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ا
أوًل :نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة

()1

تقريبا سقطوا على أرض سورية هذه املدة (من  11إلى  20آذار/مارس) ،منهم ً 586
 900قتيل ً
مدنيا
نسبتهم  65باملئة ،وهي نسبة مرتفعة ً
جدا نسبة إلى املعدالت السابقة ،ومن بين هؤالء القتلى املدنيين 113
ً
طفًل ،نسبتهم إلى القتلى املدنيين  19باملئة ،و 54امرأة نسبتهم  9باملئة.
تركز القتل هذه املدة بصورة أساس في محافظات ريف دمشق وحلب ودير الزور .وبنسبة أقل في إدلب
ودمشق .ونبدأ بريف دمشق حيث ما زالت الغوطة الشرقية ترزح تحت عنف همجي غير مسبوق ،تسبب
ً
ً
شخصا خًلل هذه األيام العشر ،نسبتهم إلى مجموع القتلى  50باملئة ،بمعنى أن مساحة تعادل
بموت 450
 0.0005من مساحة البًلد تحملت لوحدها  50باملئة من إجمالي القتلى .ونسبة القتلى املدنيين منهم 97
ً
باملئة ،من بينهم  80طفًل.
ً
تأتي حلب ثانية بعد ريف دمشق من حيث عدد القتلى ،حيث سقط على أرضها  233قتيًل نسبتهم 26
باملئة ،نسبة املدنيين منهم  38باملئة ،والباقون عسكريون سقط أغلبهم في معركة غصن الزيتون في عفرين،
يتوزعون بين مقاتلين من الجيش الحر ومقاتلين أكراد ،إضافة إلى املقاتلين األتراك الذين بلغ عددهم
ً
بحسب املرصد السوري لحقوق اإلنسان  71قتيًل.
ً
أما دير الزور فكل من سقط على أرضها في هذه املدة ( 145قتيًل) هم من املقاتلين ،يتوزعون بين جيش
األسد وقوات سوريا الديمقراطية ،ومقاتلي داعش ،والسبب هو الحرب التي ما تزال دائرة في الريف الشرقي
لدير الزور لتصفية داعش .هذه الحرب أصبحت تسير على وتيرة منخفضة ،وكأن املطلوب ترك قوة معينة
ً
مجددا عند اللزوم.
من داعش لتوظيفها
ً
فتكا هذه املدة ،حيث حصد  70باملئة ً
تقريبا من القتلى ،وكان
سًلح الجو كان وسيلة القتل األشد
أذكر بالنسبة املذكورة أعًله ،وهي أن  97باملئة من
املسؤول عن قتل  98باملئة من قتلى الغوطة .وللمقارنةِّ ،
قتلى الغوطة من املدنيين ،لنستنتج أن الطيران ال يستهدف سوى املدنيين في الغوطة.
ننتقل إلى املشهد امليداني ،حيث يسيطر حدثان بارزان على هذا املشهد؛ األول هو معركة الغوطة
الشرقية ،والثاني هو معركة عفرين.
ففي الغوطة الشرقية ،أثمر عنف النظام املفرط في جرمه ،وصمت العالم املفرط في سينيكيته
(كلبيته) ،عن انهيار املقاومة في أجزاء واسعة من الغوطة الشرقية ،ودخول قوات النظام إليها ،وتقسيم ما
َ
املحاصر) .وقد بدأ السكان بمغادرة الغوطة إلى مناطق
تبقى منها ( 30باملئة) إلى ثًلث مناطق معزولة (حصار
النظام عبر اإلجراءات املذلة التي يفرضها النظام في العادة على مثل هذه الحاالتً ،
علما بأن السكان رفضوا
ً
دائما فكرة التهجير على الرغم من الجوع والهول ،ولوال دخول قوات النظام ملا خرج شخص واحد .وقد بلغ
()1

يقصد باملدة املرحلة الزمنية التي يغطيها التقرير
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إجمالي املهجرين حتى  20آذار /مارس بحدود  80000شخص بحسب وزارة الدفاع الروسية ،و45000
شخص بحسب األمم املتحدة.
ً
تجمعا للسكان الذين كانوا في طريقهم ملغادرة الغوطة،
نذكر في هذا الشأن أن طائرات النظام قصفت
وقتلت وجرحت العشرات ،لتجدد املروحيات إلقاء البراميل على املكان نفسه .ونذكر ً
أيضا أن طائرات
النظام استهدفت مستودعات املجلس املحلي ملدينة دوما التي خزنت فيها املساعدات األممية ،ما أدى إلى
ً
احتراق جزء منها .وال ننس ى قصف ملجأ لألطفال راح ضحيته  16طفًل وأربع نساء.
في عفرين نجد أن معركة غصن الزيتون تضع أوزارها بعد أن سيطرت القوات التركية وحلفاؤها من
فصائل (الجيش الحر) على مدينة عفرين ،بعد انسحاب وحدات حماية الشعب منها من دون مقاومة تذكر،
وأنباء عن نزوح  200ألف شخص من عفرين ،وبقائهم بًل مأوى وبًل غذاء بحسب اإلدارة الذاتية الكردية.
وعلى الرغم من انخفاض عدد الجرائم واالنتهاكات التي رافقت هذه املعركة ،نسبة إلى غيرها ،فقد
ارتكبت قوات من الجيش الحر عمليات سطو وسرقة مشينة ،وكان رد فعل قيادة "الفيلق الثالث" و "وزارة
ُ
فطرد قادة عسكريون متورطونُ ،
ً
ً
واعت ِّقل
الدفاع في الحكومة املؤقتة" على تلك الجريمة سريعا وحازماِّ ،
أكثر من  150مقاتل متورط في أعمال السرقة.
في املشهد امليداني نرصد انتصارات ملحوظة لتنظيم داعش على قوات النظام في غير منطقة ،فقد
فرض سيطرته على حي القدم بالكامل ،وسيطر على محطة ضخ النفط ( )T2في بادية البوكمال.
على الصعيد الدولي ،نرصد إصرار موسكو على عرقلة أي جهد أممي للتدخل في الوضع اإلنساني في
ً
ً
اجتماعا ملجلس األمن الدولي لبحث وضع حقوق اإلنسان في سورية .ونرصد
مجددا
سورية ،حيث عرقلت
ً
ً
ً
تصعيدا ً
فرنسيا بصورة خاصة ،ضد نظام األسد ،وحديثا يزداد قوة عن استعداد فرنسا منفردة
غربيا،
لضرب مواقع لنظام األسد في احال استخدامه األسلحة الكيماوية ضد شعبه.
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ا
ثانيا :الضحايا
 .1بيانات عن الضحايا ()2
الجدول رقم ( )1أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات
ضحايا الثلث الثاني من شهر آذار /مارس  - 2018حسب الفئة
دمشق

ريف دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

حمص

حماة

حلب

%

3%

50%

0%

0%

أدلب

مج ال قتلى حسب المحافظة

26

449

2

0

طرطوس

مج ال قتلى المدنيين

17

437

1

1

419

47%

0

0

0

1

586

65%

0

145

1

898

100%

0%

16%

0%

100%

الالذقية

رجل مدني

9

322

54

6%

الرقة

امرأة

4

35

113

13%

145

1

144

1

18

10

4

10

2

2

67

16

0

0

3

2

89

36

0

0

4

2

233

36

0

0

0%

0%

0%

26%

4%

0%

0%

1

دير الزور

طفل

4

80

312

35%

الحسكة

مقاتل

9

12

1

مج الفئة

الفئة

%

جدول رقم ()1

 .1مًلحظات على البيانات:
 يتم إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة ،فجمل مثل (سقوط عدد كبير من القتلى) أو (سقوط عشرات القتلى)ال تكفي للتسجيل ،ويتم إهمالها أو إيرادها في الفقرة (أخبار عن الضحايا) .لذلك يكون العدد املسجل لدينا ً
غالبا أقل من
العدد الحقيقي.
ً
ً
 عند ورود أعداد من دون تفصيل في الفئات ،نعد القتلى جميعهم من الرجال ،وهذا يعني ارتفاعا وهميا في أعداد القتلىاملسجلين من الرجال ،يقابله انخفاض وهمي في أعداد املسجلين من باقي الفئات.
 القتلى من األطفال ال نهتم بجنسهم ،وهذا يعني أن الرقم املسجل من القتلى النساء ،يمثل البالغات فقط. -تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر وليس تاريخ حدوث القتل
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والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم بحسب الفئة:
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والجدول رقم ( )2أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات ()3
ضحايا الثلث الثاني شهر آذار  /مارس  - 2018حسب وسيلة القتل
دمشق

ريف دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

حمص

حماة

حلب

أدلب

طرطوس

الالذقية

الرقة

دير الزور

الحسكة

مج الفئة

%

أسلحة ووسائل تقليدية
اشتباكات ومعارك عادية

24

مفخخات وألغام وقذائف غير
منفجرة
تعذيب وإعدامات

2

قصف جوي

10

2

1

439
1

1

2

123

1

95

256

29%

97

35

50

621

69%

13

1

اغتيال وقنص

1

أخرى
مج ضحايا األسلحة التقليدية

26

449

2

0

0

4

2

233

36

0

0

0

145

1

17

2%

3

0%

1

0%

0

0%

898

100%

أسلحة محرمة دوليا ً
كيماوية

0

0%

أخرى

0

0%

مج ضحايا األسلحة المحرمة
دوليا ً

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

إجمالي ال ضحايا

26

449

2

0

0

4

2

233

36

0

0

0

145

1

898

100%

%

3%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

26%

4%

0%

0%

0%

16%

0%

100%

جدول رقم ()2
والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم ()2

( )3وردت أخبار كثيرة عن مقتل أشخاص باستخدام أسلحة محرمة دول ًيا ،لكننا لم نستطع التأكد منها ،فرأينا إهمالها،
لكن األخبار موجودة في التقرير
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أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب املحافظات:

أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا بحسب املحافظة ،مرتبة بحسب العدد
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 .2أخبارعن الضحايا

ً
ً
جثمانا في حديقة عامة ،وسط القصف
مؤخرا سبعين
أ .دفن األهالي واملجلس املحلي في مدينة دوما
املباشر لقوات النظام السوري وروسيا على املقبرة الرئيسة في املدينة املحاصرة بالغوطة الشرقية.
/سمارت – /11.03.2018
ب .قالت مديرية صحة ريف دمشق إن ً 1201
مدنيا قتلوا وأصيب  8804آخرون بجروح متفاوتة خًلل
ثًلثة أسابيع من حملة قوات النظام السوري املدعومة من روسيا على مدن وبلدات غوطة دمشق
الشرقية .وأوضحت أن عدد القتلى األطفال بلغ  209في ما قتلت  213امرأة/ .سمارت –
/13.03.2018
ج .أعلن والد الناشط السوري غياث مطر مقتل نجله الثاني حازم مطر ،تحت التعذيب في أقبية
معتقًلت نظام األسد ،بعد خمس سنوات من اعتقاله/ .جيرون – /19.03.2018
د .ارتفع عدد القتلى الذين قضوا في مجزرة امللجأ التي نفذتها طائرات روسية عبر استهداف امللجأ
ً
ً
الواقع في قبو مدرسة دار السًلم بمدينة عربين إلى  20قتيًل هم  16طفًل و 4سيدات ،وذلك مساء
 20آذار /مارس /املرصد السوري – /20.03.2018

ا
ثالثا :التغييب القسري
 .1أخبارعن التغييب القسري
أ .اعتقل تنظيم داعش  4مدنيين في مدينة الشعفة بريف ديرالزور ،في  12آذار/ .الشبكة السورية
لحقوق اإلنسان – /12.03.2018
ب .اعتقلت هيئة تحرير الشام املحامي عبدو العلي في مدينة الدانا بريف محافظة إدلب ،في  15آذار
/الشبكة السورية – /16.03.2018
ج .اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية الكردية  10شبان بريف دير الزور الشمالي ،بهدف التجنيد اإلجباري،
واقتادتهم إلى جهة مجهولة/ .الشبكة السورية لحقوق اإلنسان – /16.03.2018
د .اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية الكردية  3شباب في جامعة الفرات وسط الحسكة/ .الشبكة
السورية لحقوق اإلنسان – /16.03.2018
ه .اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية الكردية ً 13
شابا في مدينة الحسكة بهدف التجنيد اإلجباري،
واقتادتهم إلى جهة مجهولة/ .الشبكة السورية لحقوق اإلنسان – /19.03.2018
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ر ا
ابعا :النزوح واللجوء والجاليات
 .1أخبارعن النزوح
ً
شخصا ،بينهم مقاتلون في
أ .وصل يوم الثًلثاء من حي القدم الدمشقي إلى معبر قلعة املضيق 1258
فصائل املعارضة ،وقد اتجه  1055منهم إلى إدلب ،و 203إلى جرابلس/ .جيرون – /13.03.2018
ً
أعدادا كبيرة من
ب .ذكر املجلس املحلي ملدينة بصر الحرير بريف درعا ،في بيان أصدره اليوم ،أن "
أهالي املدينة والبلدات املحيطة بها ،نزحوا إلى مناطق متفرقة ،شرق حوران وغربها؛ ما أدى إلى
تفاقم األزمة ،وزيادة األعباء على مجلس املدينة/ .جيرون – /13.03.2018
ج .وصل نحو  300عائلة نازحة من منطقة عفرين ،الثًلثاء ،إلى مدينة إعزاز املجاورة والواقعة تحت
سيطرة الجيش السوري الحر/ .سمارت – /13.03.2018
د .وصل فجر اليوم الجمعة نحو مئتي مدني من مهجري حي القدم الدمشقي إلى إدلب ،قادمين من
مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي ،بعد أن رفضت فصائل جرابلس دخولهم ،بذريعة غياب
ُ
التنسيق بين (الهًلل األحمر السوري) ونظيره التركي ،قبيل خروج القوافل من العاصمة دمشق.
/جيرون – /16.03.2018
ه .ما تزال عمليات خروج املدنيين من الغوطة الشرقية إلى مناطق وجود النظام ،مستمرة منذ صباح
اليوم ،وقد ارتفع عدد الخارجين إلى نحو  50ألف مدني خًلل أقل من  72ساعة متتالية/ .املرصد
السوري – /17.03.2018
و .يستمر نزوح عشرات العائًلت من مدن وبلدات يف د عا الشرقي باتجاه مناطق أكثر ً
أمنا؛ بسبب
ر ر
استمرار الغارات الجوية لقوات نظام األسد ،على الرغم من وقوعها ضمن مناطق اتفاق (خفض
التصعيد) /جيرون – /19.03.2018
ز .قالت األمم املتحدة في بيان لها ،إن  45ألف مدني غادروا الغوطة الشرقية منذ الثالث عشر من
آذار الحالي ،سبعون باملئة منهم أطفال ونساء/ .سمارت – /20.03.2018

 .2أخبارعن اللجوء والجاليات
أ .فازت السيدة سورية األصل الدكتورة ه ـزار مــوفــق الـمـهــايـنــي بجائزة (املرأة املثالية) في كندا؛
لدعمها األطفال السوريين املهجرين في قطاع التعليم ،وتسلمت الدكتورة هزار الجائزة في حفل
ُ
رسمي كرمت فيه  10سيدات من دول مختلفة/ .جيرون – /14.03.2018
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ب .أعلنت املفوضية األوروبية يوم األربعاء تقديم دفعة مالية جديدة إلى تركيا تبلغ " 3مليارات يورو"،
في إطار مساعدتها في استقبال الًلجئين السوريين على أراضيها/ .جيرون – /14.03.2018

ا
خامسا :املشهد امليداني
 .1تطورات املشهد امليداني في املناطق الساخنة ()6
()5( )4

تطورات املشهد امليداني في الغوطة الشرقية
أ .أعلنت قوات النظام السوري فصل الغوطة الشرقية املحاصرة لقسمين شمالي وجنوبي ،بعد
سيطرتها على بلدة مديرا ،األحد ،من دون تعليق من فصائل معركة "بأنهم ظلموا" أو "جيش
اإلسًلم" .وقالت إن السيطرة على مديرا مكنت عناصر قوات النظام املوجودين في بلدة مسرابا
االلتقاء مع اآلخرين املحاصرين في إدارة املركبات بمدينة حرستا/ .سمارت – /11.03.2018
ً
ً
جثمانا في حديقة عامة ،وسط القصف
مؤخرا سبعين
ب .دفن األهالي واملجلس املحلي في مدينة دوما
املباشر لقوات النظام السوري وروسيا على املقبرة الرئيسة في املدينة املحاصرة بالغوطة الشرقية.
/سمارت – /11.03.2018
ج .نسبت وكاالت أنباء روسية إلى عقيد سوري أن الجيش السوري أعلن يوم االثنين عثوره على ورشة
ملقاتلي املعارضة في الغوطة الشرقية تستخدم في إنتاج أسلحة كيماوية/ .رويترز – /12.03.2018
د .قالت جماعة جيش اإلسًلم ،إحدى جماعات املعارضة املسلحة الرئيسة في الغوطة الشرقية ،يوم
االثنين إنها توصلت إلى اتفاق مع روسيا من خًلل األمم املتحدة على إجًلء الجرحى من الجيب
املحاصر قرب دمشق/ .رويترز – /12.03.2018
ه .قالت مديرية صحة ريف دمشق إن ً 1201
مدنيا قتلوا ،وأصيب  8804آخرون بجروح متفاوتة
خًلل ثًلثة أسابيع من حملة قوات النظام السوري املدعومة من روسيا على مدن وبلدات غوطة
دمشق الشرقية .وأوضحت أن عدد القتلى األطفال بلغ  209في ما قتلت  213امرأة/ .سمارت –
/13.03.2018

( )4يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية ،وما يتعلق بها.
( )5ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.
( )6يقصد باملناطق الساخنة ،املناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية كبيرة ومؤثرة ،وهذه موقتة ،وتتغير بين مدة وأخرى.
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و .أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،األربعاء ،عن توقف العمليات العسكرية جميعها في مدينة دوما في
الغوطة الشرقية .وقال البيان إن الوضع في الغوطة الشرقية يتجه نحو "االستقرار"/ .سمارت –
/14.03.2018
ز .قال املتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن جهاز االستخبارات الوطنية
التركي يعمل على إخراج مقاتلي جبهة النصرة من الغوطة الشرقية املحاصرة/ .رويترز –
/15.03.2018
ح .قال الدفاع املدني في الغوطة الشرقية إن قوات النظام استهدفت األحياء السكنية في مدينة
حمورية بغاز "الكلور السام" ،ما أسفر عن حاالت اختناق في صفوف املدنيين معظمها من األطفال
والنساء/ .سمارت – /15.03.2018
ط .استهدفت قوات األسد مدينة زملكا بالغوطة الشرقية بعشرات الغارات الجوية ،بينها صواريخ
ً
تحتوي الغازات السامة ،خلفت أكثر من  12قتيًل وعشرات الجرحى وحاالت اختناق ،بينهم أطفال
ونساء ،واستهدفت قوات األسد مدينة حمورية وبلدة حزة بالغازات السامة التي تسببت بحاالت
اختناق كثيرة بين املدنيين .وتعرضت مدينة حمورية لقصف جوي وأ ض ي مكثف ً
جدا ،استخدمت
ر
به صواريخ الفوسفور والنابالم الحارق والكيماوي وصواريخ الفيل/ .شام – /15.03.2018
ي .قال املرصد السوري لحقوق اإلنسان ،يوم الخميس ،إن عدد األشخاص الذين غادروا الغوطة
الشرقية إلى مواقع الحكومة ارتفع إلى  12500على األقل .وغالبيتهم يخرجون من كفر بطنا
وحمورية وجسرين وسقبا/ .رويترز /15.03.2018 -
ك .رفضت جماعة فيلق الرحمن ،وهي إحدى جماعات املعارضة املسلحة الرئيسة التي تنشط في
ً
مقترحا من روسيا إلجراء محادثات داخل سورية بشأن االستسًلم
الغوطة الشرقية ،يوم الجمعة،
ومغادرة الغوطة /رويترز – /16.03.2018
ل .قال الجيش السوري يوم الجمعة إنه استعاد مع حلفائه  70في املئة من األراض ي التي كانت تحت
سيطرة املعارضة في الغوطة الشرقية/ .رويترز – /16.03.2018
م .وقال الدفاع املدني السوري إن غارات لطائرات حربية يرجح أنها روسية استهدفت األحياء السكنية
ً
وسوقا شعبية في كفربطنا ،ما أدى إلى مقتل ًّ 61
مدنيا في حصيلة أولية ،وجرح عشرات آخرين تعمل
فرقه على إسعافهم/ .سمارت – /16.03.2018
ن .قال مصدر لـ"سمارت" ،الجمعة ،إن قوات النظام السوري منعت املدنيين الذين خرجوا من
الغوطة الشرقية من التوجه ألي محافظة سورية باستثناء دمشق/ .سمارت – /16.03.2018
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س .شنت الطائرات الحربية غارات عدة على تجمع األهالي بين مدينة زملكا وبلدة حزة ،حيث كانوا
يحاولون الوصول إلى بلدة حمورية للخروج إلى مناطق النظام .وقال مصدر محلي في زملكا إن
عشرات القتلى والجرحى ما يزالون في الشوارع من دون القدرة على انتشالهم ،بسبب عودة
مروحيات النظام إلى إلقاء براميل متفجرة على املكان ذاته/ .سمارت – /17.03.2018
ً
ع .ذكرت وكالة إنترفاكس لألنباء نقًل عن مركز املصالحة في سوريا الذي تديره وزارة الدفاع الروسية
إن أكثر من  20ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية عبر مدينة حمورية منذ بداية يوم األحد.
/رويترز – /18.03.2018
ف .وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" ،األحد ،مقتل ًّ 738
مدنيا في الغوطة الشرقية بعد ثًلث
أسابع على تبني مجلس األمن الدولي للقرار " "2401حول هدنة ملدة ثًلثين ً
يوما في سورية .وذكر
ً
البيان أن من بين القتلى  116طفًل و 70امرأة نتيجة قصف روسيا وقوات النظام على املنطقة.
/سمارت – /18.03.2018
ص .قال التلفزيون السوري إن الجيش السوري أمهل مقاتلي املعارضة في حرستا بالغوطة الشرقية
حتى الثالثة من عصر يوم األحد لًلنسحاب/ .رويترز – /18.03.2018
ق .قال الناطق باسم "جيش اإلسًلم" حمزة بيرقدار ،األحد" ،ما زلنا ندافع عن الغوطة الشرقية،
والغوطة بمن فيها ترفض سياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي"/ .سمارت – /18.03.2018
ر .نقلت وكالة إنترفاكس الروسية لألنباء عن وزارة الدفاع قولها إن أكثر من ستة آالف شخص غادروا
الغوطة الشرقية السورية منذ صباح االثنين/ .رويترز – /18.03.2018
ش .قال املجلس املحلي بمدينة دوما في بيان إن قوات النظام استهدفت خًلل حملتها ،األحد،
مستودعات املجلس التي تحوي مساعدات أممية ما أدى إلى احتراق جزء كبير منها وإصابة عدد
من الحرس واإلداريين/ .سمارت – /19.03.2018
ً
ت .قال الدفاع املدني في مدينة دوما ،إن راجمات الصواريخ استهدفت بأكثر من أربعين صاروخا محمًل
بمادة "الفوسفور الحارق" مدينة دوما ،في ظل قصف جوي مكثف وتحليق مستمر للمروحيات
وطائرات النظام وروسيا/ .سمارت – /19.03.2018
ث .قالت وزارة الدفاع الروسية إن العدد اإلجمالي للمدنيين الذين تم إجًلؤهم من منطقة الغوطة
ً
شخصا منذ بدء عملية إنسانية وأشارت إلى أن
الشرقية املحاصرة في سورية ارتفع إلى 79702
معظمهم من األطفال/ .رويترز – /20.03.2018
خ .قال وزير الدفاع الروس ي سيرجي شويجو ،إن أكثر من  65في املئة من األراض ي في الغوطة الشرقية
بسورية"تم تحريرها من اإلرهابيين" /20.03.2018/

13

مرصد حرمون

تقرير عن الثلث الثاني من شهر آذار /مارس 2018

ذ .قالت األمم املتحدة في بيان لها ،إن  45ألف مدني غادروا الغوطة الشرقية منذ الثالث عشر من
آذار الحالي ،سبعون باملئة منهم أطفال ونساء/ .سمارت – /20.03.2018
ض .قتل ًّ 56
مدنيا وجرح عشرات آخرون ،الثًلثاء ،نتيجة قصف مكثف لقوات النظام السوري على
ً
مدينة دوما املحاصرة في الغوطة الشرقية ،ومن بين القتلى  14طفًل/ .سمارت – /20.03.2018
ظ .ارتفع عدد القتلى الذين قضوا في مجزرة امللجأ التي نفذتها طائرات روسية عبر استهداف امللجأ
ً
ً
الواقع في قبو مدرسة دار السًلم بمدينة عربين ،إلى  20قتيًل هم  16طفًل و 4سيدات .وذلك مساء
 20آذار /مارس /املرصد السوري – /20.03.2018

تطورات املشهد امليداني في عفرين
أ .قال الناطق باسم فصائل الجيش السوري الحر املحاربة في عفرين إن سبب تقدمه السريع في
ً
مشيرا إلى أن كبرى
منطقة عفرين هو االنهيارات في صفوف "حزب االتحاد الديمقراطي" (،)PYD
الصعوبات التي تواجههم هي انتشار األلغام .وأضاف أنهم سيطروا على  150قرية منذ بدء العملية،
وهي تشكل أكثر من نصف مساحة منطقة عفرين/ .سمارت – /11.03.2018
ب .استلمت ميليشيا "القوات الشعبية" التابعة لقوات النظام السوري إدارة مدينة تل رفعت وبلدة
دير جمال وعدة قرى شمال مدينة حلب ،من "وحدات حماية الشعب" الكردية/ .سمارت –
/12.03.2018
ج .قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية يوم الثًلثاء إن القوات التركية تقصف جميع
الطرق املؤدية إلى مدينة عفرين جميعها ،لكنها نفت صحة بيان للجيش التركي جاء فيه أنه يطوق
املدينة/ .رويترز – /13.03.2018
د .اتهم مسؤول كردي سوري بارز تركيا يوم الثًلثاء بتوطين أسر تركمانية وعربية في قرى سيطرت
عليها في إطار حملة عسكرية تركية في منطقة عفرين الكردية/ .رويترز – /13.03.2018
ه .قال الجيش التركي يوم الثًلثاء إن قواته والفصائل املتحالفة معها من قوات املعارضة السورية
طوقت مدينة عفرين في ما يمثل ً
تقدما ً
كبيرا للهجوم التركي على املقاتلين األكراد عبر حدود تركيا
الجنوبية /رويترز – /13.03.2018
و .قال املتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ،الخميس ،إن الجيش التركي والجيش السوري
الحر سيطرا على نحو  70باملئة من مساحة منطقة عفرين/ .سمارت – /15.03.2018
ز .قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية يوم الخميس إن القصف التركي في منطقة عفرين
دفع حوالى عشرة آالف شخص إلى الفرار من منازلهم منذ يوم األربعاء/ .رويترز – /15.03.2018
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ح .قال الجيش التركي إنه ألقى منشورات على شمال منطقة عفرين يوم الجمعة تطالب املقاتلين
األكراد باالستسًلم و"الثقة في عدالة" أنقرة/ .رويترز – /16.03.2018
ط .قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية واملرصد السوري لحقوق اإلنسان إن غارة جوية
تركية أصابت املستشفى الرئيس في مدينة عفرين مساء يوم الجمعة ،وقتلت تسعة أشخاص.
/16.03.2018/
ي .قالت مسؤولة كردية كبيرة يوم السبت إن أكثر من ً 150
ألفا نزحوا عن مدينة عفرين في األيام
القليلة املاضية/ .رويترز/17.03.2018 -
ك .قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان" :أوشكنا على دخول عفرين ،وسنزف لكم البشرى في أي
ً
مسلحا من ميليشيا (قسد) ،منذ بدء عملية (غصن الزيتون)
لحظة" .وأشار إلى مقتل نحو "3569
في كانون الثاني /يناير املاض ي"/ .جيرون – /17.03.2018
َ
ل .أكد قائد عسكري في (الجيش السوري الحر) ،سيطرة (الجيش الحر) على "مدينة عفرين ،اليوم
األحد ،بعد انسحاب مسلحي ميليشيا (قسد) منها ،باتجاه مناطق سيطرتهم في منبج والحسكة
والرقة ،شرقي البًلد" .وأشار إلى أن "مساحة األراض ي التي تسيطر عليها (قسد) ،في ريف حلب
الشمالي ،انحسرت إلى ربع املساحة التي كانت تسيطر عليها ،قبل إعًلن الجيش التركي بدء معركة
(غصن الزيتون) في املنطقة"/ .جيرون – /18.03.2018
م .أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،صباح يوم األحد ،بسط القوات التركية ،بمساندة
(الجيش السوري الحر) ،السيطرة الكاملة على مدينة عفرين ،وقال :إن "رموز األمن والسكينة
ترفرف في مركز مدينة عفرين ،بدل أعًلم اإلرهاب"/ .جيرون – /18.03.2018
ن .قال بيان ملركز عفرين اإلعًلمي إن القوات التركية وحلفاءها من مقاتلي املعارضة السورية أتلفوا
ً
تمثاال من معالم الثقافة الكردية ،وأسقطوه في وسط املدينة السورية يوم األحد "في انتهاك للتاريخ
والثقافية الكردية"/ ..رويترز – /18.03.2018
س .أشارت اإلدارة الكردية في منطقة عفرين السورية ،يوم األحد ،إلى أن القوات التي يغلب عليها
األكراد وتقاتل الجماعات املدعومة من تركيا في املنطقة ستتحول من املواجهة املباشرة إلى أساليب
تكتيك الكر والفر/ .رويترز – /18.03.2018
ع .أعلن "الفيلق الثالث" التابع للجيش السوري الحر ،األحد ،فصل قائدين عسكريين تابعين له
الرتباطهما بعمليات سرقة حصلت في مدينة عفرين/ .سمارت – /18.03.2018
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ف .قالت هيفي مصطفى عضو اإلدارة الذاتية الكردية في مدينة عفرين إن أكثر من  200ألف شخص
فروا جراء العملية العسكرية بقيادة تركيا يعيشون بًل مأوى في مناطق قريبة ويفتقرون إلى الغذاء
واملاء/ .رويترز – /19.03.2018
ص .أصد ت هيئة األركان العامة في وزا ة الدفاع التابعة للحكومة السورية املؤقتة ،االثنينً ،
بيانا
ر
ر
يطالب قادة وعناصر الفصائل املوجودة في مدينة عفرين بسحب املظاهر املسلحة كافة من املدينة
واملحافظة على املمتلكات العامة والخاصة .ويأتي ذلك بعد استنكار واسع لعمليات سطو وسرقة
ارتكبها عناصر الفصائل املشاركة في عملية "غصن الزيتون" بعد سيطرتهم على مدينة عفرين،
حيث أعلن "الفيلق الثالث" التابع للجيش الحر األحد ،عن فصل قائدين عسكريين تابعين له
الرتباطهما بعمليات سرقة/ .سمارت – /19.03.2018
ً
ًّ
وعسكريا من الجيش الحر
ق .أوقفت حواجز الجيش السوري الحر ،االثنين ،أكثر من  150مقاتًل
كان بحوزتهم مسروقات من مدينة عفرين ،تمت مصادرتهاُ ،
وح ِّول العسكريون إلى القضاء
العسكري/ .سمارت – /19.03.2018

 .2تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق

ً
أ .أخلت فرق "الهًلل األحمر السوري" ،االثنين ،أطفاال من الحاضنات في مستشفى بلدة تفتناز
شمالي إدلب إلى مناطق أخرى ،بسبب تعرض البلدة لغارات جوية مكثفة ظهر اليوم/ .سمارت –
/12.03.2018
ب .قال مقاتلون من املعارضة السورية إن الطيران السوري استأنف لليوم الثاني قصف عدد من
البلدات الخاضعة لسيطرة املعارضة في محافظة درعا ،يوم الثًلثاء ،بعد يوم من تحذير واشنطن
من أن مثل هذا القصف ينتهك اتفاق مناطق عدم التصعيد األميركي الروس ي/ .رويترز –
/13.03.2018
ج .منع "تنظيم (داعش) شبان مخيم اليرموك (جنوبي دمشق) ،من مغادرته إلى مناطق مجاورة آمنة،
وذلك بعد أن قصفت قوات النظام ،أمس اإلثنين ،مواقع مختلفة داخل املخيم"/ .جيرون –
/13.03.2018
د .قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،الثًلثاء ،إن تركيا والواليات املتحدة األميركية
ستشرفان على انسحاب عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مدينة منبج شرق مدينة
حلب .وهدد بتنفيذ عملية عسكرية في مدينة منبج بعد االنتهاء من عملية "غصن الزيتون" في حال
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فشلت الخطة التي ستضعها تركيا وأميركا خًلل املحادثات املزمع عقدها  19آذار الجاري/ .سمارت
– /13.03.2018
ه .تستمر املعارك العنيفة بين قوات النظام واملسلحين املوالين لها من جانب ،وعناصر تنظيم "الدولة
اإلسًلمية" من جانب آخر ،في املنطقة الواقعة عند أطراف حيي القدم والحجر األسود في القسم
الجنوبي من العاصمة دمشق/ .املرصد السوري – /13.03.2018
و .قال قائد موال للحكومة السورية إن قوات مؤيدة للحكومة قصفت مواقع تركية في شمال سورية،
يوم األربعاء ،ر ًّدا على ضربة جوية تركية قتلت خمسة من مقاتليها/ .رويترز – /14.03.2018
ز .قال مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،يوم األربعاء ،إن إمدادات املياه مقطوعة عن
مدينة عفرين السورية منذ أسبوع بعد سيطرة قوات تركية على السد الرئيس ومحطة املياه في
املنطقة/ .رويترز – /14.03.2018
ح .أعلنت عشر فصائل من الجيش السوري الحر وكتائب إسًلمية ،األربعاء ،بدء معركة جديدة ضد
قوات النظام في ريف حماة الشمالي والغربي بوسط سورية تحت اسم "معركة الغضب للغوطة".
/سمارت – /14.03.2018
ط .أجلت فرق الهًلل األحمر السوري ،األربعاء ،الدفعة الثانية من املرض ى في غوطة دمشق الشرقية
نحو العاصمة دمشق ،بموجب اتفاق بين "جيش اإلسًلم" وروسيا .وعدد املرض ى في هذه الدفعة
ً
مريضا / .سمارت – /14.03.2018
24
ي .هاجم عناصر من تنظيم "الدولة اإلسًلمية" ،الجمعة ،مواقع لقوات النظام السوري في بادية
امليادين وأطرف بلدتي الصالحية والجًلء بريف دير الزور الشرقي/ .سمارت – /16.03.2018
ك .دخل رتل عسكري تركي مؤلف من  100آلية عسكرية ،السبت ،إلى مدينة عندان شمال مدينة
حلب ،إلنشاء نقطة مراقبة في املدينة ضمن اتفاق "تخفيف التصعيد" املوقع في محادثات
"آستانة"/ .سمارت – /17.03.2018
ل .سيطر تنظيم "الدولة اإلسًلمية" على محطة مهمة لضخ النفط ( )T2في بادية مدينة البوكمال،
بعد اشتباكات مع قوات النظام السوري أدت إلى قتل وأسر عدد من قوات النظام وامليليشيات
املساندة لها/ .سمارت – /18.03.2018
ً
حشودا عسكرية إلى مناطق سيطرتها شرقي نهر الفرات
م .استقدمت "قوات سوريا الديمقراطية"
بدير الزور ،في مقابل حشود لقوات النظام السوري في الضفة املقابلة .وقال قائد مجلس دير الزور
العسكري التابع لـ "قسد" إن قوات النظام ترسل تعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية من نهر
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الفراتًّ ،
نافيا أن يكون هناك نية لـ "قسد" بأي عمل عسكري على الضفة املقابلة للنهر/ .سمارت –
/20.03.2018
ن .قوات النظام تستقدم تعزيزات عسكرية إلى حي القدم بعد خسارته بصورة كاملة لصالح تنظيم
"الدولة اإلسًلمية" ومزيد من قتلى قوات النظام واملسلحين املوالين لها/ .املرصد السوري –
/20.03.2018

 .3خرائط السيطرة والنفوذ
 -الخريطة رقم ( )1أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كلها.

املصدر :أخبار قاسيون – آخر تحديث 2018/03/20
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 -الخريطة رقم ( )2أدناه تظهر توزع القوى في الغوطة الشرقية

املصدر :املرصد السوري  -آخر تحديث 2018/03/17
 -الخريطة رقم ( )3أدناه تظهر توزع القوى في ريف حلب الشمالي  -عفرين

املصدر :طوران – آخر تحديث 2018/03/19
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 -الخريطة رقم ( )4أدناه تظهر توزع القوى في ريف دير الزور الشرقي

املصدر :قاسيون – آخر تحديث2018/03/14 :
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 -الخريطة رقم ( )5أدناه تظهر توزع القوى في محافظة إدلب

املصدر :وكالة ستب – آخر تحديث2018/03/16 :
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ا
سادسا :املستجدات على مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته
 .1على املستوى السياس ي
أ .طالبت الحكومة السورية القوات التركية ،يوم االثنين ،باالنسحاب من منطقة عفرين بعد أن
انتزعت القوات التركية السيطرة على املدينة الرئيسة في املنطقة من املقاتلين األكراد السوريين/ .رويترز –
/19.03.2018

 .2على املستوى العسكري
ال يوجد.

 .3على املستويات األخرى
ال يوجد

ا
سابعا :املستجدات على مستوى املعارضة السورية ومناطق سيطرتها ()7
 .1على املستوى السياس ي

أ .أصد ت منصة موسكو ً
بياناَ ،
فضت فيه ما جاء في كلمة هادي البحرة عضو الهيئة العليا
ر
ر
َ
الغرب بعمل عسكري ضد دمشق
للمفاوضات أمام أعضاء مجلس األمن ليل اإلثنين ،حينما طالب
خارج الشرعية الدولية ،وذكر البيان أن البحرة "لم يتشاور مع الهيئة" في ذلك .وجاء في البيان" :إننا
في منصة موسكو ،إذ نتبرأ من هذا الكًلم املخالف للشرعية الدولية وللقانون الدولي ،نؤكد على
ضرورة تغليب صوت العقل ( )...وإن "جملة املمارسات التسلطية التي يمارسها بعض املتشددين
في الهيئة ،من مخالفة للنظام الداخلي للهيئة ،ومن اعتداء على أبسط القيم الديمقراطية ،ليس
أكثر من محاوالت بائسة إلخفاء الشمس بإصبع هزيل" /جيرون – /13.03.2018

ب .وصف الدكتور برهان غليون الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري ،نظام بشار األسد بأنه لم
يعد له وجود ،وأنه انحل بصورة نهائية بعدما تحول إلى فريق من املرتزقة -مثله مثل املجموعات
األخرى -مجند في خدمة أهداف الدول املحتلة ،وعلى رأسها روسيا وإيران .ورأى غليون أن سورية
ً
ومسرحا لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى والقوى اإلقليمية .ولفت إلى أن
اليوم باتت محتلة

( )7ألغراض هذا التقرير ،نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد ،أو يناهضه
ً
ًّ
عسكريا (باستثناء داعش) ،وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها.
سياسيا أو
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هذه القوى تستخدم امللف السوري ورقة رابحة للتفاوض في ما بينها بشأن ملفات دولية أخرى.
/شام – /16.03.2018
ج .أكد رئيس هيئة التفاوض السوري "نصر الحريري" إن نظام األسد يستخدم اإلرهاب ذريعة
الستهداف مناطق سيطرة الثوار في الغوطة الشرقية .وشدد على أن مجلس األمن أخفق بإنفاذ
ً
مضيفا أن "األمم املتحدة تقف عاجزة عن القيام بإجراءات ملموسة
القرار  2401حول سورية،
لوقف املجازر في الغوطة وحماية املدنيين"/ .شام – /17.03.2018

 .2على املستوى العسكري
أ .تستمر االشتباكات العنيفة بين هيئة تحرير الشام من جهة ،وحركة أحرار الشام وحركة نور الدين
الزنكي من جهة أخرى ،في ريف حلب الغربي/ .املرصد السوري – /13.03.2018
ب .عشرون ً
يوما مضت على بدء املعارك بين جبهة تحرير سورية املكونة من فصيلي "الزنكي وأحرار
الشام" وهيئة تحرير الشام ،بعد قرار اتخذته قيادة األخيرة الستئصال فصيل الزنكي بريف حلب
الشمالي .وشهدت مناطق ريف حلب وإدلب معارك طاحنة بين طرفي الصراع ،استخدمت فيه
الدبابات واملدافع ،ولم تؤد املعارك إلى أي تقدم حقيقي لصالح أي من الطرفين/ .شام –
/15.03.2018
ج .أعلنت مجموعة من كبرى فصائل (الجيش السوري الحر) ،بريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي،
َ
ً
مؤخرا
تشكيل (الفيلق الرابع) ،لينضم إلى (الجيش الوطني السوري) الذي شكلته
مساء الخميس،
الحكومة السورية املؤقتة .ويبلغ عديد التشكيل الجديد نحو  10آالف مقاتل/ .جيرون –
/16.03.2018
ً
د .قال عمر حديفة الشرعي العام في فصيل (فيلق الشام) ،إن "الفيلق رعى اتفاقا بين (جبهة تحرير
سورية) و(صقور الشام) من جهة ،و(هيئة تحرير الشام) من جهة أخرى ،لوقف إطًلق النار بين
األطراف ،ريثما يتم عقد جلسات صلح ،لبحث األمور العالقة بينها"/ .جيرون – /17.03.2018

 .3على املستويات األخرى
أ .أعلنت مجموعة من املؤسسات والناشطين والفعاليات املدنية العاملة في هياكل الحكم املحلي
ومنظمات املجتمع املدني والهيئات الطبية واإلغاثية واإلعًلمية والنقابية عن تشكيل تكتل مدني
في الغوطة الشرقية لتمثيل املدنيين وإرادتهم في ظل التغييب الكامل لصوتهم مما يجري في الغوطة
الشرقية /شام – /17.03.2018
23
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ب .أعلنت هيئات مدنية وعسكرية في مناطق من ريفي إدلب وحلب ،في بيان االثنين ،أنها ال تعترف
بـ"حكومة اإلنقاذ" كونها مشكلة من قبل "هيئة تحرير الشام"/ .سمارت – /19.03.2018

ا
ثامنا :املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
 .1على املستوى السياس ي
ال يوجد

 .2على املستوى العسكري
أ .وصل عسكريون أميركيون ،الجمعة ،إلى مدينة الطبقة لعقد اجتماع أمني مع قيادات بـ "وحدات
حماية الشعب" الكردية/ .سمارت – /16.03.2018

 .3على املستويات األخرى
ال يوجد

ا
تاسعا :املستجدات على مستوى العملية السياسية
 .1عام
ال يوجد

 .2مسارجنيف
ال يوجد

 .3مسارآستانة
أ .بدأت يوم الخميس في العاصمة الكازاخية االجتماعات التقنية بين الدول الضامنة ملسار آستانة
حول سورية ،وتتناول ملفات بارزة ،أهمها انعقاد االجتماع األول ملجموعة العمل حول
املعتقلين السوريين .وقد حضر وفد تقني تابع لألمم املتحدة إضافة إلى الدول الضامنة الثًلث.
ومن املنتظر تناول ملف املعتقلين واملختطفين واملحتجزين ،وتبادل جثث القتلى بين النظام
ً
واملعارضة في هذا االجتماع ،تفعيًل لًلتفاق الحاصل في اجتماع آستانة  8الذي عقد في كانون
األول /ديسمبر املاض ي/ .شام – /15.03.2018
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ب .حددت الدول الضامنة ملباحثات آستانة حول سورية ،الجمعة ،موعد الجولة القادمة في
منتصف شهر أيار املقبل بحسب بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثًلث الضامنة ،تركيا
وروسيا وإيران/ .سمارت – /16.03.2018

ا
عاشرا :املستجدات في مواقف وسياسات القوى اإلقليمية والدولية
املؤثرة
 .1الوًليات املتحدة األميركية
أ .حذر وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس سورية ،يوم األحد ،من أن استخدام القوات الحكومية
الغاز ً
سًلحا سيكون "من الحمق الشديد" ،واستشهد بتقارير غير مؤكدة عن شن هجمات بغاز
الكلور في الغوطة الشرقية ،وانتقد روسيا لدعمهما دمشق/ .رويترز – /11.03.2018
ب .حذرت نيكي هيلي سفيرة الواليات املتحدة في األمم املتحدة ،يوم االثنين ،من أنه إذا تقاعس مجلس
األمن عن اتخاذ إجراء بشأن سورية فإن واشنطن "ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين ذلك" ،مثلما
فعلت العام املاض ي عندما أطلقت صواريخ على قاعدة جوية للحكومة السورية بسبب هجوم
باألسلحة الكيماوية أسفر عن سقوط قتلى/ .رويترز – /12.03.2018
ج .اتهمت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) روسيا بدعمها نظام األسد ،بأنها شريكته في املجازر
بسورية .وقالت املتحدثة باسم الوزارة "دانا وايت" إن "روسيا توافق على وقف إطًلق النار الذي
أعلنته ،ولكنها تواصل دعم نظام يستمر بقتل املدنيين األبرياء" .وأضافت" :إن روسيا ترتكب جرائم
خارج القانون ،فهي تسهم بدعم جرائم القتل التي ينفذها نظام األسد ،وال تستهدف اإلرهابيين
التابعين للقاعدة في سورية"/ .شام – /16.03.2018

 .2روسيا اًلتحادية
أ .قال فاسيلي نيبنزيا سفير روسيا باألمم املتحدة أمام مجلس األمن الدولي ،يوم االثنين ،إن حكومة
سورية لها "كل الحق في السعي للقضاء على الخطر الذي يهدد مواطنيها" ،ووصف ضواحي دمشق
بأنها "مرتع لإلرهاب"/ .رويترز – /12.03.2018
ب .قال وزير الخارجية الروس ي سيرجي الفروف ،يوم الثًلثاء ،إن إقامة مزيد من مناطق عدم التصعيد
في سورية ليس أولوية في الوقت الحالي/ .رويترز – /13.03.2018

25

مرصد حرمون

تقرير عن الثلث الثاني من شهر آذار /مارس 2018

ج .قالت روسيا ،يوم الثًلثاء ،إن لديها معلومات بأن الواليات املتحدة تخطط لقصف الحي الذي
ًّ
عسكريا إذا شعرت بأن
تتركز فيه اإلدارات الحكومية في دمشق بذرائع ملفقة ،وأضافت أنها سترد
أرواح الروس في خطر من مثل هذا الهجوم/ .رويترز – /13.03.2018
د .قال رئيس غرفة العمليات في هيئة األركان الروسية ،سيرغي رودسكوي ،إن الواليات املتحدة
تتحضر لضرب أهداف لقوات النظام بصواريخ مجنحة من أساطيلها البحرية املنتشرة في الجزء
الشرقي من البحر املتوسط والبحر األحمر والخليج الحربي/ .سمارت – /17.03.2018
ه .قال وزير الخارجية الروس ي "سيرغي الفروف" ،إن تصريحات السفيرة األميركية لدى األمم املتحدة
ً
"نيكي هايلي" ،حول استعداد واشنطن لقصف نظام األسد "غير مسؤولة إطًلقا"/ .شام –
/17.03.2018
و .عرقلت روسيا يوم االثنين اجتماعا ملجلس األمن الدولي لبحث وضع حقوق اإلنسان في سورية.
وقال جينادي كوزمين نائب املمثل الدائم لروسيا في األمم املتحدة "ال نرى أي مبرر لهذا االجتماع
ألن حقوق اإلنسان ليست مدرجة على جدول أعمال مجلس األمن"/ .رويترز – /19.03.2018

 .3دول اًلتحاد األوروبي
أ .قال الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون إن بًلده مستعدة لتوجيه ضربات موجهة ضد أي موقع في
سورية يستخدم لشن هجمات كيماوية تفض ي إلى مقتل مدنيين/ .رويترز – /12.03.2018
ب .قال وزير الخارجية الفرنس ي جان إيف لو دريان ،يوم الثًلثاء ،إن العملية العسكرية التركية ضد
املسلحين األكراد بمنطقة عفرين السورية غير مبررة/ .رويترز – /13.03.2018
ج .حثت وزارة الخارجية الفرنسية الصحافيين على عدم السفر إلى سورية في ظل تصاعد العنف ال
سيما في منطقتي الغوطة الشرقية وعفرين/ .رويترز – /16.03.2018
د .أعلن رئيس أركان الجيش الفرنس ي فرانسوا ليكوانتر ،يوم الجمعة ،أن بًلده يمكنها القيام بعملية
عسكرية بشكل منفرد في سورية ،في حال تم استخدام األسلحة الكيماوية .وأكد أن الرئيس
الفرنس ي إيمانويل ماكرون ما كان ليقول إن باريس "ستتصرف على الفور ،إذا استخدمت سورية
أسلحة كيماوية"  ،لو لم يكن لدينا الوسائل للقيام بذلك ،وأشار إلى بقاء بًلده "في حالة اتصال
بالواليات املتحدة ،حليفها االستراتيجي"/ .جيرون – /16.03.2018
ه .حذر املندوب الفرنس ي الدائم لدى األمم املتحدة ،السفير فرانسوا ديًلتر ،الجمعة ،من أن الغوطة
الشرقية ستتحول نتيجة ألفعال النظام إلى مقابر مفتوحة/ .شام – /16.03.2018
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 .4الدول العربية
ال يوجد

 .5إيران
ال يوجد

 .6تركيا
أ .قال متحدث باسم الحكومة التركية ،يوم االثنين ،إن تركيا ستطهر ً
قريبا بلدة عفرين السورية من
املسلحين ،وإنها سيطرت بالفعل على أكثر من نصف املنطقة/ .رويترز – /12.03.2018
ب .قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا والواليات املتحدة ستشرفان على
انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من بلدة منبج/ .رويترز – /13.03.2018
ج .عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يسيطر جيشه وجماعات املعارضة املسلحة
املتحالفة معه على مدينة عفرين السورية بالكامل بحلول مساء يوم األربعاء/ .رويترز –
/14.03.2018
د .اتخذ مجلس الوزراء التركي قرا ًرا بالتبرع بما يصل إلى  100ألف طن من دقيق الخبز للمدنيين الذين
يعيشون في سورية /رويترز – /16.03.2018
ه .قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ،يوم الجمعة ،إن الوضع في الغوطة الشرقية
يتجه صوب كارثة ،وإن االشتباكات يجب أن تنتهي/ .رويترز – /16.03.2018
و .قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،يوم الجمعة ،إن على الواليات املتحدة سحب مسلحين
أكراد سوريين من شرق نهر الفرات بسورية إذا كانت تريد التعاون مع أنقرة/ .رويترز –
/16.03.2018
ز .قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ،إن "أكثر من  70دولة (في إشارة إلى التحالف الدولي) تقول
ً
إنها بجانب الحل في سورية ،لكن الحل ال يأتي ،والسبب في ذلك وجود منافسة بدال من التركيز على
الحل" .وأضاف" :لسوء الحظ ،فإن املًليين من األبرياء يدفعون ثمن املفهوم السائد في املنطقة،
ً
وهو من سيكون األكثر نفوذا"/ .شام – /16.03.2018
ح .أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ،يوم السبت ،إن عودة أهالي منطقة عفرين السورية إلى
أراضيهم باتت وشيكة ،مع اقتراب تحرير مركزها الذي يحمل االسم نفسه من اإلرهابيين .وأوضح
أن القوات املسلحة التركية والجيش السوري الحر تمكنوا السيطرة على ثًلثة أرباع مساحة
منطقة عفرين خًلل عملية "غصن الزيتون" /شام – /17.03.2018
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ط .ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،يوم االثنين ،أن القوات التركية ستواصل هجومها على
وحدات حماية الشعب الكردية على امتداد الحدود التركية مع سورية ،وإذا تطلب األمر في شمال
العراق ،ما يهدد باتساع رقعة الصراع في الحرب األهلية السورية/ .رويترز/19.03.2018 -

 .7إسرائيل
ال يوجد

 .8األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،واملنظمات ذات الصلة
أ .أكدت فيديريكا موغيريني املفوضة العليا لًلتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية،
أن قوات نظام األسد "تقصف املدنيين واملنشآت الطبية ،عن عمد ،وأن القناصة يستهدفون
كذلك املدنيين الذين يحاولون الهرب" /جيرون – /14.03.2018
ب .قال يان إيجًلند مستشار األمم املتحدة إن سورية قد تشهد "معارك طاحنة" في آخر منطقتين
خاضعتين للمعارضة حتى بعد انتهاء الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية على الغوطة الشرقية.
/رويترز – /15.03.2018
ج .قال محققون تابعون لألمم املتحدة ،يوم الخميس ،إن قوات الحكومة السورية والقوات املتحالفة
معها استخدمت االغتصاب واالعتداء الجنس ي على النساء والفتيات والرجال في حملة ملعاقبة
مناطق املعارضة ،وهي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية/ .رويترز – /15.03.2018
د .قالت ماريكس ي ميركادو املتحدثة باسم منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) ،يوم الجمعة،
إن املنظمة مستعدة للتعامل مع  50ألف شخص يخرجون من الغوطة الشرقية بسورية/ .رويترز
– /16.03.2018
ه .قالت األمم املتحدة إن ما يتراوح بين  12و 16ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية في األيام القليلة
املاضية ،بينما وردت تقارير عن أن املعارك في منطقة عفرين الشمالية تسببت في نزوح أكثر من
 48ألفا/ .رويترز – /16.03.2018
و .قال رئيس اللجنة الدولية ملنظمة الصليب األحمر بيتر ماورير في بيان ،إن عملياتهم في سورية هي
ً
مضيفا بأن الوضع في سورية اتسم بانتهاكات منتظمة ضد
األكبر واألعقد على مستوى العالم.
القانون اإلنساني الدولي/ .سمارت – /16.03.2018
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ز .سيعقد مجلس األمن الدولي ،االثنين القادم ،جلسته الرابعة لهذا الشهر لبحث األوضاع اإلنسانية
وحقوق اإلنسان في سورية ،ويناقش استخدام نظام األسد األسلحة الكيماوية/ .شام –
/17.03.2018
ح .أعلن املبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا ،يوم الجمعة ،أن األمم املتحدة تتلقى "تقارير
بنزوح آالف املدنيين من الغوطة الشرقية ،بسبب العملية العسكرية" ،ووصف الوضع الذي
ٌ
جحيم على األرض" .وأوضح في إحاطة قدمها أمام مجلس األمن أن
يعيشه سكان الغوطة ،بأنه "
بعض األهالي في مدن وبلدات الغوطة يبحثون "فقط عن شربة ماء" ،وأشار إلى أن القرار الدولي
( )2401الذي يدعو إلى هدنة مدتها ً 30
يوما ،إليصال املساعدات اإلغاثية إلى املحاصرين "لم يتم
االلتزام به"/ .جيرون – /17.03.2018
ط .قال مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا ،يوم االثنين ،إن سورية تتجه
اإلسًلمية إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سلمية
نحو تقسيم كارثي ،وقد تشهد عودة تنظيم الدولة ٍ
ال تقص ي ً
أحدا/ .رويترز – /19.03.2018
ي .انتقد مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان األمير زيد بن رعد الحسين مجلس األمن
الدولي لتقاعسه عن "الدفاع عن حقوق اإلنسان ومنع املزيد من الخسائر في األرواح" في الوقت
الذي دخلت فيه الحرب في سورية التي حصدت أرواح ما يقرب من نصف مليون شخص عامها
الثامن/ .رويترز – /20.03.2018

 .9أخرى
ال يوجد

حادي عشر :إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية
 .1صحيفة "واشنطن بوست" األميركية تناولت في إحدى افتتاحياتها املوقف املتراخي للرئيس األميركي
ترامب تجاه الجرائم التي يرتكبها نظام األسد وحلفائه في سورية ،وكأن ترامب منح نظام بشار األسد وروسيا
"رخصة مفتوحة" ملواصلة قصف األطفال بغاز الكلور ،وقصف املستشفيات والجرائم األخرى.
أشارت االفتتاحية إلى أن القوات الروسية والسورية تواصل قصفها بًل هوادة في أكثر الهجمات دموية
وأشدها وحشية ،وهي تستهدف املدارس واملستشفيات ،وتستخدم غاز الكلور ،على الرغم من مرور ً 20
يوما
على قرار مجلس األمن القاض ي بوقف إطًلق النار ملدة ً 30
يوما.
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تستبعد الصحيفة ،على الرغم من هذا التراخي كله ،أن يفلت األسد من العقاب ،فثمة دالئل كثيرة
جمعها املحققون األمميونُ ،
وسلمت إلى مجلس حقوق اإلنسان الذي أورد في تقريره األخير تفاصيل مروعة
ً
مؤخرا ،حيث
عن جرائم الحرب التي ترتكب في سورية ،وبصورة خاصة تلك التي تحصل في الغوطة الشرقية
يضاف إلى الحصار والتجويع استخدام األسلحة املحظورة ،والهجمات ضد األهداف املدنية ،والحرمان
الروتيني من عمليات إجًلء املرض ى/ .شام – /11.03.2018
مساع تبذلها أميركا لترميم عًلقتها بتركيا ،ما يجعل حلفاءها
 .2كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن
ٍ
األكراد في سورية الذين كانوا العمود الفقري للحملة ضد تنظيم الدولة معرضين للخطر.
تقول الصحيفة إن التعهد األمريكي بسحب القوات الكردية من منبج ،في حال تحقق ،سيلبي الرغبة
التركية املتكررة بضرورة أن تفي واشنطن بالتزاماتها التي قطعتها أيام إدارة الرئيس السابق باراك أوباما،
وهو الذي أسهم في دعم ميليشيات  PKK/PYDللسيطرة على املدينة في عام .2016
وترى الصحيفة أن دفء العًلقات املوقت بين واشنطن سيؤدي إلى خسارة األكراد ،ألن من شأنه أن
يدفعهم إلى سحب قواتهم من الجبهات مع داعش ،ودفعها باتجاه عفرين ملقاتلة القوات التركية هناك .لكن
على الرغم من ذلك ،فإن كبار املسؤولين العسكريين والدبلوماسيين األميركيين يصفون الشراكة مع تركيا
بأنها ذات أهمية قصوى ،وأنه لم يعد هناك قدرة على االستمرار في تجاهل الشكاوى التي تأتي من أنقرة.
/شام – /12.03.2018
 .3نشرت صحيفة "الغارديان" ً
تقريرا لخصت فيه أبرز الحروب الحالية وأسباب استمرارها حتى اآلن،
ومما أورده التقرير حول سورية أن فرصة الوصول إلى سًلم حقيقي تبدو بعيدة للغاية .وأفضل ما يؤمل
ً
ً
مدعوما
حاليا ،هو الوصول البطيء إلى هدنة متقلبة تتخللها وحشية مروعة؛ إذ يحاول نظام بشار األسد،
من موسكو وطهران ،إعادة سيطرته على هذا البلد املحطم.
جاء في التقرير ً
أيضا أنه على الرغم من إجبار (داعش) على الخروج من األراض ي السورية جميعها
تقريباَّ ،
ً
فإن جماعات إسًلمية متطرفة أخرى ما تزال نشطة للغاية ،بما في ذلك هيئة (تحرير الشام)
ً
ًّ
املرتبطة بـ (القاعدة) .وما تزال جماعات املعارضة املسلحة تتلقى ً
لوجستيا وتمويًل من الواليات
دعما
املتحدة وتركيا ،ودول خليجية كثيرة .واستولت جماعة كردية على مساحات من األرض في الشمال الشرقي،
وفشلت املساعي املتتالية ملفاوضات السًلم كلها.
وحول سبب استمرار الحرب يقول التقريرَّ " :إن الحرب السورية لطاملا كانت شديدة التعقيد ،وتعود
جذورها ألسباب إقليمية ،وطائفية وأيدلوجية وعرقية .وهذا التداخل وحده من شأنه إطالة أمد أي نزاع،
حتى دون تدخل الفاعلين اإلقليميين والدوليين .وقد ُهمشت األمم املتحدة بفعل سياسات القوة تلك،
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ً
وتراجعت الواليات املتحدة .والنتيجة كانت معاناة ضخمة ،وبلد محطم ،سوف يحتاج إلى ما يصل إلى
تريليون دوالر إلعادة بنائه ،لو سلمنا بإمكانية الوصول التفاق سًلم".
يختم التقرير بالقولَّ " :إن العالم بأسره قد شعر باآلثار السامة لهذا الصراع"/ .ساسة – /12.03.2018
 .4تحت عنوان "هل نسمي هذا ا
نصرا؟" نشرت الغارديان مقاال تناول االنتصار املزعوم الذي يدعيه
األسد ،وحال الرعب والقلق والريبة التي تسود السوريين من الطرفين كليهما.
ً
وصف املقال بداية حال الًلجئين الخارجين من الغوطة بعد األهوال التي مرت بهم "يائسون وجائعون
حلة إلى املجهول ،بعد مرورهم بالشرطة العسكرية الروسية،
وخائفون ،مش ى املهجرون الجدد في سورية في ر ٍ
باتجاه الجنود املوالين الذين بدؤوا عملية التدقيق في أسمائهم".
لقد ولت سنون األمل بالنسبة إلى السوريين الثائرين ،واستبدل بها الخوف والتسليم ،ووصل الناس إلى
الدمار ،واملعارضة املعادية لألسد ،املمزقة واملهترئة التي حفزتها االحتجاجات ،لم تنجح في كسب الحرب،
أما الدولة فتحولت إلى شبح ،والقيادة السورية أوكلت الدفاع عنها إلى روسيا وإيران ،لذلك فإن "ادعاء
بشار األسد بأنه قد استعاد السيادة جعله مثل (اإلمبراطور العاري) ،الذي ال يستره خيط ".والحقيقة أن
"هناك جيش وطني ،وجيش في الظل ،وإسًلميون ،وجهاديون ،ووكًلء ،وقوى إقليمية من العيار الثقيل،
وقوى عاملية ،كلها متجذرة بعمق ،وتحاول تشكيل الصراع بما يناسب مصالحها".
أما النظام الدولي الذي كان من املفترض أن يوقف هذه املأساة ،فكان الغائب األكبر ،وظهر أنه مشلول
عاجز.
أصبح الصراع على سورية صر ً
ً
مستعصيا ،بالنسبة إلى القوى اإلقليمية والدولية ،وبدأت
اعا
الصدامات املباشرة بينها ،لكن يبدو من الصعب لجمها ،كما يبدو أن أصحاب املصلحة كلهم مترددون في
التخلي عن مصالحهم أمام الخطر املاثل أمامهم.
ضابط في سورية،
يختم الكاتب مقاله بنظرة متشائمة إلى مستقبل سورية ،فـ"الحرب التي ال تتقيد بأي
ٍ
حديث ذي معنى عن املصالحة ،في الوقت الحالي ،فاملظلوميات ،سواء بين املهزومين أو
بددت أي
ٍ
املنتصرين ،ما تزال عميقة ومن دون عًلج )...( ،إن كيفية إعادة البًلد مرة أخرى إلى التعايش ،بالرغم من
ً
اآلالم ،ليست أولوية بالنسبة إلى أولئك الذين ما زالوا يدفنون شبابهم ،أو يقومون بنصب خيام جديدة في
أراض ي غير مألوفة .كما أنها ال تهم هؤالء الذين يخوضون ً
حروبا جديدة على أرض ممزقة ً
تماما"/.جيرون –
ٍ
/19.03.2018
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ثاني عشر :تقديرموقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية
والعسكرية
في الثلث الثاني من آذار /مارس  2018دخلت الثورة السورية في عامها الثامن ،وتتراكم املآس ي ،ويزداد
الدمار ،وترتفع مستويات التدخل الخارجي واالستباحة للسيادة السورية ،واألسوأ أن النظام السوري
يستمر بحله الحربي ،ال يعير الحلول السياسية أي اهتمامً ،
ظنا بأنه ينتصر ،بينما تستمر سورية بالغرق
في وحول املوت والدمار.
ً
ً
وسياسيا ،بلغت ساحتان حربيتان في سورية أوجهما خًلل الثلث الثاني ،وكان العامل املشترك
ميدانيا
فيهما هو نزوح وهرب املدنيين ،واالستسًلم ملصير مجهول ،وتغيير موازين القوى العسكرية.
الساحة األولى هي غوطة دمشق الشرقية ،فبعد حملة حربية بدأت في  25شباط /فبراير  ،2018قام بها
النظام السوري بها ،بدعم من الروس واإليرانيين ،ضد فصائل املعارضة املسلحة في الغوطة الشرقية قرب
َّ
دمشق ،وبعد قصف ُمكثف تسبب بأكثر من ألف قتيل خًلل ثًلثة أسابيع ،جلهم من املدنيين ،وتهجير
عشرات اآلالف من سكان البلدات ليتجمعوا في مدينة دوما ،اضطرت فصائل املعارضة املسلحة على
التفاوض مع الروس عبر األمم املتحدة لخروج املقاتلين من املنطقة ،نحو شمال سورية أو جنوبها ،في مقابل
وقف إطًلق النار ووقف قصف مدن وبلدات الغوطة التي يعيش فيها نحو  400ألف سوري.
أما الساحة الثانية فهي عفرين التي سيطرت فصائل في املعارضة املسلحة مدعومة من الجيش التركي
عليها ضمن عملية (غصن الزيتون) التي بدأت في العشرين من كانون األول /يناير ،وطرد امليليشيات التابعة
لحزب االتحاد الديمقراطي ،ونزوح عشرات اآلالف من املدنيين ً
هربا من جحيم الحرب.
القصف الجوي العنيف واملتواصل ،والهجوم البري الذي قامت به قوات النظام تسبب بشطر الغوطة
إلى ثًلث مناطق ،وتسير األوضاع امليدانية باتجاه توقيع اتفاق (مصالحة) مع النظام ،وهذا األمر أسعد
النظام السوري وإيران وروسيا على حد سواء ،فالنظام السوري أراد أن يوقف تهديد هذه الفصائل ملدخل
دمشق الشرقي ،وسمح لرئيس النظام بالتفاخر من خًلل جولة استعراضية بسيارته في تلك املنطقة ،في ما
أمن هذا الحل إليران إمكان توسيع منطقة نفوذها حول دمشق ،وال سيما أن امليليشيات املوالية لها هي من
ً
وأخيرا عزز من هيمنة روسيا على الجزء الذي
ُيسيطر على األرض في ظل نقص عدد املقاتلين لدى النظام،
تسيطر عليه من سورية ،ومن املرجح أن يضطر مسلحو الغوطة لعقد اتفاق "إذعان" مع الروس ليوقفوا
النزيف البشري ،ويحولوا دون تهجير مزيد من السكان.
على الرغم من أن القرار األممي  2401الذي صدر في أواخر شباط /فبراير  2016يدعو إلى وقف إطًلق
ً
النار ،إال أن روسيا رفضت أن يشمل الغوطة بحجة وجود إرهابيين (ال يزيد عددهم عن  240مقاتًل) .وعلى
الرغم من أن فصائل املعارضة في الغوطة وعدت بإخراجهم نحو شمال سورية إال أن روسيا رفضت
خروجهم ،ليبقوا حجة لديها لتصعيد القصف والتدمير.
32

مرصد حرمون

تقرير عن الثلث الثاني من شهر آذار /مارس 2018

اتفقت تركيا مع روسيا في فهم القرار األممي  ،2401وأعلنت أن القرار ال يعنيهما كونهما تحاربان منظمة
إرهابية في املدينة .ويأتي هذا التوافق الروس ي  -التركي على الرغم من أن البلدين كليهما يقفان على طرفي
دعما ً
نقيض في ما يتعلق باملسألة السورية ،حيث تدعم روسيا النظام السوري ً
مطلقا ،في حين تدعم تركيا
املعارضة بصورة مطلقة.
تزامن الهجوم على الغوطة الشرقية مع اجتياح مدينة عفرين ،دفع كثيرين لًلفتراض بوجود ترابط
ُ
عضوي بين الساحتين .وأن روسيا تغض الطرف عن تركيا ،وتركيا تغطي على اقتراب السيطرة الروسية
(عبر النظام السوري وامليليشيات اإليرانية) على الغوطة.
باملقابل ،ال تجلس الواليات املتحدة على مقاعد املتفرجين ،فقد اتهمت املتحدثة باسم وزارة الدفاع
األميركي دانا وايت ،روسيا بأنها "شريكة في جرائم القتل التي يرتكبها نظام األسد" ،ودعت إلى اجتماع عاجل
في األردن من أجل سورية ،وسربت بعض وسائل اإلعًلم أن الواليات املتحدة تنوي توجيه ضربة عسكرية
قاسية للنظام ،وسربت إمكان إعادة تنشيط الجبهة الجنوبية كأحد وسائل الرد األميركي على التصعيد
الروس ي في الغوطة الشرقية ،والتأييد الروس ي لتركيا في ما قامت به في عفرين.
الخوف من ضربة أميركية يقض مضاجع النظامُ ،ويقلق روسيا ،وال سيما بعد تصريح مندوبة أميركا في
األمم املتحدة نيكي هيلي ،في جلسة مجلس األمن املنعقدة في  12مارس ،بأن أميركا "مازالت مستعدة للتدخل
في حال تقاعس مجلس األمن" ،لكن الصدام األميركي  -الروس ي مستبعد ،خاصة أن ً
أحدا ال يقترب من
مناطق نفوذ الواليات املتحدة ،وال ُيشكل ً
خطرا عليها.
في ظل هذه التطورات ،ال يعير النظام السوري أي أهمية النتهاك السيادة السورية ،فهو يرى اإليرانيين
ُ
يتمددونُ ،ويطوقون دمشق ،ويسيطرون على املناطق التي تحيط بها كلها ،والروس يسيطرون على األجواء
السورية ،ويتحكمون بقرار النظام السياس ي ،واألتراك يرفعون العلم التركي في وسط عفرين ،واألميركيون
ينتهكون األجواء السورية ويسيطرون على املناطق الغنية بالنفط ،ويبقى الصمت واالستسًلم مًلزمين
للنظام ،الذي ال يهمه سوى أن يقوم رئيسه بجولة في سيارته ،ويتباهى بانتصاره وقتلة للشعب.
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