائية.« رسوًما جمركية»لها، وفرضت  امعبرً « خربة غزالة»

تنظيم »بهجوم شنه عناصر « الهول »(، في مخيم 2/5/2017، الثالثاء )اقتل أكثر من عشرين نازًح  -

الحدودية الواقعة بين سورية والعراق شرقي مدينة الحسكة. وأفادت « رجم صليبي»على نقطة « الدولة

مة، في مدينة الحسكة، في عقب الهجوم الذي شنه جريًحا إلى مستشفى الحك 15مصادر طبية بوصول 

 أن عدد من الجرحى وصفت حالهم بالحرجة.
ً
 تنظيم الدولة على املخيم، مضيفة

(، بياًنا أكدت فيه 2/5/2017أصدرت مجموعة من أهم فصائل املعارضة السورية املقاتلة، الثالثاء ) -

ي كازاخستان. وجددت الفصائل في البيان تأكيدها مبادئها ومطالبها، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر اآلستانة ف

املتمثل « رعاية لإلرهاب»، وأنها «عدو محتل»في املفاوضات، وأشارت إلى أنها  ارفضها بأن تكون إيران ضامنً 

التي تعمد بها على إيجاد شرخ مجتمعي، وأنه يجب محاسبتها على جرائمها في « الطائفية»بامليليشيات 

 . (8)سورية

كم شرق  14(، إلى مدينة دوما )نحو 3/5/2017لة مساعدات تابعة لألمم املتحدة، األربعاء )دخلت قاف -

العاصمة دمشق( في الغوطة الشرقية، في ظل استمرار االقتتال بين "الفصائل". وقال مدير قسم الخدمات 

سيارة محملة باملواد  51في املجلس املحلي ملدينة دوما "أغيد عثمان" في حديث إلى وكالة "سمارت" لألنباء، إن 

باملئة  15إلى أنها ال تكفي  االغذائية ومادة الطحين واألدوية واملستلزمات الطبية، دخلت إلى املدينة، مشيرً 

 من األهالي.

                                                           
 .4لالطالع على البيان راجع امللحق رقم   (8)
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(، 3/5/2017، األربعاء )«4آستانة»قّدم وفد املعارضة السورية إلى األطراف الراعية في محادثات  -

ع نهاية عام « نقرةأ»مذكرة تتضمن التزامه باتفاق 
َّ
 إطالق النار في سورية 2016املوق

َ
ن وقف ، واملتضّمِّ

مطالبته بإجراءات تنفيذية مستعجلة وواضحة. وأكدت مذكرة املعارضة  اروسية(. مضيًف  –برعاية )تركية 

، «2آستانة»الروسية املعلنة في مؤتمر « التعهدات»مستعجلة استناًدا إلى « تنفيذية»على اتخاذ خطوات 

السوري وداعميه بالتطبيق الفوري التفاق وقف إطالق النار، باإلضافة إلى « النظام»ذلك بإلزام و 

جتيحتمن األراض ي التي « االنسحاب»
ُ
، ومنها )وادي بردى وحي الوعر 2016ديسمبر/كانون األول  30، منذ ا

 واملعضمية والزبداني(، وتمكين أهلها املهجرين من العودة إليها.

، احتجاًجا على مشاركة 4أعضاء من وفد املعارضة من الجلسة الختامية في آستانة انسحب أربعة  -

ا قالوا فيه إن "اتفاق مناطق تخفيف التوتر هو اتفاق بين دول  إيران في التوقيع، وعقدوا مؤتمًرا صحفيًّ

، هي: ثالث ولسنا جزءا منه". واشترط وفد املعارضة قبل التوقيع على أي اتفاق أن يتضمن ستة عناصر

وحدة األراض ي السورية والخلو من أي إشارة إلى تقسيم سورية، ورفض أي دور إليران في مستقبل سورية 

أو بصفة دولة ضامنة لالتفاق، ووضع جدول زمني لخروج املليشيات األجنبية وعلى رأسها اإليرانية، وأن 

 األراض ي السورية كلها، من د
ً

ون استثناء أي منطقة، وضمانات يكون أي اتفاق لوقف إطالق النار شامال

ملموسة من الدولة الضامنة للنظام بأي اتفاق، والتأكيد على أن القرارات الدولية ذات الصلة ستطبق 

 جميعها على سبيل اإللزام ال محض املالحظة.

(، العنصر في قوات املعارضة املشهور بتدميره لدبابات 2017أيار  3اعتقلت جبهة النصرة، األربعاء ) -

ملصادر محلية  انظام "سهيل الحمود" املعروف باسم "سهيل أبو التاو" بعد دهم منزله بمدينة إدلب. وفًق ال

فإن سيارتين رباعيتي الدفع تابعتين للنصرة حاصرتا منزل "سهيل"، قبل أن يقوم عناصرها بدهمه واعتقاله 

 من منزله ألسباب مجهولة.

يئة تحرير الشام"، بإعدام أحد قادته العسكريين (، "ه4/5/2017اتهم "جيش اإلسالم"، الخميس ) -

كم شمال شرق العاصمة دمشق(، جنوبي سورية. وقال  7في مدينة عربين ) ا، بعد اعتقاله جريًح اميدانيً 

"جيش اإلسالم" في بيان نشر في قناته بتطبيق "تلغرام"، إن رئيس هيئة الخدمات العسكرية، نعمان عوض 

(، املتحالفة مع "فيلق اعلى أيدي أمنيي "جبهة النصرة")هيئة تحرير الشام حاليً  ا)أبو عصام(، أعدم ميدانيً 

 الرحمن".

كم غرب مدينة إدلب(، شمالي سورية، الخميس  31اتهم املجلس املحلي ملدينة جسر الشغور ) -

ال (، املنظمات اإلنسانية بالتقاعس عن تقديم املساعدة ملن تبقى من األهالي في املدينة. وق4/5/2017)

هللا، إن املنظمات اإلنسانية "ابتعدت كل البعد" عن تقديم الخدمات  هللا عبد رئيس املجلس، عبد

واملساعدات اإلغاثية لألهالي، "لسبب ما"، على حد قوله، ما زاد من معاناة املدنيين، في ظل نقص اإلمكانات 

 لدى املجلس، واستمرار القصف.
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(، املنظمات الدولية واإلغاثية 4/5/2017خميس )طالب مجلس محافظة حمص، بوسط سورية، ال -

ومجالس محلية عدة في ريف حلب، بـ "القيام بما يلزم" للتخفيف من معاناة املهجرين من حي الوعر، الذين 

من املفترض أن يصلوا هناك اليوم. وجاء في بيان للمجلس، أن التحضيرات لعملية خروج املهجرين من الحي 

 2000إلى أن عدد الخارجين يقدر بنحو  اعد وصولهم إلى ريف حلب يوم غد، مشيرً ، ليكون مو استبدأ ظهرً 

كم شمال غربي  48عائلة. ووجه املجلس مطالبه إلى املجالس املحلية في مدن إعزاز ) 450شخص، ضمن 

كم شمال شرق حلب(، ولجنة "إعادة  38كم شمال شرق حلب(، والباب ) 125مدينة حلب(، وجرابلس )

 (.IHH، ومنظمات الهالل األحمر التركي و"آفاد" و"اإلغاثة اإلنسانية" التركية )االستقرار"

ياسر »ظهر القائد العسكري في املعارضة السورية وأحد أعضاء وفد املعارضة في محادثات آستانة  -

(، في تسجيل مصور في أثناء انسحاب وفد املعارضة من املؤتمر، 4/5/2017، الخميس )«عبد الرحيم

في التسجيل « ياسر عبد الرحيم»يه عن إجرام إيران، ورفضهم لجعلها أحد ضامني االتفاق. وذكر يتحدث ف

 «.يلعن روحو لحافظ»ثم أعقبها في أثناء خروجه بـ « إيران مجرمين، ال نقبل بضماناتهم»املصور أن: 

في سوق  (، من جراء انفجار سيارة مفخخة،4/5/2017قتل عدد من املدنيين والعسكريين، الخميس ) -

يتبع مخيم الركبان على الحدود السورية األردنية، شرق مدينة حمص. وأوضح القائد العسكري لـ"قوات 

املغاوير"، املقدم مهند الطالع، أن السيارة املفخخة استهدفت سيارة تابعة لهم، ما أدى إلى مقتل اثنين من 

 إلى مقتل مدني
ً
 ، وجرح آخر.مقاتلي "املغاوير"، وجرح ثالثة آخرين، إضافة

 ا(، بيانً 2017أيار  4أصدرت فصائل تابعة للجيش الحر في مدينة الرستن شمال حمص، الخميس ) -

مصوًرا طالبت فيه األطراف املتقاتلة في الغوطة الشرقية بريف دمشق وقف االقتتال، و"التوجه لقتال 

 النظام وروسيا وامليليشيات اإليرانية".

النتخاب أعضاء  ا(، مؤتمرً 4/5/2017حامي إدلب األحرار"، الخميس )عقدت الهيئة العامة لـ "نقابة م -

 "املجلس النقابي"، وصادقت على تعديل قانون تنظيم املهن، وذلك في مدينة إدلب، شمالي سورية.

فرع حزب العمال  –قامت قوات اإلدارة الذاتية )بصورة رئيسة قوات حزب االتحاد الديمقراطي  -

عتقاالت بهدف التجنيد القسري في قرية الحدادية بريف محافظة الحسكة الكردستاني( بحملة دهم وا

عتقلالجنوبي، 
ُ
 مدنيين، واقتيادهم إلى جهة مجهولة. 5 ا

قال ممثل الجيش الحر في محادثات "آستانة" إن الفصائل "ترفض أي مشروع قد يؤدي إلى تقسيم  -

طق تخفيف التصعيد"، في ما أعلن النظام سورية، كما ترفض دور إيران كضامن لالتفاق"، في ما سمي "منا

املوافقة على االتفاق. وأوضح املستشار القانوني للجيش السوري الحر، أسامة أبو زيد، في مؤتمر صحفي، 

(، أن الفصائل ترفض دور إيران وامليليشيات التابعة لها ألنها معادية للشعب 4/5/2017الخميس )

على سبيل اإللزام، وال مجرد  2118و 2254دولية جميعها و"خاصة السوري، مطالًبا بأن تكون القرارات ال

 املالحظة واالستئناس".
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(، في مؤتمرٍّ صحفي، تأييد اتفاق 4/5/2017أعلن رئيس وفد النظام بشار الجعفري، الخميس ) -

من كانون األول عام  30"مناطق تخفيف التصعيد"، و"التزامها" بنظام وقف األعمال القتالية املوقع في 

 ، بما فيه وقف قصف هذه املناطق، واالستمرار بالحرب ضد ما يسمى "اإلرهاب".2016

(، انتهاء معاركه ضد هيئة تحرير الشام 5/5/2017أعلن جيش اإلسالم بالغوطة الشرقية، الجمعة ) -

على حد قوله. وصرحت القيادة العامة لجيش « بعد تحقيق أهداف العملية»التي أطلقها األسبوع الفائت 

بعد العملية التي أطلقها جيش اإلسالم في الغوطة، لتقويض جبهة النصرة ورد صياله »سالم في بيان اإل 

 .(9)« وتعدياته املتكررة على أرتال املجاهدين، وبعد تحقيق األهداف املرجوة نعلن انتهاء هذه العملية

(، اعتقال 6/5/2017كم شرق دمشق( في بيان، السبت ) 10أعلن املجلس املحلي في مدينة زملكا، ) -

"فيلق الرحمن" عضوين من املجلس ألسباب غير معروفة، وطالبت "لجنة الغوطة الشرقية لنصرة املظلوم" 

األخير بإطالق سراح رئيسها. وقال عضو في املجلس، طلب أال يكشف عن هويته، في حديث مع "سمارت"، 

تجري اتصاالت مع األخير إلطالق  إن "فيلق الرحمن" اعتقل عضوين من املجلس، أمس الجمعة، في ما

 سراحهما.

(، بتأليف "لجنة 6/5/2017طالبت "اللجنة املدنية" في الغوطة شرق العاصمة دمشق، السبت ) -

قضائية" لرد الحقوق، و"رفع املظالم"، الناتجة عن االقتتال الذي حصل في الغوطة. وأضافت "اللجنة" في 

رجو من املجالس املحلية، والفعاليات املدنية، تزويد "اللجنة بيان نشر على حسابها في "فيسبوك"، إنها ت

 إلى قائمة تضم املفقودات 
ً
القضائية" بقوائم فيها أسماء القتلى والجرحى، وأخرى للمعتقلين، إضافة

 واألضرار املادية جميعها.

تماع (، رئيًسا جديًدا لهفي ختام اج6/5/2017اختار أعضاء االئتالف السوري املعارض، السبت ) -

، ونتج عنها انتخاب "رياض سيف" رئيًسا لالئتالف 33للهيئة العامة التابعة لالئتالف السوري، في دورته 

ا لالئتالف، و"سلوى كتاو" نائًبا عاًما، و"عبد الرحمن  السوري. وانتخبت الهيئة "نذير الحكيم" أميًنا عامًّ

 مصطفى" نائًبا للرئيس.

(، "هيئة تحرير الشام" 7/5/2017سالم"، حمزة بيرقدار، األحد )اتهم املتحدث باسم أركان "جيش اإل  -

)تعد جبهة النصرة سابقا أبرز مكوناتها( بالتخطيط لعمليات اغتيال في الغوطة الشرقية، ونهب آالف 

القذائف واألسلحة الخفيفة العائدات لهم. وأضاف "بيرقدار" في حسابه الشخص ي بتطبيق "تلغرام"، أن 

بندقية مصنعة في معاملهم، كانت  1700ألف قذيفة و 15تعاد في حملته األخير، "جيش اإلسالم" اس

 استولت عليها العام املاض ي، بحسب قوله.

                                                           
 .7لالطالع على البيان راجع امللحق رقم  (9)
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في مدينة القامشلي شمالي شرق مدينة  ا(، اعتصاًم 2017 /7/5نظم "املجلس الوطني الكردي"، األحد ) -

عشرات من قيادات املجلس (، بحضور PYDالحسكة، ضد ممارسات "حزب االتحاد الديمقراطي" )

وأنصاره، وذلك أمام مكتب األمانة العامة التابع له، بعد فتحه وإزالة الشمع األحمر الذي وضعته قوات 

 .ااإلدارة الذاتية" الكردية، عند إغالقه سابًق "لـ "األسايش" التابعة 

 ابريً  اافتتح معبرً  (، إنه7/5/2017قال "جيش مغاوير الثورة" التابع للجيش السوري الحر، األحد ) -

 في منطقة التنف جنوب شرق حمص على الحدود السورية العراقية، "بهدف حماية التجارة". اجديًد 

(، إنها تملك أدلة جديدة على 1/5/2017قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، االثنين ) -

على األقل في األشهر األخيرة بينها  استخدام قوات النظام "مواد كيماوية" تهاجم األعصاب، في أربع مناسبات

 هجوم خان شيخون، مؤكدة علم روسيا وإيران املسبق بهذه الهجمات.

(، أن ضربات التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة ضد 1/5/2017أعلن الجيش األميركي، االثنين ) -

 بين املدنيين 352« بشكل غير متعمد»تنظيم الدولة اإلسالمية أوقعت 
ً

. 2014منذ بدء الهجوم عام  قتيال

وال تتضمن هذه الحصيلة الصادرة عن فريق العمل املشترك نتائج تحقيق بدأه التحالف حول ضربة دامية 

 اذار/مارس في غربي املوصل. 17في 

(، إن األطراف كلها أكدت مشاركتها في 2/5/2017قالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، الثالثاء ) -

(. ونقلت وكالة 3/5/2017املحادثات املنتظر عقدها في عاصمتها آستانة، األربعاء ) الجولة الرابعة من

"األناضول" التركية عن املتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أنور جايناكوف، أن وفد فصائل 

مشاركته، برئاسة محمد علوش، مدير املكتب  االجيش السوري الحر والكتائب اإلسالمية أكد أيضً 

 السياس ي في "جيش اإلسالم".

(، عزمها على إرسال مزيد من املستشارين العسكريين إلى سورية 2/5/2017أعلنت إيران، الثالثاء ) -

لدعم النظام هناك، وترجع السبب لتفادي ضربات لألمن الشيعي في املنطقة كلها. نقلت وكالة "فارس" 

ميد "محمد باكبور" أن إرسال املستشارين العسكريين اإليرانية عن قائد القوة البرية في الحرس الثوري الع

وأكد باكبور أن املستشارين اإليرانيين موجودون ”. خط األمام لجبهة املقاومة“يهدف إلى تفادي ضرب 

سننشر املزيد طاملا الحاجة إلى ”ويدعمون النظام هناك "إن املستشارين موجودون حاليا في سوريا، و

 املشورة قائمة".

(، 2/5/2017في مقابلة تلفزيونية بثت، الثالثاء )« محمد بن سلمان»ير الدفاع السعودي استبعد وز  -

محمد »وأضاف «. مشغولة بالتآمر للسيطرة على العالم اإلسالمي»إلى أنها  اإجراء أي حوار مع إيران، مشيرً 

 « بن سلمان
ً

جتث الحوثي وصالح في سن»: أن اململكة ستقض ي على املقاتلين املوالين إليران في اليمن، قائال

تقديم دعم مالي أو عسكري للحوثيين الذين يقاتلون القوات  افي حين، نفت إيران سابًق «. أيام قليلة

 الحكومية املتحالفة مع السعودية.
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(، إنه من "املستحيل" إيجاد حل في سورية 2/5/2017قال الرئيس الروس ي فالديمير بوتين، الثالثاء ) -

ية، معرًبا عن "أمله" في الوصول إلى تفاهمات معها خالل جدول ميركاملتحدة األ  من دون إسهام الواليات

 األعمال السياس ي الدولي الحالي.

(، أن وفد املعارضة سوف يستكمل غًدا اجتماع 3/5/2017أعلنت الخارجية الكازخستانية، األربعاء ) -

املحررة وأخذ ضمانات تؤكد ذلك. آستانة، ولكن املعارضة تؤكد خروجها حتى يتوقف القصف على املناطق 

وأكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أن وفد املجموعات املسلحة سيستأنف مشاركته في مفاوضات 

، غًدا الخميس مبينة أن الوفد قد حضراالجتماعات التي كانت مقررة اليوم كلها. وقبل أن تعلن 4آستانة 

فاوضات، قال املسؤول في وزارة الخارجية الكازاخستانية الخارجية الكازاخستانية عن عودة املعارضة للم

"أيدر بك تومانوف" ظهر اليوم األربعاء، "يجري العمل على اتخاذ خطوات من شأنها أن تساعد بعودة وفد 

املعارضة املسلحة، للمشاركة في فعاليات الجولة الرابعة من محاثات السالم املتعلقة باألزمة السورية، بعد 

 يوم تعليق مشاركتها بعد ساعات من انطالقتها".إعالنها ال

(، أن فكرة إقامة مناطق آمنة لحماية 3/5/2017، األربعاء )«فالديمير بوتين»أعلن الرئيس الروس ي  -

 املدنيين في سورية من القتال تتمتع بدعم واسع لكن هناك حاجة ملزيد من املناقشات بشأن تفاصيل عملها.

مساء اليوم، عن استعداد ميليشيا إيرانية جديدة للدخول إلى سوريا أفادت مصادر إعالمية عربية  -

، أنشئت بإمرة قيادي في «رعد املهدي»للقتال إلى جانب قوات النظام. وذكرت املصادر أن امليليشيا تسمى 

في نهاية آذار / مارس املاض ي. وبالتزامن مع نشر صفحات تابعة « معمر الدندن»الحرس الثوري اسمه 

ا صوًرا لعرض عسكري لهم، نشرت أيًضا قرارات عن النظام السوري حول ما سماه النظام للميليشي

 «.تنظيم العالقة مع امليليشيات التابعة إليران في سورية»السوري 

 3/5/2017ي، ريكس تيلرسون، األربعاء )ميركقال وزير الخارجية األ  -
ً

لخلق  (، إن بالده تدرس سبال

يا من أجل تعزيز التعاون بين البلدين النوويين في الشرق األوسط وأوروبا. مع روس اعالقات أكثر استقرارً 

 »وأضاف تيلرسون 
ً

«. مع روسيا لدينا عدد من الجهود التي يتم العمل عليها من أجل توطيد العالقة أوال

وهي لنرى إذا ما كنا نستطيع العمل سويا على أكبر مجاالت التعاون »وحول املوضوع السوري قال تيلرسون: 

سوريا، وإذا ما كنا نستطيع تحقيق وقفا إلطالق النار يستطيع الصمود لفترة طويلة بما فيه الكفاية لبدء 

 «.العمل على عملية السالم

(، بالسعي إلى إثارة التوتر في املنطقة قائلة إن ولي العهد 3/5/2017اتهمت إيران السعودية، األربعاء ) -

بتصريحات وصفتها بالهدامة بشأن استبعاد الحوار مع طهران.  السعودي األمير محمد بن سلمان أدلى

هذه التصريحات دليل على أن »وأشار املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي إلى أن 

إن »وقال بهرام «. السعودية تدعم اإلرهاب وتسعى إلى سياسات املواجهة والدمار في املنطقة وتجاه إيران
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تظهر، مع افتراض أكثر السيناريوهات تفاؤال، أن السعوديين يفتقرون إلى الفهم هذه التصريحات 

 «.الصحيح

"املبادرة الروسية" التي قدمتها لألطراف املشاركة في مفاوضات آستانة  إعالمية وثيقةتناقلت مصادر  -

ا وإيران نصت على إنشاء "مناطق منخفضة التوتر"، على أن تكون الدول الضامنة كال من "روسي إذ، 4

 . (10)وتركيا"

، باتفاق مناطق تخفيف التوتر بين أطراف النزاع «أنطونيو غوتيرس»رحب األمين العام لألمم املتحدة  -

إنه أمر »في تصريحٍّ « غويترس»(، في العاصمة الكازاخستانية آستانة. وقال 4/5/2017في سورية، الخميس )

، من قبل البلدان الضامنة تركيا وروسيا وإيران وذلك مشجع ذلك االتفاق الذي تم التوصل إليه وفي آستانة

 «.بهدف تخفيف حدة العنف في املناطق الرئيسية في سوريا

(، أن 5/5/2017أعلن رئيس الوفد الروس ي إلى مفاوضات "آستانة"، ألكسندر الفرينتيف، الجمعة ) -

بق على طائ
ّ
رات التحالف الدولي. وأوضح إغالق األجواء فوق مناطق اتفاق "تخفيف التصعيد" في سورية يط

 
ً

طلعات  مغلقة أمامفي مذكرة االتفاق، ولكن "هذه املناطق  "الفرينتيف"، أن هذا الحظر ليس مسجال

التحالف"، الفًتا إلى أن األهداف التي ُيسمح للتحالف بضربها في سورية هي مواقع تنظيم "الدولة اإلسالمية" 

 ألراض ي العراقية، بحسب قناة "روسيا اليوم".)داعش( في محافظتي الرقة وديرالزور وفي ا

(، بأن االتفاق بين روسيا وتركيا وإيران إلقامة 5/5/2017، الجمعة )«وزارة الدفاع الروسية»أفادت  -

«: الدفاع الروسية»في سورية سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة. وأضافت « تخفيف التصعيد»مناطق 

ال سورية ستتضمن محافظة )إدلب وأجزاء من الالذقية وحلب أن أول وأكبر املناطق اآلمنة في شم»

شخص، من دون أن تذكر املناطق األخريات التي شملها االتفاق « مليون »وحماة(، والتي يسكنها أكثر من 

بحسب ما جاء في الوثيقة التي وقعت عليها الدول الضامنات، وشملت مناطق )محافظة إدلب كاملة، مناطق 

وحماة وحلب، أجزاء محددة من شمال حمص، الغوطة الشرقية، وأجزاء محددة من  محددة من الالذقية

 . (11)درعا والقنيطرة(

ية )البنتاغون( إن اتفاق إنشاء "مناطق تخفيف التوتر" في سورية لن تؤثر ميركقالت وزارة الدفاع األ  -

في سورية. وفي تصريحات في الهجمات الجوية التي تقودها الواليات املتحدة ضد تنظيم "داعش" اإلرهابي 

لوكالة "أسوشيتيد برس" األميركية، قال املتحدث باسم البنتاغون، أدريان رانكي غالواي، اليوم الجمعة، 

إن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش" في سورية سيستمر في عملياته لضمان محاصرة 

البنتاغون إلى أن مشاركة الواليات املتحدة عبر ذلك التنظيم "وتضييق الخناق عليه". ولفت املتحدث باسم 

 ، أمس، في كازاخستان، ال يعني أنها جزء من االتفاق.4ممثل في محادثات آستانة

                                                           
 .6لالطالع راجع امللحق رقم  (10)
 .8مللحق رقم لالطالع على الخريطة التفصيلية التي نشرتها وزارة الدفاع راجع ا (11)
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(، أنها ستبحث في أقرب وقت مع عسكريين 5/5/2017أكدت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة ) -

حول ضمان سالمة التحليقات في أثناء أميركيين عودة روسيا إلى املشاركة الكاملة في مذكرة التفاهم 

 العمليات العسكرية بأجواء سورية.

في سورية، وأكدت بأنها تنظر تنفيذ « مناطق تخفيف التصعيد»طالبت فرنسا بمتابعة دولية التفاق  -

االتفاق على األرض. وأكدت على ضرورة املتابعة في مؤتمر جنيف. وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية إن 

تنتظر أن تترجم هذه االلتزامات على أرض الواقع وأن تتيح إيصال املساعدات اإلنسانية بحرية »فرنسا 

 «.وبصورة مستمرة ومن دون عرقلة إلى كل األراض ي السورية بما في ذلك املناطق املحاصرة

 (، أن فريًقا6/5/2017، السبت )«أحمد أزومجو»ية كيماو أعلن املدير العام ملنظمة حظر األسلحة ال -

كل
ُ
ا في مقر املنظمة في  ش للتحقيق في أحداث بلدة خان شيخون جنوب إدلب؛ بدأ العمل، ويعمل حاليًّ

عضًوا، مضيًفا أن خبراء املنظمة قد حللوا عينات متعلقة  15الهاي. وأشار املدير إلى أن الفريق يضم حوالى 

 وأنسجة لضحايا الهجوم.وي املحتمل في خان شيخون، بما في ذلك عينات دم وبول كيمابالهجوم ال

(، إن روسيا والدول 6/5/2017قال سيرجي ريابوكوف، نائب وزير الخارجية الروس ي، السبت ) -

الضامنات ملذكرة مناطق تخفيف التصعيد في سورية أمدت الواليات املتحدة األميركية بجميع املعلومات 

لى تصريحات جيف ديفس، املتحدث ع اواملستندات الالزمة عن املذكرة. وتأتي تصريحات ريابوكوف ردً 

ي ميركباسم وزارة الدفاع األميركية )بنتاغون(، التي قال فيها إن القوات الروسية لم تنسق مع الجانب األ 

ية ليس لديها علم بتلك القضية، بحسب ميركفيما يتعلق بمذكرة مناطق تخفيف التصعيد، وأن القوات األ 

اق آستانة بشأن مناطق تخفيف التوتر في سورية، منتصف ليل وكالة سبوتنيك الروسية. وبدأ تنفيذ اتف

 الجمعة.

(، صحة ما نشرته بعض وسائل اإلعالم عن وقوع 6/5/2017نفت وزارة الدفاع الروسية، السبت ) -

اشتباكات بين النظام السوري واملعارضة السورية في محافظة حماة بعد دخول مذكرة مناطق تخفيف 

دت الوزارة أن قوات النظام تعرضت، حوالى الساعة الواحدة ليل السبت، التصعيد حيز التنفيذ. وأك

استخدموا األسلحة الخفيفة في منطقة قرية زالقيات بمحافظة « مسلحين»إلطالق نار من قبل مجموعة 

 حماة.
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في مدينة جسر الشغور (، مركز إدلب اإلعالمي 8/5/2017دهمت "هيئة تحرير الشام"، االثنين )  -

بريف إدلب الغربي، وذلك بحجة "عدم الترخيص"؛ حيث صادر مقاتلو الهيئة معدات املركز ومعلومات 

 عن اعتقال ناشطين من املركز.

(، أن النظام 8/5/2017في مؤتمر صحفي، االثنين )« وليد املعلم»أكد وزير خارجية النظام السوري  -

إن النظام السوري « املعلم»وقال «. قوة معاّدية»األراض ي السورية السوري سيعد أي قوة أردنية تدخل 

 احرصً »وافق على مذكرة إنشاء أربع مناطق لتخفيف التوتر، املقررة في العاصمة الكازاخستانية آستانة 

 «على سالمة الشعب السوري ولتحسين مستوى معيشتهم
ً

تلتزم فصائل املعارضة ببنود »بأن  ، متأمال

 حد تعبيره.على « االتفاق

(، إن إطالق الرصاص 8/5/2017قال "جيش أحرار العشائر"، التابع للجيش السوري الحر، االثنين ) -

من قبل مقاتليه في أثناء توزيع املساعدات في مخيم الركبان على الحدود السورية األردنية، شرقي سورية، 

 "تصرف فردي، وسيعالجون األمر".

(، استمرار حملته ضد "هيئة تحرير الشام" في 8/5/2017ثنين )أعلن "جيش اإلسالم" في بيان، اال -

 فيلق الرحمن" بمساندتهم."لـ الغوطة الشرقية بريف دمشق، جنوبي سورية، مجدًدا االتهامات 

(، 8/5/2017أعلن "لواء أبو موس ى األشعري" العامل في الغوطة، شرق دمشق، في بيان، االثنين ) -

  االتابع للجيش السوري الحر، بعد انفصالهم عاًم العودة إلى صفوف "فيلق الرحمن" 
ً

 .كامال

التركية الخاصة، افتتاح فرع لها في ريف محافظة حمص الشمالي بمناطق « العثمانية»قررت الجامعة  -

قررنا افتتاح فرع لنا في الداخل »سيطرة املعارضة. ونشرت الجامعة في بيان رسمي نشر على موقعها: 

بوجوب مواصلة التعليم لتفويت الفرصة على  اهذه الخطوة تأتي إيمانً »البيان:  وجاء في«. السوري املحرر 

 «.أعداء األمة، الذين يريدون تجهيل شعبنا وتلبية الحاجة املاسة إلى تعليم أبنائنا وبناتنا في الداخل السوري

روس ي،  بث تنظيم الدولة اإلسالمية مقطع فيديو، يظهر عملية ذبح، رجل قيل إنه ضابط ستخبارات -

األلكتروني ملراقبة نشاط املتشددين على « سايت»أمسك به التنظيم في سورية، بحسب ما قال موقع 

دقيقة، بالتزامن مع اليوم  12(. وتم نشر الفيديو باللغة الروسية، ومدته 9/5/2017اإلنترنت، الثالثاء )

بعروض عسكرية. ولم يصدر أّي  1945الذي تحتفل فيه روسيا بذكرى انتصارها على أملانيا النازية عام 

 تعليق عن وزارة الدفاع الروسية وجهاز األمن االتحادي على مقطع الفيديو.

إن مناطق خفض التوتر تختلف باملفهوم « رياض حجاب»قال املنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات  -

ل األراض ي السورية. وفي مكاملة مع حشد القوات اإليرانية مزيًدا من القوات داخ اعن املناطق اآلمنة، تماشيً 

أكد أن الشعب السوري يرفض « بوريس جونسون »مع وزير الخارجية البريطاني « حجاب»هاتفية أجراها 
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دخول إيران بوصفها دولة ضامنة، أو حتى دولة تراقب سير االتفاق املقرر في العاصمة الكازاخستانية 

 «.آستانة»

(، عن إيصال املساعدات اإلنسانية إلى منطقة وادي بردى 9/5/2017أعلنت األمم املتحدة، الثالثاء ) -

، املتحدث باسم األمين العام «ستيفان دوجاريك»شاحنة. وقال  20بريف دمشق، وتتألف القافلة من 

أيار/ مايو الجاري، املواد  6للمنظمة الدولية، إن القافلة املحملة باملساعدات الدولية أوصلت، يوم 

 ألف محتاج في وادي بردى. 30ب ومستلزمات النظافة العامة إلى أكثر من الغذائية ومياه الشر 

(، إن 9/5/2017كم جنوب درعا( جنوبي سورية، الثالثاء ) 16قال املجلس املحلي لبلدة خربة غزالة ) -

 أشعلتها قوات النظام أحرقت عشرات الدونمات من األراض ي الزراعية بمحيط البلدة. انيرانً 

(، على اقتحام مبنى 9/5/2017في مدينة القامشلي، الثالثاء ) PYD للـش التابعة أقدمت قوات األساي -

أعضاء من املجتمعين بينهم نساء كرديات.  10األمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، وقامت باعتقال 

وقامت بإغالق املقر املوجود في حي السياحة في مدينة القامشلي مرة أخرى بعد افتتاحه من قبل 

 عتصمين، األحد املاض ي.امل

عن مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية التي تتخذ  ،(9/5/2017الثالثاء ) صدر،كشف تقرير  -

لها "إن املياه منقطعة عن سكان مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب املدينة ألكثر من  امن لندن مقرً 

تعطل محطات الضخ نتيجة االشتباكات بسبب عمليات التخريب التي طالت شبكات املياه و  ايوًم  1122

الدائرة بين فصائل املعارضة العسكرية وقوات النظام". وأشار التقرير إلى استمرار انقطاع املياه عن مخيم 

على التوالي؛ نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات النظام  973اليرموك جنوب العاصمة دمشق لليوم 

 من جهة أخرى.وميليشياته من جهة ومقاتلو تنظيم الدولة 

(، بياًنا حول اتفاق "خفض التصعيد" 9/5/2017أصدر املكتب السياس ي لحزب الجمهورية، الثالثاء ) -

، 2017أيار/ مايو  4" )تركيا وروسيا وإيران( في يوم 4الذي توصلت إليه الدول الراعيات ملفاوضات "آستانة 

فظة إدلب وأجزاء معينة من املحافظات ويقض ي بإقامة أربع مناطق آمنات لخفض التصعيد في سورية )محا

املجاورة، مناطق معينة من شمال محافظة حمص، الغوطة الشرقية، مناطق معّينة من جنوب سورية في 

درعا والقنيطرة( ملدة ستة أشهر قابلة للتمديد؛ وقد أكد املكتب السياس ي ترحيبه، من حيث املبدأ، بأي 

ف من العنف، ويسهم في إيقاف  القصف على السوريين وتحقيق ش يء من األمن واألمان في اتفاق يخّفِّ

سورية؛ لكنه، في املقابل، أكد على عدم ثقته بالدورين اإليراني والروس ي، وبقدرة روسيا على ضبط 

 .(12)امليليشيات اإليرانية وحزب هللا
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ددة (، إلى خرق اتفاق "آستانة" ومعارضته، مه10/5/2017دعت "هيئة تحرير الشام"، األربعاء ) -

فصائل، وصفتها بأنها "مدعومة من الغرب" ولم تسمها، بمحاربتها إذا حاولت دخول محافظة إدلب. ورأت 

الهيئة في بيان نشرته في حسابها في تطبيق "تيلغرام"، أن اتفاق "آستانة" هو "صفقة تحقق مصالح كل 

يعد بيًعا الثورة". وأشارت الهيئة،  األطراف الدولية ما عدا مصلحة الثورة السورية وشعبها )...( والقبول بها

أن أنباًء وردتها عن تحركات "غير مسبوقة" على الحدود السورية التركية من قبل بعض الفصائل 

 
ً
العسكرية، تهدف للتوغل في محافظة إدلب وغيرها، للسيطرة عليها انسجاًما مع مقررات "آستانة"، داعية

 إلى "مقاومة" هذه الفصائل.

(، إن قوات النظام منعت إدخال املواد الطبية 10/5/2017تجارة واالقتصاد"، األربعاء )قالت "إدارة ال -

واملحروقات إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق، واكتفت بسماح مرور ست شاحنات جديدة محملة باملواد 

 الغذائية واملنظفات.

، مصطفى سيجري، أعلن مدير املكتب السياس ي لـ "لواء املعتصم" التابع للجيش السوري الحر -

(، التوصل التفاق مع قوات التحالف الدولي، يقض ي بتسلم األولى إدارة قرى وبلدات 10/5/2017األربعاء )

 بريف حلب الشمالي، شمال سورية تخضع لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(.

لين األكراد في )ب ي (، رفضهم لتسليح املقات10/5/2017أعلن اإلخوان املسلمون في سورية، األربعاء ) -

ية، وعدوا هذا التسليح خدمة ملشروع التقسيم في سورية. قال اإلخوان املسلمون ميركد( من قبل اإلدارة األ 

في بيان صادر عنهم، "إن اإلخوان يعتبرون األكراد مكوًنا رئيًسا في نسيج الشعب السوري، وهم جزء ال يتجزأ 

يخدم مشروع تقسيم سورية ويقوي املنظمات اإلرهابية التي  من الوطن السوري املوحد، وأن هذا القرار

 تمتلك مشروًعا انفصاليا في املنطقة".

(، عن 11/5/2017صرحت قاعدة حميميم العسكرية التابعة للقوات الروسية في سورية، الخميس ) -

قدام على أي قلقها البالغ من الوجود العسكري على الحدود السورية األردنية محذرة األردن من مغبة اإل

عمل داخل األراض ي السورية من دون التنسيق مع نظام األسد على حد قولها، وقالت القاعدة في منشور 

لها على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي إن موسكو تعيد التذكير بضرورة التنسيق مع نظام األسد 

 ترام سيادة الدول.بالقوانين الدولية واح احول أي تحرك عسكري بري في سوريا التزاًم 

(، "فيلق الرحمن" التابع 11/5/2017اتهمت "حركة أحرار الشام اإلسالمية" في بيان، الخميس ) -

للجيش السوري الحر، بالهجوم على مقرات لها في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ودعته إليقاف 

ا مع  "االعتداءات". وأضافت "أحرار الشام"، في البيان الذي نشر في حسابها بموقع
ً
"تويتر"، إنها أبرمت اتفاق

الفيلق إلرسال تعزيزات عسكرية إلى حي القابون شرق العاصمة دمشق، لصد محاوالت تقدم قوات النظام، 

 فيما انشغلت الحركة وفق البيان بوقف إرسال املؤازرات إلى القابون لرد "االعتداءات".
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إلى ميناء  S400ية الروسية (، أحدث أنظمة الدفاع الصاروخ11/5/2017وصلت، الخميس ) -

طرطوس، غربي سورية، الذي يعد قاعدة عسكرية روسية على البحر األبيض املتوسط. وبحسب تقارير 

يمثل زيادة كبيرة في قدرات روسيا »( األميركية، إن ذلك CNNاستخبارية أميركية كشفها مصدر لقناة )

 «.املضادة للطائرات في سورية

(، إن عملية اقتحام مدينة الرقة، 12/5/2017اطية" )قسد(، الجمعة )قالت "قوات سورية الديمقر  -

 إمدادها بأسلحة 
ً
شمالي شرقي سورية، ستبدأ بداية فصل الصيف هذا العام )حزيران املقبل(، مؤكدة

"نوعية" من قبل قوات التحالف الدولي. وأوضح القيادي في "قسد"، عبد القادر هفيدلي، في مؤتمر صحفي 

ة الطبقة، أنهم تلقوا أسلحة نوعية بمثل املدرعات، في املرحلة الثالثة من معركة "غضب عقده في مدين

أن األسلحة ستصل  االفرات"، وسيتم إمدادهم بأسلحة مماثلة خالل عملية السيطرة على الرقة، منوًه 

م، عقب تأمين ". وعن سيطرتهم على مدينة الطبقة، أوضح "هفيدلي" أن "املدنيين سيعودون إلى منازلها"قريبً 

أنهم يشكلون إدارات محلية في  ااملدينة وإزالة األلغام منها"، ومن ثم تسليمها إلى "إدارة مدنية"، مضيًف 

 املناطق كافة التي يسيطرون عليها.

" البيالروسية أن اجتماعات ONTأعلن رأس النظام بشار األسد خالل لقائه الصحفي مع قناة " -

" البيالروسية ONTة الضغط عليه من أجل التنازل. وفي لقاء أجرته قناة "جنيف التي تعقد تهدف إلى زياد

والفائدة من اجتماعات جنيف قال: "أرحب  4مع رأس النظام بشار األسد للحديث عن مخرجات آستانة

الذي تبنى املقترح الروس ي إلنشاء مناطق تخفيف الصراع في سورية فهو اقتراح جيد، أما  4باتفاق آستانة

جنيف فقد افتقرت إلى ذلك، جنيف مجرد لقاءات إعالمية فقط الهدف منها أن أقدم التنازالت".  محادثات

 
ً

: "إنها تنازالت وطنية أنا لن أقدم أي تنازالت، وعند سؤاله عن هذه التنازالت أكمل رأس النظام حديثه قائال

 فهذا بحاجة إلى قرار وطني شعبي يحدده االستفتاء".

(، بياًنا أعلن فيه 12/5/2017امل بالغوطة الشرقية ملدينة دمشق، الجمعة )أصدر جيش اإلسالم الع -

وشدد الجيش في بيانه إلى أنه ما يزال «. كل مشاريع التغيير الديموغرافي في املنطقة»معارضته ملا أسماه 

 . (13)«حرب اإلبادة الشاملة التي تستهدف املديين»ملتزم بحماية األهالي ضد 

دوالر، مقابل كل  800(، أن النظام السوري، اشترط تحصيل 13/5/2017) أفاد ناشطون، السبت -

بعد خروجهم من الحي، وذلك بعد طلب لجنة التفاوض السماح « الوعر»جواز سفر يمنحه ألحد سكان حي 

 لهم بالحصول على جوازات السفر، وهو رقم يماثل رسوم إصدار الجوازات للمغتربين السوريين في الخارج.

(، إجراء 13/5/2017س املحلي في بلدة محجة في محافظة درعا، جنوبي سورية، السبت )أكد املجل -

 شخص في البلدة "تسوية" مع النظام، في عقب حصار دام ستة أشهر. 400
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(، القوات املتجمعة على الحدود 13/5/2017، السبت )«أحمد حسون »هّدد مفتي النظام السوري  -

، في وقت دعت فيه «سترتد مهزومة على أعقابها على يد جيش النظام»: إلى أنها ااألردنية مع سورية، مشيرً 

األردن لسحب امليليشيات الطائفية من حدودها. وصّرح أحمد حسون، خالل لقاء جمعه مع عدد من 

كل الحشود العسكرية في األردن على »بريف دمشق: « سعسع»األهالي ومسؤولين في النظام السوري في بلدة 

 «.نوبية لم ولن تخيفنا وسترتد على أعقابها مهزومة مدحورةحدود سورية الج

(، من مدينة 13/5/2017اإلدارة الذاتية" الكردية، السبت )"لـ اعتقلت قوات "االسايش" التابعة  -

كم شمال شرق مدينة الحسكة(، اإلعالمي برزان حسين لياني، مراسل قناة "زاغروس" 150رميالن )

 من إقليم "كردستان العراق". التلفزيونية التي تبث برامجها

للمعارضة السورية اجتماعاتها ولقاءاتها « الهيئة العليا للمفاوضات»(، 14/5/2017اختتمت، األحد ) -

 بسويسرا. 6التشاورية قبيل انعقاد مؤتمر جنيف

(، أن عمليات التهجير 14/5/2017صرح رئيس االئتالف الوطني املعارض "رياض سيف"، األحد ) -

، وشدد على ضرورة أن تتخذ األمم املتحدة إجراءات «جرائم حرب»يير الديمغرافي هي القسري والتغ

حقيقية ملنع هذه العمليات، إضافة إلى محاسبة املسؤولين عنها. وجاء ذلك في إثر لقاء عقده "سيف" رئيس 

 ق دمشق.االئتالف وأعضاء في الهيئة السياسية لالئتالف عبر اإلنترنت مع قياديين في حي القابون شر 

طرية من دول عربية عدة إلى دمشق، لتشارك، األحد  - وصلت وفود عدة تمثل قيادات َبعثية قِّ

. وأفادت اعاًم  37(، في املؤتمر القومي لحزب البعث العربي االشتراكي، بعد انقطاع دام 14/5/2017)

يتجه لحل القيادة حزب البعث العربي االشتراكي الحاكم في سورية، »تسريبات من أوساط املشاركين أن 

 «.القومية للحزب بشكل رسمي، بعد تراجع واضح في دورها

(، في بيان لها، أن املبعوث الدولي الخاص إلى سورية 8/5/2017أعلنت األمم املتحدة، االثنين ) -

من الشهر الجاري. وأشار البيان  16"ستيفان دي ميستورا" سيستأنف املفاوضات السورية في جنيف يوم 

ي مستورا" يأمل في أنه سيستطيع التركيز أكثر، في الجولة السادسة من املفاوضات السورية، على إلى أن "د

وأضاف البيان أن "دي «. 4جنيف»العمل مع الوفود حول األجندة املتفق عليها بناء على نتائج لقاء 

مة الكازاخستانية ميستورا" يعول أيًضا على التطبيق الكامل لالتفاقات التي تم التوصل إليها في العاص

 أيار/ مايو. 4آستانة في 

، أن رئيس النظام السوري، هو «دان حالوتس»صرح قائد سابق في هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي  -

« جيروزاليم بوست»الحل املناسب بالنسبة إلى إسرائيل في املرحلة الحالية، بحسب ما نقلت صحيفة 

بغي على إسرائيل أن تتركه )األسد( إلنهاء عمله ضد ين»في تصريحه « حالوتس»اإلسرائيلية. وأضاف 

 
ً

 «.املجموعات اإلرهابية التي تحارب ضده أوال
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بـ (، اتفاق مناطق "تخفيف التصعيد" في سورية 9/5/2017وصفت الخارجية القطرية، الثالثاء ) -

" 
ً

يس النظام، بشار من االنتقال السياس ي الذي يرحل بموجبه رئ الخطوة اإليجابية"، في حين لم تعده بديال

 األسد.

(، عن مصدر مطلع في الحزب، أن 9/5/2017نقل املوقع الخاص بحزب هللا اللبناني، الثالثاء ) -

، وال تهدف إال للهجوم على «مشبوهة»املناورات املقامة في األردن وبمشاركة الواليات املتحدة األميركية 

النظام السوري »ء األملانية. وأكد املصدر، أن األراض ي السورية واحتاللها، وفق ما ذكرت وكالة األنبا

ا من تواجدها عند الحدود السورية األردنية، وأنها تراقب أميركوحلفاءه يتابعون عن كثب ما تقوم به 

 «.ية وبريطانية وأردنية باتجاه الحدود السوريةأميركتحركات للقوات  تتحركاتها في املنطقة، حيث رصد

وافق على إمداد قوات »(، أن البيت األبيض: 9/5/2017الثالثاء )ي، أميركأعلن مسؤول عسكري  -

«. سورية الديموقراطية في سورية بالسالح، لدعم عملية استعادة مدينة الرقة من تنظيم الدولة اإلسالمية

ويأتي هذا القرار من البيت األبيض وسط معارضة الحكومة التركية لتلك الخطوة، التي تعد حليفة الواليات 

 حدة األميركية، بحسب وكالة رويترز.املت

(، أن بالده اقترحت على 2017أيار  9أعلن مصدر في البعثة الروسية لدى األمم املتحدة، الثالثاء ) -

مجلس األمن الدولي تبّني قرار يدعم املذكرة الخاصة بإنشاء "مناطق خفض التوتر"، ويلزم القرار الذي 

عليه، جميع األطراف املوقعة على اتفاق وقف األعمال القتالية  ُصوتتقّدمت به روسيا ملجلس األمن إذا 

في سورية. ويعمل القرار التي طرح على املجلس على تطبيق مشروع "مناطق خفض التوتر"، أو "املناطق 

اآلمنة" بإدلب، والغوطة الشرقية، والجنوب السوري، أجزاء من الالذقية، ويشترط وجود قوى دولية 

 م األطراف على األرض بعدم خرق وقف إطالق النار.للفصل، وضمان التزا

ية للتراجع ميرك(، الواليات املتحدة األ 10/5/2017دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، األربعاء ) -

"الفوري" عن قرار تسليح "وحدات حماية الشعب" الكردية في سورية. وقال "أردوغان"، إنه يأمل من أميركا 

ى الفور"، الفًتا إلى أنه سيطرح "مخاوف" بالده حول هذه املسألة خالل املباحثات أن "تصحح هذا الخطأ عل

 ي، دونالد ترامب، بعد ستة أيام.ميركالتي سيجريها مع نظيره األ 

(، مجموعة من الضباط الذين قاتلوا في 10/5/2017كرم الرئيس الروس ي "فالديمير بوتين"، األربعاء ) -

" أن بوتين قد كرم مجموعة من الضباط 24لسوري. ونقلت قناة "روسيا سورية، إلى جانب قوات النظام ا

الروس الذين قاتلوا لصالح النظام السوري بشار األسد ضد املعارضة السورية. وأشارت القناة إلى أن بوتين 

قلد قائد املجموعة وسام "بطل روسيا"، وأكدت القناة بتكريم مجموعة من الضباط الروس املوجودين في 

 مقاتل بحسب ما أوردته القناة. 300ة، وذلك تقديًرا لجهدهم في صد هجوم شنه سوري

(، نيتها على العمل مع الجانب التركي لضبط حدودها مع سورية، 10/5/2017أعلنت أميركا، األربعاء ) -

للتخفيف من غضب أنقرة من دعم واشنطن بالسالح، للمقاتلين األكراد في سورية، ومن جانبها عبرت تركيا 
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ي. أرسل وزير الدفاع األميركي، "جيمس ماتيس" خالل مؤتمر صحفي في ميركعن انزعاجها من التصرف األ 

ليتوانيا، رسالة لتهدئة تركيا، قائال: "سنعمل بشكل وثيق مع تركيا لتعزيز أمنها على الحدود الجنوبية مع 

 سورية".

(، رصد عشرة 10/5/2017ة، األربعاء )أعلن برنامج "مكافأة ألجل العدالة" التابع للخارجية األميركي -

ماليين دوالر أميركي، ملن يقدم معلومات تقود إلى تحديد هوية أو موقع قائد "جبهة فتح الشام" )النصرة 

سابقا(، أبو محمد الجوالني، في سورية. وقالت وزارة الخارجية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، حمل 

"أوقفوا هذا اإلرهابي"، إن هذه الجائزة تعد األولى التي تضعها الوزارة  صورة "الجوالني" ومكتوب بجانبها

 للحصول على معلومات عن قيادي في "جبهة النصرة".

(، إن الرئيس "دونالد ترامب" دعا موسكو خالل اجتماع مع 10/5/2017قال البيت األبيض، األربعاء ) -

الرئيس السوري بشار األسد وإيران. وقال البيت « كبح جماح»وزير الخارجية الروس ي "سيرغي الفروف" إلى 

أكد ترامب ضرورة العمل معا إلنهاء الصراع في سورية وسلط الضوء على وجه الخصوص »األبيض في بيان: 

 «.على ضرورة أن تكبح روسيا جماح نظام األسد وإيران ووكالء إيران

، «دونالد ترامب»لرئيس األميركي ، في عقب اجتماع با«سيرغي الفروف»صرح وزير الخارجية الروس ي،  -

بينهما من أجل التوصل الى عالقة « تتطلعان إلزالة كافة العراقيل»ية، ميركأن روسيا والواليات املتحدة األ 

، «الفروف»ووزير الخارجية الروس ي « ترامب»ي ميركجيدة على حد قوله. وتكمن أهمية اللقاء بين الرئيس األ 

 كان اللقاء بين الجانبين "بناًء" بحسب لبحث األوضاع في سورية، ودراس
ُ
ة إمكان إنشاء منطقة آمنة، حيث

 وصف الوزير الروس ي.

أعلن "قيس الخزعلي" زعيم ميليشيا ما يدعى "عصائب أهل الحق" الشيعية العراقية عن أمنيته بأن  -

ة على تتحقق األهداف الشيعية بتشكيل ليس فقط الهالل الشيعي بل البدر الشيعي من خالل السيطر 

 سورية والعراق.

(، إن بالده ترحب بنشر مراقبين 12/5/2017قال وزير الخارجية الروس ي "سيرغي الفروف"، الجمعة ) -

 أميركيين في سورية، ضمن اتفاق مناطق "تخفيف التصعيد"، بحسب ما أفادت به وسائل إعالم روسية.

، أن الواليات املتحدة األميركية (12/5/2017، الجمعة )«بن علي يلدريم»صرح رئيس الوزراء التركي  -

أبلغت الحكومة التركية، بعدم بقاء قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة بعد السيطرة عليها. جاء ذلك 

إن قرار واشنطن بمد قوات سوريا »قال بن علي يلدريم:  إذ، «لندن»في مؤتمر عقد في العاصمة البريطانية 

ا املتحالفتان في أميركضد تنظيم الدولة، سيضر العالقات بين تركيا و الديمقراطية بالسالح في معركته 

 بحسب وكالة رويترز.« شمال األطلس ي

(، أن طائراتها قصفت عناصر من 13/5/2017ية "البنتاغون"، السبت )ميركأعلنت وزارة الدفاع األ  -

رقة(، شمالي شرقي سورية، كم غرب ال 55تنظيم "الدولة اإلسالمية" في أثناء انسحابهم من مدينة الطبقة )
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ا في االتفاق". وأوضح "البنتاغون"، أن 
ً
ا مع  70مبينة أنها "لم تكن طرف

ً
عنصًرا من التنظيم أبرموا اتفاق

"قوات سورية الديمقراطية" لتسليم سد الفرات واألحياء الحديثة في مدينة الطبقة واالنسحاب منها، يوم 

لبنتاغون "أدريان رانكين غالواي"، إلى أن واشنطن قصفت الخميس املاض ي، فيما لفت املتحدث باسم ا

ا في هذا االتفاق، حسب وكالة األنباء الفرنسية )أ ف ب(.
ً
 العناصر في أثناء انسحابهم، كونها لم تكن طرف

أبلغ وزير الخارجية األردنية "أيمن الصفدي" باتصال هاتفي مع نظيره الروس ي "سيرغي الفروف" أهمية  -

بدور أكبر من مسألة وجود ميليشيات شيعية تقاتل إلى جانب قوات النظام بالقرب من  أن تضطلع موسكو

الحدود األردنية بعد ورود أنباء عن إعادة ميليشيا حزب هللا اللبناني تموضعها بالقرب من الحدود األردنية 

كد "الصفدي" أهمية لبيان صادر عن وزارة الخارجية أ األي هجوم من داخل األراض ي األردنية. ووفًق  اتحسبً 

وقف إطالق النار في الجنوب وأن األردن ال يريد منظمات إرهابية وال ميليشيات مذهبية على حدوده 

الشمالية التي يتكفل األردن بضمان أمنها، إضافة "لتناول مسألة إنجاح مناطق )تخفيف التوتر( كخطوة 

ية واالنتقال لحل سياس ي يقبل به الشعب لوقف إطالق نار شامل على كامل األراض ي السور  اأولى تمهيًد 

 السوري ينهي الصراع السوري" بحسب البيان.

أبلغت اإلدارة األميركية وزير الخارجية الروسية "سيرغي الفروف" خالل جولة املحادثات التي استمرت  -

 
ً

عديه على من مسا ثالثة أيام في العاصمة األميركية "واشنطن" إصرارها على إزاحة األسد وعشرين مسؤوال

الرغم من تحذيرات موسكو من تكرار نموذج العراق وليبيا وانعكاساته على الوضع. وقالت مصادر في البيت 

من استمرار األسد على رأس السلطة بعد مجزرة الكيماوي  اواضًح  ااألبيض إن "إدارة ترامب اتخذت موقًف 

دى أجهزة االستخبارات في كل من في مدينة خان شيخون الشهر املاض ي وذلك بعد توفر أدلة كافية ل

"واشنطن ولندن وباريس" عن مسؤولية النظام عن الهجوم"، وبحسب املصادر فإن اإلدارة األميركية أبلغت 

الفروف خالل املحادثات في جولته أنه "ال سالم مع األسد"، "ال استقرار مع األسد"، "ال إعادة إعمار مع 

 األسد".

(، املنسق العام للهيئة العليا 13/5/2017، السبت )«عادل الجبير»ي استقبل وزير الخارجية السعود -

، في مكتبه بمقر الوزارة في «رياض حجاب»للمفاوضات في ائتالف قوى الثورة واملعارضة السورية، 

اللقاء بحث مستجدات األوضاع على »العاصمة الرياض. وأعلنت وكالة األنباء السعودية الرسمية إن 

 «.الجهود الدولية حيالهاالساحة السورية و 

ترى أن سالح الجو السوري هو من نفذ « االستخبارات الخارجية األملانية»أفادت صحف أملانية أن  -

. وبحسب تقرير صحيفة االهجوم وأنه انطلق من قاعدة الشعيرات، التي استهدفها قصف أميركي الحًق 

بأن الهجوم بمواد سامة انطلق من  اأيضً  فإن االستخبارات الخارجية األملانية علمت« فيلت آم زونتاغ»

أمر بنفسه بشن « بشار األسد»لتقرير الصحيفة، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان  اقاعدة الشعيرات. ووفًق 

 هذا الهجوم.



 
 96 

 2017أيار/ مايو 21إلى  15 من -3

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

أن "جيش اإلسالم" لم يرسل أي مؤازرات  ابتسليم حي القابون بالعاصمة دمشق، لقوات النظام، مؤكًد 

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

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

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

من "جيش اإلسالم" يتواصلون مع "عرابي املصالحات"، وضباط للنظام، يتعهدون  مسجلة لقياداتمقاطع 

 الحي. فيه بأال تقوم أي معركة مع قوات النظام واستمرار عملية التهجير في

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

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

ل. وأضافت املجالس وااللتزام به، مهددين بتنفيذ إضراب شامل في املنطقة في حال استمرار االقتتا

والفعاليات في البيان الذي نشر في صفحتهم الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن كل طرف لم يصدر هذا البيان 

، وفتح افإنه يتحمل املسؤولية تجـــاه أهالي الغوطة الشرقية، وطالبت بإطالق سراح املعتقلين املدنيين فوًر 

 ة الحركة لهم.الطرقات لحركة املدنيين باالتجاهين، وضمان حري

(، "جيش اإلسالم" باقتحام 15/5/2017اتهم املتحدث باسم "فيلق الرحمن"، وائل علوان، االثنين ) -

كم شرق العاصمة دمشق( مستخدًما أربع سيارات  15قريتي األشعري وبلدة بيت سوى في الغوطة الشرقية )

 إسعاف، فيما نفى األخير ذلك.

(، وجود مفاوضات مع "لواء املعتصم"، 15/5/2017نين )نفى "مجلس سوريا الديمقراطية"، االث -

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

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

اء الفائت، التوصل إلى اتفاق مع قوات التحالف الدولي، يقض ي بتسلم األولى إدارة املعتصم"، أعلن، األربع

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

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية تقريًرا بينت فيه إحصاءات الضحايا  -

 هي حصيلة  3496وعة بأن من قتلى ومعتقلين ومحاصرين. وقالت املجم 2011الفلسطينيين منذ 
ً

قتيال

الجًئا والجئة  195امرأة، وقض ى  461الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت املجموعة من توثيقهم، وبينهم 

فلسطيني معتقلون  1602فلسطينية نتيجة نقص التغذية من جراء الحصار. وأضافت املجموعة، أن نحو 

امرأة. في حين يدخل حصار مخيم  99ري، ومن بينهم لدى أفرع األمن واملخابرات التابعة للنظام السو 

، وعن ا( يوًم 1126على التوالي، ويستمر انقطاع املياه عن مخيم درعا منذ أكثر ) 1390اليرموك يومه الـ 

 .ا( يوًم 977مخيم اليرموك منذ )
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ها (، عضو "حركة اإلصالح الكردي" وممثل15/5/2017اعتقل "حزب االتحاد الديمقراطي"، االثنين ) -

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

سورية، بحسب "املجلس املحلي ملدينة الدرباسية وريفها". وقال "محلي الدرباسية"، في بيان نشره في حسابه 

تاح" من منزله في قرية بموقع "فيسبوك"، إن "الحزب الديمقراطي" اعتقل عضو الحركة "محمد ف

الخاتونية، من دون التطرق إلى الحديث عن أسباب االعتقال، والجهة التي اقتيد إليها، مستنكرا تلك 

الحادثة. وطالب املجلس "االتحاد الديمقراطي" بوقف تلك األعمال التي "ال تخدم الصف الكردي"، ودعا 

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

 السياسيين جميعهم.

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

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

ا في جنيف لحظة وصول الوفد، قال فيه إنه  امؤتمرً « نصر الحريري »الوفد املعارض  طلب وفدنا »صحافيًّ

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

، ونوه «ةلالنخراط في العملية السياسية للحل من دون األسد في مستقبل سوري»الحريري، إلى أنهم جاؤوا 

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

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

 «.مسارا آستانة وجنيف مكملين لبعضهما البعض»أن 

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

األردنية. -كم جنوب شرق مدينة حمص(، على الحدود السورية300سيارة مفخخة في داخل مخيم الركبان )

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

آخرون، أربعة منهم في حالٍّ خطرة، من جراء انفجار سيارة مفخخة  14قل قتلوا، وجرح أشخاص على األ

كانت مركونة في سوق الحدادين ضمن السوق الرئيس في املخيم، في أثناء مرور سيارة لـ"جيش مغاوير 

 الثورة".

ورية (، مفاوضات جنيف السورية، واستهلها املبعوث األممي إلى س16/5/2017بدأت، الثالثاء ) -

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

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

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

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

الهيئة يرحب بأن "تكون املفاوضات عملية ومنتجة"، مضيًفا بأن الهيئة ليس لديها "حتى اآلن تصور عن 

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

 
ً

 عن وثائق تتعلق بامللفات اإلنسانية". والدستور، فضال

املعارضة السورية، الثالثاء  قال رياض حجاب، منسق الهيئة العليا للمفاوضات لقوى  -

(، إن روسيا آثرت الوقوف في صف بشار األسد ضد الشعب السوري بأكمله، وهذا واضح 16/5/2017)

وجلي من خالل عدد من األمثلة منها إدالئها بالفيتو ثماني مرات في مجلس األمن للمحافظة على األسد. 

راعيا للسالم سواء في سورية أو في مناطق أخرى لألسف، نحن نتمنى أن تلعب روسيا دورا »وأوضح حجاب، 

من العالم، ولكن في سوريا ومنذ أن بدأت الثورة إلى اآلن روسيا تلعب دور الحامي لهذا النظام املجرم وتقدم 

 «.له كل الدعم السياس ي والدبلوماس ي والعسكري أيضا

وثيقة حديثة قّدمها  على حصلت(، أنها 17/5/2017، األربعاء )اإللكترونيةكشفت صحيفة "جيرون"  -

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

في جولته السادسة املنعقدة حالًيا في سويسرا، تشير إلى نّية املبعوث األممي وضع "آلية تشاورية" في املسائل 

مثل –ولية لهذه "اآللية" أو الهيئة بأنها ملغومة ومضطربة، تعكس الدستورية والقانونية. تشير دراسة أ

 في الطرح،  -2014غالبية االقتراحات التي تقّدم بها دي مستورا منذ استالمه مهماته في تموز/ يوليو 
ً
غرابة

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

نكليزية، مع ترجمة غير رسمية لها باللغة العربية( فإن املبعوث األممي ينوي وضع تلك اآللية التشاورية، اإل 

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

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

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

مثل ما اعتمده  1مبني على أسس دستورية وقانونية صلبة ورؤى قانونية محددة"، في إطار بيان جنيف 

 .  2336و 2268و 2254و 2218مجلس األمن 

العسكرية في منصة "فيسبوك"، األربعاء « حميميم»الصفحة الرسمية لقاعدة  ذكرت -

ا على مستوى رفيع، بين قوات النظام 17/5/2017) (، إن املرحلة القادمة ستشهد تعاوًنا وتنسيًقا عسكريًّ

إن معارك ستجري على الحدود بين »والقوات العراقية والوحدات املساندة لهما. وأوضحت املصادر: 

دين، ضد تنظيم الدولة، وإن التنسيق العسكري، سيتم عبر خبراء عسكريين إيرانيين، وبتنسيق مع البل

سالح الجو الروس ي، ملساندة قوات النظام البرية، التي يتوجب عليها في املرحلة األولى العمل على فك 

 «.الحصار عن مدينة دير الزور ومطارها العسكري 

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

 
ً

 «.أملنا كله على جيشنا الباسل»: أصبحوا بمفردهم من دون مساعدة من أحد قائال
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لن يستقبل »(، أنه 18/5/2017أعلن فصيل جيش النصر التابع للمعارضة السورية، الخميس ) -

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

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

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

 ن لجان التفاوض عليها أن تبلغ النظام بهذه املسألة.إلى أ ا، مشيرً «للحافالت بدخول مناطقنا

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

مقراتها العسكرية جميعها في مدينة جرابلس شمال حلب. وجاء ذلك في بيان حضت فيه الحركة، فصائل 

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

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

 لقوات  -
ً

قال البراء فارس، مدير املكتب اإلعالمي في "جيش مغاوير الثورة"، إن طيران التحالف دّمر رتال

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

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

 كيلومتًرا. 27وتبعد عن قاعدة التنف نحو 

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

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

بعد تضارب األنباء حول مشاركته بتأثير خالفه مع "الهيئة". وأوضح العضو "شالل كدو" أن عبد الحكيم 

إلى أن ليس لديهم تحفظات على  ا"، الفتً 6بشار وفؤاد عليكو، يمثالن "املجلس الكردي" في "جنيف 

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

"تضمنت رؤية إسالمية عروبية متطرفة لسوريا املستقبل  إذاإلطار التنفيذي" التي أعلنت عنها في لندن، 

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

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

آخر. علًما بأن املهلة السابقة تنتهي نهاية أيار  االسكان بأن النظام مدد مهلة إجراء "تسوية األوضاع" شهرً 

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

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

، حيث يتعهدون فيه بأال يناهضوه تسوية الوضع""بـ في قواته، في املناطق التي تجري فيها هدنة، ما يسمى 

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

(، تعليق مشاركتها في الوفد التفاوض ي 18/5/2017أعلنت فصائل عسكرية عدة، في بيان، الخميس ) -

ا،  ة". وأضافت الفصائل في عدم وجود استراتيجية تفاوضي"لـ املشارك في مفاوضات جنيف الجارية حاليًّ

البيان، الذي وقعت عليه قوى بارزة باستثناء "جيش اإلسالم"، أن من أسباب تعليق املشاركة أيًضا هو 
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"عدم وضوح املرجعية والتخبط باتخاذ القرار"، وكذلك "العالقة بين الهيئة العليا للمفاوضات وبين الوفد 

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

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

  ".والجبهة الشامية

(، بمقتل عناصر موالية له من جراء قصف التحالف 19/5/2017أقر النظام السوري، الجمعة ) -

ية، نقطة لهم قرب الحدود السورية األردنية، فيما دانت روسيا ميركالواليات املتحدة األ  الدولي، الذي تقوده

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

كم شرق مدينة حمص(، وسط سورية، ما أدى ملقتل عدد من  260نقطة عسكرية على طريق معبر التنف )

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

ا لـ"سيادة سورية"، مبينة أن ذلك لن ميركالخارجية الروسية، إن القصف األ 
ً
ي "غير مقبول" ويعد انتهاك

 يساعد العملية السياسية، بحسب وسائل إعالم روسية.

(، الواليات املتحدة 19/5/2017وطني السوري "رياض سيف" الجمعة )طالب رئيس االئتالف ال -

األميركية، بالضغط على روسيا من أجل الدفع بالعملية السياسية، التي تجري مناقشتها في محادثات 

"جنيف". ودعا "سيف"، في لقاء جمعه باملبعوث األميركي إلى سورية في جنيف "مايكل راتني"؛ بالد األخير إلى 

حكومة السورية املؤقتة وطواقمها العامالت في الداخل السوري، بحسب بيان نشر في املوقع الرسمي دعم ال

للخطة الرئاسية للمرحلة القادمة، وخطة إصالح  ااالئتالف". وقدم "سيف"، بحسب البيان، شرًح "لـ 

اعدة الشراكة "االئتالف"، وأكد دور "املجلس الوطني الكردي"، وضرورة أن ينطلق أي حل سياس ي من "ق

 الوطنية ووحدة األراض ي السورية".

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

: إن (، قائال

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

بشار »وأشار «. ستيفان دي مستورا»دث الى املبعوث الدولي حين، قال الجعفري إنه نقل توابع الح

التي قام بها « املذبحة»في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن وفد النظام بحث بصورة واسعة « الجعفري 

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

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

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

 ليستخدموه ويضربونا به ويعودوا التهامنا باستخدامه.

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

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

مغاوير الثورة"، "لـ في منطقة التنف قرب املثل الحدودي مع العراق واألردن. وأوضح عضو املكتب اإلعالمي 
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(، وصرح بأنهم ينالون 19/5/2017دفعة الثانية من األسلحة والعتاد وصلت الجمعة )البراء فارس، أن ال

ا، مقدمة من جميع دول التحالف".  "دعًما كبيًرا بمعدل ثالث مرات أسبوعيًّ

(، عن عدد من معتقلي حي القابون، 20/5/2017أفرجت قوات النظام السوري، صباح السبت ) -

درت أعدادهم بحوالى ، في أثناء خر االذين اعتقلهم مؤخرً 
ُ
هم  400وجهم من الحي. وق

ّ
حافالت،  5شخص، تقل

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

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

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

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

منذ أمس كانت هناك »جديدة من املفاوضات، شددت فيها على عملية االنتقال السياس ي. وأضاف الحريري 

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

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

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

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

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

 «.شرعي، ونشرت عشرات آالف املرتزقة

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

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

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

(، 19/5/2017ظام وتساندها ميليشيات إيرانية وعراقية و"حزب هللا" اللبناني، سيطرت الجمعة )قوات الن

 إذكم من التنف، مستغلين األحوال الجوية  27على عقدة الزرقاء في منطقة الشحمة، الواقعة على بعد 

الدولي ضربة جوية  ت الرؤية في املنطقة. ويأتي تقدم قوات النظام بعد يوم، من شن طائرات التحالفدمانع

 
ً

 لها، عند محاولته التقدم باتجاه معبر التنف، ما أدى إلى تدمير عدد من اآلليات. اعسكريً  استهدفت رتال

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

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

شمال شرق العاصمة دمشق(. وقال مكتب التواصل في "جيش اإلسالم"، إن عدد العائالت "املهجرة" من 

 721مناطق سيطرة "الفيلق" و"الهيئة" )التي تعد فتح الشام "جبهة النصرة" سابقا أبرز مكوناتها(، أكثر من 

 عائلة، من املدنيين أغلبهم.

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

على »وأضاف بوتين خالل حديثه في بكين: «. األكراد السوريين بالسالح لكنها ستواصل اتصاالتها معهم
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نعتقد أننا بحاجة  ال»إلى أنه  ا، مشيرً «عكس دول أخرى ال نعلن عن أي شحنات أسلحة للكيانات الكردية

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

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

ت وزارة الخارجية األميركية، االثنين ) -
َّ
النظام السوري من خالل  (، هجوًما على15/5/2017شن

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

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

لقتل الجماعي التي قام بها. وأضاف محرقة للجثث قرب سجن صيدنايا؛ وذلك بهدف إخفاء عمليات ا

حتجز"ستيوارت": أن سجن صيدنايا 
ُ
فيه عشرات اآلالف من املعتقلين أغلبهم اعتقلوا خالل الحرب  ا

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

 اإلنسان.

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

(، ستبحث "بشكل مفصل" ملفات 16/5/2017)الثالثاء السادسة من "مؤتمر جنيف"، املزمع انطالقها 

الحكومة االنتقالية، الدستور، االنتخابات، إضافة إلى محاربة "اإلرهاب". وعد دي ميستورا، في مؤتمر 

را، أن الجولة السادسة تكتسب "أهمية أكبر" في عقب توقيع اتفاق صحفي من مدينة جنيف بسويس

"تخفيف التصعيد" في "آستانة" بضمانة الدول الراعيات )روسيا، تركيا، إيران(، وستكون بصورة لقاءات 

أنهم لن يعقدوا مؤتمرات صحافية على مدار املحادثات،  وأشار إلىقصيرة بسبب اقتراب شهر رمضان. 

 وفدي النظام، واملعارضة الش يء ذاته، وأن الخيار يعود لهما في ذلك".و"سينتظرون من 

(، 15/5/2017، االثنين )«ستيفان دوريك»أعلن املتحدث الرسمي باسم األمين العام لألمم املتحدة،  -

األمم املتحدة »وأضاف إن «. في غاية األهمية والحساسية»أن مبدأ املحاسبة على الجرائم املرتكبة بسورية 

ت مرارا وتكرارا تقارير مروعة عن وقوع فظائع في سوريا خالل السنوات الست أو الخمس املاضية، وهو تلق

لقد وضعت الجمعية العامة لألمم املتحدة »وتابع: «. ما يجعل مبدأ املحاسبة في غاية األهمية والحساسية

كد الحاجة لضرورة جلوس جميع آلية للمحاسبة على الجرائم املرتكبة في سورية وظهور مثل ذلك التقرير يؤ 

 «.األطراف على طاولة التفاوض للتوصل إلى حل سلمي لألزمة

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

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

 
ً

نظام األسد نفذ عمليات قتل جماعي وحرق آالف الجثث بعد »: تصريحاته في مؤتمر خارج القدس، قائال

ما ارتكبه نظام األسد تجاوز الخطوط »وتابع "غاالنت" أن: «. يةميركلتسريبات الخارجية األ  اإعدامها، وفًق 

ها حرق الجثث، وهذا األمر لم الحمراء، بارتكابه مذابح جماعية وهجمات كيماوية بشكلٍّ مباشر، كان آخر 

 «.في حديثه الى املحرقة النازية ا، مشيرً انشهده منذ سبعون عاًم 
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تنامي الوجود »نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين، تحذيرات من أن  -

صلة ما بين طهران على خطوط اإلمداد اإليرانية الوا اي في شمال سوريا قد ينعكس سلبً ميركالعسكري األ 

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

ية التي ميركلالصطدام بالقوات األ  اتفاديً »تعد منفذ بحري لسورية على البحر األبيض املتوسط، وذلك 

وغيرت إيران خط «. من األراض ي السوريةتدعم قوات سوريا الديمقراطية وتحارب تنظيم الدولة ض

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

ية التي يقض ي مشروعها السيطرة على محافظة دير الزور، لقطع أّي طرق برية أمام إيران التي تسعى ميركاأل 

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

(، بفتح تحقيق دولي في املعلومات التي أكدتها الواليات املتحدة 16/5/2017طالبت فرنسا، الثالثاء ) -

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

 دمشق( التابع للنظام.

وية: إن محققيها توصلوا إلى نتائج تفيد كيما، في منظمة حظر األسلحة الأكدت بعثة تقص ي الحقائق -

بأن "امرأتين سوريتين تعرضتا لغاز خردل الكبريت"، بمحافظة حلب. جاء ذلك في تقريرٍّ قدمته البعثة، 

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

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

خذت تحت إشراف املحققين". ويشار إلى أن 
ُ
بنت النتائج على "مقابالت مع املرأتين"، و"تحليل لعينات دمٍّ أ

 أم الكيمامهمة البعثة تحديد إن كان استخدام السالح ال
ً

؛ وقد يبدأ تحقيق مشترك بين وي قد تّم فعال

 وية، لتحديد املسؤولين عن الهجوم.كيمااألمم املتحدة، ومنظمة حظر األسلحة ال

(، عقوبات على "أشخاص سوريين وهيئات 16/5/2017فرضت وزارة الخزانة األميركية، الثالثاء ) -

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

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

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

ضت الوزارة أيًضا عقوبات على )جمعية البستان عباس الذي كان يدير املصالح املالية ملخلوف، وفر 

: إن "الجمعية مملوكة ملخلوف أو تقع تحت سيطرته". وإيهاب مخلوف هو نائب 
ً
الخيرية( ومديرها، قائلة

رئيس شركة )سيريتل( السورية للهواتف املحمولة اململوكة لرامي، وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على 

 إياه 2008مخلوف، عام 
ً
"باالستفادة من فساد مسؤولي الحكومة السورية ومعاونتهم على الفساد". ، متهمة

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

 في الواليات املتحدة، وإلى منع األميركيين من الدخول في تعامالت مالية معهم.
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(، إنهم يواصلون العمل مع 18/5/2017لسعودي "عادل الجبير" الخميس )قال وزير الخارجية ا -

الواليات املتحدة األميركية لوقف التدخل اإليراني في سورية والعراق، وذلك قبل أيام من زيارة "دونالد 

ترامب" للسعودية. وعد "الجبير" في مؤتمر صحافي في الرياض، الضربة األميركية على مطار عسكري لقوات 

 على جدية الواليات املتحدة في مكافحة اإلرهاب. وأشار إلى أنهم سيطلقون مركزً ال
ً

لـ  انظام في سورية، دليال

مكافحة اإلرهاب" في نهاية قمة الرياض، التي من املفترض أن تجمع الرئيس األميركي "دونالد ترامب" وزعماء "

 دول الخليج ودول أخريات بعد أيام.

(، أن طائرات التحالف الدولي قصفت 18/5/2017ية، الخميس )ميركاع األ أكد مسؤول في وزارة الدف -

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

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

فع بطائرات التحالف الذي تقوده أميركا إلى استهدافها، بحسب وكالة األنباء الفرنسية )أ.ف.ب(. التنف، ما د

وتدعم الواليات املتحدة "جيش مغاوير الثورة" )جيش سوريا الجديد سابًقا(، الذي يتخذ من معبر التنف 

 سورية.على الحدود مع العراق، مركًزا لقيادته، وينتشر مقاتلوه جميعهم في البادية ال

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

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

 مواله.مخلوف من دخول دول االتحاد األوروبي أو املرور بأراضيه، إضافة إلى تجميد أ

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

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

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

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

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

في سورية، ويفرض القانون لحماية املدنيين « قيصر»صادق مجلس النواب األميركي على قانون  -

عقوبات على داعمي النظام السوري، ويدعو إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب. ويطالب التشريع الرئيس 

األميركي "دونالد ترامب" بفرض عقوبات على األشخاص والكيانات األجنبية التي تقدم الدعم املادي والتقني 

من قبل الرئيس. وقد حظي القانون بدعم الحزبين للحكومة السورية بعد سريان التشريع، وإجازته 

 الديمقراطي والجمهوري.

(، إن الواليات املتحدة ال توسع دورها في سورية، 19/5/2017قالت وزارة الدفاع األميركية، الجمعة ) -

على الرغم من الضربات التي نفذتها مؤخًرا، ولكنها ستدافع عن قواتها "عند الضرورة". وأضاف وزير 

ا أن أميركا ال توسع الدفاع
ً
، جيم ماتيس، "سندافع عن أنفسنا إذا اتخذ أحد خطوات عدائية ضدنا"، مردف

ية، بحسب ما أميركدورها، ولكنها تدافع عن قواتها، وذلك جزء من التحالف الدولي الذي يضم قوات غير 
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الدفاع األميركية، نقلت وكالة "رويترز". وتأتي تصريحات "ماتيس"، بعد تأكيدات من مسؤول في وزارة 

(، بأن طائرات التحالف الدولي، الذي تقوده بالده، قصفت قوات موالية للنظام 18/5/2017الخميس )

 السوري، كانت متجهة إلى معبر التنف قرب الحدود السورية األردنية.

(، انتهاء الجولة 19/5/2017أعلن املبعوث الخاص إلى سورية "ستيفان دي مستورا"، الجمعة ) -

ادسة من املحادثات السياسية بين النظام واملعارضة السورية في مدينة جنيف السويسرية، التي الس

إجراء جولة سابعة في حزيران القادم. وقال "دي  اتركزت على مسألة تأليف دستور جديد للبالد، مرجًح 

عن السوريين،  مستورا"، في مؤتمر صحافي بختام الجولة، إن األمم املتحدة ال تسعى إلى صياغة دستور 

إلى إشراك خبراء أممين في هذا  ا"ألنه شأنهم"، بل "تسعى إلى تمهيد األرضية املناسبة لذلك"، مشيرً 

الخصوص. من جانبه، قال رئيس وقد املعارضة "نصر الحريري" إن الوفد قدم مذكرة حول عمليات التغيير 

يقبل اآللية  يرفض ولم أنه لم إلى اشيرً مالديمغرافي التي ينفذها النظام في مختلف املناطق السورية، 

 التشاورية التي طرحها "دي مستورا"، بل كان لديه "استفسارات" عنها.

(، أن اململكة السعودية ستشهد 19/5/2017أكدت وسائل اإلعالم السعودية الرسمية، الجمعة ) -

جتماعات الثالثة عدد وسيشارك في اال «. ترامب»ي ميركقمتين خليجيتين، وقمة ثالثة بحضور الرئيس األ 

 كبير من رؤساء الدول، وستة رؤساء حكومات من الدول املسلمات.

بريت »ي "دونالد ترامب"، في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة ميركأعلن مبعوث الرئيس األ  -

 »(، أن 19/5/2017، الجمعة )«ماكغورك
ً
مته في مكافحة التنظيم، الذي ال يمكننا هزي اهاًم  اتركيا تعد شريك

، ورئيس هيئة «جيم ماتيس»ماكغورك"، مع وزير الدفاع "لـ جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك «. بدونها

بالعاصمة األميركية واشنطن. وأشار « البنتاغون »، في مقر وزارة الدفاع «جوزيف دونفورد»األركان، 

ولفت إلى أن «. صب في التحالفتركيا تعد ثاني أكثر بلد بعد العراق يزوره منذ توليه من»"ماكغورك" إلى أن 

الواليات املتحدة تتعاون مع تركيا بخصوص مكافحة داعش، واألزمة السورية، خاصة وأن عملية الرقة »

 «.شمالي سورية واالستقرار بعدها يتطلبان التنسيق بشكل وثيق مع تركيا

أيار/  20ز"، السبت العزي التقى الرئيس األميركي "دونالد ترامب" وامللك السعودي "سلمان بن عبد -

، في العاصمة السعودية "الرياض"؛ حيث وقعا على إعالن رؤية استراتيجية سعودية أميركية 2017مايو 

مشتركة، نص على "رسم مسار مجدد نحو شرق أوسط ينعم بالسالم وبسمات العمل اإلقليمي والعاملي في 

على اتفاقات تعاون عسكري ودفاعي  القرن الحادي والعشرين". ووقع الطرفان )السعودي واألميركي(

مليار دوالر، تشمل مجاالت الدفاع واالستثمارات املتبادلة ونقل التقنية، على أن  280وتجاري عدة بقيمة 

مليار دوالر في السنوات العشر املقبالت، بحسب موقع "قناة العربية".  350ترتفع قيمة هذه الصفقات إلى 

 مليار دوالر. 460لجزيرة نت" أن القيمة اإلجمالية لالتفاقات بلغت "ا اإللكترونيبينما أورد املوقع 
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(، شارك فيه إلى جانب الرئيس دونالد 2017أيار/ مايو  20عقد لقاء قمة خليجي أميركي، السبت ) -

ترمب وامللك سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر 

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

بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان؛ وقد وقعت الدول الخليجية والواليات 

هم املتحدة قبيل انعقاد القمة على مذكرة تفاهم ملراقبة مصادر تمويل اإلرهاب، وتقض ي مذكرة التفا

 بتأسيس مركز الستهداف تمويل اإلرهاب.

جهدها  تعتزم تكثيف(، أن بالده 20/5/2017أكد وزير الخارجية األميركية، ريكس تيلرسون، السبت ) -

لردع إيران في سورية واليمن، وذلك خالل وجوده في السعودية برفقة الرئيس "دونالد ترامب" في أول زيارة 

التنسيق  الرياض، إنَّ صحافي مع نظيره السعودي، عادل الجبير في  خارجية. وقال "تيلرسون" في مؤتمر

والتعاون األمني والعسكري بين بالده والسعودية "سيظهر من خالل الجهد املشترك ملواجهة إيران في سورية 

ة إلى التصدي لطموحها النووي"، بحسب وكالة "رويترز". وتابع: لدى الرئيس اإليراني
ً
 واليمن والعراق، إضاف

 حسن روحاني الذي تجددت واليته، "فرصة إلنهاء دور إيران الداعم لعدم االستقرار في املنطقة".

(، القمة العربية اإلسالمية األميركية، 21/5/2017عقد في العاصمة السعودية "الرياض"، األحد ) -

دول العربية من قادة ال 36ممثل دولة إلى جانب الرئيس األميركي "دونالد ترامب"، ) 55وشارك فيها 

 ممثلين عن دولهم، و 11من رؤساء الحكومات وأولياء العهود، و 5واإلسالمية، و
ً

دول لم  3وزيًرا ومسؤوال

طلق عليه 
ُ
يعرف حجم تمثيلها(، وقد ُوصفت بأنها القمة األولى من نوعها. وصدر عن القمة بيان ختامي أ

رهاب؛ وضرورة الشراكة بين الواليات املتحدة اسم "إعالن الرياض" وتضمن: التأكيد على أهمية مواجهة اإل 

والعالم اإلسالمي؛ وااللتزام الراسخ للدول املشاركة في القمة بمحاربة اإلرهاب بكل أشكاله، مع تأكيد 

االتفاق بين هذه الدول على التصدي للجذور الفكرية لإلرهاب وتجفيف مصادر تمويله؛ والترحيب 

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

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

على أهمية تجديد الخطابات الفكرية حتى تكون متوافقة مع منهج اإلسالم املعتدل الداعي إلى التسامح 

مواقف النظام اإليراني العدائية، واستمرار تدخله في الشؤون الداخلية للدول؛ والتزام  واملحبة؛ ودين

القادة بتكثيف جهدهم للمحافظة على أمن املنطقة والعالم، ومواجهة أنشطة إيران التخريبية والهّدامة 

 بكل حزم وصرامة. 

نظيره األميركي "ريكس  قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خالل مؤتمر صحافي مشترك مع -

(، بالرياض، في ختام القمة اإلسالمية األميركية، أن القمة شهدت "مشاركة 21/5/2017تيلرسون"، األحد )

أن "دولتين لم تشاركا في القمة، سورية وإيران". وعلل فض مشاركتهما  اقوية من دول العالم اإلسالمي"، مبينً 

لقانون الدولي وحقوق اإلنسان؛ ورعاية إيران لإلرهاب". وأكد أن بأنهما تمارسان "العنصرية وعدم احترام ا
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"تلك الدول ال يمكن أن يكون لها أي دور في مثل هذه القمم". وتابع وزير الخارجية السعودي "إذا أرادت 

 إيران حجز مكان في مثل هذه القمم، عليها التوقف عن دعم اإلرهاب والتدخل في شؤون دول املنطقة".

(، النظام اإليراني باملسؤولية عن زعزعة 21/5/2017يس األميركي "دونالد ترامب"، األحد )اتهم الرئ -

علينا أن نصلي ليأتي اليوم الذي »وأضاف «. النزاعات الطائفية»االستقرار في لبنان والعراق واليمن بإشعال 

إلى الدور اإليراني بدعم وأشار "ترامب" «. يحصل فيه الشعب اإليراني على الحكومة العادلة التي يستحقها

 :
ً

لعزل إيران  ابفضل إيران ارتكب األسد الجرائم بحق شعبه، ويجب أن نعمل معً »النظام السوري قائال

يجب أن نعمل معا إلنهاء األزمة اإلنسانية في »ونوه "ترامب" إلى أنه «. ومنعها من تمويل التنظيمات اإلرهابية

"ترامب" قرار السعودية بوصم حزب هللا اللبناني باإلرهاب قراًرا وعد «. سوريا والتخلص من تنظيم الدولة

 صائًبا، مثمًنا دور تركيا واألردن وقطر، وكل من يسهم في الحرب على اإلرهاب واستقبال الالجئين.

اتهم العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز في كلمته خالل أعمال القمة العربية اإلسالمية  -

ي "دونالد ترامب"، وقادة وممثلي دول عربية وإسالمية، األحد ميركركة الرئيس األ األميركية بمشا

إال «. ( وحتى اليوم1979تشكل رأس حربة اإلرهاب العاملي منذ ثورة الخميني )»(، إيران بأنها 21/5/2017)

يحظى به نقول ذلك ونحن نؤكد في الوقت ذاته على ما »أنه شدد على موقفه من الشعب اإليراني قائال: 

ودان العاهل تصنيف «. بجريرة نظامه االشعب اإليراني لدينا من التقدير واالحترام فنحن ال نأخذ شعبً 

  اشعوبً  اإننا جميعً »الشعوب على أساس ديني، وقال: 
ً

، نرفض بكل لغة، وندين بكل شكل، اإلضرار ودوال

وأكد أن «. على أساس ديني أو طائفيبعالقات الدول اإلسالمية مع الدول الصديقة، وفرز الشعوب والدول 

بالده والدول اإلسالمية لن تتهاون في مكافحة اإلرهاب ومحاكمة كل من يموله أو يدعمه بأي صورة، 

 والتنظيمات اإلرهابية.« داعش»واعتزامها القضاء على تنظيم 

 

 2017أيار/ مايو  28إلى  22 من -4

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

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

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

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

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

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

 لشؤون الالجئين.العاملية، واملفوضية السامية 

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

عسكرية في قرى شمال حلب، شمالي سورية، بهدف "تطهيرها" من خاليا "هيئة تحرير الشام". وأوضح 
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نباء، إن "فرقة القيادي في "الحر"، الذي طلب أال يكشف عن هويته، في تصريح لوكالة "سمارت" لأل 

خاليا "تحرير الشام"، وذلك بعد  للقضاء علىالسلطان مراد" و"الجبهة الشامية" شنوا حملة اعتقاالت، 

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

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

أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين وأسر ثالثة آخرين من فرقة "السلطان مراد". وأضاف القيادي إن عناصر 

"الزنكي" انسحبوا إلى قرية أكدة وكفرغان وبراغيدة، حيث تدور اشتباكات في تلك القرى، في حين التزم 

 "فيلق الشام" الحياد.

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

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

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

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

 عن التفجير حتى اآلن.

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

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

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

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

 للنظام.

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

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

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

لعوابد، وأبو الحنايا، وأبو حبيالت، وأم ميل، إن قرى وبلدات عقيربات، وسوحا، وحماد عمر، ورسم ا

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

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

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

 الالزم ألهالي ريف حماة الشرقي املوجودين في محافظة إدلب.

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

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

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

النظام أطلق في وقت سابق سراح قادة بالتنظيم منهم "أبو صياح طيارة" الذي شغل "والي دمشق" )قائد 
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سالم العراقي". وأضاف "بيرقدار" أن املعلومات الواردة إليهم تشير إلى دخول كتائب "أبناء عسكري( و"أبو 

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

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

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

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

محاربة النظام وإسقاط في الرابطة، وتم فيها تجديد التأكيد على  اعضوً  170شرق مدينة دمشق(، وضم 

 رئيس النظام "بشار األسد" وأركانه جميعها، والوقوف ضد االقتتال الدائر في الغوطة الشرقية.

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

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

التفجير األول، والذ اثنان  في إثرإصابات. بعدها اقتحم ثالثة أشخاص كانوا على دراجة نارية تجمع األهالي 

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

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

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

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

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

أن عناصر مسلحين لألخير دهموا مكتب املجلس الوطني في حي الكورنيش  امجهول حتى اللحظة، مضيًف 

 بالقامشلي، وأغلقوه بعد إجبار من بداخله على املغادرة.

(، أن املعركة التي 26/5/2017، الجمعة )«لسيدعبد الستار ا»صرح وزير أوقاف النظام السوري  -

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

 
ً

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

ولفت الى أن ما أسماه باإلرهاب، يسعى لتدمير مقدرات سورية «. بية والفكرية الّضالةبه التنظيمات اإلرها

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

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

 تاريخية في البالد.

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

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

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

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

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

كم جنوب العاصمة دمشق(، إلى القرى والبلدات جنوبي العاصمة  6والى ببيال وحي سيدي مقداد )ح

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

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

 إلى أن األولى تشدد على املواد الطبية، وال تسمح بإدخال أكثر من ظرف واحد من كل نوع دواء. ام، الفتً غرا

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

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

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

إضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر وبعض الصواريخ الحرارية، لصد  ،اسابًق بها  ّزودالغيار لآلليات التي 

 
ً

 ناسب مع املناطق الجغرافية الوعرة.عن بعض املدرعات الثقيلة التي تت تقدم الدبابات، فضال

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

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

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

 التنظيم قيمة عملته أمام الدوالر.

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

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

 الطفل "عمران"، وتدعي أنه أصيب بتفجير لتنظيم "الدولة اإلسالمية". في إثرهشمالي سورية، أصيب 

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

لسعودية بأسلحة بهدف لتزويد ا اونشر سياسية "الخوف من إيران"، وذلك بعد توقيع أميركا عقودً 

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

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

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

 الرسمية.

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

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

، مشيًرا «للمرة األولى، حصلنا على موافقة جميع األطراف ليناقشوا معنا على مستوى الخبراء»يستورا" م

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

 «.ها السوريون بذلكلم نفعل سوى التمهيد للحظة التي سيقوم في»، وقال «سوري جديد في جنيف
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، «إيران لن تمتلك أسلحة نووية»(، إن 22/5/2017قال الرئيس األميركي "دونالد ترامب"، االثنين ) -

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

كل فعل تقوم به إيران في منطقة »وتابع: . «وتحقيق االزدهار، ويبدو أن بعض األشخاص ال يفهمون ذلك

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

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

 عربية وإسالمية، ووجه فيها نقًدا شديًدا للجمهوري
ً

ة االسالمية كانت "استعراًضا" من دون املتحدة ودوال

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

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

 السعودية مثل هذه العروض في السابق".

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

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

ران، واتهامها إي -بصورة غير مباشرة-جاء دين أملانيا «. األوسط إذا أرادت إيران عالقات طيبة مع الغرب

األميركية التي عقدت -اإلسالمية -مع الدين الذي صدر عن القمة العربية  ابزعزعة استقرار املنطقة، تزامنً 

 في الرياض.

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

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

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

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

(، إن "محادثات "آستانة" القادمة 24/5/2017رغي شويغو"، األربعاء )قال وزير الدفاع الروس ي "سي -

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

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

د "بحسب املقترحات الروسية"، معرًبا عن أمله بأن تتمكن روسيا من تنسيق الخرائط بهذا كيلو متر واح

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

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

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

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

(. وقال قائد 24/5/2017كية، ليلة األربعاء )وقوع الحوادث، بحسب ما صرح ضابط في القوات الجوية األمير 

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

 مع الروس بشأن قواعد عدم االشتباك، في ظل ضيق املجال الجوي".
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(، أن 25/5/2017الخميس ) أعلن األمين العام لحلف شمال األطلس ي )الناتو( "يانس ستولتنبرغ"، -

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

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

 اأن قرار االنضمام جاء بطلب من الواليات املتحدة، مؤكًد سيشارك فيها الرئيس األميركي "دونالد ترامب" 

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

 للتحالف سيوجه "رسالة قوية" في "وحدة الصف في مكافحة اإلرهاب".

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

الهجمات العسكرية التي استهدفت املنشآت الطبية في سورية. في تقرير جديد لألمم املتحدة كشف عنه 

(، جاء فيه أن املنظمة قد وثقت منذ بداية الثورة في سورية 25/5/2017أمينها العام "غوتيرس"، الخميس )

هجمة عسكرية ضد املنشآت الطبية في  400طاع الطبي، إضافة إلى عامل في الق 800وحتى اليوم استشهاد 

إلى  ا. مضيًف امجلس االمن الدولي إلى دين هذه التصرفات، ومحاسبة املسؤولين عنها دوليً  اسورية، داعيً 

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

أعضاء األمم املتحدة بوضع قوانين ملزمة، وآلية حديثة  ارس ونقاط طبية، مطالبً أماكن عبادة ومدا

 لتطبيقها بهدف احترام القوانين الدولية املختصة بالشأن اإلنساني.

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

تركيا( سيقومون برسم حدود تلك املناطق في سورية. ويأتي هذا وإيران و  ")روسيا"تخفيف التصعيد

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

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

 ا وصفته الهيئة العليا للمفاوضات بأنه "غير شرعي" و"مشروع تقسيم" لسورية.الفصائل، في م

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

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

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

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

ها في التحالف" الدولي ضد (. وأشارت "غوالر" أن فرنسا تنفذ "كل حصت26/5/2017التي نشرتها، الجمعة )

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

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

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

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

مواقع التنظيم. وأكد زيد أن أعداد القتلى والجرحى املدنيين تزايدت بصورة كبرى، نتيجة الضربات الجوية 
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سورية. وأضاف أنه في شهر أيار، استهدفت طائرات للتحالف الدولي بغارة في مدينتي الرقة ودير الزور ب

  24جوية قرية في شرق مدينة الرقة، أدت إلى مقتل 
ً

آخرين  59باألراض ي الزراعية، بالتزامن مع مقتل  عامال

 في مدينة دير الزور.

ا وحلف شمال (، أن العالقات ما بين روسي26/5/2017صرحت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة ) -

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

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

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

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

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

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

ا بعمليات قتالية.
ً
 مرتبط

(، أن النظام قد أعاد الطائرات إلى مطار الشعيرات الجوي بريف 26/5/2017أعلنت أميركا، الجمعة ) -

عيدحمص، بعد أن 
ُ
ن في وزارة الدفاع صيانتها وإعادتها للعمل. نشر موقع "بازفيد" األميركي، أن مسؤولي أ

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

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

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

" إلى مطار الشعيرات، بعدما كانت قد وزعتها 23" و"ميغ 22"إلى أن قوات النظام أعادت مقاتالت "سوخوي 

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

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

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

املشاركة. قال وزير الخارجية الروس ي في مؤتمر صحافي، جمعه بنظيره الصيني في موسكو، إنه "ستجري 

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

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

 كل ش يء".

(، املنعقدة في جزيرة 27/5/2017"، السبت )G7أصدرت قمة مجموعة الدول السبع الصناعيات " -

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

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

اللتزام بوقف فعلي في إعادة اإلعمار بعد إطالق عملية انتقال سياسية ذات مصداقية"، ودعا البيان إلى "ا
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إليصال املساعدات اإلنسانية،  اوية، وإفساح املجال فوًر كيماإلطالق النار ووقف استخدام األسلحة ال

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

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

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

 
ً

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

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

 2015االتفاق النووي الذي وقعه أوباما مع إيران عام  اإسرائيل أن إيران لن تمتلك السالح النووي، واصًف 

 
ً

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

 االتفاق.

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

أن القاعدة العسكرية التي انطلقت منها الطائرات التي  اوي على مدينة خان شيخون، وخصوصً كيماال

اني تتخذ من املطار نقطة انطالق نفذت الضربة يوجد فيها عناصر تابعة لقوات الحرس الثوري اإلير 

ريف حماه وريف حمص  التوجيه العمليات العسكرية على باقي مناطق سيطرة املعارضة، وخصوصً 

الشمالي وريف إدلب". وما العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس األميركي "دونالد ترامب" على طهران بعد 

واملؤسسات اإليرانية إال رسالة واضحة من واشنطن بأن من املسؤولين اإليرانيين  االضربة التي طالت عددً 

 ضلوع طهران في الهجوم الكيماوي بغاز السارين لن يمر من دون معاقبة.

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

ز مزيًدا من التقدم باتجاه الحدود مع سورية. تنظيم الدولة اإلسالمية من بعض القرى غربي املوصل، لتحر 

ونقلت وكالة رويترز لألنباء "يتبع الحشد الشعبي الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة، ويضم مستشارين 

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

يران". وأضافت الوكالة "سيمنح ربط الجانبين، الرئيس السوري بشار األسد الجيش السوري املدعوم من إ

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

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

على تنظيم الدولة، مشيًرا إلى أن بالده "تبذل جهدها على السبيل  مدنيين في سورية والعراق خالل الحرب

 اإلنساني لتجنب سقوط ضحايا مدنيين".
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(، تقريًرا بعنوان "القوات الروسية 29/5/2017أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، االثنين ) -

ي". ووثقت فيه تفاصيل الهجوم و ي هجوم خان شيخون الكيماالسوري ف أيدت غالًبا قوات النظام

ته قوات النظام في كيماال
ّ
نيسان/ أبريل  4وي على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي الذي شن

 ، والهجمات الروسية التي تلت هذا الهجوم على املدينة.2017

(، إنهم 29/5/2017الثنين )كم شمال حمص(، ا 12قال عضو في املجلس املحلي ببلدة الغنطو )  -

من قرب نفاد الكمية التي لديهم في شهر  ايواجهون صعوبة في تأمين ثمن الطحين الالزم لألفران، محذرً 

 رمضان.

من عناصر "قوات سوريا  ا(، إن عددً 30/5/2017قالت "حركة أحرار الشام اإلسالمية"، الثالثاء ) -

ندلعت بعد هجوم األخيرة على مواقع "الحركة" غرب الديمقراطية" )قسد( قتلوا وجرحوا، بمواجهات ا

 مدينة حلب، شمالي سورية.

(، بين فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام من جانب، 30/5/2017تجددت االشتباكات، الثالثاء ) -

من جانب آخر، على محاور في منطقة األشعري ومزارعها من جهة بلدة بيت سوى بغوطة  وجيش اإلسالم

 دمشق الشرقية.

(، إنهم مستعدون 30/5/2017اإلدارة الذاتية" الكردية، الثالثاء )"لـ ال رئيس "هيئة الدفاع" التابعة ق -

للتصدي مليليشيا "الحشد الشعبي" العراقية التي وصلت إلى الحدود السورية العراقية، في حال اقتربت من 

 مناطق سيطرتهم.

كتلة »(، إنهاء عضوية 31/5/2017، األربعاء )أعلن االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية -

 «األركان
ً

لة بالجناح العسكري في صفوفه. ودعا اثني عشر فصيال
ّ
، إلى تسمية ممثليهم اعسكريً  ، املتمث

، «في خطوة إصالحية ترمي إلى تعزيز الشرعية في إطار برنامج اإلصالح»السياسيين، لضّمهم إلى عضويته، 

ه  الذي طرحته قيادة االئتالف
ّ
تّم إنهاء عضوية كتلة األركان، التي »الجديدة. وأوضح االئتالف، في بيانه أن

ه سابًق 
ُّ
ل املجلس العسكري الذي جرى حل

ّ
، بناء على توصية اللجنتين، العضوية والقانونية، اكانت تمث

 «.وذلك لعدم وجود األصل الذي يمثلونه

ام السوري واملليشيات املوالية لها، من (، قوات النظ29/5/2017حذر التحالف الدولي، االثنين ) -

التقدم نحو معبر التنف الحدودي مع العراق. ووفقا للمنشورات التي عرضت صورها حسابات موالية 

كم من املعبر الذي يشهد وجوًدا  55للنظام، فإن التحالف يحذر "الجيش السوري" بأنه بات على بعد 

تحذير قوات التحالف، بقيادة أميركية، يأتي بعد تقدم  لقوات أميركية تدرب مجموعات من الجيش الحر.
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قوات النظام، واملليشيات املوالية لها نحو معبر التنف، والسيطرة على قرى عدة ومراكز سكنية صغيرة في 

 محيط تقاطع زازا االستراتيجي.

حتى مطلع (، تمديد العقوبات على النظام في سورية، 29/5/2017أعلن االتحاد األوروبي، االثنين ) -

شهر حزيران من العام القادم، وإضافة ثالث شخصيات جديدة إلى قائمة العقوبات. وقال االتحاد في بيان، 

إنه أضاف ثالثة وزراء من حكومة النظام إلى قائمة الخاضعين للتدبيرات التقييدية، فيما يستكمل 

ا املعلومات املتعلقة ببعض األشخاص والكيانات املدرجة في القائمة، ا  67شخًصا و 240لتي تضم حاليًّ

ا على "القمع العنيف ضد السكان املدنيين في سوريا".  كياًنا، ويستهدفها حظر السفر وتجميد األصول ردًّ

استعداده  اوأوضح البيان أن االتحاد األوروبي ما يزال ملتزًما بإيجاد حل سياس ي دائم في سورية، مبديً 

 إلعادة إعمارها.

على أي  ا(، أن بالده سترد سريعً 29/5/2017، إيمانويل ماكرون، االثنين )أكد الرئيس الفرنس ي -

استخدام لألسلحة الكيماوية في سورية. وقال "ماكرون" خالل مؤتمر صحافي مع نظيره الروس ي فالديمير 

 
ً

 بوتين، في قصر فيرساي قرب العاصمة باريس، إن "أي استخدام لألسلحة الكيماوية سيستدعي عمال

أنَّ هدفه محاربة اإلرهاب وأنه يرغب في العمل مع  اعلى األقل من ناحية فرنسا" مضيًف  اسريعً  اوردً  اانتقاميً 

 "بوتين" من أجل هذا.

(، في مدينة 29/5/2017صرح عضو مجلس الشيوخ األميركي الجمهوري "جون ماكين"، االثنين ) -

ًدا أكبر من تنظيم الدولة اإلسالمية على سيدني في أستراليا، أن الرئيس الروس ي "فالديمير بوتين" يعد تهدي

ا من جهة أخرى بأن الرئيس دونالد ترامب يثير "يوتره". ورأى السناتور الجمهوري الذي يع  أمن العالم، مقرًّ

دمن أبرز منتقدي ترامب داخل حزبه أن تدخل روسيا املفترض في انتخابات خارج أراضيها يعد خطًرا على 

" الذي يجري زيارة الى أستراليا لإلذاعة األسترالية )ايه بي س ي( "أعتقد انه )بوتين( الديمقراطية. وقال "ماكين

 أول التهديدات وأكبرها، ويتقدم على تنظيم الدولة االسالمية".

(، وصول عناصرها إلى قرية على 29/5/2017أعلنت ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقية، االثنين ) -

كم شمال بغداد( كانت بقبضة تنظيم 465ا على قرى غرب املوصل )الحدود مع سورية، في عقب سيطرته

"الدولة اإلسالمية". ونقلت وكالة األنباء العراقية عن بيان لـ "الحشد الشعبي"، أن عناصرها تمركزوا في قرية 

كم عن الحدود  14أم جريص، لتقترب من قرية أم الذيبان، أقص ى غربي القحطانية التي تبعد نحو 

 ن دون ذكر تفاصيل أخرى.السورية، م

(، الواليات املتحدة األميركية للمشاركة بعملية 30/5/2017دعت وزارة الخارجية في موسكو، الثالثاء ) -

ترسيم حدود مناطق خفض الصراع بسورية خالل اجتماع آستانة القادم. في تصريح صحافي لوزير 

ي إلى املشاركة بترسيم حدود ميركيه الجانب األ الخارجية الروس ي "سيرغي الفروف" ظهر اليوم الثالثاء، دعا ف

بأن ذلك سيبحث ضمن اجتماع آستانة القادم. وأعرب "الفروف"  امناطق خفض التوتر في سورية، منوًه 
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ً

عن  عن قلق بالده إزاء الغارات الجوية األميركية على مواقع لقوات النظام بالبادية السورية، فضال

 مناطق واقعة ضمن خطوط خفض التوتر. التهديدات األخيرة باالنسحاب من

(، دعمه لـ"املعارضة السورية" 30/5/2017أكد الرئيس الفرنس ي الجديد، إيمانويل ماكرون، الثالثاء ) -

خالل لقاء جمعه مع وفد من الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة، رياض حجاب. وجاء اللقاء في قصر اإلليزيه 

كتب الرئيس، إن "ماكرون" يؤكد "التزامه الشخص ي" اتجاه امللف بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث قال م

 السوري، ودعم "املعارضة"، بهدف تحقيق االنتقال السياس ي، بحسب وكالة "رويترز".

أن النظام السوري لن يسمح « على شمخاني»صرح أمين سّر املجلس األعلى لألمن القومي اإليراني  -

 « مخانيش»ألميركا بالوجود على أراضيه. وتابع 
ً

التحالف الحقيقي ملحاربة اإلرهاب »إن  في لقاء صحافي قائال

 «.إنتاج اإلرهاب ال يتوقف في السعودية»أن  امضيًف « هو تحالف إيران وروسيا وسوريا والعراق

دعا األمين العام لألمم املتحدة "أنطونيو غوتيريس" إلى ضرورة إحالة الوضع في سورية للمحكمة  -

متهًما النظام السوري بمواصلة إعاقة وصول املساعدات اإلنسانية للمدنيين. وقال الجنائية الدولية، 

نيسان/ أبريل املاض ي،  4ي الذي تعرضت له منطقة خان شيخون في و الكيمافي ضوء الهجوم »األمين العام 

حال 
ُ
الحالة في ومع استمرار الهجمات على املرافق التعليمية واألسواق ودور العبادة، ما زلت أنادي بأن ت

 «.سورية إلى املحكمة الجنائية الدولية
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 رابًعا: امللحقات

 (: النص الكامل لتفاق مناطق "تخفيف التصعيد". 1امللحق رقم ) -1

 (4/5/2017الخميس )

االتحاد الروس ي، جمهورية إيران اإلسالمية وجمهورية تركيا بصفة دول ضامنات ملراقبة نظام وقف 

 في الجمهورية العربية السورية )املشار إليه فيما بعد بـ "الضامن"(:إطالق النار 

(. وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة 2015) 2254مسترشدة بأحكام قرار مجلس األمن 

الجمهورية العربية السورية واستقاللها ووحدتها وسالمتها اإلقليمية، معربة عن تصميمها على خفض 

 سكرية وتوفير األمن للمدنيين في الجمهورية العربية السورية، على ما يأتي:مستوى التوترات الع

بهدف وضع نهاية فورية للعنف وتحسين الحالة اإلنسانية وتهيئة األوضاع املالئمات للنهوض  -1

 بالتسوية السياسية للنزاع في الجمهورية العربية السورية يتم إنشاء مناطق تخفيف التصعيد اآلتية:

 ظة إدلب وبعض أجزاء الجوار )محافظات الالذقية وحماة وحلب(محاف  -

 أجزاء معينة في شمال محافظة حمص  -

 الغوطة الشرقية - 

 بعض مناطق جنوب سوريا )محافظتي درعا والقنيطرة(  -

أشهر،  6إنشاء مناطق تخفيض التصعيد والخطوط اآلمنة هو إجراء مؤقت، وستكون مدته في البداية 

 تلقائيا على أساس توافق الضامنين. وسيتم تمديده

 وفي إطار مناطق تخفيف التصعيد:  -2

وقف األعمال العدائية بين األطراف املتنازعة )حكومة الجمهورية العربية السورية وجماعات املعارضة  -

ا املسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطالق النار وستنضم إليه( باستخدام أي نوع من أنواع األسلحة، بم

 في ذلك الضربات الجوية.

 توفير إمكان وصول املساعدات اإلنسانية بسرعة وأمان من دون معوقات.  -

 توفير األحوال لتقديم املعونة الطبية للسكان املحليين وتلبية االحتياجات األساسية للمدنيين.  -

 ياه والكهرباء.اتخاذ تدابير الستعادة مرافق البنية التحتية األساسية، بدًءا بشبكات امل  -

 توفير األوضاع الالزمة لعودة الالجئين والنازحين داخليا بصورة آمنة وطوعية. - 
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ملنع وقوع حوادث ومواجهات عسكرية بين األطراف املتنازعة، تنشأ على حدود مناطق تخفيف  -3

 التصعيد خطوط أمنية؛

 تشمل املناطق األمنية ما يأتي:  -4

قل املدنيين العزل وإيصال املساعدات اإلنسانية وتعزيز النشاط نقاط تفتيش لضمان حرية تن  -

 االقتصادي.

 مراكز مراقبة لتأمين تطبيق نظام وقف إطالق النار.  -

عمل نقاط التفتيش ومراكز املراقبة أيًضا، وكذلك إدارة املناطق األمنية يجب أن تكفلها قوات الدول 

طراف الثالثة قواتها، إذا لزم األمر، على أساس توافق آراء الضامنة على أساس التوافق، ويمكن أن تنشر األ 

 الضامنين.

 الضامنون يلتزمون بما يأتي:  -5 

 اتخاذ التدبيرات جميعها الالزمة لضمان وفاء األطراف املتصارعة بنظام وقف إطالق النار. - 

مية" )داعش( و"جبهة اتخاذ التدبيرات جميعها الالزمة ملواصلة القتال ضد تنظيم "الدولة اإلسال  -

النصرة" وجميع األفراد والجماعات واملؤسسات والكيانات األخرى املرتبطة بـ "القاعدة" أو "داعش" وغيرها 

 من التنظيمات اإلرهابية، التي حددها مجلس األمن الدولي داخل وخارج مناطق التصعيد.

نضم إلى نظام وقف إطالق النار حتى مواصلة بذل الجهد إلدراج جماعات املعارضة املسلحة، التي لم ت -

 اآلن، وانضمامها إلى نظام وقف إطالق النار.

من أجل تحديد مناطق تخفيف التصعيد والخطوط األمنية وكذلك لحل املسائل التشغيلية   -6

والتقنية األخرى املتصلة بتنفيذ املذكرة، يقوم الضامنون في غضون أسبوعين من توقيع املذكرة بتأليف 

امل مشترك معني بتخفيف التصعيد )يشار إليه باسم "مجموعة العمل املشتركة "( املؤلف من فريق ع

 ممثليهم املفوضين.

يقوم الضامنون باتخاذ الخطوات إلنجاز خرائط مناطق تخفيف التصعيد واملناطق األمنية بحلول 

رهابية املذكورة في ، وكذلك فصل جماعات املعارضة املسلحة عن الجماعات اإل 2017الرابع من حزيران 

 الفقرة الخامسة من املذكرة.

ُيعد فريق العمل املشترك بحلول التاريخ املذكور أعاله خرائط مناطق تخفيف التصعيد واملناطق األمنية 

 كي يتم إقرارها من قبل الضامنين، وكذلك مسودة مشروع فريق العامل املشترك.

إلى االجتماعات الدولية الرفيعة املستوى بشأن سورية ويقدم فريق العمل املشترك تقريًرا عن أنشطته 

 املعقودة في آستانة.
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 تدخل هذه املذكرة حيز النفاذ في اليوم التالي من توقيعها.

 نسخ باللغة اإلنجليزية، وقوة قانونية متساوية. بثالث 2017أيار  4تم في آستانة، 

 جمهورية تركيا  التواقيع: جمهورية إيران اإلسالمية   االتحاد الروس ي   

 

 (: بيان حزب الجمهورية حول اتفاق "خفض التصعيد". 2ملحق رقم ) -2

 (.9/5/2017صدر البيان الثالثاء )

ثّبت املكتب السياس ي للحزب النقاط الخمس عشرة اآلتية، محاولة منه وضع مقاربة شاملة، في اللحظة 

ا عدة، سورية وإقليمية ودولية، تدعم مسار الراهنة، للوضع السوري واإلقليمي والدولي، ومؤكًدا أن أط
ً
راف

 تشظي سورية وشعبها، بوعي أو من دونه:

سورية غير قابلة للتقسيم؛ فإما أن تكون دولة واحدة أو تذهب، هي وشعبها، في اتجاه مزيدٍّ من  -1

ار التفسخ والتشظي، وهذا يختلف عن التقسيم الذي تنتج منه دول أو دويالت؛ ما يعني أن هذا املس

 سيؤدي إلى والدة كيانات وإمارات هشة وفاشلة ومتحاربة على أنقاض سورية.

سورية كلها منطقة آمنة واحدة؛ إذ ال ُيعتد بأي حديث أو خطاب أو عمل يشدد على إيجاد مناطق  -2

ية آمنة محّددة وجزئية وانتقائية؛ فالسياسات اإلقليمية والدولية التي ال تأخذ في حسبانها النظر إلى سور 

 كلها بوصفها منطقة آمنة واحدة، لن تجر إال الخراب وتعميق مسار التفسخ والتشظي.

اتفاقات جزئية، وفاشلة، غايتها قتل مسار جنيف؛ فمن املهم التأكيد على أن االتفاقات الجزئية  -3

ختلفة، املتعلقة بالوضع السوري، تلك التي تعقدها دول إقليمية، إلى جانب روسيا، في لحظات سياسية م

الذي  2254تهدف بصورة رئيسة إلى إنهاء مسار جنيف وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، خصوًصا القرار 

ثّبت بوضوح مسألة االنتقال السياس ي. هذه االتفاقات واملسارات جميعها )آستانة( موقتة، وال تمثل 

هذه املجموعات ملا السوريين حتى لو شاركت فيها مجموعات سياسية وعسكرية سورية، خصوًصا أن 

 تعتمد بعد خطاًبا وطنًيا سورًيا واضًحا، وما زالت ممارساتها ما دون وطنية.

إرهاق السوريين باملصطلحات الفارغة؛ فمعظم املقاربات السائدة دولًيا وإقليمًيا في النظر إلى  -4

إلى آخر من دون مسار القضية السورية، تصب في إطار "لعبة املصطلحات" التي تنقلنا كالمًيا من مصطلح 

مناطق “، ”مصالحات“عام لحل حقيقي عادل وشامل ودائم؛ وما املصطلحات اآلتية: "مناطق آمنة"، 

إلخ، إال أمثلة على إدخال السوريين في متاهة الكلمات وااللتفاف على مطالبهم  …” التصعيدخفض 

 املشروعة، والتنكر ملشكلتهم الجوهرية.



 
 121 

دم السوري؛ ال يمكن نفي تأثير مصالح الدول وصراعاتها في الوضع دول تتصارع على حساب ال -5

 يكون السوريون لعبة أو أداة في يد هذه الدولة أو 
ّ

السوري ومستقبل سورية، لكن ال بّد من االنتباه إلى أال

 تلك، والنقطة املركزية في التعاطي مع هذه املصالح والصراعات هي البحث عن نقاط التقاطع في املصالح ال

 تطبيق أجندة أي دولة وخدمة سياساتها ومصالحها.

إيران وروسيا دولتان معتديتان؛ وليستا دولتين ضامنتين أو موثوقتين في أي اتفاق؛ فالتاريخ القريب  -6

 املجرم، ومنعت في مرات عديدة 
ّ
يظهر بوضوح أن روسيا كانت طوال السنوات الست املاضية في صف

فيها موغٌل في دم السوريين، ويقدم ” نظام املاللي“ة؛ أما بالنسبة إلى إيران، فإن تقديمه إلى العدالة واملحاسب

ل فيها 
ّ
تتحول إلى بيئة فاشلة ومتعفنة وطائفية ” نظام املاللي“لنا التاريخ القريب أن كل منطقة دخلها أو تدخ

 وميليشياوية: العراق، لبنان، اليمن، سورية.

-وبال رؤية واضحة؛ خصوًصا الدور التركي الذي بات يتعامل  أدوار إقليمية محكومة بمخاوفها، -7

؛ وأيًضا ”قوات سورية الديمقراطية“مع الوضع السوري من بوابة املخاوف التركية من ميليشيا  -فحسب

ا 
ً
من مخاوفه من إيران  -فحسب-الدور الخليجي الذي حشر نفسه في التعامل مع الوضع السوري انطالق

مع مصلحة الشعب السوري في بناء دولته الوطنية  -اليوم-بعض هذه األدوار ال تلتقي وطموحاتها وأطماعها. 

 الديمقراطية الحديثة.

اإلرهاب عملة عاملية يتداولها الجميع؛ من املهم االنتباه إلى أن اإلرهاب كثيًرا ما يستخدم، دولًيا  -8

بحتمية مسار التقسيم؛ وإلى أن كل مقاربة وإقليمًيا ومحلًيا، لتعزيز املخاوف بين السوريين بقصد إقناعهم 

بوصفه نظاًما إرهابًيا ومنتًجا على طول الخط ” النظام السوري“ملسألة اإلرهاب ال تنطلق من النظر إلى 

لة وخادعة. إّن اإلرادة الصادقة في إيجاد حل ناجع ومستدام ملشكلة اإلرهاب  ِّ
ّ
لإلرهاب، هي مقاربة مضل

ا في قطع جذرها  وتجفيف منبعها األصلي الذي بات واضًحا للجميع. تتجسد حصريًّ

إدانة مطلقة لجميع الضالعين في عمليات التغيير الديموغرافي؛ إذ ال بّد من اإلقرار بأن كل عملية  -9

تغيير ديموغرافي في سورية، مهما كانت جزئية، تصّب في اتجاه تعزيز مسار التشظي والتفسخ؛ ولهذا يجب 

و إقليمية أو عاملية، تعقد اتفاقات تؤدي إلى إخراج السوريين من بيوتهم وأرضهم إدانة كل جهة، سورية أ

 بقصد تمهيد الطريق لتوزيع مناطق النفوذ إقليمًيا ودولًيا.

نهاية عهد الطغمة الحاكمة؛ ال بّد للسوريين كافة من اإلقرار واالقتناع بأن عهد الطغمة الحاكمة  -10

زمن، وأنه ال مستقبل لها؛ وإن استمرار وجودها خاضع فحسب إلى قدرتها  قد انتهى سياسًيا وقانونًيا منذ

على ممارسة القتل من جهة، وإلى وجود توازنات إقليمية ودولية تسمح لها بالبقاء مؤقًتا؛ فهي تستطيع أن 

 تقتل، لكنها ال تستطيع أن تحكم، وكل لحظة تمضيها في الحكم تساهم في تعميق مسار التشظي.

سياس ي فاشل ومنتج للكوارث؛ كل خطاب أيديولوجي مغلق أو ديني أو طائفي أو قومي خطاب  -11

شوفيني هو إسهام فعلي في دعم مسار التقسيم وإنهاء الوجود السوري دولة وشعًبا؛ فهذه الخطابات كلها 
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ر  ” اتتيار ”و” قوى “عن نقص حقيقي في الوعي والوطنية، ولألسف هي شائعة لدى  –في حدٍّّ أدنى  –تعّبِّ

 الثورة السورية.” فصائل”و
ّ
 تحسب نفسها في صف

في سياقه الصحيح؛ فكل حديث عن فدرالية أو فدراليات  -اليوم-وضع الحديث عن الفدرالية  -12

ال يصّب إال في إطار تعميق مأساة السوريين ودعم مسار التشظي؛  -اليوم-يتجاوز حقل اإلدارة والتنظيم 

عن نظام حكم أكثر  -فحسب-مشروع في اللحظة الراهنة في إطار البحث فالحديث عن نظام فدرالي ممكن و 

 وتنظيًما، لكن عندما يتجاوز حقل اإلدارة والتنظيم إلى حقل 
ً
 وديمقراطية

ً
على أساس عرقي ” التمثيل“عدالة

 وإثني، فإنه سيكون كارثة على الجميع.

طرة البعد الشعبي واملدني الفصائل والفصائلية كارثة مضافة؛ فقد صادرت الفصائل املسي -13

والوطني للثورة السورية، واستحوذت على املشهد السوري بكليته، ومارس بعضها جرائم وموبقات عدة في 

تارة أخرى، أو ” شرعية سلطة األمر الواقع“تارة، أو ” الشرعية الدينية“حق الشعب السوري، باسم 

 عن الصراعات باسمهما مًعا؛ ما منع إمكانية حدوث تقّدم على صعيد ب
ً

ناء وتعزيز الوطنية السورية، فضال

القائمة أو املتوقعة فيما بينها، تلك التي ُيهدر فيها دم سوري من جهة، وتتسبب في تعميق خوف السوريين 

 من املستقبل من جهة أخرى.

ات ال طائل منه؛ فقد سمح مسار الواقع، املحلي واإلقليمي والدولي، خالل السنو ” املنصات“سوق  -14

على الرغم ” منصات معارضة“سورية، وتحويلها إلى ” عسكرية”و” سياسية“املاضية، بتظهير مجموعات 

من هشاشة بناها، فكرًيا وسياسًيا، ما جعلها مندرجة حكًما، سواء أراد أعضاؤها أم لم يريدوا، في سياسات 

، على ”املنصات“ذلك فإن هذه إقليمية ودولية ال تعتمد املصلحة الوطنية السورية منطلًقا ومستقًرا؛ ل

 اختالفها، تساهم أيًضا، بوعي أو من دونه، في تعزيز مسار التشظي والتفسخ.

النجاة غير ممكنة من دون دور رئيس للسوريين؛ من البديهي التأكيد مجّدًدا أن تغيير املسار  -15

ا رئيًسا في أي حل؛ وليك
ً
ونوا كذلك ال بّد لهم من االنحدار غير ممكن من دون أن يكون السوريون طرف

التوافق، في حّدٍّ أدنى، على نقطتين مركزيتين؛ األولى: ال دور وال مستقبل للطغمة الحاكمة في سورية، 

والثانية: بناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة بمستلزماتها كافة، السياسية والقانونية؛ وحينذاك يمكن 

 .القول إننا وضعنا أقدامنا في بداية طريق صحيح

في الختام، أكد املكتب السياس ي على أن إرادة السوريين ستتحقق مهما طال الزمن، وأن إصرارهم على 

هم، 
ُ
الخالص من الثالثي الكارثي، الطغمة الحاكمة واالحتالل واإلرهاب، لن يحيد؛ فعزمهم، كما ُيظهر تاريخ

حدود؛ وإن مساعدتهم على تحقيق  على استعادة األمن واالستقرار وبناء دولتهم املستقلة الحرة، ليس له

 ذلك حكمة ومصلحة للعالم بأسره وانتصار لقيم الحرية والعدالة واإلنسانية.

 عاشت سورية حرة وأبية

 2017أيار/ مايو  9املكتب السياس ي لحزب الجمهورية                            
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ية (: نص البيان الختامي الذي صدر عن القمة اإلسالم3ملحق رقم ) -3

 األميركية

"بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك اململكة العربية 

ية في الرياض، وثمن ميركدولة عربية وإسالمية مع الواليات املتحدة األ  55السعودية، عقد قادة وممثلون لـ 

امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك  القادة بكل شكر وتقدير مبادرة خادم الحرمين الشريفين

اململكة العربية السعودية بالدعوة لهذه القمة التاريخية، كما ثمن القادة بكل شكر وتقدير هذه الزيارة 

ي للمملكة العربية السعودية، ومشاركته لهم هذه القمة ميركالتاريخية التي قام بها فخامة الرئيس األ 

 ر املنطقة ومصالح شعوبها.وجهوده لإلسهام فيما فيه خي

التوصل إليه من توافق  جرى وأبدى القادة ارتياحهم ألجواء الحوار الصريح واملثمر التي سادت القمة وما 

في وجهات النظر والرؤى والتحرك إلى األمام حيال عدد من القضايا الدولية واإلقليمية الراهنة مؤكدين أن 

ية وأنها ميركقة العاملين العربي واإلسالمي مع الواليات املتحدة األ في عال اتاريخيً  اهذه القمة تمثل منعطًف 

 
ً
 أرحب ملستقبل العالقات بينهم. استفتح آفاق

 

ية ملواجهة ميركأول: الشراكة الوثيقة بين قادة الدول العربية واإلسالمية والوليات املتحدة األ 

 التطرف واإلرهاب.

ية ميركدة الدول العربية واإلسالمية والواليات املتحدة األ أعلنت القمة عن بناء شراكة وثيقة بين قا

، واتفق القادة على سبل اودوليً  املواجهة التطرف واإلرهاب وتحقيق السالم واالستقرار والتنمية إقليميً 

تعزيز التعاون والتدابير التي يمكن اتخاذها لتوطيد العالقات والعمل املشترك وتعهدوا بمواصلة التنسيق 

ية حول القضايا ذات االهتمام املشترك ميركبين الدول العربية واإلسالمية مع الواليات املتحدة األ  الوثيق

ية برغبة ميركلتعزيز الشراكة بينهم وتبادل الخبرات في املجاالت التنموية، كما رحبت الواليات املتحدة األ 

واقف حيال املسائل املختلفة وعلى الدول العربية واإلسالمية في تعزيز سبل التعاون لتوحيد الرؤى وامل

 رأسها مضاعفة الجهود املشتركة ملكافحة التطرف واإلرهاب.

أكد القادة التزام دولهم الراسخ بمحاربة اإلرهاب بكافة أشكاله والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف  - 1

لتعاون الوثيق فيما بين مصادر تمويله، واتخاذ كافة التدابير الالزمة ملنع ومكافحة الجرائم اإلرهابية با

 دولهم.

ثمن القادة الخطوة الرائدة بإعالن النوايا بتأسيس )تحالف الشرق األوسط االستراتيجي في مدينة  - 2

الرياض(، والذي ستشارك فيه العديد من الدول لإلسهام في تحقيق السلم واألمن في املنطقة والعالم، 

 م.2018دول املشاركة خالل عام وسوف يتم استكمال التأسيس وإعالن انضمام ال
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رحب القادة بتأسيس مركز عاملي ملواجهة الفكر املتطرف ومقره الرياض، مشيدين باألهداف  - 3

، وتعزيز التعايش والتسامح بين اورقميً  اوإعالميً  ااالستراتيجية للمركز املتمثلة في محاربة التطرف فكريً 

 الشعوب.

واإلسالمية في التصدي ومنع الهجمات اإلرهابية، وتبادل املعلومات  نوه القادة بجهود الدول العربية - 4

الهامة حول املقاتلين األجانب وتحركاتهم في التنظيمات اإلرهابية، والجهود التي تبذلها ملكافحة التطرف 

 واإلرهاب، وشددوا على أهمية اإلجراءات املتخذة بهذا الشأن، وذلك بالتوازي مع التقدم نحو التوصل إلى

تسوية سياسية للصراعات، معربين عن ارتياحهم للعمل مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي للتصدي 

 للمنظمات اإلرهابية التي تسعى لخلق فراغ سياس ي في اليمن.

رحب القادة باستعداد عدد من الدول اإلسالمية املشاركة في التحالف اإلسالمي العسكري ملحاربة  - 5

( ألف جندي لدعم العمليات ضد املنظمات اإلرهابية في العراق 34احتياط قوامها ) اإلرهاب لتوفير قوة

من تقدم على األرض في محاربة داعش وخاصة في سوريا والعراق،  ُحققوسوريا عند الحاجة، ورحبوا بما 

 وأشادوا بمشاركة الدول العربية واإلسالمية ودعمها للتحالف الدولي ضد داعش.

ام دولهم بتفعيل القرارات الدولية ذات الصلة في مجال مكافحة اإلرهاب، وتطوير بين القادة قي - 6

 املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية للقيام بمسؤولياتها في هذا الصدد.

بخصوص فتح باب التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة تمويل  جرى رحب القادة بما  - 7

ستهداف تمويل اإلرهاب، الذي ستقوم اململكة العربية السعودية اإلرهاب، تتضمن تأسيس مركز ال 

 مشكورة باستضافته في مدينة الرياض.

شدد القادة على أهمية وضع خطط واضحة لرسم مستقبل الشباب وبناء قدراتهم، وتعزيز  - 8

قيق أمن مواطنتهم، وتوفير الفرص لهم، وتذليل كل العوائق التي تحول دون مساهمتهم في التنمية، وتح

 وسالم دولهم، والعمل على رعايتهم وغرس القيم السامية في نفوسهم وحمايتهم من التطرف واإلرهاب.

 

 ثانيا: تعزيز التعايش والتسامح البناء بين مختلف الدول واألديان والثقافات

لهم على وأوضح القادة رفض دولهم ألي محاولة لربط اإلرهاب بأي دين أو ثقافة أو عرق، وأكدوا عزم دو 

حماية ونشر ثقافة التسامح والتعايش والتعاون البناء بين مختلف الدول واألديان والثقافات، وترسيخ هذه 

 :إذاملفاهيم واملحافظة عليها وتعزيزها لدى األفراد واملجتمعات، 

ين أكد املجتمعون على أهمية توسيع مجاالت الحوار الثقافي الهادف والجاد الذي يوضح سماحة الد - 1

اإلسالمي ووسطيته ونبذه لكل أشكال العنف والتطرف وقدرته على التعايش السلمي مع اآلخرين، وبناء 

 تحالف حضاري قائم على السالم والوئام واملحبة واالحترام.
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شدد القادة على أهمية تجديد الخطابات الفكرية وترشيدها لتكون متوافقة مع منهج اإلٍّسالم  - 2

يدعو إلى التسامح واملحبة والرحمة والسالم، مؤكدين على أن املفاهيم املغلوطة عن  الوسطي املعتدل الذي

 اإلسالم يجب التصدي لها وتوضيحها، والعمل على نشر مفاهيم اإلسالم السليمة الخالية من أي شائبه.

املعيش ي  أكد القادة عزمهم على التعاون املشترك لتعزيز برامج التنمية املستدامة لتحسين املستوى  - 3

 لشعوب دولهم، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة تحصن الشباب من األفكار الضالة واملتطرفة.

ثمن القادة مبادرة اململكة العربية السعودية في تأسيس مركز للحوار بين أتباع األديان، وأكدوا على  - 4

كزاته وتوسيع آفاقه ليشمل أكبر مساحة أهمية استمرار هذا النهج وتعزيزه والبناء عليه واملحافظة على مرت

 ممكنة في العالم أجمع.

 

 
ً
 : التصدي لألجندات املذهبية والطائفية والتدخل في شؤون الدول اثالث

أكد القادة على أهمية التعاون القائم بين الدول، والعالقات املرتكزة على مبادئ حسن الجوار وعدم 

 :إذاستقاللها وسيادتها ووحدة أراضيها، التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام 

شدد القادة على نبذ األجندات الطائفية واملذهبية ملا لها من تداعيات خطيرة على أمن املنطقة  - 1

 والعالم.

أكد القادة رفضهم الكامل ملمارسات النظام اإليراني املزعزعة لألمن واالستقرار في املنطقة والعالم،  - 2

 رهاب والتطرف.والستمرار دعمه لإل 

أدان القادة املواقف العدائية للنظام اإليراني، واستمرار تدخالته في الشؤون الداخلية للدول، في  - 3

 مخالفة صريحة ملبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، مؤكدين التزامهم بالتصدي لذلك.

هة نشاطات إيران التخريبية التزم القادة بتكثيف جهودهم للحفاظ على أمن املنطقة والعالم، ومواج - 4

 والهدامة بكل حزم وصرامة داخل دولهم وعبر التنسيق املشترك.

شدد القادة على خطورة برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأدانوا خرق النظام اإليراني املستمر  - 5

 التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية.

 

 : مواجهة القرصنة وحماية املالحةارابعً 

د القادة على أهمية تعزيز العمل املشترك لحماية املياه اإلقليمية، ومكافحة القرصنة لحفظ األمن أك

على الحركة التجارية والنمو  اواالستقرار وتفادي تعطيل املوانئ واملمرات البحرية للسفن بما يؤثر سلبً 

ات واإلمكانات ملواجهة عمليات االقتصادي للدول، وتم االتفاق على دعم العمل املشترك لتطوير بناء القدر 
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القرصنة ومكافحة الجريمة املنظمة وتهريب املخدرات بين الدول عبر الحدود واملعابر البرية والبحرية 

 والجوية.

 

 : آليات املتابعةاخامًس 

نوه القادة بأهمية متابعة برامج وأنشطة مجاالت الشراكة بين العاملين العربي واإلسالمي والواليات 

 :إذية، وأن تكون تلك الجهود حثيثة ومستمرة، ميركاأل  املتحدة

أكد القادة على أن التنسيق في املواقف والرؤى بين العاملين العربي واإلسالمي والواليات املتحدة  - 1

 ميركاأل 
ً

 إلى تحقيق ما تصبو إليه الشراكة االستراتيجية بينهما. ية سيكون على أعلى املستويات، وصوال

الجهات املعنية في دولهم بالعمل على متابعة وتنفيذ مقررات إعالن الرياض، وتشكيل  كلف القادة - 2

ما تحتاجه من لجان وزارية وفرق عمل فرعية وما يستلزمه من اجتماعات ومناقشات وتنسيق مباشر ورفع 

 التقارير الدورية عن مدى تقدم تلك األعمال.

والتبادل املعرفي والتعاون البحثي وبناء القدرات في أكد القادة على أهمية تعزيز البناء العلمي  - 3

 
ً

 إلى أفضل املمارسات". املجاالت كافة، والتنسيق في ذلك وصوال

 

 






	أولًا: المقدمة
	ثانيًا: مؤشّر العنف في سورية
	1- عدد الضحايا وتوزعهم
	أ- من 1 إلى 7 أيار/ مايو 2017 ( )
	ب- من 8 إلى 14 أيار/ مايو 2017 ( )
	ج- من 15إلى 21 أيار/ مايو 2017 ( )
	هـ- مكمل الشهر 29- 30- 31 أيار/ مايو

	2- توزع القصف
	أ- من 1 إلى 7 أيار/ مايو 2017
	1. قصف متنوع بري وجوي
	2. أنواع القصف
	3. المراكز الحيوية والكوادر الطبية والإعلامية التي رصدنا استهدافها بالقصف

	ب- من 8 إلى 14 أيار/ مايو 2017
	1. قصف متنوع بري وجوي
	2- أنواع القصف
	3- المراكز الحيوية والكوادر الطبية والإعلامية التي رصدنا استهدافها بالقصف

	ج- من 15 إلى 21 أيار/ مايو 2017
	1. القصف المتنوع البري والجوي
	2. أنواع القصف
	3. المراكز الحيوية والكوادر الطبية والإعلامية التي رصدنا استهدافها بالقصف

	د- من 22 إلى 28 أيار/ مايو 2017
	1.القصف المتنوع البري والجوي
	2. أنواع القصف
	3. المراكز الحيوية والكوادر الطبية والإعلامية التي رصدنا استهدافها بالقصف

	هـ-  مكمل الشهر 29-30 – 31 أيار/ مايو 2017
	1. القصف المتنوع البري والجوي
	2. أنواع القصف
	3. المراكز الحيوية والكوادر الطبية والإعلامية التي رصدنا استهدافها بالقصف


	3- التهجير القسري
	أ- من 1 إلى 7 أيار/ مايو2017
	ب- من 8 إلى 14 أيار/ مايو 2017
	ج- من 15 إلى 21 أيار/ مايو 2017
	د- من 22 إلى 28 أيار/ مايو 2017
	هـ- مكمل الشهر 29-30 – 31 أيار/ مايو 2017

	4- أخبار اللجوء
	أ- من 1 إلى 7 أيار/ مايو 2017
	ب- من 8 إلى 14 أيار/ مايو 2017
	ج- من 15 إلى 21 أيار/ مايو 2017
	د- من 22إلى 28 أيار/ مايو 2017
	هـ مكمل الشهر 29-30 – 31 أيار/ مايو 2017

	5- الخريطة العسكرية
	أ- من 1 إلى 7 أيار/ مايو 2017
	ب- من 8 إلى 14 أيار/ مايو 2017
	ج- من 15 إلى 21 أيار/ مايو 2017
	د- من 22 إلى 28 أيار/ مايو 2017
	هـ- مكمل الشهر 29-30 – 31 أيار/ مايو 2017


	ثالثًا: المستجدات السياسية المحلية والدولية
	1- من 1 إلى 7 أيار/ مايو 2017
	2-  من 8 إلى 14 أيار/ مايو 2017
	3- من 15 إلى 21 أيار/ مايو2017
	4- من 22 إلى 28 أيار/ مايو 2017
	5- مكمل الشهر 29-30 – 31 أيار/ مايو 2017

	رابعًا: الملحقات
	1- الملحق رقم (1): النص الكامل لاتفاق مناطق "تخفيف التصعيد".
	2- ملحق رقم (2): بيان حزب الجمهورية حول اتفاق "خفض التصعيد".
	3- ملحق رقم (3): نص البيان الختامي الذي صدر عن القمة الإسلامية الأميركية


