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1

ً
يتضمن تقرير مرصد حرمون ً
وتصنيفا ورسومات بيانية ،بغية تسهيل االطالع ،وإجراء
توثيقا وإحصاء
املقارنات ،واستخالص النتائج ،على املهتمين .مع العلم أن املرصد يتكون من فريق إعداد وتحرير ،وفريق
رصد ميداني هو فريق مراسلي شبكة جيرون اإلعالمية .ويرصد التقرير املستجدات ،على الساحة املحلية
ً
ابتداء من يوم السبت  1نيسان /أبريل  ،2017إلى يوم الجمعة  7نيسان /أبريل .2017
والعربية والدولية،

2

مقدمة
تستمر فصول الكارثة السورية؛ فالدول التي اعتمدت سورية ساحة لصراعاتها العنفية مصرة على
االستمرار في "انتصاراتها" من دم الشعب السوري .بينما النظام السوري صار ً
أثرا بعد عين ،واألثر املتبقي
َ
وعناوين مختلفة ،وما تبقى منها على شاكلة "مؤسسات
منه صار أغلبه ميليشيا عسكرية وأمنية ،بأشكال
دولة" ّ
مهل االحتالل الروس ي سيرها في طريق هذه التحوالت عبر عمله على جمع امليليشات العسكرية في
فيلقين (الرابع والخامس) ،وتقليص نفوذ األجهزة األمنية التي صارت "ميليشيا" تابعة إليران ملصلحة من
بقي فيه ش يء من العمل "الدولتي" املؤسساتي ،والتي تدين بالوالء لروسيا .إال أن طبيعة الحكم "املافيوي"
في روسيا نفسها ال يبشر بخير بخصوص ما يمكن أن تصنعه في سورية ،وما شكل وطبيعة "فرنكشتاين"
(الوحش املركب من مكونات متنافرة) الذي تخلقه.
ظهر األسبوع في بدايته ً
سائرا على اإليقاع الذي سيطر على األشهر التي سبقته ،وكانت تصريحات
شخصيات عدة من اإلدارة االمريكية مؤخرا قد اشاعت االعتقاد بأن بشار األسد باق لزمن طويل قادم.
وهو االستنتاج ،أغلب الظن ،الذي طغى على توقعات مراكز صنع القرار في موسكو وطهران ودمشق ،ما
شجع تحالف االستبداد الثالثي هذا على إعادة استخدام األسلحة املحرمة ًّ
دوليا؛ فضربت سلطة األسد
املدنيين السوريين مرة أخرى بالسالح الكيماوي (يحقق البنتاغون باحتمال مشاركة روسية) ،حيث
تعرضت هذه املرة مدينة "خان شيخون" ،بمحافظة إدلب ،لقصف طيران سلطة األسد لها بالسالح
الكيماوي ،وسقط نتيجة ذلك أكثر من  85ضحية( ،مع توقعات بتزايد العدد من بين مئات املصابين) .ما
دفع مسار األحداث ً
بعيدا عن كل التوقعات ،واستدعى قصف الواليات املتحدة ملطار الشعيرات ،في ريف
ً
حمص الشمالي ،عبر مدمرتين أميركيتين في شرق البحر املتوسط ،بأكثر من خمسين صاروخا من نوع
"توماهوك".
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ًّ
ّ
أول :مؤشرالعنف في سورية

(شكل )1توزع املناطق املستهدفة بالقصف
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األسبوع األول من نيسان 2017
(شكل  )2توزع الضحايا على مدار األسبوع
 -1عدد الضحايا
أ .السبت  1نيسان /أبريل 2017
وثقنا سقوط ثالثة شهداء في سورية ،يتوزعون على الشكل اآلتي :شهيدان في بلدة داعل ،في ريف
محافظة درعا ،بانفجار لغم أرض ي مجهول املصدر ،وشهيد واحد في قصف لقوات التحالف الدولي على
بلدة املجفل في محافظة الرقة.
ب .األحد  2نيسان /أبريل 2017
ً
شهيدا في سورية ،منهم  4أطفال ،وامرأة واحدة؛ يتوزعون على الشكل اآلتي :محافظة
وثقنا سقوط 13
ريف دمشق (شهيد واحد في قرية أوتايا ،وشهيدان في بلدة عين ترما) ،محافظة إدلب ( 5أورم الكبرى ،شهيد
واحد في منطقة جسر الشغور) ،محافظة حلب ( 4شهداء في مدينة الباب) .جميعهم قتلوا على يد النظام
وحلفائه.
ج .اإلثنين  3نيسان /أبريل 2017
وثقنا سقوط ً 50
شهيدا في سورية ،منهم  2طفل  2امرأة؛ يتوزعون على الشكل اآلتي :محافظة السويداء
(شهيد واحد في قرية املجدل) ،محافظة إدلب (شهيدان في بلدة الهبيط ،شهيدان في مدينة خان شيخون،
5

شهيد واحد في قرية بزابور 4 ،مدينة سراقب) ،محافظة ريف دمشق ( 5بلدة سقبا ،شهيد واحد في بلدة
عربين ،شهيدان في مدينة حرستا 30 ،مدينة دوما ،شهيدان في بلدة حمورية) .جميعهم قتلوا على يد النظام
وحلفائه
د .الثالثاء  4نيسان /أبريل 2017
ً
شهيدا في سورية ،منهم  55طفل و 48امرأة؛ يتوزعون على الشكل اآلتي :محافظة
وثقنا سقوط 199
ً
ً
شهيدا في مدينة جسر الشغور 37 ،شهيدا في ناحية سلقين 10 ،شهداء في بلدة كفرنبودة85 ،
إدلب (11
ً
شهيدا في مدينة خان شيخون) ،محافظة درعا (شهيد واحد في درعا البلد 4 ،قرية زمرين) ،محافظة ريف
دمشق (شهيد واحد في بلدة جسرين 7 ،بلدة حمورية 2 ،مدينة دوما 19 ،بلدة سقبا) ،دمشق (شهيد واحد
في األمويين) ،محافظة دير الزور(  16قرية البو حميد) ،محافظة الرقة ( 3قرية البارودة) ،محافظة حلب
(شهيد واحد في قرية عنجارة) ،محافظة حماة (شهيد واحد في قرية سوحا) .حيث قتلت منهم الدولة
اإلسالمية في العراق والشام "داعش"  17ضحية ،وقتل التحالف الدولي ضد "داعش"  3شهداء ،بينما قتل
النظام وحلفاؤه  179شهداء.

6

(شكل  )3توزع الضحايا حسب املناطق
ه .األربعاء  5نيسان /أبريل 2017
ً
شهيدا في سورية ،منهم امرأة واحدة؛ يتوزعون على الشكل اآلتي :محافظة الرقة
وثقنا سقوط 43
(ضحيتان في قرية كديران ،ضحية واحدة في مدينة الرقة) ،محافظة حلب (ضحية واحدة في بلدة عندان)،
محافظة حماة (ضحية واحدة في بلدة كفرزيتا) ،محافظة إدلب (ضحيتان واحدة في قرية مشمشان
وضحية في قرية عين السودة) ،محافظة دير الزور ( 33ضحية في منطقة امليادين) ،محافظة درعا
(ضحيتان في درعا البلد) .قتلت منهم الدولة اإلسالمية  33ضحية ،وقتلت منهم "قوات سورية الديمقراطية"
ضحيتان ،بينما قتل التحالف الدولي ضد داعش ضحية واحدة ،وقتل النظام وحلفاؤه  7ضحايا.
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و .الخميس  6نيسان /أبريل 2017
ً
شهيدا في سورية ،منهم  6أطفال و 8نساء؛ يتوزعون على النحو اآلتي :محافظة حماة
وثقنا سقوط 25
(شهيدان في بلدة اللطامنة ،شهيدان في بلدة كفرزيتا ،شهيد واحد في قرية طلف ،شهيد واحد في بلدة
مورك ،شهيد واحد في بلدة حلفايا) ،محافظة إدلب (شهيد واحد في بلدة سراقب 3 ،في بلدة الهبيط ،شهيد
واحد في بلدة خان السبل) ،محافظة ريف دمشق (شهيد في بلدة حمورية) ،محافظة دمشق (شهيدان في
برزة) ،محافظة حلب (شهيدان في الحمدانية 3 ،في قرية الحور) ،محافظة القنيطرة ( 3في خان أرنبة)،
محافظة درعا (شهيد واحد في حي طريق السد) ،محافظة دير الزور (شهيد في بلدة حطة) .قتل النظام منهم
ُ
ً
شهيدا ،بينما قتل  3شهداء في خان أرنبة في محافظة القنيطرة بقذائف مجهولة املصدر.
22
ز .الجمعة  7نيسان /أبريل 2017
ً
شهيدا ،منهم  7أطفال و 5نساء ،يتوزعون على النحو اآلتي :محافظة ريف دمشق
وثقنا سقوط 27
(شهيد واحد في مدينة دوما ،شهيدان في مدينة حرستا 3 ،شهداء في عربين) ،محافظة إدلب ( 10شهداء في
قرية حيش ،شهيدان في قرية بداما ،شهيد في جسر الشغور) ،محافظة حماة ( 3شهداء في بلدة اللطامنة،
شهيد واحد في قرية الزكاة) ،محافظة درعا ( 3شهداء في حي طريق السد ،شهيد واحد في قرية بصر الحرير).
وجميعهم قتلوا على يد النظام وحلفائه.
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(الشكل  )4توزع الضحايا حسب العمر والنوع
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أطفال ( 74طفل)

 -1القصف
حرصنا في تصنيف "القصف" على توثيق ما هو نوعي منه؛ بعد ان أصبح القصف باألسلحة املتوسطة
ً
في الحرب الدموية على الشعب السوري ً
"اعتياديا" ،وبالتالي تتخطى احتياجات توثيقه في كل املناطق
أمرا
قدرتنا الحالية .ونتيجة ذلك سيجد القارئ أننا سجلنا في بعض خانات هذا التصنيف أنه "ال يوجد توثيق".
حيث فضلنا هذا على ملء الخانات بما ال يحقق معايير التوثيق التي اعتمدناها ،وبالتالي ّ
يخل بالنتائج
املمكن استخالصها منها.
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مدارس

(شكل  )5نسب قصف املراكز الحيوية
متعلقات األسبوع السابق:
• أكدت منظمة أطباء بال حدود في بيان لها ،الجمعة ( 31آذار/مارس  ،)2017أن "طائرة هليكوبتر
أسقطت قنبلة على مدخل مستشفى ،تدعمه أطباء بال حدود ،في بلدة اللطامنة من ريف حماة" الشمالي،
السبت ( 25آذار/مارس  ،)2017وأن شخصين -في األقل -قتال من جراء الهجوم.
• أشارت منظمة أطباء بال حدود في بيان لها ،الجمعة ( 31آذار/مارس  ،)2017إلى أن "املعلومات التي
جمعها طاقم مستشفى بلدة اللطامنة (املستهدف السبت  25آذار/مارس  ،)2017تشير إلى استخدام
أسلحة كيماوية ،وذلك بعد أن أبلغ مرض ى وعاملون عن معاناتهم من مشكالت شديدة في التنفس وهي
أعراض تتوافق مع الهجوم بمواد كيماوية".
9

• اعترفت القيادة املركزية في الجيش األميركي ،السبت ( 1نيسان /أبريل  ،)2017بأن غارات التحالف
الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في سورية والعراق قتلت بـ "الخطأ" ً 229
مدنيا ،منذ بدء مهمات
التحالف في آب /أغسطس  ،2014وحتى شباط /فبراير املاض ي.
أ -السبت  1نيسان /أبريل 2017
 -1قصف متنوع بري وجوي
تركز القصف على  8مناطق في سورية ،وتفصيلها على النحو التالي :منطقتان في محافظة حلب
(الراشدين ،وجمعية الزهراء) ،ومنطقة واحدة في ريف دمشق (بلدة حزة) ،ومنطقة واحدة في محافظة
إدلب (بلدة كنيسة نخلة) ،ومنطقة واحدة في محافظة حمص (الرستن) ،ومنطقتان في دمشق (حي جوبر
وحي القابون) ،ومنطقة واحدة في محافظة الرقة (املجفل) 7 .مناطق منها تعرضت للقصف من قبل النظام
وحلفائه ،ومنطقة واحدة من قبل قوات التحالف الدولي ضد "داعش".
 -2السالح الكيمياوي
ل يوجد توثيق
 -3القصف بالذخائرالرتجاجية
ال يوجد توثيق
 -4القصف بالذخائرالعنقودية
ال يوجد توثيق
 -5القصف بالذخائرالفراغية
قصف النظام وحلفاؤه منطقتين في حلب وهما (الراشدين ،وجمعية الزهراء)
 -6القصف بقذائف الهاون
ال يوجد توثيق
 -7مفخخات
ال يوجد توثيق
 -8املراكزالحيوية التي وثقنا استهدافها بالقصف
قصفت النظام وحلفاؤه مدرسة كنيسة نخلة في محافظة إدلب
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ب -األحد  2نيسان /أبريل 2017
 -1قصف متنوع بري وجوي
تركز القصف على  19منطقة ،وتفصيلها على النحو التالي 5 :مناطق في محافظة ريف دمشق (قرى
وبلدات أوتايا ،املرج ،عين ترما ،حرستا ،األشعري) 9 ،مناطق في محافظة حلب (قرى وبلدات أورم الكبرى،
جفر منصور ،الباب ،دارة عزة ،كفرناها ،محيط الفوج  ،46وقرى بردة ،العوينات ،النعمانية جنوبي حلب)،
 3مناطق في محافظة حماة (قرى وبلدات اللطامنة ،حلفايا ،كفرزيتا) ،منطقتان في محافظة إدلب (مدينة
معرة النعمان ،منطقة جسر الشغور) .جميع املناطق تعرضت للقصف من قبل النظام وحلفائه.
 -2السالح الكيمياوي
ال يوجد توثيق
 -3القصف بالذخائرالرتجاجية
قصف النظام وحلفاؤه مدينة معرة النعمان في ريف إدلب بالذخائرالرتجاجية.
 -4القصف بالذخائرالعنقودية
قصف النظام وحلفاؤه ثالث مناطق بالذخائر العنقودية وهي :قرية "أوتايا" ،واملرج في ريف دمشق،
ومنطقة جسر الشغور في ريف إدلب.
 -5القصف بالذخائرالفراغية
ال يوجد توثيق
 -6القصف بقذائف الهاون
ال يوجد توثيق
 -7مفخخات
ال يوجد توثيق
 -8املراكزالحيوية التي وثقنا استهدافها بالقصف
قصف النظام وحلفاؤه فرن بلدة كفرزيتا في ريف محافظة حماة ،واملشفى الوطني في مدينة معرة
النعمان في ريف محافظة إدلب ،ومدرسة بلدة أوتايا في ريف دمشق ،ومركز الدفاع املدني في منطقة
جسر الشغور في ريف محافظة إدلب.
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خبرمتعلق:
نشرت صحيفة "واشنطن يوست" ،األحد ( 2نيسان /أبريل  ،)2017على موقعها اإللكتروني ،شهادات
جديدة لسجناء وموظفين في املشافي العسكرية للنظام السوري ،تحت عنوان «مستشفيات نظام األسد
أوكار للتعذيب أيضا».
ت -اإلثنين  3نيسان /أبريل 2017
 -1قصف متنوع بري وجوي
تركز القصف على  27منطقة في سورية ،ويتوزعون على الشكل اآلتي 8 :مناطق في محافظة ريف دمشق
(بلدات النشابية ،سقبا ،عربين ،جسرين ،كفر بطنا ،حمورية ،ومدينتا حرستا ودوما) 10 ،مناطق في ريف
إدلب (بلدات ترمال ،بزابور ،بينين ،البارة ،إحسم ،سرجة ،ومناطق خان شيخون ،سراقب ،جبل األربعين)،
 4مناطق في محافظة حماة (بلدات طيبة اإلمام ،حلفايا ،اللطامنة ،وشمالي حماة) ،ومنطقة واحدة في درعا
(درعا البلد) 3 ،مناطق في محافظة حمص (بلدات ديرفول ،كفرالها ،تلبيسة) ،منطقة واحدة في مدينة
دمشق (القابون).
 -2السالح الكيمياوي
قصف النظام وحلفاؤه بلدة اللطامنة في ريف محافظة حماة ،وبلدة الهبيط في ريف محافظة إدلب
بغاز الكلور السام
 -3القصف بالذخائرالرتجاجية
ال يوجد توثيق
 -4القصف بالذخائرالعنقودية
قصف النظام وحلفاؤه بلدة ترمال في ريف محافظة إدلب ،وقرى شمال مدينة حماة بالذخائر
العنقودية.
 -5القصف بالذخائرالفراغية
قصف النظام وحلفاؤه  5مناطق في سورية بالذخائر الفراغية (بلدة النشابية في ريف دمشق ،منطقة
خان شيخون في ريف محافظة إدلب ،قرية بينين في محافظة إدلب ،قرية سرجة في محافظة إدلب ،قرية
دير فول في محافظة حمص).
 -6القصف بقذائف الهاون
ال يوجد توثيق
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 -7مفخخات
ال يوجد توثيق
 -8املراكزالحيوية التي وثقنا استهدافها بالقصف
قصف النظام وحلفاؤه  7مراكز حيوية في سورية ،وهي (سوق شعبي في منطقة خان شيخون في
محافظة إدلب ،نقطة طبية في بلدة جسرين في محافظة ريف دمشق ،مركز طبي في بلدة الهبيط في محافظة
إدلب ،مركز للدفاع املدني في بلدة كفر بطنا في محافظة ريف دمشق ،استهداف فرقة دفاع مدني في بلدة
سقبا في محافظة ريف دمشق ،استهداف فرقة إطفاء في بلدة عربين في محافظة ريف دمشق).
ث -الثالثاء  4نيسان /أبريل 2017
 -1قصف متنوع بري وجوي
تركز القصف على  37منطقة في سورية ،وتفصيلها على الشكل اآلتي 8 :مناطق في محافظة إدلب
(بلدات وقرى سرمين ،كفتين ،منطف ،كدورة ،شنان ،ومناطق خان شيخون ،جسر الشغور ،سلقين)8 ،
مناطق في محافظة ريف دمشق (بلدات كفر بطنا ،سقبا ،حمورية ،عربين ،زملكا ،جسرين ،ومدينة دوما،
مدينة حرستا) 6 ،مناطق في محافظة درعا (درعا البلد ،حي طريق السد ،حي سحاري ،وقرى زمرين،
النعيمة ،سلمين) 5 ،مناطق في محافظة حلب (بلدات وقرى عنجارة ،أورم الكبرى ،كفرناها ،خان العسل،
بيانون) 6 ،مناطق في محافظة دمشق (جوبر ،أبورمانة ،املزة  ،86حديقة تشرين ،املالكي ،األمويين)،
ومنطقتان في محافظة الالذقية (قرية كباني ،قرية تردين) ،ومنطقة واحدة في محافظة حمص (مدينة
الرستن) ،ومنطقة واحدة في حماة (بلدة كفرنبودة).
 -2السالح الكيمياوي
قصفت مقاتالت النظام الحربية مدينة خان شيخون ( 60كم جنوب مدينة إدلب) شمالي سورية ،بغاز
ً
شهيدا ومئات املصابين بحاالت اختناق.
السارين ،ما أدى إلى سقوط أكثر من 85
 -3القصف بالذخائرالرتجاجية
قصف النظام وحلفاؤه منطقة جسر الشغور في ريف محافظة إدلب بالذخائر االرتجاجية.
 -4القصف بالذخائرالعنقودية
ال يوجد توثيق
 -5القصف بالذخائرالفراغية
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قصف النظام وحلفاؤه بلدات وقرى سلقين ومنطف وكدورة في ريف محافظة إدلب ،وبلدات وقرى
عنجارة وكفرناها وأورم الكبرى وخان العسل في ريف محافظة حلب بالذخائر الفراغية.
 -6القصف بقذائف الهاون
قصفت أحياء أبو رمانة ومزة  86ومحيط حديقة تشرين واملالكي ومحيط ساحة األمويين في مدينة
دمشق بقذائف الهاون مجهولة املصدر.
 -7مفخخات
استهدف تنظيم الدولة اإلسالمية قرية البوحميد في ريف محافظة دير الزور بمفخخة قتل على إثرها
ً
شخصا.
16
 -8املراكزالحيوية التي وثقنا استهدافها بالقصف
ً
ًّ
شعبيا ومدرسة في منطقة سلقين ،ومدرسة في بلدة سرمين،
استهدف النظام وحلفاؤه بالقصف سوقا
ومشفى الرحمة في مدينة خان شيخون ،إضافة إلى نقطة طبية ومركز دفاع مدني فيها .وجميع هذه املناطق
في ريف محافظة إدلب.
ج -األربعاء  5نيسان /أبريل 2017
 -1قصف متنوع بري وجوي
تركز القصف على  32منطقة في سورية ،وتفصيلها على النحو التالي 3 :مناطق في محافظة دمشق
(أحياء القابون ،وكفرسوسة ،املزة  ،) 86و 3مناطق في محافظة درعا (درعا البلد ،وبلدتا النعيمة وداعل)،
ومنطقة واحدة في محافظة القنيطرة (بلدة العجرف) ،و 7مناطق في محافظة حمص (بلدة دير فول ،بلدة
الزعفرانة ،بلدة السعن األسود ،بلدة كفرالها ،بلدة الطيبة الغربية ،بلدة السخنة ،وبلدة تلبيسة) ،و6
مناطق في محافظة إدلب (بلدات كفرحمرة ،بداما ،سنجار ،مشمشان ،عين السودة ،منطقة سراقب)،
ومنطقتان في محافظة حلب (بلدتا حريتان وعندان) ،و 5مناطق في محافظة حماة (بلدات زيزون  ،حلفايا،
قلعة املضيق ،كفرزيتا ،منطقة الغاب) ،ومنطقتان في محافظة الرقة (مدينة الرقة ،قرية كديران)3 ،
مناطق في محافظة دير الزور (بلدات املوحسن ،املريعية ،الجفرة) .قصف النظام وحلفاؤه  28منطقة منها،
وقصف التحالف الدولي ضد داعش منطقة واحدة (الرقة) ،بينما قصفت قوات سورية الديمقراطية
منطقة واحدة (بلدة كديران في ريف محافظة الرقة) ،وسقطت قذائف هاون مجهولة املصدر في محافظة
دمشق (في حيي كفرسوسة ،واملزة .)86
 -2األسلحة الكيمياوية
ال يوجد توثيق
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 -3القصف بالذخائرالرتجاجية
ال يوجد توثيق
 -4القصف بالذخائرالعنقودية
ال يوجد توثيق
 -5القصف بالذخائرالفراغية
ال يوجد توثيق
 -6القصف بقذائف الهاون
ُ
قصفت منطقتا (كفرسوسة ،واملزة  86في دمشق) بقذائف هاون مجهولة املصدر.
 -7مفخخات
ال يوجد توثيق
 -8املراكزالحيوية التي وثقنا استهدافها بالقصف
ال يوجد توثيق
ح -الخميس  6نيسان /أبريل 2017
 -1قصف متنوع بري وجوي
تركز القصف على  36منطقة في سورية موزعة على النحو اآلتي 8 :مناطق في محافظة حماة (قرى
وبلدات اللطامنة ،مورك ،طلف ،حلفايا ،صوران ،معردس ،مصاصنة ،كفرنبودة) 8 ،مناطق في محافظة
إدلب (بلدات بداما ،تفتناز ،كفر تخاريم ،ترمال ،سراقب ،الكفير ،خان السبل ،فريكة) 4 ،مناطق في حلب
(أحياء الحمدانية ،مشروع  3آالف شقة ،بلدة الحور ،بلدة عندان) 3 ،مناطق في محافظة القنيطرة (جباتا
الخشب ،خان أرنبة ،مدينة البعث) 3 ،مناطق في محافظة درعا (حي طريق السد ،درعا البلد ،مدينة درعا)،
منطقتان في ريف دمشق (مدينة حرستا ،بلدة حمورية) 5 ،محافظة دير الزور (قرى حطة والعرفي
والرشدية والجبيلة ،وحي العمال) ،منطقتان في محافظة دمشق (حي برزة ،حي ركن الدين) ،ومنطقة واحدة
في محافظة حمص (قرية مكسر الحصان) .قصفت  32منطقة منها من قبل النظام وحلفائه ،بينما قصفت
داعش (قرية مكسر الحصان) في ريف حمص ،وقصفت  3مناطق بقذائف مجهولة الجهة.
 -2السالح الكيماوي
ال يوجد توثيق
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 -3القصف بالذخائرالرتجاجية
ال يوجد توثيق
 -4القصف بالذخائرالعنقودية
ال يوجد توثيق
 -5القصف بالذخائرالفراغية
ال يوجد توثيق
 -6القصف بقذائف الهاون
قصف النظام مدينة حرستا في ريف دمشق بقذائف الهاون
قصف حي ركن الدين في دمشق بقذائف الهاون مجهولة املصدر
 -7مفخخات
ل يوجد توثيق
 -8املراكزالحيوية التي وثقنا استهدافها بالقصف
ال يوجد توثيق
18
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(الشكل  )6جدول استخدام األسلحة املحرمة ًّ
دوليا
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الجمعة  7نيسان /أبريل 2017
 -1قصف متنوع بري وجوي
تركز القصف على  32منطقة في سورية موزع على النحو اآلتي 6 :مناطق في ريف دمشق (مدينة حرستا،
مدينة دوما ،بلدة عربين ،بلدة النشابية ،قرية املحمدية ،بلدة عين ترما) 4 ،مناطق في محافظة درعا (مدينة
بصرى ،معبر نصيب الحدودي ،قرية أم املياذن ،درعا البلد) 5 ،مناطق في محافظة إدلب (قرى وبلدات:
حيش ،بداما ،خان شيخون ،كفريا ،الفوعة) 6 ،مناطق في حماة (قرى وبلدات :اللطامنة ،املصاصنة ،طيبة
اإلمام ،معردس ،األزوار ،الزكاة) 3 ،مناطق في محافظة دمشق (أحياء القابون وجوبر والتضامن) .منطقتان
في الالذقية (تلة الخضر ،قرية الكندة) ،منطقة واحدة في محافظة السويداء (قرية برد) .قصف النظام
وحلفاؤه  31منطقة منها ،بينما قصفت منطقة واحدة بقذائف هاون مجهولة املصدر (قرية برد في ريف
محافظة السويداء).
 -2السالح الكيماوي
ل يوجد توثيق
 -3القصف بالذخائرالرتجاجية
ال يوجد توثيق
 -4القصف بالذخائرالعنقودية
ال يوجد توثيق
 -5القصف بالذخائرالفراغية
قصف النظام وحلفاؤه درعا البلد بالذخائر الفراغية.
 -6القصف بالهاون
ُ
قصفت قرية برد في ريف محافظة السويداء بقذائف الهاون مجهولة املصدر.
 -7مفخخات
ال يوجد توثيق
 -8املراكزالحيوية التي وثقنا استهدافها بالقصف
• قصف النظام وحلفاؤه السوق الشعبي ،ومسجد املدينة الكبير في بلدة عربين في ريف دمشق.
• كما استهدفت قوات النظام فرق الدفاع املدني في بلدة عين ترما برصاص قناص.
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ُ
• قتل عنصر للدفاع املدني في مدينة جسر الشغور بانفجار قنبلة كانت بين األنقاض من مخلفات
القصف الجوي الذي استهدف املدينة من قبل النظام وحلفائه في وقت سابق.
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(الشكل  )7مخطط بياني لحجم مسؤولية األطراف عن االنتهاكات
 -2التهجيرالقسري
أ -السبت  1نيسان /أبريل 2017
قال الناشط اإلعالمي أسامة الحمص ي من الحي ،لـ (جيرون) ،السبت ( 1نيسان /أبريل  ،)2017إن "عدد
ً
ً
شخصا ،بينهم  443طفال و 300مقاتل
الخارجين في هذه الدفعة من سكان الحي باتجاه إدلب بلغ 1458
خرجوا بسالحهم الفردي ،ووصل الجميع على متن  50حافلة ".
ب -األحد  2نيسان /أبريل 2017
• وصلت ،فجر األحد ( 2نيسان /أبريل  ،)2017الدفعة الثالثة من مهجري حي الوعر الحمص ي ،إلى
مخيم ساعد ،جنوب غرب مدينة سلقين في ريف إدلب الشمالي .وربطا بموضوع التهجير كان بيان للجنة
املكلفة بالتفاوض عن جنوب دمشق ،نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" الجمعة ( 31آذار /مارس
ً
 ،)2017قد قال بأن "ما َّ
مؤخرا من ربط منطقتنا بمناطق أخرى (كفريا ،الفوعة) ال يعنينا ال من
تسرب
قريب وال من بعيد"ّ ،
وشددت في الوقت نفسه ،على أن "أي اتفاق ُيبرم من قبل أعضاء اللجنة السياسية،
18

يتم دراسته ثم إقراره من قبل أعضاء اللجنة كاملة ملا فيه مصلحة املنطقة ،باعتبارها الجهة املمثلة عن
جنوب دمشق".
• اعتبرت فصائل الجيش السوري الحر ،مساء األحد ( 2نيسان /أبريل  ،)2017في بيان لها ،أن
االتفاقيات التي تعمل على التغير الديمغرافي والتهجير القسري مقدمة “لرسم حدود الدولة السورية”،
معربة عن إدانتها التفاق “جيش الفتح” وإيران.
• أكدت فصائل الجيش السوري الحر ،مساء األحد ( 2نيسان /أبريل  ،)2017في بيان لها ،أن
االتفاقات التي تعمل على التهجير القسري تعتبر جريمة حرب وفق املادة السابعة من النظام األساس ي
ملحكمة الجنايات الدولية ،الفتة إلى أن اتباع سياسة الحصار والتجويع وحرمان املدنيين من الدواء والغذاء
يعتبر إبادة جماعية حسب املادة السادسة لنظام محكمة الجنايات الدولية.
ت -اإلثنين  3نيسان /أبريل 2017
ّ
• بلغ تنظيم الدولة أهالي قرية «الصفصافة» ،اإلثنين ( 3نيسان /أبريل  ،)2017بالخروج منها إلى
ً
ً
مخيم ّ
أعده التنظيم سابقا في جنوبها ،مشيرا إلى اعتبار القرية منطقة عسكرية.
• نزحت ،اإلثنين ( 3نيسان /أبريل  ،)2017نحو  75عائلة من قرى ريف حلب الجنوبي ،شمالي
سورية ،على خلفية القصف "املكثف" الذي تعرضت له .وإن العائالت نزحت من قرى جب األعمى
والقنيطرات واملنطار والنعمانية والواجد وسرجة وعميرات والبطرانة التابعة لناحية تل الضمان ( 32كم
جنوب شرق مدينة حلب)
ث -الثالثاء  4نيسان /أبريل 2017
ج -األربعاء  5نيسان /أبريل 2017
ح -الخميس  6نيسان /أبريل 2017
نزح العشرات من أبناء القرى الحدودية في ريف القنيطرة ،الخميس ( ،)2017/ 4/6إلى الجوالن السوري
املحتل.
خ -الجمعة  7نيسان /أبريل 2017
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 -3أخباراللجوء
أ -السبت  1نيسان /أبريل 2017
• تعكف الحكومة األردنية ،بالتعاون مع "املجلس الدنماركي لالجئين" ،ومنظمة "األنترسوس"
اإليطالية ،على إطالق مشروع خالل األيام القادمة ،لعمل تقييم قانوني يساعد العائالت السورية التي
تعاني من مشكالت في األوراق الثبوتية ،على تسوية أوضاعها.
ً
ً
جديدا على القرار الخاص بقواعد عمل األجانب في القطاع
• أصدرت الحكومة التركية تعديال
ّ
الرسمية ،السبت ( 1نيسان /أبريل  ،)2017أعفت من خالله األطباء السوريين،
الصحي نشرته في الصحيفة
من شرطي تعديل الشهادة الجامعية ،أو شهادة االختصاص ،والحصول على وثيقة صادرة من وزارة الصحة
السورية ،أو السفارة السورية في تركيا ،تبين عدم وجود مانع قانوني من ممارسة الطبيب ملهنة الطب.
ب -األحد  2نيسان /أبريل 2017
• أطلقت الخارجية املصرية «خطة االستجابة اإلقليمية والصمود لالجئين السوريين» ،بمقر الوزارة
في القاهرة ،األحد ( 2نيسان /أبريل  ،)2017بحضور رؤساء مكاتب وكاالت األمم املتحدة العاملة بمصر،
وسفراء الدول املانحة ،إضافة إلى ممثلين عن املنظمات اإلقليمية والدولية ،ومنظمات املجتمع املدني.
• جاء في تقرير الخارجية املصرية ،األحد ( 2نيسان /أبريل  ،)2017أن عدد الالجئين السوريين
املسجلين في مصر ارتفع إلى  120ألف شخص ،بينهم قرابة  52ألف طفل.
ت -اإلثنين  3نيسان /أبريل 2017
ث -الثالثاء  4نيسان /أبريل 2017
وزعت منظمة إنسانية ،الثالثاء ( 4نيسان /أبريل  66 ،)2017خيمة على مخيمي "األمل" و"الكرامة" في
بلدة الرفيد ( 29كم جنوب القنيطرة) ،جنوبي سورية ،عن طريق املجلس املحلي في البلدة ،حسب ما أفاد
مدير التوزيع .وأوضح قائد فريق التوزيع في منظمة "الهندسية للتنمية" ويدعى أبو حمزة ،أن  39خيمة
وزعت اليوم في مخيم "األمل" ،وكانت وزعت ،يوم أمس اإلثنين 27 ،خيمة على مخيم "الكرامة.
ج -األربعاء  5نيسان /أبريل 2017
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ح -الخميس  6نيسان /أبريل 2017
خ -الجمعة  7نيسان /أبريل 2017
خصصت جمعية «خيرات» اإلغاثية التركية مبنى تار ًّ
يخيا أعيد ترميمه مؤخرا ،إليواء  50يتيما سورية
ممن فقدوا آبائهم وأمهاتهم في الحرب ،من خالل تحويله إلى مدرسة داخلية تحتضنهم في أجواء من الدفء
والحنان.

 -4خريطة السيطرة العسكرية
أ -السبت  1نيسان /أبريل 2017
• اندلعت اشتباكات ،السبت ( 1نيسان /أبريل  ،)2017بين القوات النظامية واملسلحين املوالين لها
من جهة واملعارضة من جهة أخرى في حي املنشية في مدينة درعا.
• تمكنت فصائل املعارضة صباح السبت ( 1نيسان /أبريل  ،)2017من صد هجوم لقوات النظام
على حيي (جوبر والقابون) في مدينة دمشق ،وسط اشتباكات وقصف متبادل بين الطرفين.
• شهد محيط قرية الصفصافة في ريف الرقة ،السبت (ا ،)2017/ 4 /اشتباكات عنيفة بين عناصر
تنظيم "الدولة اإلسالمية" وميليشيا "قوات سورية الديمقراطية" في محاولة من األخيرة للسيطرة على القرية
الواقعة شرق مدينة الطبقة على الضفة الشامية لنهر الفرات.
• أشارت دراسة مسحية أجرتها وكالة (األناضول) على األراض ي السورية والقوى املسيطرة على
جغرافيتها إلى أن ميليشيا "قسد" تسيطر على طول الحدود السورية التركية من الجانب السوري ،حيث
ً
تمتد من محافظة الحسكة شرقا ،مرو ًرا بشمالي محافظة الرقة ،محتلة بذلك نحو  38.5ألف كلم مربع من
األراض ي السورية البالغة مساحتها قرابة  185ألف كلم مربع ،أي ما يعادل  21في املئة من مساحة البالد،
ونحو  65في املئة من املساحة على الحدود السورية التركية".
ب -األحد  2نيسان /أبريل 2017
َ
لقي عدد من عناصر قوات سورية الديموقراطية (قسد) مصرعهم ،األحد ( 2نيسان /أبريل
•
 ،)2017إثر اشتباكات اندلعت مع املعارضة في ريف حلب الشمالي.
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• أعلن "جيش اإلسالم" ،األحد ( 2نيسان /أبريل  ،)2017عن مقتل أحد مقاتليه ،إثر اشتباكات مع
تنظيم "الدولة اإلسالمية" ،في مخيم اليرموك بالعاصمة دمشق ،جنوبي سورية.
َّ
صد مقاتلو املعارضة ،األحد ( 2نيسان /أبريل  ،)2017محاولة تقدم لقوات النظام على محوري
•
ً
بلدة خطاب ومدينة محردة باتجاه بلدة حلفايا في ريف حماة الشمالي ،وأوقعوا نحو أربعين قتيال من قوات
النظام ،كما قتل ثمانية مقاتلين من الفصائل ،بينهم قيادي عسكري في "جيش العزة".
ت -اإلثنين  3نيسان /أبريل 2017
• سيطرت قوات النظام ،وامليليشيات املوالية لها ،اإلثنين ( 3نيسان /أبريل  ،)2017على قرية
معردس ،في ريف حماة الشمالي الشرقي ،التي سيطرت عليها فصائل املعارضة في العشرين من آذار /مارس
املاض ي ،وذلك بعد حملة جوية مكثفة نفذت خاللها طائرات روسية وسورية نحو  40غارة.
• اندلعت اشتباكات عنيفة ،اإلثنين ( 3نيسان /أبريل  ،)2017بين ميليشيات "قوات سورية
الديمقراطية" ،ومقاتلي تنظيم "الدولة اإلسالمية" غرب مدينة الطبقة.
ً
ّ
• شنت قوات النظام السوري واملليشيات الداعمة لها ،اإلثنين ( 3نيسان /أبريل  ،)2017هجوما على
شرق دمشق ،بالتزامن مع تصعيد القصف الجوي بشكل كثيف على حي جوبر.
ث -الثالثاء  4نيسان /أبريل 2017
• قصفت مقاتالت النظام الحربية ،الثالثاء ( ،)2017/4/4مدينة خان شيخون ( 60كم جنوب
ً
شهيدا ومئات املصابين بحاالت
مدينة إدلب) شمالي سورية ،بغاز السارين ،ما أدى إلى سقوط أكثر من 85
اختناق.
ً
ً
ّ
شن تنظيم الدولة اإلسالمية مساء الثالثاء ( 4نيسان /أبريل  ،)2017هجوما واسعا على مواقع
•
قوات سورية الديموقراطية في محيط مطار الطبقة العسكرية غرب الرقة ،في محاولة هي الثالثة من نوعها
السترجاع املطار

ج -األربعاء  5نيسان /أبريل 2017
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• شددت قوات النظام ،األربعاء ( ،)2017/4/5من حصارها على حي برزة الدمشقي ،وأغلقت آخر
املداخل إليه بالسواتر الترابيةّ ،
وعززت من تواجدها على الحواجز العسكرية املحيطة به في محاولة منها
لعزل الحي عن محيطه وإجباره على توقيع اتفاق "صلح" منفرد.
• تجددت االشتباكات ،األربعاء ( 5نيسان /أبريل  ،)2017بين مقاتلي "جيش اإلسالم" وقوات النظام
السوري وميليشياتها املساندة في جبهة "حوش الضواهرة" ،في الغوطة الشرقية ،وأكدت مصادر ميدانية
أن "مقاتلي الجيش صدوا -لليوم الثاني -جميع محاوالت قوات النظام في الهجوم ،على الرغم من كثافة
القصف الصاروخي واملدفعي على املنطقة".
ح -الخميس  6نيسان /أبريل 2017
• أعلنت قوات املعارضة السورية باالشتراك مع فصائل جهادية ،الخميس  ،)2017 /4/6إطالقها
معركة جديدة ضد قوات النظام السوري في ريف الالذقية .ونقلت «وكالة إباء اإلخبارية» التابعة لـ«هيئة
تحرير الشام» أن الهيئة باالشتراك مع فصائل املعارضة أطلقت معركة باسم «فإنكم غالبون» ضد قوات
النظام في ريف الالذقية.
• نفذت طائرات التحالف الدولي ،الخميس ( ،)2017 /4/6عملية إنزال جوي لقواتها ،شرق منطقة
«معدان» في ريف مدينة الرقة ،تمكنت خاللها من قتل  4قياديين في «تنظيم الدولة اإلسالمية».
• فرضت «قوات سورية الديموقراطية» ،الخميس ( ،)2017/4/6سيطرتها على قرية «الصفصافة»
ً
في ريف الرقة ،وذلك ضمن عمليات عسكرية أطلقت عليها سابقا اسم «غضب الفرات».
• تقدمت فصائل املعارضة السورية ،الخميس ( ، )2017 /4/6على حساب قوات النظام واملليشيات
املساندة لها في درعا البلد ،إثر هجوم شنته املعارضة على مواقع استراتيجية في حي «املنشية».
• تمكنت فصائل املعارضة السورية ،الخميس ( ،)2017/4/6من التصدي لقوات النظام التي
حاولت التقدم بمساندة ميليشيا «الحرس الثوري» ،في محيط قرية «معردس» بريف حماة.
• سيطرت قوات املعارضة السورية ،الخميس ( ،)2017/4/6على مباني األمن الجوي ،والعسكري،
والسياس ي ،وكبدت قوات النظام خسائر في األرواح والعتاد إثر اشتباكات دارت بين الطرفين في حي
«املنشية» في درعا.
• قال ناشطون ،الخميس ( 6نيسان /أبريل  ،)2017إن قوات النظام سيطرت بمساندة سالح الجو
الروس ي ،على قرية كشيش ( 100كم شرق مدينة حلب) ،شمالي سورية ،بعد اشتباكات مع تنظيم "الدولة
اإلسالمية".
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• اندلعت اشتباكات عنيفة في الريف الشرقي ملدينة الطبقة ،الخميس ( ،)2017 /4/6بين عناصر
تنظيم “الدولة اإلسالمية” من جانب ،وقوات سورية الديمقراطية املدعمة بالقوات الخاصة األمريكية من
جانب آخر ،حيث تركزت االشتباكات على محاور في محيط منطقة الصفصافة ،وسط قصف مكثف
ومتبادل بين طرفي القتال ،في محاولة من قوات سورية الديمقراطية تحقيق مزيد من التقدم على حساب
التنظيم ،فيما يسعى التنظيم إلى استعادة السيطرة على ما خسره اليوم في ريف الطبقة الواقعة في الريف
الغربي للرقة.
• دارت اشتباكات عنيفة ،الخميس ( ،)2017/ 4/6في الريف الجنوبي ملدينة الحسكة ،بين قوات
سورية الديمقراطية من جهة ،وعناصر تنظيم “الدولة اإلسالمية” من جهة أخرى ،وتركزت االشتباكات في
منطقة كشكش جبور بريف الشدادي الجنوبي ،إثر هجمة جديدة نفذها التنظيم على املنطقة ،في محاولة
لتحقيق تقدم في املنطقة ،وترافقت االشتباكات مع صف متبادل بين طرفي االشتباك ،ولم ترد معلومات إلى
اآلن عن الخسائر البشرية في صفوف الطرفين.
• نفذت قوات "التحالف الدولي" ،الخميس ( ،)2017/4/6عملية إنزال جوي في منطقة حمة التبني
ً
ومبنى اإلذاعة ،غربي محافظة ديرالزور .وبدأت عملية اإلنزال ،في تمام الساعة  11ظهرا ،بالتوقيت املحلي،
ً
واستمرت لنصف ساعة تقريبا .وشاركت في العملية قوات خاصة محمولة في مروحيتين ،ترافقهما طائرة
حربية لتأمين الحوامات وفرق اإلنزال.
خ -الجمعة  7نيسان /أبريل 2017
• تتواصل املعارك العنيفة بين قوات النظام واملسلحين املوالين لها من جهة ،وتنظيم “الدولة
اإلسالمية” من جهة أخرى ،الجمعة ( 7نيسان /أبريل  ،)2017في محور مقالع السكري ومزارع حداد بريف
مدينة تدمر ،في ريف حمص الشرقي ،وسط تقدم لقوات النظام في املنطقة ،كما دارت اشتباكات في منطقة
مضمار سباق الهجن على طريق مدينة تدمر – الصوانة – خنيفيس بالريف الشرقي لحمص ،وسط
معلومات عن تقدم لقوات النظام في املنطقة وسيطرتها على املضمار.
• سيطرت فصائل املعارضة السورية الجمعة ( ،)2017 /4/7على منطقة «املداجن» ،قرب بلدة
«معردس» في ريف حماة الشمالي .وتمكنت فصائل املعارضة السورية ،من السيطرة على املنطقة ،إثر
معارك استمرت لعدة ساعات مع قوات النظام ،وميليشيا «حزب هللا»،
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ث ً
انيا :املستجدات املحلية والدولية في ما يتعلق بامللف السوري
ّ
املحلية
 -1املستجدات
أ -السبت  1نيسان /أبريل 2017
ّ
 شنت فصائل املعارضة السورية مساء السبت ( 1نيسان /أبريل  ،)2017حملة دهم واعتقاالتلعناصر تابعين لتنظيم الدولة في مدينة «الحراك» في ريف درعا الشرقي.
ب -األحد  2نيسان /أبريل 2017
• قامت قوات املعارضة السورية ،األحد ( 2نيسان /أبريل  ،)2017بإغالق معبر «العروبة» بين مخيم
اليرموك جنوب العاصمة السورية ،وبلدات (يلدا ،ببيال ،وبيت سحم) في ريف دمشق.
• أنشأت مجموعة ناشطين حقوقيين وإعالميين ،األحد ( 2نيسان /أبريل ً ،)2017
مركزا في مدينة
الرستن (20كم شمال مدينة حمص) وسط سورية ،لتوثيق االنتهاكات في املناطق الخارجة عن سيطرة
النظام بحمص.
• قال املجلس املحلي في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي ،األحد ( ،)2017 /4/2إنه بدأ بتجهيز أربع
مدارس إلصالحها وتأهيلها بشكل مستعجل لبدء الدوام الدراس ي خالل األشهر القادمة.
ت -اإلثنين  3نيسان /أبريل 2017
ث -الثالثاء  4نيسان /أبريل 2017
• قصفت مقاتالت النظام الحربية ،الثالثاء ( ،)2017/4/4مدينة خان شيخون ( 60كم جنوب
ً
شهيدا ومئات املصابين بحاالت
مدينة إدلب) شمالي سورية ،بغاز السارين ،ما أدى إلى سقوط أكثر من 85
اختناق.
• دعا "االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية" ،في بيان نشره على موقعه اإللكتروني،
الثالثاء ( 4نيسان /أبريل  ،)2017مجلس األمن إلى عقد جلسة طارئة ،وفتح تحقيق فوري في الجريمة التي
ارتكبتها قوات النظام في مدينة خان شيخون اليوم ،ومحاسبة املجرمين ،مؤك ًدا ّ
شن "قوات النظام غارات
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على مدينة خان شيخون ،بصواريخ ّ
محملة بغازات كيماوية سامة ،تتشابه أعراضها مع أعراض غاز
السارين".
• أصد ت الهيئة العامة في الغوطة الشرقية ً
بيانا ،الثالثاء ( 4نيسان /أبريل  ،)2017أكدت فيه أن
ر
"الثورة السورية هي ثورة حرية وكرامة ،تهدف إلسقاط نظام الفساد واالستبداد والطائفية واإلرهاب"،
ورفض البيان ر ً
ً
ً
قاطعا "تقسيم سورية أو تجزئتها جغر ً
سكانيا ،أو إقامة كانتونات منفصلة على
افيا أو
فضا
أنقاضها تحت أي عنوان طائفي أو قومي" ،وأشارت الهيئة في بيانها إلى مواصلة "طريق الدفاع عن النفس
والدولة املوحدة؛ حتى تحقيق أهداف الشعب السوري".
• بالتزامن مع مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام في مدينة خان شيخون ،وفيما يلف الحزن معظم
السوريين جراء هول الجريمة ،أجبرت ميليشيات "قوات سورية الديمقراطية" السكان في مدينتي منبج وتل
أبيض ،الثالثاء ( ،)2017/4/4على "االحتفال" وحمل صور رئيس "حزب العمال الكردستاني" عبد هللا
ً
أوجالن ،املصنف ً
دوليا كإرهابي ،وذلك بمناسبة عيد ميالده ،األمر الذي اعتبره كثير من املراقبين إسقاطا
لورقة التوت األخيرة عن هذه امليليشيات املتحالفة مع األسد.
ج -األربعاء  5نيسان /أبريل 2017
• أكد املجلس املحلي ملدينة خان شيخون ( 60كم جنوب مدينة إدلب) ،شمالي سورية ،األربعاء (5
نيسان /أبريل  ،)2017استعداده الستقبال وحماية أي لجنة دولية تهدف للتحقيق بشأن هجوم النظام
الكيماوي الذي راح ضحيته املئات.
• جرت عملية تشريح جثث ثالثة سوريين من ضحايا الهجوم الكيميائي ،الذي شنه النظام السوري
على إدلب ،مساء األربعاء ( 5نيسان /أبريل  ،)2017بحضور وفد من منظمة «الصحة العاملية» ،في والية
«أضنة» ،جنوبي تركيا.
• اشتكى أهالي مدينة الرستن بريف حمص الشمالي ،األربعاء ( 5نيسان /أبريل  ،)2017من سوء
تخزين واألضرار التي لحقت باملساعدات الغذائية التي تم توزيعها على األهالي هناك ،واملقدمة من منظمتي
"الفاو" ،والهالل األحمر العربي السوري.
• عقدت "اإلدارة الذاتية" الكردية ،األربعاء ( 5نيسان /أبريل  ،)2017املؤتمر األول للعدالة
االجتماعية على مسرح املركز الثقافي في مدينة عفرين بريف حلب ،تحت عنوان "العدالة والوجدان معرفة
واملعرفة تكمن في التطبيق" ،وذلك بحضور فعاليات مدنية وسياسية وحقوقية .ويهدف املؤتمر لتغيير نظام
املحاكم إلى العدالة االجتماعية التي تعتبر أساس بناء األمة الديمقراطية حسب قول عضو اللجنة
التحضيرية ملؤتمر العدالة االجتماعية وتدعى صباح محمد.
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• نفى عبد الحكيم بشار ،نائب رئيس االئتالف السوري املعارض في مؤتمر صحافي عقد األربعاء
( )2017/4/5في اسطنبول ،أن يكون بحوزة قوات املعارضة أسلحة كيماوية ،وقال :إن هناك من "يدعي أن
ً
مستودعا لألسلحة ،وهو ما ال صحة له".
النظام السوري قصف
ح -الخميس  6نيسان /أبريل 2017
• قال بشار األسد في مقابلة مع صحيفة «فيسرنجي لست» الكرواتية ،الخميس ( 6نيسان /أبريل
 ،)2017إن دول الخليج العربي هي «دول تابعة ال تجرؤ على أن تقول ال» ،كاشفا أن «البعض منهم يقول لنا
نحن معكم ولكن ال نستطيع أن نعبر عن ذلك ..نتمنى لكم االنتصار في حربكم والحفاظ على سورية موحدة
وهزيمة اإلرهابيين».
ً
• أبرم «جيش إدلب الحر» التابع للمعارضة السورية ،و«هيئة تحرير الشام» اتفاقا ،على خلفية
اغتيال العقيد في جيش إدلب «علي السماحي» ،الخميس ( 6نيسان /أبريل  ،)2017وذلك حسب ما جاء في
بيان لهما .ويقض ي االتفاق بين الطرفين حسب ما جاء في البيان بـ «تشكيل محكمة شرعية من الدكتور
مظهر الويس ،والشيخ أحمد علوان ،على أن يتفق الطرفان على ّ
مرجح مستقل في حال الخالف بمدة
أقصاها أسبوع».
• صدرت "املحكمة الشرعية" في حمص ،الخميس ( 6نيسان /أبريل  ،)2017قرارا تمنع فيه إجراء أي
تسوية أو "مصالحة" مع النظام لكافة الجهات واألشخاص املتواجدين في ريف حمص الشمالي ،وسط
البالد .وجاء في البيان ،الذي نشر على الصفحة الرسمية للمحكمة في موقع "فيسبوك" ،أنه "سيعاقب كل
من يخالف القرار ،وستشدد العقوبة ملن يدعو إلجراء تسويات مع النظام في مناطق ريف حمص الشمالي".
خ -الجمعة  7نيسان /أبريل 2017
• تعرض مطار الشعيرات (الذي انطلقت منه الطيرات التي قصفت املدنيين في "خان شيخون"
بالسالح الكيميائي) الواقع على بعد نحو  25كلم ،جنوب شرق مدينة حمص ،لتدمير شبه كامل ،جراء
ً
قصفه من قبل مدمرتين أميركيتين في شرق البحر املتوسط ،بأكثر من خمسين صاروخا من نوع "توماهوك"
فجر الجمعة ( 7نيسان /أبريل  .)2017وكان املطار املدمر يعد ثاني أكبر مطار في سورية ،ويضم بشكل
رئيس ي طائرات حربية من طراز ((سوخوي  22وسوخوي  24وميغ .))23
• اعتبر الجيش السوري الحر ،في بيان نشر على مواقع التواصل االجتماعي ،الجمعة (،)2017/4/7
أن القصف الصاورخي األمريكي ملطار الشعيرات العسكري التابع للنظام ،هو "الخطوة األولى في االتجاه
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الصحيح" نحو تحمل املجتمع الدولي مسؤوليته بحماية املدنيين ،وأن هذه الضربة تعتبر نقطة تحول في
"مكافحة اإلفالت من العقاب".
 -2املستجدات الدولية في ما يتعلق بامللف السوري
متعلقات األسبوع السابق:
• صرح املتحدث باسم الرئاسة التركية ،إبراهيم قالن ،الجمعة ( ،)2017 /3 /31بأن إعالن تركيا
انتهاء عملية "درع الفرات" ال ينبغي أن ُيفسر بأن أنقرة "لن تهتم باملخاطر األمنية شمالي سورية ،أو أنها
ستتوقف عن لعب دور هناك".
• قال املسؤول التركي "إبراهيم قالن" في تصريحات صحافية ،الجمعة ( :)2017 /3 /31إن
ً
"اإلجراءات والتدابير األمنية مستمرة في أعلى مستوى في تلك املنطقة ً
موضحا أن "درع الفرات" أدت
حاليا"،
ً
"إلى تطهير قرابة  2100كم مربعً ،
وانتهاء بمنطقة الباب.
بدءا من مدينة جرابلس،
• أثارت تصريحات اإلدارة األميركية ،حول أن "مصير األسد لم يعد من أولوياتها" استياء كل من
العضوين الجمهوريين في مجلس الشيوخ األميركي "ليندس ي غراهام" ،و"جون ماكين".
ّ
• وحذر "جون ماكين" الذي يرأس لجنة القوات املسلحة في مجلس الشيوخ في بيان نشره في موقعه
اإللكتروني ،من "أن بقاء األسد في موقعه يعني أننا مشتركون معه و(الرئيس الروس ي فالديمير) بوتين في
مجازرهما التي أدت إلى سقوط أكثر من  400ألف قتيل سوري ،وتسببت في  6ماليين الجئ".
• اختتم املبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي مستورا ،الجمعة ( ،)2017 /3 /31جولة مفاوضات
جنيف  5بالتأكيد على أن "األطراف السورية مستعدة للمشاركة في جنيف ً ،"6
ومبينا أن "جميع املدعوين
ملفاوضات جنيف ،5شاركوا في تفاصيل وجوهر املناقشات التي اتسمت بالجدية والتفاعلية".
• وقال دي مستورا ،خالل مؤتمر صحافي عقده ،الجمعة ( ،)2017 /3 /31إن موعد الجولة الجديدة
مرتبط بمشاورات سيجريها مع مجلس األمن واألمين العام لألمم املتحدة "أنطونيو غوتيريس" ،نهاية األسبوع
املقبل.
أ -السبت  1نيسان /أبريل2017
تسلمت السفيرة األميركية في األمم املتحدة نيكي هايلي ،رئاسة مجلس األمن الدولي لشهر نيسان /إبريل
الجاري ،ابتداء من السبت ( 1نيسان /أبريل  ،)2017في وقت ما زالت تصريحات املسؤولين األميركيين حول
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ً
ً
متعرجا وغير واضح املعالم ،يشبه ً
خطا ً
تماما سياسة دونالد ترامب منذ
بيانيا
نظام بشار األسد ،تأخذ
استالمه مقاليد الحكم في البيت األبيض.
ب -األحد  2نيسان /أبريل2017
• خصصت منظمات إنسانية غير حكومية اجتمعت في العاصمة القطرية الدوحة ،األحد (/4/2
ً
تمهيدا ملؤتمر دولي يقام في
 262 ،)2017مليون دوالر دعما لالستجابة اإلنسانية في سورية .وكان االجتماع
العاصمة البلجيكية بروكسل ،حول امللف اإلنساني في سورية يعقد في ( 4نيسان /أبريل.)2017
• أقيمت مساء األحد ( 2نيسان /أبريل )2017في إحدى قواعد سالح الجو اإلسرائيلي مراسم تدشين
ً
ُ
منظومة "العصا السحرية" املضادة للصواريخ متوسطة املدى التي ستسمى من اآلن فصاعدا "مقالع داود".
ت -اإلثنين  3نيسان /أبريل2017
• أكد وزراء خارجية االتحاد األوربي ،اإلثنين ( 3نيسان /أبريل  ،)2017في اجتماع لهم في
لوكسمبورغ ،بحثوا خالله القضايا العربية ،وسورية في املقدمة ،أنه "ال يمكن للرئيس السوري بشار األسد
البقاء في السلطة في ختام املرحلة االنتقالية السياسية التي يدعون إليها" ،وذلك ر ًدا على ما بدا أنه ّ
تحول في
املوقف األميركي.
• قال وزير الخارجية الهولندي "برت كوندرس" في اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي ،اإلثنين
ً
( 3نيسان /أبريل " :)2017كان موقفنا على الدوام نفسه ولم ّ
يتغير ً
يوما ،ال أعتقد أن هناك مستقبال لألسد،
لكن القرار يعود للشعب السوري".
• قال وزير الخارجية الفرنس ي "جان مارك آيرولت" ،في اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي،
ّ
نتصور للحظة أن األسد يمكن أن يدير سورية ،طاملا أنه
اإلثنين ( 3نيسان /أبريل " :)2017ال نستطيع أن
يتحمل مسؤولية الوضع الراهن ،وأكثر من  300ألف قتيل ،وسجناء اليزالون تحت التعذيب ،وبلد مدمر".
• قال وزير الخارجية األملاني" سيغمار غابريال" ،في اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي ،اإلثنين
( 3نيسان /أبريل " :)2017لقد قلنا على الدوام أن السوريين وحدهم يقررن ْ
من سيكون رئيسهم ،وأنه من
غير املجدي تسوية مسألة األسد في البداية ألن ذلك سيقود إلى طريق مسدود" .وأضاف "غابريال"" :لكن
هناك ً
أمرا غير مقبول ،وهو أن يبقى ديكتاتور ارتكب مثل هذه الجرائم الرهيبة في املنطقة في منصبه دون
عقاب.
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• قالت منسقة السياسة الخارجية األوروبية ،فيدريكا موغيريني ،اإلثنين ( 3نيسان /أبريل 2017في
تصريحات صحافية على هامش اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي في "لوكسمبورغ" ،تمحور حول
إقرار االستراتيجية األوروبية بخصوص سوريةإن االستراتيجية املتوقعة "ستشكل أساس املساهمة
األوروبية في املؤتمر الدولي حول سورية ،املقرر عقده في بروكسل اليوم الثالثاء".
• أعلن الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،وذلك خالل كلمة له في افتتاح مشروعات خيرية في
مدينة طرابزون شمالي تركيا ،اإلثنين ( 3نيسان /أبريل  ،)2017أن بالده تجري تحضيراتها؛ "لتنفيذ عمليات
أخرى في سورية ضد املنظمات اإلرهابية ،بعد انتهاء املرحلة األولى من عملية "درع الفرات" التي طهرت مدينة
مؤكدا "التحضير لعمليات أخرى ً
الباب من عناصر تنظيم "الدولة اإلسالمية"ً ،
الحقا".
• وقع وزراء الطاقة من إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا واالتحاد األوروبي ،اإلثنين ( 3نيسان/
ً
أبريل ً ،)2017
قدما بمشروع ّ
مشتركا يقض ي بالدفع ً
مد أنبوب غاز طبيعي من طريق البحر من
إعالنا
ً
وتعقيبا على ذلك قال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينيتس [الليكود] في تصريحات
إسرائيل إلى أوروبا.
أدلى بها إلى وسائل إعالم ،إن إسرائيل بدأت من اآلن تؤدي دو ًرا ًّ
مهما في مجال مرافق الطاقة العاملية .وذكرت
مصادر مسؤولة في وزارة الطاقة اإلسرائيلية أنه من املقرر أن تتم عملية مد األنبوب خالل  8سنوات وتقدر
كلفته بـ  20مليار شيكل.
• وقع وزراء الطاقة من إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا واالتحاد األوروبي ،اإلثنين ( 3نيسان/
ً
أبريل ً ،)2017
قدما بمشروع ّ
مشتركا يقض ي بالدفع ً
مد أنبوب غاز طبيعي من طريق البحر من
إعالنا
ً
وتعقيبا على ذلك قال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينيتس [الليكود] في تصريحات
إسرائيل إلى أوروبا.
أدلى بها إلى وسائل إعالم ،إن إسرائيل بدأت من اآلن تؤدي دو ًرا ًّ
مهما في مجال مرافق الطاقة العاملية .وذكرت
مصادر مسؤولة في وزارة الطاقة اإلسرائيلية أنه من املقرر أن تتم عملية مد األنبوب خالل  8سنوات وتقدر
كلفته بـ  20مليار شيكل.
ث -الثالثاء  4نيسان /أبريل2017
• أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الثالثاء ( 4نيسان /أبريل  ،)2017أن طائرات النظام السوري
هي التي نفذت الغارات الجوية على مدينة «خان شيخون» جنوبي إدلب .وأشارت السلطات الروسية أن
ً
مستودعا لألسلحة الكيميائية» يتبع للمعارضة
الغارات التي قصف بها طيران النظام املدينة ،استهدفت «
ً
السورية ،حسب زعمها ،مشيرة أن املقاتالت السورية لم تنفذ أي صواريخ أو قنابل تحوي مواد سامة.
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• نشر املتحدث باسم الحكومة األملانية «ستيفان سيبرت» على حسابه بموقع تويتر تصريحات
للمستشارة األملانية «أنجيال ميركل» ،الثالثاء ( 4نيسان /أبريل  ،)2017إذ أدانت هجوم النظام السوري
باألسلحة الكيميائية في محافظة إدلب السورية قائلة« :يجب معاقبة جرائم حرب من هذا النوع».
ّ
صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي «فيدريكا موغريني» ،الثالثاء ( 4نيسان/
•
أبريل  ،)2017أن« :نظام األسد يتحمل مسؤولية الهجمات الكيماوية املريعة».
• دعت فرنسا ،الثالثاء ( 4نيسان /أبريل  ،)2017إلى عقد جلسة طارئة ملجلس األمن الدولي،
للتحقيق بخصوص قصف الغازات السامة في مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.
ج -األربعاء  5نيسان /أبريل2017
• عقد مجلس األمن الدولي ،األربعاء ( 5نيسان /أبريل  ،)2017اجتماعا طارئا عقب الهجوم الكيماوي
على مدينة خان شيخون ( 60كم جنوب مدينة إدلب) ،شمالي سورية ،للتصويت على مسودة قرار قدمتها
الواليات املتحدة األمريكية ،وفرنسا ،وبريطانيا ،تدين الهجوم ،وسط معارضة روسيا ملشروع القرار.
ويطلب مشروع القرار من النظام السوري تسليم املحققين خطط الطيران ،وكل املعلومات املتعلقة
بالعمليات العسكرية التي كان يقوم بها حينها ،كما يهدد مشروع القرار بفرض عقوبات بموجب الفصل
السابع من ميثاق االمم املتحدة.
• قال األمين العام لألمم املتحدة "أنطونيو غوتيريس ،األربعاء ( :)2017 /4/5إن "جرائم حرب ما تزال
ترتكب في سورية" ،ووصف هجوم النظام السوري بالغازات السامة على مدينة خان شيخون في إدلب بأنه
ّ
"مروع".
• اتهم املندوب الفرنس ي في مجلس األمن "فرانسوا ديالتر" خالل كلمته في اجتماع مجلس األمن،
األربعاء ( 5نيسان /أبريل  ،)2017النظام السوري بشن هجمات كيماوية ،على مدينة خان شيخون ،ودعا
إلى تفكيك قدرات النظام الكيماوية .كما حمل "ديالتر" روسيا "جزء" من املسؤولية ،في حين أكد أن مجزرة
خان شيخون لم تنتج عن تفجير مخزن "للمعارضة" ،في إشارة إلى روسيا التي حملت مسؤولية الهجوم
الكيمياوي "النفجار مستودع كيمائي" تسيطر عليه الفصائل العسكرية.
• دعا املندوب البريطاني "ماثيو رايكروفت" خالل كلمته في اجتماع مجلس األمن ،األربعاء ( 5نيسان/
أبريل  ،)2017روسيا إلى وقف عرقلة قرارات مجلس األمن ،ونفى أن يكون الهجوم "إرهابيا" أو قامت به
"املعارضة".
• اجتمع عدد من األهالي والناشطين في مدينة «حلبجة» بإقليم كردستان ،األربعاء ( 5نيسان /أبريل
ً
 ،)2017في وقفة تضامنية ،تنديدا بالهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة خان شيخون جنوب إدلب.
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وطالب أهالي املدينة التي تعرضت لقصف باألسلحة الكيميائية على يد النظام السابق ،دول العالم
بالتدخل فيما يجري بشمالي سورية ،واصفين الهجوم الذي راح ضحيته أطفال ونساء وكبار السن ،بـ
ً
«لعمل الال إنساني» ،وفقا ملصادر إعالمية عراقية.
ً
• ّ
وجه تنظيم الدولة اإلسالمية ،األربعاء ( 5نيسان /أبريل  ،)2017تهديدا هو األعنف تجاه األردن،
ً
داعيا أنصاره إلى التحرك من أجل تنفيذ عمليات على غرار هجوم «الكرك».
• أكد الرئيس األميركي «دونالد ترامب» ،األربعاء ( 5نيسان /أبريل  ،)2017خالل مؤتمر صحفي مع
العاهل األردني «عبد هللا الثاني» ،أن موقفه من األسد تغير ،وأن الهجوم على «خان شيخون» جنوب إدلب،
ً
والذي ُيعتقد أنه كيميائي «تجاوز خطوطا كثيرة» ،في إشارة منه إلى استخدام النظام السوري السالح
الكيميائي .ووصف «ترامب» ما حدث في «خان شيخون» جنوب إدلب ،خالل مؤتمره الصحفي "بالهجوم
الكيميائي الوحش ي" ضد مدنيين أبرياء ونساء وأطفال وحتى رضع.
• أكدت منظمة الصحة العاملية ،األربعاء ( 5نيسان /أبريل  ،)2017أن "ضحايا هجوم في سورية
ُ
يشتبه في أنه نفذ بأسلحة كيماوية الثالثاء ،ظهرت عليهم أعراض تماثل ردة الفعل على استنشاق غاز
أعصاب".
ح -الخميس  6نيسان /أبريل2017
• قالت ميركل في مؤتمر صحفي ،الخميس ( 6نيسان /أبريل  ،)2017إن على من عارضوا صدور قرار
من مجلس األمن التفكير في املسؤولية التي يتحملونها ،وكانت تشير بذلك إلى معارضة روسيا مشروع القرار
األميركي الفرنس ي البريطاني الذي يدعو للتحقيق في الهجوم على خان شيخون ،ومحاسبة مرتكبيه.
• أعلنت رئيسة بلدية غازي عينتاب «فاطمة شاهين» ،في تصريحات نقلتها وكالة "دوغان" التركية،
الخميس ( 6نيسان /أبريل  )2017أن« :العمل على إعادة الحياة ملدينة الباب قد بدأ» .وأضافت "شاهين"
أنه« :من املنتظر إرسال طاقم من تركيا من أجل البنية التحتية للمياه والكهرباء».
• قالت وسائل إعالم ،الخميس ( 6نيسان /أبريل  ،)2017إن الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،يدرس
خيار التدخل العسكري في سورية عقب الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون ( 60كم جنوب مدينة
إدلب) ،شمالي سورية .وبحسب ما نقلت وسائل اإلعالم عن مسؤول أمريكي ،إن وزارة الدفاع األمريكية
(البنتاغون) تبحث مع البيت األبيض الخيارات العسكرية ،والتي تشمل فرض حظر طيران على النظام.
• وزعت روسيا ،اليوم الخميس ،مشروع قرار في مجلس األمن التابع لألمم املتحدة حول الهجوم
الكيماوي على مدينة خان شيخون ( 60كم جنوب مدينة إدلب) ،شمالي سورية ،لم يورد أي بنود تتضمن
التحقيق مع النظام.
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• قالت وزارة الخارجية الروسية ،الجمعة ( 7نيسان /أبريل  ،)2017إن روسيا تريد عقد اجتماع
طارئ لـ "مجلس األمن الدولي" ،ملناقشة الضربات الصاروخية األميركية في سورية ،والتي وصفتها بأنها خطوة
ً
"طائشة" .وقالت الوزارة في بيان لها ،إن روسيا "ستعلق أيضا العمل باتفاق للسالمة الجوية مع الواليات
املتحدة في األجواء السورية" .وأضافت" :هذه ليست املرة األولى التي تلجأ فيها الواليات املتحدة ملثل هذه
الخطوة الطائشة التي ال تساهم إال في تفاقم املشاكل القائمة وتهدد األمن العاملي" .وزعمت الوزارة إنه "من
ً
الواضح أن الضربات الصاروخية األميركية كان مخططا لها قبل واقعة إدلب".
• أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها ،الجمعة ( 7نيسان /أبريل  ،)2017أنها ترى أن القدس
الغربية عاصمة إلسرائيل ،في حين يجب أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية في
املستقبل ،وأن روسيا ملتزمة بمبادئ األمم املتحدة املتعلقة بتسوية الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي ،والتي
تتضمن التأكيد على كون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.
• أعلن وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" ،في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في
أحد اللقاءات املحلية ،الجمعة ( 7نيسان /أبريل  ،)2017أن بالده تدعم الهجوم الصاروخي األمريكي الذي
ً
معتبرا
استهدف قاعدة الشعيرات الجوية التابعة للنظام السوري بمحافظة حمص ،صباح اليوم الجمعة،
إياه بـ «الخطوة املناسبة» .ولفت "جاويش أوغلو" إلى أن هناك حاجة ملحة في الوقت الحالي إلى تشكيل
ً
مناطق آمنة في سورية أكثر من أي وقت مض ى ،فضال عن ضرورة العمل على توسيع نطاق هذه املناطق.
• اعتقلت السلطات التركية ،الجمعة ( 7نيسان /أبريل  ،)2017قائد طائرة النظام الحربية التي
سقطت ،بداية شهر آذار الفائت ،في والية هاتاي الحدودية مع سورية ،وذلك بعد إتمامه العالج.
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