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ا
أوًل :نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة ()1

ا
نبدأ ،كعادتنا ،بالضحايا ،فقد رصدنا سقوط  471قتيًل هذه املدة 55 ،باملئة منهم من املدنيين31 ،
ا
باملئة من هؤالء املدنيين ( 81قتيًل) هم من األطفال ،و 21باملئة من النساء.
ريف دمشق ،بل الغوطة الشرقية بصورة خاصة ،ومدينة دوما بشكل أخص ،ما زالت في الصدارة من
ا
حيث عدد القتلى ،حيث سقط على أرضها  168قتيًل ،نسبتهم  36باملئة إلى مجموع القتلى ،وغالبيتهم
ا
تحديدا في حربه على املنطقة .وقد سقط
العظمى من املدنيين ( 94باملئة) بسبب استهداف النظام للمدنيين
قتلى املنطقة جميعهم بسًلح الطيران الذي استخدم هذه املرة ،إضافة إلى البراميل والصواريخ التقليدية،
السًلح الكيماوي ،ما أودى بحياة  60ا
مدنيا على األقل ،وإصابة نحو  1000آخرين.
ا
دير الزور تلي ريف دمشق في الترتيب على سلم الضحايا ،فقد سقط على أرضها  112قتيًل ،جميعهم
من املقاتلين ،وهم موزعون بين قوات النظام ،وقوات سوريا الديمقراطية ،ومقاتلي تنظيم الدولة .والسبب
ا
طبعا هو املعارك الدائرة مع بقايا التنظيم في الريف الشرقي لدير الزور.
ا
شخصا لكل محافظة ،ففي
بعد دير الزور تأتي كل من دمشق وحمص ،بعدد من القتلى ،وقدره 53
ا
قتيًل ا
مدنيا ،سقط معظمهم بسبب القذائف التي تسقط على املدنيين في أحياء
دمشق يتوزع القتلى بين 19
ا
ا
عسكريا سقطوا في جنوب دمشق ،خاصة في حي القدم حيث تدور املعارك بين قوات
دمشق ،و 34قتيًل
النظام ومقاتلي تنظيم الدولة الذين يسيطرون على الحي .أما عن حمص فالقتلى معظمهم ( 83باملئة) من
العسكريين ،وهؤالء سقطوا ا
غالبا في االشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي تنظيم الدولة في منطقة السبع
بيار في ريف حمص الجنوبي الشرقي .أما الباقون فهم من قوات النظام والقوات اإليرانية املتحالفة معها (7
قتلى إيرانيون) ،وسقطوا بسبب الضربة الجوية اإلسرائيلية على مطار  T4العسكري بريف حمص الشرقي.
ا
في املرتبة الخامسة تأتي إدلب ،فقد سقط على أرضها  50قتيًل ،غالبيتهم العظمى من املدنيين ،ونسبة
النساء واألطفال بينهم  66باملئة .أما السبب الرئيس فهو انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة إدلب.
نترك الضحايا ونذهب إلى املشهد امليداني ،ونكتفي بامللف امللتهب؛ غوطة دمشق التي لم يبق منها تحت
سيطرة املعارضة املسلحة (جيش اإلسًلم) سوى مدينة دوما .فقد مضت األيام األولى من هذه املدة (األيام
ُ
العشرة األ َول من نيسان) بحالة هدوء نسبي بالتزامن مع املفاوضات التي تجري بين الروس وممثلي جيش
اإلسًلم ،لترتيب انسحاب قوات األخير ،وتهجير املدنيين إلى الشمال السوري .ومع تعثر تلك املفاوضات،
وإلجبار جيش اإلسًلم على اإلذعان ،بدأت قوات النظام والطيران الروس ي بالهجوم على دوما ،وفي إحدى
الهجمات تم استخدام السًلح الكيماوي من قبل طائرات النظام ،ما أدى إلى مقتل  60ا
مدنيا على األقل

( )1يقصد باملدة الزمن الذي يغطيه التقرير
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وإصابة املئات ،واستدعاء ردات فعل سريعة وغاضبة ا
أيضا من الدول واملنظمات اإلنسانية والحقوقية
ا
معظمها .وما زالت آثار ذلك تتالى فصوال ،وأصبح الجميع في حالة انتظار ضربة عسكرية موجعة للنظام،
وفق ما صرح به غير قائد ومسؤول غربي ،وبصورة خاصة قادة الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا.
بعيد الضربة تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ينص على خروج مسلحي جيش اإلسًلم بأسلحتهم
الخفيفة مع عائًلتهم إلى منطقة جرابلس بريف حلب ،وخروج املدنيين ،وتسليم السًلح الثقيل املوجود
بحوزة جيش اإلسًلم إلى النظام ،واإلفراج عن املعتقلين واملخطوفين لديه جميعهم .وتمت عملية اإلفراج
ا
فعًلُ ،
وس ِّلم السًلح الثقيل ،وبدأت دفعات املهجرين بالوصول إلى مقاصدها في الشمال السوري ،ويمكن
القول أن الغوطة الشرقية أصبحت بالكامل تحت سيطرة النظام.
ا
نبقى في تداعيات الهجوم الكيماوي ،وإن خرجنا قليًل عن نطاق املشهد امليداني ،فقد سارع الرئيس
األميركي للتعبير عن غضبه الشديد من الجريمة ،وربما من جرأة النظام على اإلقدام عليها ،في ما يعد ا
تحديا
لترامب وللغرب ولكل التحذيرات والخطوط الحمراء التي ُوضعت ملنع مثل هذا االستخدام ،ووعد برد عاجل
ومؤلم ،وثمن باهظ ،وبدأ فريقه العسكري ا
فورا بوضع الخطط والسيناريوهات ،وبحسب مندوبة أميركا
لدى مجلس األمن نيكي هيلي ،فإن الواليات املتحدة سترد على الهجوم الكيماوي ،ولو بمعزل عن مجلس

األمن.
روسيا كعادتها نفت وقوع الهجوم ،وعدته مسرحية ،وحذرت الغرب من تداعيات الهجوم على سورية،
أما االتحاد األوروبي فطالب بالرد الفوري ،وكان رد فعل فرنسا وبريطانيا ا
ا
وحاسما ،وأعرب البلدان عن
قويا
استعدادهما للمشاركة في ضربة موجعة للنظام ،ويجري تنسيق عالي املستوى بين الدول الثًلث لتنفيد
الهجوم الردعي ،ولم تتوافر معلومات عن حجمه وأبعاده وتوقيته.
ا
مجددا عن اتخاذ أي إجراء حيال ما يجري ،فقد عطل الفيتو الروس ي
أما مجلس األمن فقد أثبت عجزه
ا
ًّ
أميركيا لتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بالهجوم الكيماوي على دوما ،بينما لم يحظ مشروع
مشروعا
روس ي مقابل باألغلبية .وأصبحت القضية خارج مجلس األمن ،ولعل هذا من أخطر ما يحصل ،وخطره يعم
الكرة األرضية بالكامل ،حيث يتداعى نظام األمم املتحدة ومجلس األمن دون أي بديل ،ليعود العالم إلى
شريعة الغاب.
نحن إذن ،كما العالم كله ،بانتظار الضربة العسكرية الغربية على نظام األسد ،وما قد تحمله من
تداعيات ومفاجآت.
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ا
ثانيا :الضحايا
 .1بيانات عن الضحايا ()2
الجدول رقم ( )1أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات
ضحايا الثلث األول من شهر نيسان /أبريل  - 2018حسب الفئة
دمشق

ريف دمشق

درعا

17%

حلب

212

45%

أدلب

%

السويداء

36% 11%

2%

0%

0%

11%

1%

5%

11%

0%

0%

القنيطرة

حمص

حماة

مج ال قتلى حسب المحافظة

53

168

10

0

0

53

3

22

50

0

0

طرطوس

مج ال قتلى المدنيين

19

158

5

0

0

9

1

19

48

0

الالذقية

رجل مدني

11

85

3

2

1

7

15

الرقة

امرأة

4

31

1

4

3

11

دير الزور

طفل

4

42

1

3

9

الحسكة

مقاتل

34

10

5

44

2

مج الفئة

الفئة

%

3

2
22

81
54

11%

124

26%

0

0

0

0

259

55%

0

112

0

471

100%

0%

24%

0%

100%

112

جدول رقم ()1

( )2مًلحظات على البيانات:
 يتم إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة ،فتعبيرات (سقوط عدد كبير من القتلى) أو (سقوط عشراتالقتلى) ال تكفي للتسجيل ،ويتم إهمالها أو إيرادها في فقرة (أخبار عن الضحايا)  .لذلك يكون العدد املسجل لدينا ا
غالبا
أقل من العدد الحقيقي.
ا
ارتفاعا ا
وهميا في أعداد القتلى
 عند ورود أعداد من دون تفصيل في الفئات ،نعد القتلى جميعهم من الرجال ،وهذا يعنياملسجلين من الرجال ،يقابله انخفاض وهمي في أعداد القتلى املسجلين من باقي الفئات.
 القتلى من األطفال ال نهتم بجنسهم ،وهذا يعني أن الرقم املسجل من القتلى النساء ،يمثل البالغات فقط. كل البيانات املتعلقة بالقتلى العسكريين مصدرها املرصد السوري لحقوق اإلنسان ،ولم نتمكن إيجاد مصدر آخرللمقاطعة والتدقيق.
 -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 األول شهر نيسان  /أبريل  - 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
قصف جوي

5

48
5

38

1

10
15

14

108

مفخخات وألغام وقذائف غير
منفجرة
تعذيب وإعدامات

3

اغتيال وقنص

1

1

أخرى

1

1

مج ضحايا األسلحة التقليدية

1

53

108

10

0

0

53

2

3

12

22

72

174

37%

40

182

39%

33

50

0

0

0

112

0

48

10%

3

1%

2

0%

2

0%

411

87%

أسلحة محرمة دوليا ً
كيماوية

60

أخرى

0

مج ضحايا األسلحة المحرمة
دوليا ً

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

13%

إجمالي ال ضحايا

53

168

10

0

0

53

3

22

50

0

0

0

112

0

471

100%

36% 11%

2%

0%

0%

11%

1%

5%

11%

0%

0%

0%

24%

0%

100%

%

60

13%
0%

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

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

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

أ .وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها اليومَّ ،إن ما ال يقل عن  1241ا
مدنيا قتل في
ا
طفًل و 186سيدة .ووثق مقتل ما ال يقل  3404ا
مدنيا
سورية خًلل شهر آذار املنصرم ،بينهم 203
منذ بداية عام  2018على يد األطراف جميعها في سورية .تتحمل قوات الحلف السوري الروس ي
املسؤولية عن مقتل  80باملئة منهم/ .شام – /01.04.2018
ب .وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،في تقرير نشر الثًلثاء ،مقتل  12شخصا في سورية تحت
التعذيب في سجون قوات النظام السوري خًلل شهر آذار املاض ي/ .سمارت – /03.04.2018
ج .قال اتحاد منظمات اإلغاثة والرعاية الطبية السوري ،وهو منظمة إنسانية مستقلة ،إن هجمات
يشتبه أنها كيماوية أسفرت عن مقتل  60على األقل وإصابة أكثر من ألف في الغوطة الشرقية في
مطلع األسبوع .وتوقع االتحاد ارتفاع عدد القتلى/ .رويترز – /09.04.2018
د .وصل الثًلثاء ،سبع جثث لعناصر من ميليشيات إيرانية قتلوا بقصف جوي إسرائيلي على مطار
"التيفور" شرق مدينة حمص إلى العاصمة اإليرانية طهران/ .سمارت – /10.04.2018
ه .ما تزال أعداد الخسائر البشرية تواصل تصاعدها في مدينة إدلب ،نتيجة مفارقة مزيد من
األشخاص للحياة وانتشال مزيد من الجثامين ،من تحت أنقاض الدمار الذي خلفه انفجار عنيف
ضرب مدينة إدلب مساء االثنين ،حيث ارتفع إلى  31على األقل عدد األشخاص الذين قضوا جراء
ا
هذا االنفجار ،من ضمنهم  22طفًل وامرأة/ .املرصد السوري – /10.04.2018

ا
ثالثا :التغييب القسري
 .1أخبارعن التغييب القسري
أ .قوات النظام السوري تعتقل  3مدنيين في مدينة العشارة بريف دير الزور/ .الشبكة السورية –
/02.04.2018
ب .قوات اإلدارة الذاتية الكردية تعتقل  3مدنيين في مدينة تل أبيض بريف الرقة ،بهدف التجنيد
اإلجباري/ .الشبكة السورية – /02.04.2018
ج .قوات اإلدارة الذاتية الكردية تعتقل األستاذ فيصل يوسف ،املنسق العام لحركة اإلصًلح الكردي،
وعضو هيئة الرئاسة للمجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي بريف الحسكة/ .الشبكة
السورية – /02.04.2018
ا
شخصا
د .وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها اعتقال قوات النظام السوري 749
من الغوطة الشرقية ،خًلل شهر آذار / .2018سمارت – /04.04.2018
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ه .قوات النظام السوري تعتقل  3سيدات في مدينة إنخل بريف درعا ،لدى مرورهن من إحدى نقاط
التفتيش/ .الشبكة السورية – /04.04.2018
و .هيئة تحرير الشام تعتقل مدنيين اثنين في ريف حلب الغربي /الشبكة السورية – /05.04.2018
ا
ا
وأسيرا من سجونه في دوما ،من بينهم  4إناث ،ومن املرتقب
مختطفا
ز .أفرج جيش اإلسًلم حتى عن 13
أن تجري عملية اإلفراج عن دفعات الحقة بالتزامن مع خروج دفعات من الغوطة الشرقية نحو
ريف حلب الشمالي الشرقي /املرصد السوري – /04.04.2018
ح .قامت قوات اإلدارة الذاتية الكردية بحملة دهم في قرية أم كهيف بريف الحسكة ،وتعتقل 20
ا
مدنيا/ .الشبكة السورية – /05.04.2018

ر ا
ابعا :النزوح واللجوء والجاليات
 .1أخبارعن النزوح والتهجير
أ .ج رح ستة مهجرين بينهم نساء وأطفال ،األحد ،بإطًلق نار من قبل ميليشيات الشبيحة املوجودة
في ناحية بيت ياشوط بالًلذقية ،على القافلة األخيرة الخارجة من الغوطة الشرقية .وقام الشبيحة
بقذف الحافًلت بالحجارة ما تسبب بتحطم الزجاج/ .سمارت – /01.04.2018
ب .وثقت منظمات إنسانية محلية وصول أكثر من  45ألف مهجر من دمشق وغوطتها الشرقية إلى
شمالي سورية ،خًلل النصف الثاني من شهر آذار الفائت فقط .وقد توزعوا بين محافظتي حلب
وإدلب/ .سمارت – /01.04.2018
ج .تراجعت تركيا عن قرار منع قافلة املهجرين من مدينة دوما ،من دخول ريف حلب الشمالي الذي
تسيطر عليه فصائل "درع الفرات" املدعومة من تركيا ،بعد احتجاجات شعبية ضد القرار.
/سمارت – /03.04.2018
د .قالت األمم املتحدة ،الثًلثاء ،إن نحو  100ألف شخص عادوا إلى مدينة الرقة على الرغم من
انتشار العبوات الناسفة غير املنفجرة/ .سمارت – /03.04.2018
ه .قالت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الًلجئين ،الثًلثاء ،إن أكثر من  133ألف شخص
نزحوا من الغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق خًلل األسابيع األربعة املاضية/ .سمارت –
/10.04.2018
و .قال منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في سورية إن نحو  700ألف سوري اضطروا للنزوح
من منازلهم هذا العام بسبب القتال في مناطق عدة بالبًلد/ .رويترز – /10.04.2018
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 .2أخبارعن اللجوء والجاليات
أ .أعلنت تمارا سلوخاي رئيسة برنامج البنك الدولي للتنمية املستدامة ،يوم األربعاء ،أن االتحاد
األوروبي مول خطة الحكومة التركية الفتتاح " 215مدرسة ،في  21والية مختلفة ،خًلل العامين
املقبلين؛ بهدف دعم املسيرة التعليمية ألطفال الًلجئين السوريين في تركيا"/ .جيرون –
/04.04.2018
مؤخرا ،ا
ا
عددا من الًلجئين السوريين في األردن ،قرا ارا بـ
ب .أبلغت املفوضية السامية لشؤون الًلجئين،
"إيقاف املساعدة النقدية (بصمة العين) ،والتي تبلغ  180دينار للعائلة الواحدة التي يزيد عدد
أفرادها عن سبعة أشخاص ،ا
بدءا من نهاية نيسان /أبريل الجاري"/ .جيرون – /06.04.2018
ج .قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردانت ،يوم الثًلثاء ،إن بريطانيا ستزيد مساعداتها
اإلنسانية في سورية وفي الدول املجاورة التي يحتمي فيها مًليين الًلجئين/ .رويترز – /10.04.2018

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

.1
تطورات املشهد امليداني في الغوطة الشرقية

أ .أفادت وسائل إعًلم رسمية في سورية بأن آخر جماعة معارضة في منطقة الغوطة الشرقية بدأت
ا
عسكريا قال إن مجموعة من
االنسحاب يوم االثنين بموجب اتفاق مع الحكومة ،لكن مصد ارا
املقاتلين ما زالوا يرفضون القبول باالتفاق مع الدولة/ .رويترز – /02.04.2018
ب .قالت وزارة الدفاع الروسية ،يوم الثًلثاء ،إن أكثر من  40ألف مدني عادوا إلى الغوطة الشرقية
السورية بعد أن كانوا فروا منها/ .رويترز – /03.04.2018
ج .قالت جماعة مسلحة ،يوم الثًلثاء ،إن مقاتلي املعارضة في دوما تلقوا إنذا ارا من روسيا إما بقبول
حكم الدولة أو الرحيل/ .رويترز – /03.04.2018

( )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 مؤقتة ،وتتغير بين مدة
وأخرى.
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د .ارتفعت ليل السبت  -األحد ،حصيلة ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبتها قوات النظام السوري
ا
في مدينة دوما إلى  85قتيًل وألف حالة اختناق ،نتيجة القصف بالغازات السامة/ .سمارت –
/08.04.2018
ًّ
ا
كيماويا على مدينة دوما الخاضعة لسيطرة
هجوما
ه .قال عمال إنقاذ ومنظمة إغاثة طبية إن
ا
شخصا ،في ما قالت واشنطن إن
املعارضة السورية في الغوطة الشرقية أسفر عن مقتل 49
دوليا ا
التقارير إذا تأكدت ستتطلب ر ادا ًّ
فوريا/ .رويترز – /08.04.2018
و .قال مصدر مسؤول في الحكومة السورية إن اتفاقا تم التوصل إليه لخروج كل "املخطوفين في
دوما" لدى مقاتلي املعارضة السورية الذين يسيطرون على مدينة دوما في الغوطة الشرقية مقابل
خروج جيش اإلسًلم من املدينة .وأضاف أن مقاتلي جيش اإلسًلم سيغادرون دوما إلى جرابلس في
شمال سورية خًلل  48ساعة/ .رويترز – /08.04.2018
ز .ذكرت وسائل اإلعًلم السورية إن مقاتلي املعارض شرعوا في مغادرة مدينة دوما بموجب املرحلة
األولى التفاق برعاية روسية/ .رويترز – /08.04.2018
ح .ارتفعت األحد ،حصيلة املصابين بحاالت االختناق إلى  1200إصابة بمجزرة الكيماوي في مدينة
ا
شخصا في حصيلة أولية/ .سمارت –
دوما التي نفذتها قوات النظام السوري وأدت إلى مقتل 85
/08.04.2018
ط .قال اتحاد منظمات اإلغاثة والرعاية الطبية السوري ،وهو منظمة إنسانية مستقلة ،إن هجمات
يشتبه أنها كيماوية أسفرت عن مقتل  60على األقل ،وإصابة أكثر من ألف في الغوطة الشرقية في
مطلع األسبوع ،وتوقع االتحاد ارتفاع عدد القتلى/ .رويترز – /09.04.2018
ي .قال مصدر مطلع إن أكثر من  50ألف شخص بينهم مسلحون وعائًلتهم من املتوقع أن يغادروا
مدينة دوما السورية في األيام املقبلة في إطار صفقة بشأن املدينة .وأضاف املصدر الذي يشارك في
املفاوضات إن مقاتلي املعارضة سيطلقون في املقابل سراح  200شخص يحتجزونهم رهائن هناك.
/رويترز – /09.0.2018

ا
تحقيقا لتحديد ما إذا كان عشرات
ك .فتحت منظمة حظر األسلحة الكيماوية ،يوم االثنين،
األشخاص قتلوا في هجوم قرب العاصمة السورية دمشق ربما بخليط سام من غازي السارين
والكلور/ .رويترز – /09.04.2018
ل .قالت وزارة الخارجية األميركية ،يوم االثنين ،إن األعراض التي ظهرت على ضحايا الهجوم بغاز
كيماوي في دوما تتسق مع األعراض الناجمة عن التعرض ملادة تسبب االختناق أو غاز أعصاب،
ودعت سورية وروسيا إلى فتح املنطقة أمام املراقبين الدوليين /رويترز – /09.04.2018
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م .قالت وسائل إعًلم رسمية إن عشرات الرهائن الذين أطلقت املعارضة املسلحة السورية سراحهم
في مدينة دوما وصلوا إلى خطوط الجيش السوري ،مساء يوم االثنين ،بموجب اتفاق توسطت فيه
روسيا ،ويغادر بموجبه املقاتلون املدينة املحاصرة/ .رويترز – /09.04.2018
ن .قالت منظمة حظر األسلحة الكيماوية في بيان ،يوم الثًلثاء ،إن مفتشين من املنظمة سيسافرون
ا
شخصا ،وإنها
إلى مدينة دوما السورية للتحقيق في تقارير عن هجوم أودى بحياة ما يصل إلى 60
"طلبت من الحكومة السورية وضع الترتيبات الضرورية ملثل هذه البعثة"/ .رويترز –
/10.04.2018
س .قال الجيش الروس ي إن نحو  2000من املسلحين وأفراد أسرهم غادروا مدينة دوما السورية يوم
الثًلثاء ،وإن نحو  4000آخرين على استعداد ا
أيضا للمغادرة/ .رويترز – /10.04.2018

 .2تطورات املشهد امليداني في مناطق عمليات غصن الزيتون
أ .ب دأت القوات األميركية ببناء قاعدتين عسكريتين في محيط مدينة منبج بريف حلب الشرقي
الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية/ .جيرون – /03.04.2018
ب .كشف مسؤول في التحالف الدولي إن فرنسا ستنش ئ قاعدة عسكرية في منطقة منبج شرق حلب.
وقال إنها ستكون مجاورة للقاعدة األميركية" التي تقع بين مدينة منبج وقرية عون الدادات التي
توجد بها قوات تركية/ .سمارت – /04.04.2018
ج .دخلت قوات فرنسية ،األربعاء ،إلى القاعدة العسكرية األميركية الواقعة شمال غرب مدينة منبج،
تزام انا مع معلومات عن نية فرنسا إنشاء قاعدة عسكرية لها في املنطقة/ .سمارت – /04.04.2018
د .قال مصدر عسكري في "قوات سوريا الديمقراطية" الخميس ،إن عسكريين فرنسيين زاروا
معسكراتهم في غرب الرقة ،للمشاركة في عمليات التدريب/ .سمارت – /05.05.2018
ه .دخل ُ
وفد عسكر ُي تركي ،ظهر يوم الجمعة ،إلى مدن وبلدات عدة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة
ا
تمهيدا إلنشاء نقاط مراقبة جديدة هناك/ .جيرون – /06.04.2018
الشمالي،
و .تواصل القوات التركية منع مئات املدنيين من العودة عبر حاجز كيمار ،إلى مساكنهم التي هجروا
منها في منطقة عفرين ،وبالتزامن مع ذلك نقلت السلطات التركية  150عائلة من مهجري الغوطة
الشرقية إلى منطقة عفرين وإسكانهم في منازل مهجري عفرين/ .املرصد السوري – /10.04.2018
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 .3تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق

ا
أ .يواصل تنظيم "الدولة اإلسًلمية" عملياته العسكرية في غرب الفرات ،مستهدفا مواقع قوات
النظام وحلفائها ،على الطريق االستراتيجي طهران – بيروت ،وسط تعتيم إعًلمي تشهده هذه
الهجمات التي بدأت في أعقاب انتعاش التنظيم اعتبا ارا من  13من آذار /مارس/ .املرصد السوري
– /01.04.2018
ب .استعاد تنظيم "الدولة اإلسًلمية" ،االثنين ،السيطرة على قرية البحرة شرقي مدينة دير الزور ،بعد
هجوم بعربة مفخخة على مواقع "قوات سوريا الديمقراطية" /سمارت – /02.04.2018
ج .علم املرصد السوري لحقوق اإلنسان أن تعزيزات عسكرية من مسلحين عراقيين موالين للنظام
وصلت إلى مواقع قوات النظام غرب الفرات في بادية دير الزور ،بالتزامن مع وصول مئات العناصر
من قوات النظام واملسلحين املوالين لها من جنسيات سورية وغير سورية ،إلى املنطقة نفسها،
بهدف تعزيز وجود النظام ضد تنظيم "الدولة اإلسًلمية" ،إذ أكدت مصادر أنه يتحضر لتنفيذ
عملية عسكرية واسعة ضد قوات النظام وحلفائها في غرب الفرات .وقد استقدم ألجل ذلك نحو
 400مقاتل عبرت من الجيب الواقع في شرق الفرات ،واملطوق من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
/املرصد السوري – /02.04.2018
ا
عنصرا لقوات النظام السوري ،الثًلثاء ،بهجوم لتنظيم "الدولة اإلسًلمية"
د .قتل وجرح عشرون
على مواقعها في حقل الشاعر النفطي شرق مدينة حمص/ .سمارت – /03.04.2018
ه .استعاد تنظيم "الدولة اإلسًلمية" السيطرة على قرية "صواب" وحقل "عكاش" النفطي غرب
مدينة البوكمال بعد معارك مع قوات النظام السوري ليل الثًلثاء/ .سمارت – /04.04.2018
و .بدأ الجيش التركي ،السبت ،إنشاء نقطتي مراقبة شرق مدينة مورك شمالي محافظة حماة ،ضمن
إطار اتفاق "تخفيف التصعيد"/ .سمارت – /07.04.2018
ز .قالت وزارة الدفاع الروسية ،يوم االثنين ،إن طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز إف 15-نفذتا
ضربات على مطار التيفور العسكري في سورية األحد .وأن الهجوم تم بثمانية صواريخ عبر املجال
الجوي اللبناني ،وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت خمسة من هذه الصواريخ/ .رويترز –
/09.04.2018
ح .قالت وكالة فارس اإليرانية لألنباء إن أربعة عسكريين إيرانيين قتلوا في ضربة جوية على قاعدة
جوية سورية قرب حمص ،يوم األحد ،في الوقت الذي اتهمت فيه سورية وحليفتها الرئيسية روسيا
إسر َ
ائيل بشن الهجوم/ .رويترز – /09.04.2018
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ط .وصلت الثًلثاء سبع جثث لعناصر من ميليشيات إيرانية قتلوا بقصف جوي إسرائيلي على مطار
"التيفور" شرقي مدينة حمص إلى العاصمة اإليرانية طهران/ .سمارت – /10.04.2018
ي .ما تزال أعداد الخسائر البشرية تواصل تصاعدها في مدينة إدلب ،نتيجة مفارقة مزيد من
األشخاص الحياة ،وانتشال مزيد من الجثامين ،من تحت أنقاض الدمار الذي خلفه انفجار عنيف
ضرب مدينة إدلب مساء االثنين ،حيث ارتفع إلى  31على األقل عدد األشخاص الذين قضوا جراء
ا
هذا االنفجار ،من ضمنهم  22طفًل وامرأة/ .املرصد السوري – /10.04.2018
ك .وصلت القافلة التي تحمل على متنها آالف املهجرين من مدينة دوما ،إلى داخل مناطق سيطرة "درع
الفرات" ،وعلى الفور قامت قوات عملية "درع الفرات" ،بمصادرة السًلح الفردي املوجود مع
مقاتلي جيش اإلسًلم ،مؤكدين أنها بناء على أوامر من القوات واالستخبارات التركية/ .املرصد
السوري – /10.04.2018

 .4خرائط السيطرة والنفوذ
 -الخريطة رقم ( )1أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كلها.

املصدر :وكالة ستب – آخر تحديث 2018/04/03
15

تقرير عن الثلث األول من شهر نيسان /أبريل 2018

 -الخريطة رقم ( )2أدناه تظهر توزع القوى في الغوطة الشرقية

املصدر :وكالة ستب  -آخر تحديث 2018/04/08
 -الخريطة رقم ( )3أدناه تظهر توزع القوى في جنوب دمشق

املصدر :وكالة قاسيون – آخر تحديث 2018/04/10
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 -الخريطة رقم ( )4أدناه تظهر توزع القوى في ريف دير الزور الشرقي

املصدر :وكالة قاسيون – آخر تحديث2018/04/10 :
ا
مجددا في البادية
 -الخريطة رقم ( )5أدناه تظهر املناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة

املصدر :وكالة قاسيون – آخر تحديث2018/04/09 :
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الخريطة رقم ( )6أدناه تظهر توزع القوى في محافظة درعا

املصدر :وكالة قاسيون – آخر تحديث2018/04/09 :

ا
سادسا :املستجدات على مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته
 .1على املستوى السياس ي
ذكرت وسائل إعًلم سورية ،يوم الثًلثاء ،أن الحكومة دعت منظمة حظر األسلحة الكيماوية إلرسال
فريق للتحقيق في مزاعم الهجوم الكيماوي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية/ .رويترز – /10.04.2018

 .2على املستوى العسكري
قال مصدر عسكري من جيش النظام ،إن "ضباط جيش النظام حذروا العناصر ،ليلة اإلثنين ،في
مختلف القطع العسكرية ،من احتمال تلقي ضربة عسكرية أميركية خًلل الساعات املقبلة" ،وبخاصة
"في ريف دمشق" .وأضاف املصدر أن الضباط أخبروهم أن الصواريخ األميركية قد "تستهدف ا
قطعا
عسكرية محددة في منطقتي (القطيفة) و(الدريج) بريف دمشق ،الحتوائها على مستودعات ومقرات
إيرانية ،إضافة إلى مطار الضمير العسكري"/ .جيرون – /10.04.2018
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 .3على املستويات األخرى
أ .أصدر نظام األسد املرسوم التشريعي رقم  10لعام  ،2018القاض ي بجواز إحداث منطقة تنظيمية
أو أكثر ضمن املخطط التنظيمي العام للوحدات اإلدارية ،وتعديل بعض مواد املرسوم التشريعي
رقم  66لعام  ،2012والذي من شأنه سلخ حقوق السوريين املهجرين من بلداتهم ومدنهم وتسليم
هذه العقارات ملوالين للنظام أو بيعها للمجنسين من إيران أو دول أخرى/ .شام – /03.04.2018
ب .قال مديرو استثمار ومتعاملون إن الليرة السورية انتعشت في األيام العشرة املاضية بسبب تحسن
الشعور العام بعد سيطرة الجيش على معظم الغوطة الشرقية .وقال متعاملون إن سعر صرف
الليرة أمام الدوالر بلغ  425ليرة يوم الثًلثاء/ .رويترز – /04.04.2018

ا
سابعا :املستجدات على مستوى املعارضة السورية ومناطق سيطرتها ()7
 .1على املستوى السياس ي
طالب "االئتًلف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية" في بيان له ،الدول دائمة العضوية في "مجلس
األمن" باستخدام القوة لضرب معسكرات النظام السوري ومطاراته ،إضافة إلى نقل ملف جرائمه إلى
املحكمة الجنائية الدولية ،في عقب ارتكابه مجزرة باألسلحة الكيماوية في مدينة دوما .والتي أدت إلى
مقتل أكثر من مئة مدني معظمهم أطفال ونساء ،وإصابة أكثر من ألف آخرين بحاالت اختناق/ .سمارت
– /08.04.2018

 .2على املستوى العسكري
أ .بحسب أحد القادة امليدانيين في القلمون الشرقي ،فإن قوات النظام أبلغت ،أمس األحد ،اللجنة
املدنية للمفاوضات ،خًلل اجتماع عقد في محطة جيرود الحرارية ،بـ "الصلح وإلقاء السًلح
وتسوية الوضع ،أو الرحيل عن املنطقة ملن ال يرغب في الصلح ،على أن يختار الراغبون في الرحيل
الوجهة التي يريدون الذهاب إليها" ،وهددت بالحرب على من ال يرغب في أحد الحلين/ .جيرون –
/02.04.2018

( )7ألغراض هذا التقرير ،نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد ،أو يناهضه
ا
عسكريا (باستثناء داعش) ،وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها.
سياسيا أو
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َ
تشكيل
بيان أصدرته اليوم الثًلثاء،
ب .أعلنت فصائل املعارضة في القلمون الشرقي بريف دمشق ،في ٍ
قيادة موحدة لها ،تنضوي تحتها تشكيًلت املنطقة كافة ،وينبثق عنها قائد عام ،ومكتب سياس ي
يتولى إدارة التفاوض مع النظام ،حول مصير املنطقة .وقد تضمن البيان سياسة القيادة املتمثلة
بثوابت عدة ،منها :الحرص على مدن القلمون ،وعدم القبول بتغيير بنيتها السكانية وتدمير بنيتها
التحتية .ورفض التهجير القسري/ .جيرون – /03.04.2018
ج .قالت لجنة املفاوضات املمثلة للفعاليات املدنية و"الفصائل العسكرية" في مدينة الضمير بريف
دمشق ،إنها تفاوضت مع الروس حول البقاء في املدينة ،وليس الخروج منها أو خوض "حرب".
/سمارت – /03.04.2018
د .أعلنت فصائل عدة عاملة في ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي عن تشكيلها "القيادة املوحدة
في املنطقة الوسطى" ،وقالت في بيانها إن القيادة املوحدة التي تم اإلعًلن عنها هي املمثل العسكري
الوحيد عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي /املرصد السوري – /04.04.2018
ه .تستمر حرب اإللغاء بين هيئة تحرير الشام من جهة ،وحركة نور الدين الزنكي وحركة أحرار الشام
اإلسًلمية من جهة أخرى ،في الريف الغربي لحلب ،ومعلومات مؤكدة عن سقوط مزيد من الخسائر
البشرية/ .املرصد السوري – /04.04.2018
و .قالت "هيئة تحرير الشام" ،الخميس ،إن وقف االقتتال مع "جبهة تحرير سوريا" لن يتوقف إال
باستعادتها املناطق التي سيطرت عليها األخيرة و"صقور الشام"/ .سمارت – /05.04.2018

 .3على املستويات األخرى
ال يوجد

ا
ثامنا :املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
 .1على املستوى السياس ي
أ .زار مسؤولون من حزب العمال البريطاني السلطة التي يقودها األكراد في شمال سورية يوم
الثًلثاء وتعهدوا بالوقوف معها في وجه ما تتعرض له من تهديدات/ .رويترز – /04.04.2018
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 .2على املستوى العسكري
أ .أرسل التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة األميركية تعزيزات عسكرية ضخمة إلى "قوات
سوريا الديمقراطية" توجهت نحو مدينتي الرقة ومنبج .وقوامها  300شاحنة تحوي مساعدات عسكرية
ولوجستية تتضمن مدرعات وذخائر/ .سمارت – /02.04.2018

 .3على املستويات األخرى
ال يوجد

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

 .2مسارجنيف
ال يوجد

 .3مسارآستانة
ال يوجد

ا
عاشرا :املستجدات في مواقف وسياسات القوى اإلقليمية والدولية
املؤثرة
 .1الوًليات املتحدة األميركية
أ .حذر السناتور الجمهوري األميركي لينزي جراهام الرئيس دونالد ترامب ،يوم األحد ،من سحب
ا
القوات األميركية من سورية ،قائًل إن ذلك سيؤدي إلى إحياء تنظيم الدولة اإلسًلمية وزيادة النفوذ
اإليراني على الحكومة السورية في دمشق .وقالك "سيكون ذلك أسوأ قرار منفرد يمكن أن يأخذه
الرئيس"/ .رويترز – /01.04.2018
ب .قال الرئيس األميركي دونالد ترامب ،يوم الثًلثاء ،إنه يريد "الخروج" من سورية ،ووعد باتخاذ
ا
قرارات ا
قريبا وذلك على الرغم من تحذير مستشاريه من أن األمر ما يزال يتطلب عمًل شاقا لهزيمة
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تنظيم الدولة اإلسًلمية وإرساء االستقرار في املناطق التي تمت استعادتها من التنظيم املتشدد.
/رويترز – /03.04.2018
ج .قال البيت األبيض في بيان ،يوم األربعاء ،إن املهمة العسكرية األميركية للقضاء على تنظيم الدولة
ا
ا
مدمرا بالكامل تقريبا" .وأضاف
سريعا حيث أصبح التنظيم
اإلسًلمية في سورية "تقترب من نهايتها
البيان إن "الواليات املتحدة وحلفاؤها ال يزالون ملتزمين بالقضاء على وجود تنظيم الدولة اإلسًلمية
املحدود في سورية/ ".رويترز – /04.04.2018
د .قال مسؤول كبير باإلدارة األميركية ،يوم األربعاء ،إن الرئيس دونالد ترامب وافق في اجتماع ملجلس
األمن القومي الثًلثاء على إبقاء القوات األميركية في سورية ملدة أطول من أجل هزيمة تنظيم الدولة
اإلسًلمية ،لكنه يريد سحبها في وقت قريب ا
نسبيا/ .رويترز – /04.04.2018
ه .قال رئيس غرفة العمليات في هيئة األركان العامة للقوات املسلحة الروسية" ،سيرغي رودسكوي"،
إن الواليات املتحدة تخطط لتقسيم سورية ،والتأسيس لحرب جديدة في هذا البلد/ .شام –
/04.04.2018
و .قالت وزارة الدفاع األميركية ،يوم الخميس ،إن سياسة الجيش األميركي حيال قتال تنظيم الدولة
اإلسًلمية في سورية لم تتغير بعد مناقشات مع الرئيس دونالد ترامب هذا األسبوع ،وإنه لم يتم
تحديد جدول زمني للجيش لسحب القوات/ .رويترز – /05.04.2018
ز .صرح وزير الدفاع األميركي" ،جيمس ماتيس" ،الجمعة ،أن العسكريين األميركيين يتحدثون إلى
شركائهم االكراد وغيرهم في سورية لتسوية القضايا املتعلقة بدعم واشنطن لهم بعد انسحاب
الواليات املتحدة من هذا البلد/06.04.2018/ .
ح .قال توماس بوسرت ،مستشار البيت األبيض لألمن الداخلي ومكافحة اإلرهاب ،إن الواليات املتحدة
ال تستبعد شن هجوم صاروخي ر ًّدا على تقارير جديدة عن هجوم كيماوي على مدينة دوما التي
تسيطر عليها املعارضة في الغوطة الشرقية .وأضاف "نحن ندرس الهجوم في الوقت الحالي"/ .رويترز
– /08.04.2018
ا
ط .قال الرئيس األميركي دونالد ترامب ،يوم األحد ،إن الرئيس السوري بشار األسد سيدفع " ا
ثمنا باهظا"

هجوما ًّ
ا
دمويا بأسلحة كيماوية على املدنيين ،وألقى باللوم على إيران والرئيس الروس ي فًلديمير
لشنه
بوتين في دعم "األسد الحيوان" /رويترز – /08.04.2018
ي .قال الرئيس األميركي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرا ارا بشأن الرد الهجوم بالسًلح الكيماوي على دوما
ربما بنهاية يوم االثنين .وقال ا
أيضا إنه يتحدث مع القادة العسكريين وسوف يحدد املسؤول عن
الهجوم ،سواء كان روسيا أم حكومة الرئيس بشار األسد أم إيران أم الثًلثة في آن معا/ .رويترز –
/09.04.2018
22

تقرير عن الثلث األول من شهر نيسان /أبريل 2018

مرصد حرمون

ك .قالت نيكي هيلي سفيرة الواليات املتحدة باألمم املتحدة ،يوم االثنين ،إن الواليات املتحدة "سترد"
على هجوم مميت بأسلحة كيماوية في سورية سواء قام مجلس األمن الدولي بتحرك أم ال .وأضافت:
"وصلنا إلى اللحظة التي يتعين أن يرى فيها العالم تحقيق العدالة  ..سيسجل التاريخ هذا بوصفها
اللحظة التي أدى فيها مجلس األمن واجبه أو أظهر فشله الذريع والتام لحماية شعب سورية..أيا كان
املوقف فإن الواليات املتحدة سترد"/ .رويترز – /09.04.2018
ل .قدمت وزارة الدفاع األميركية "البنتاغون" سلسلة خيارات للرئيس "دونالد ترامب" ،للرد على
الهجوم الكيماوي الذي نفذه نظام األسد ،السبت املاض ي ،على دوما في الغوطة الشرقية .وقال
املتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية ،العقيد "باتريك ريدر" ،إن رئيس األركان العامة الجنرال
"جوزيف دونفورد" ،قدم خيارات عدة لترامب بشأن الرد على هجوم دوما ،من دون الخوض في
التفاصيل/ .شام – /10.04.2018
م .عد مستشار األمن القومي األميركي األسبق توم دونيلون ،أن "هناك ثًلثة أمور ،يجب على اإلدارة
األميركية اتخاذها ،من أجل الرد على تقارير الهجوم الكيماوي في غوطة دمشق" ،أولها هو توفير
تقدم الواليات
دليل واضح على أن النظام السوري هو من يقف خلف هذا الهجوم ،وثانيها هو أال ِّ
املتحدة األميركية على أي عمل ،بصورة فردية ،وثالثها التحضير لخطوات عسكرية كبيرة ،تتجاوز ما
قامت به بًلده ا
سابقا .وأضاف" :أعتقد أن على اإلدارة األميركية النظر في اإلقدام على خطوة ،تلحق
ا
ضررا ا
كبيرا باملنظومة الدفاعية الجوية واملنشآت الجوية ،في سورية"/ .جيرون – /10.04.2018

 .2روسيا اًلتحادية
أ .تحفظ وزير الخارجية الروس ي على تصريح الرئيس األميركي دونالد ترامب بقرب االنسحاب من
سورية ،وقال إن الواليات املتحدة األميركية ترسخ وجودها في شرق سورية بصورة جدية ،وتعزز
منشآتها ومواقعها العسكرية/ .شام – /02.04.2018
ب .قال الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين ،يوم األربعاء ،إن تنظيم الدولة اإلسًلمية ُهزم في سورية ،لكنه
ما يزال يحتفظ بقدراته التدميرية وبوسعه الهجوم على دول في أنحاء العالم/ .رويترز –
/04.04.2018
ج .نفت وزارة الدفاع الروسية تقارير عن شن هجوم دام باألسلحة الكيماوية في مدينة دوما السورية.
/رويترز – /08.04.2018
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د .قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف يوم االثنين إن املزاعم بأن الحكومة السورية نفذت
ا
هجوما بالغاز في مدينة دوما املحاصرة يوم السبت عارية عن الصحة وتمثل استفزا ازا/ .رويترز –
/09.04.2018
ه .قال سفير روسيا لدى األمم املتحدة فاسيلي نيبينزيا ،يوم االثنين ،إن موسكو حذرت الواليات
املتحدة من "تداعيات خطيرة" إذا هاجمت القوات الحكومية السورية بسبب تقارير عن هجوم
مميت بأسلحة كيماوية/ .رويترز – /09.04.2018
و .قال نائب وزير الخارجية الروس ي ميخائيل بوغدانوف ،يوم الثًلثاء ،إن بًلده تأمل في "عدم" وصول
األمور في سورية "إلى مستوى التهديد ،باندالع مواجهة عسكرية بين روسيا والواليات املتحدة".
وأضاف أن "موسكو ما تزال تجري اتصاالت عملية مع واشنطن ،بخصوص سورية ،وأن الطرف
الروس ي يأمل في أن تنتصر العقًلنية في هذا البلد"/ .جيرون – /10.04.2018
ز .قال دبلوماسيون إن روسيا أبلغت مجلس األمن أنها ستطرح مسودتي قرارين بشأن سورية
للتصويت يوم الثًلثاء ،ألنها ال تتفق مع نص أميركي ملشروع قرار يهدف إلجراء تحقيق جديد
لتحديد املسؤول عن هجمات كيماوية في سورية/ .رويترز – /10.04.2018
ح .استخدمت روسيا يوم الثًلثاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي بمجلس األمن الدولي
يطالب بتشكيل لجنة تحقيق جديدة لتحديد املسؤولية عن هجمات باألسلحة الكيماوية في
سورية .وأيدت  12دولة من أصل  15مشروع القرار األميركي في حين انضمت بوليفيا إلى روسيا في
التصويت ضد مشروع القرار وامتنعت الصين عن التصويت/ .رويترز – /10.04.2018

 .3دول اًلتحاد األوروبي
أ .دعا ماكرون الرئيس بوتين ،في اتصال هاتفي ،الستخدام نفوذه في إنهاء الصراع بسورية،
واستئناف املفاوضات الرامية للتحرك صوب انتقال سياس ي/ .رويترز – /06.04.2018
ب .رفضت مندوبة بريطانيا لدى األمم املتحدة "كارين بيرس" ،ما وصفته بـاملواعظ الروسية التي
عرقلت كل تحقيق بشأن األسلحة الكيماوية في سورية .وحذرت من أن روسيا هي الدولة الوحيدة
في العالم التي تتًلعب باألمن الجماعي واملؤسسات الدولية .وأضافت أن روسيا عوقت منظمة حظر
األسلحة الكيماوية عن التحقيق في استخدام تلك األسلحة بسورية/ .شام – /06.04.2018
ج .قال وزير الخارجية الفرنس ي جان إيف لو دريان ،يوم األحد ،إن التقارير التي تحدثت عن تعرض
مدينة تسيطر عليها قوات املعارضة في سورية لهجوم كيماوي مقلقة للغاية ،ودعا مجلس األمن
الدولي إلى االجتماع بسرعة لبحث الوضع/ .رويترز – /08.04.2018
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د .قال االتحاد األوروبي يوم األحد إن هناك دالئل على أن القوات الحكومية السورية استخدمت
ا
مطالبا برد دولي.
أسلحة كيماوية ضد مدينة دوما املحاصرة التي تسيطر عليها قوات املعارضة،
وأضاف االتحاد في بيان "الدالئل تشير إلى هجوم كيماوي آخر شنه النظام ...مسألة استمرار
استخدام األسلحة الكيماوية خاصة ضد املدنيين تبعث على قلق شديد .االتحاد األوروبي يدين
بأشد العبارات استخدام األسلحة الكيماوية آخر ويدعو إلى رد فوري من جانب املجتمع الدولي".
/رويترز – /08.04.2018
ه .قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ،يوم االثنين ،إن بريطانيا تعمل مع حلفائها
لًلتفاق على رد مشترك على ما ورد أنه هجوم بغاز سام في مدينة دوما السورية/ .رويترز –
/09.04.2018
و .أدانت أملانيا ،يوم االثنين ،استخدام أسلحة كيماوية في مدينة دوما في الغوطة الشرقية ،وقالت إن
املًلبسات تشير إلى أن حكومة الرئيس السوري بشار األسد مسؤولة عن الهجوم/ .رويترز –
/09.04.2018
ز .قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ،يوم االثنين ،إنه يجب محاسبة الدول الداعمة للحكومة
السورية .وأضافت" :هذا النظام الوحش ي يهاجم شعبه ونحن واضحون تماما في ضرورة محاسبته
ومحاسبة داعميه أيضا"/ .رويترز – /09.04.2018
ح .قالت فرنسا ،يوم االثنين ،إنها ستعمل عن كثب مع الواليات املتحدة بشأن الرد على هجوم يشتبه
بأنه كيماوي في سورية في مطلع األسبوع ،وإن البلدين اتفقا على ضرورة تحديد املسؤول عن
الهجوم/ .رويترز – /09.04.2018
ط .قال وزير الخارجية األملاني هايكو ماس ،يوم الثًلثاء ،إن روسيا وإيران لم تفيا بعد بالتزاماتهما في
ما يتعلق بسورية وإنه يجب مواصلة الضغط على روسيا .وأضاف أيضا أنه من غير املقبول عدم
تحميل أي طرف مسؤولية ما يشتبه بأنه هجوم كيماوي في سورية وصفه بأنه جريمة مقيتة.
/رويترز – /10.04.2018
ي .اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الرئيس األميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنس ي
إيمانويل ماكرون ،يوم الثًلثاء ،على أن العالم يجب أن يرد على الهجوم املزعوم بأسلحة كيماوية
في سوريا .وقالت "إن الهجوم املزعوم باألسلحة الكيماوية في سورية "مستهجن تماما" وإذا تأكد
ذلك فإنه يمثل داللة أخرى على الوحشية املروعة التي يبديها نظام بشار األسد/ .رويترز –
/10.04.2018
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ك .قال الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون يوم الثًلثاء إن قرارا بشأن تنفيذ ضربات عسكرية على
منشآت أسلحة كيماوية سورية سيتخذ خًلل أيام بعد مزيد من املشاورات مع الواليات املتحدة
وبريطانيا/ .رويترز – /10.04.2018

 .4الدول العربية
أ .كرر ولي العهد السعودي" ،محمد بن سلمان" أن "بشار األسد" باق في السلطة في الوقت الحالي.
وقال في مقابلة جديدة مع مجلة "تايم" األميركية ،إنه يدعم أن يكون نظام األسد " ا
قويا" في سورية
كي ال يكون دمية في يد إيران/ .شام – /06.04.2018
ب .قال األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ،يوم الثًلثاء ،إن السعودية قد تشارك في عمل
عسكري في سورية بعد هجوم الكيماوي في دوما ،وأضاف" :بًل شك إذا كان األمر يستدعي أن نشارك
حلفاءنا في عملية عسكرية ضد النظام في سوريا لن نتأخر عن ذلك"/ .رويترز – /10.04.2018

 .5إيران
أ .هاجم الرئيس اإليراني حسن روحاني الواليات املتحدة وإسرائيل بسبب دورهما في سورية ،وقال:
"األميركيون يعارضون أن تبسط الحكومة السورية سلطاتها على جميع أرجاء البًلد بل إنهم يفكرون
في تقسيم البلد" ..وأضاف" :هناك تدخل من قوى صهيونية في سورية التي تزداد مشاكلها .إنهم ال
يحترمون السيادة الوطنية السورية .يقصفون مناطق في سورية .يدعمون اإلرهابيين .كل هذه
مسائل عمقت مشكًلت سورية"/ .رويترز – /03.04.2018
ب .قالت وزارة الخارجية اإليرانية ،يوم األحد ،إن التقارير التي أفادت بوقوع هجوم بالغاز في سورية
ليست مبنية على حقائق وهي "ذريعة" كي تقوم الواليات املتحدة ودول غربية بعمل عسكري ضد
دمشق/ .رويترز – /08.04.2018

 .6تركيا
أ .أكد املتحدث باسم الرئاسة التركية ،الخميس ،أن بًلده ستتابع عملية "غصن الزيتون" شمالي
سورية ،للقضاء على "وحدات حماية الشعب" الكردية ،بما في ذلك منطقة تل رفعت شمال حلب.
/سمارت – /05.04.2018
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ب .قالت املتحدث باسم الرئاسة التركية ،الخميس ،إن هدف تركيا من تطبيق اتفاق "تخفيف
التصعيد" هو عدم تكرار أحداث الغوطة الشرقية في إدلب وشمالي حمص/ .سمارت –
/05.04.2018
ج .قال املتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ ،إن بًلده ُ
ستطهر منطقة "تل رفعت" بريف حلب
الشمالي بسورية من تنظيم "ي ب ك  /ب ي د" اإلرهابي على غرار "عفرين"/ ..شام – /05.04.2018
د .قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بًلده "لن تقدم تنازالت بخصوص مدينة منبج أو شرق
الفرات ،أو غربه ،طاملا ُوجد تهديد إرهابي من تلك املناطق"/ .جيرون – /06.04.2018
ه .اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،يوم السبت ،فرنسا بتشجيع اإلرهابيين "باستضافتهم" في
قصر اإلليزيه ،وذلك وسط خًلف دبلوماس ي بين البلدين العضوين في حلف شمال األطلس ي بشأن
دعم باريس لقوات سوريا الديمقراطية/ .رويترز – /07.04.2018
و .قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،إن عملية "غصن الزيتون" التي تجريها قوات بًلده
ُ
في منطقة عفرين السورية ،تسهم في إحًلل السًلم باملنطقة ،وتحول دون توسع اإلرهاب باتجاه
أوروبا والواليات املتحدة األميركية/ .شام – /07.04.2018
ز .قالت تركيا ،يوم االثنين ،إن املنظمات الدولية يجب أن تحقق في ما حدث في مدينة دوما السورية
بعد مزاعم بوقوع هجوم كيماوي أسفر عن مقتل العشرات/ .رويترز – /09.04.2018
ح .قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثًلثاء" :سنسلم عفرين إلى سكانها عندما يحين األوان،
ا
واصفا موقف األخير بـ"الخاطئ جدا"/ .سمارت
ونحن من يحدد هذا الوقت وليس السيد الفروف"،
– /10.04.2018
ط .هدد الرئيس التركي" ،رجب طيب أردوغان" ،اليوم الثًلثاء ،املسؤولين عن مقتل مدنيين في مدينة
ا
دوما بالغوطة الشرقية ،قائًل" :أنا ألعن من نفذوا هذه املجزرة .سيحاسب منفذوها أيا كانوا
وسيدفعون بالتأكيد ثمنا باهظا"/ .شام – /10.04.2018

 .7إسرائيل
ال يوجد

 .8األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،واملنظمات ذات الصلة
أ .حملت منظمة هيومن رايتس ووتش ،نظام األسد مسؤولية الهجمات الكيماوية معظمها التي
وقعت في سورية منذ بدء الثورة السورية في عام  .2011وأوضحت أن "الجهود الدولية الرامية ملنع
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استخدام األسلحة الكيميائية ،باءت بالفشل ،ولم تسفر عن نتائج إيجابية في هذا الخصوص".
ا
هجوما باألسلحة الكيميائية ،واستنادا إلى
وأضافت أنه "وقع في سوريا خًلل األزمة املستمرة85 ،
معطيات مصادر موثوقة ،يمكن القول إن النظام هو املسؤول عن معظم تلك الهجمات"/ .شام
– /04.04.2018
ب .قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير أصدرته بمناسبة الذكرى السنوية األولى لهجوم
خان شيخون الكيماوي َّإن النظام استخدام األسلحة الكيماوية  11مرة منذ هجوم خان شيخون
من دون أية محاسبة/ .شام – /04.04.2018
ج .حث مستشار األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في سورية يان إيغًلند على ضرورة "السماح بوصول
املساعدات إلى مدينة دوما بالغوطة الشرقية" ،محذ ارا من أن "ما بين  80و 150ألف مدني هناك
على شفا االنهيار"/05.04.2018/ .
د .يعقد مج لس األمن التابع لألمم املتحدة اجتماعين ،يوم االثنين ،بناء على طلبين متنافسين من
روسيا والواليات املتحدة بعد هجوم كيماوي مميت في سورية ،وتحذير من الرئيس األميركي دونالد
ترامب من أنه سيتم "دفع ثمن باهظ" .وقال دبلوماسيون ،يوم األحد ،إن روسيا دعت لعقد
اجتماع للمجلس املؤلف من  15دولة بسبب "تهديدات دولية للسلم واألمن" على الرغم من أن
املوضوع املطروح للمناقشة لم يتضح على الفور/ .رويترز – /08.04.2018
ه .عبر األمين العام لألمم املتحدة" ،أنطونيو غوتيريس" ،يوم األحد ،عن قلقه العميق إزاء األنباء حول
استخدام األسلحة الكيماوية ضد السكان املدنيين في دوما ،وتابع أن "أي استخدام لألسلحة
الكيميائية ،إذا ثبتت صحته ،أمر بغيض ،ويتطلب إجراء تحقيق شامل"/ .شام – /08.04.2018
و .فشل مجلس األمن الدولي ،يوم الثًلثاء ،في تبني مشروع قرار روس ي حول إرسال محققين من
منظمة حظر األسلحة الكيماوية إلى موقع هجوم كيماوي مزعوم في سورية/ .رويترز –
/10.04.2018

 .9أخرى
أ .أفاد بيان مشترك أن قادة تركيا وإيران وروسيا قالوا ،يوم األربعاء ،إنهم عازمون على تسريع الجهود
لضمان "الهدوء على األرض" في سورية وحماية املدنيين في "مناطق عدم التصعيد"/ .رويترز –
/04.04.2018
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ب .توعدت كل من أملانيا وبريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة األميركية ،األربعاء ،في بيان مشترك لوزراء
خارجيتها ،بمحاسبة النظام السوري على ارتكابه املجزرة الكيماوية في مدينة خان شيخون بإدلب
العام الفائت ،والتي راح ضحيتها املئات/ .سمارت – /04.04.2018
ج .تعهدت تركيا وإيران وروسيا ،يوم األربعاء ،بتسريع الجهد لبسط االستقرار في سورية ،وأكدت
التزامها املشترك تجاه الدولة ،وذكر بيان للبلدان الثًلثة بعد اجتماع قمة في أنقرة العزم على "تسريع
جهودها لضمان الهدوء على األرض في سورية"/ .رويترز – /04.04.2018
د .أدان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ،يوم األحد ،الهجوم الكيماوي املزعوم في سورية ،ووصفه بأنه
استخدام ال يمكن تبريره "لوسائل إبادة" ضد أشخاص بًل حول وال قوة/ .رويترز – /08.04.2018
ه .شددت وزيرة الخارجية الكندية كريسينا كريًلند ،االثنين ،على ضرورة تقديم املسؤولين عن
مجزرة الكيماوي في مدينة دوما إلى العدالة/ .سمارت – /09.04.2018

حادي عشر :إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية
 .1صحيفة "واشنطن بوست" تناولت في افتتاحية لها إعًلن الرئيس دونالد ترامب قرب سحب قوات
الواليات املتحدة من سورية ،واصفة تلك الفكرة بـ"السيئة" .مؤكدة أنها ليست املرة األولى التي يخرج فيها
ترامب بقرارات مفاجئة ال تصب في مصلحة األمن القومي األميركي.
تقول الصحيفة إن قرار ترامب فاجأ وزير الدفاع والقادة األميركيين ومسؤولين كبار في وزارة الخارجية،
فجميعهم كان يتحدث ويعمل على سياسة معكوسة ا
تماما خًلل األشهر املاضيات ،ثم تتساءل عن مدى
إمكان تنفيذ هذه الخطوة .وتجيب بأن الجميع على قناعة بأن ترامب لن يتمكن تنفيذها ألسباب عدة :منها
أن وجود القوات األميركية في املناطق السورية الغنية بالنفط التي تسيطر عليها ا
حاليا القوات الكردية
أميركيا ،ال يسمح بانسحابها ا
ا
قريبا .ومنها أن تنظيم الدولة اإلسًلمية ما زال يسيطر على جيوب
املدعومة
ومناطق عدة ،ومنها أن ترامب يعلم أن إعًلنه هذا سينعش اآلمال الروسية واإليرانية لدفع الواليات املتحدة
ا
إلى الخروج من سورية ،حتى تتمكنا ترسيخ قواعدهما العسكرية ونفوذهما السياس ي .فضًل عن أن قرار
االنسحاب من سورية اآلن ،سيشكل ا
تهديدا لـ "إسرائيل" ،ويدمر نفوذ الواليات املتحدة في الشرق األوسط.
/الخليج أون الين – /01.04.2018
 .2تحت عنوان "هل ستكون املأساة السورية قبراألمم املتحدة" كتبت الباحثة ليتيسيا آتًلني-دوول،
ا
مقاال في صحيفة اللوموند ،تناولت فيه املأزق الذي تعيشه املنظمة الدولية بسبب عجزها عن الحركة تجاه
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تجاوزات النظام السوري في استخدام السًلح الكيماوي ضد شعبه .فـ"عدم احترام قرارات األمم املتحدة
واللجوء إلى األسلحة الكيماوية في سورية يضعان نظام األمن الجماعي موضع شك".
"هل ستصير املأساة السورية قبر األمم املتحدة؟" تتساءل الكاتبة ،فمأساة الغوطة اآلن ،وقبلها مأساة
ا
حلب ،تطرح تساؤال حول قدرة املجلس على فرض احترام قرارته الخاصة به؛ وحول قدرته على رقابة
ا
عاجزا ،وبدا
األسلحة الكيمياوية ...وترى الكاتبة أنه في مواجهة مأساة الغوطة الشرقية ،ظهر مجلس األمن
شبح انهيار منظمة األمم املتحدة يحوم أكثر من أي وقت مض ى.
ا
موحدا في  24شباط /فبراير من
تشير الكاتبة إلى أنه حتى في املرة الوحيدة التي بدا فيها مجلس األمن
هذا العام ،واتخذ قرا ارا بهدنة إنسانية مدتها  30ا
يوما ،لم يطبق القرار ،وتابع النظام هجومه مع قصف بًل
تمييز على املناطق اآلهلة بالسكان.
تقول الكاتبة إنه في آب  ،2013تعرضت الغوطة لهجمات كيماوية .وتبنى مجلس األمن قرا ارا يضع آلية
لتفكيك مخزون األسلحة الكيماوية للنظام ،مع التزام النظام ،بضمانات روسية ،بتدمير املخزون الكيماوي
قبل منتصف عام  ،2014ومع ذلك ،لم يتوقف استخدام السًلح الكيماوي في سورية قط ،وتم تسجيل
ا
 167حالة الستخدامه ،وتم تحديد نظام دمشق بوصفه مسؤوال عن حاالت عدة منها ،إال أن مجلس األمن
فشل عام  2017في تبني القرار الذي يقترح بعض العقوبات على النظام السوري.
ُ
قوض استمرار النظام الدولي الخاص بعدم انتشار السًلح
تختم الباحثة بالقول ،إن هذا الوضع ي ِّ
الكيمياوي ،وهو الذي يؤلف أساس العمارة الدولية في األمن ،ويشكل أحد مكتسبات التعددية األممية .وإن
على مجلس األمن مسؤولية أن ال يترك هذا الوضع يستمر ،وأن ال يبقى املسؤولون عن هذه الجرائم بًل
عقاب .ألن ذلك ال ُّ
يمس مستقبل األمم املتحدة فحسب ،بل كذلك مستقبل نظامنا في األمن الجماعي.
/جيرون – /04.04.2018
هجوما ا
ا
الذعا على املجتمع الدولي ،محملة
 .3شنت صحيفة الغارديان البريطانية في إحدى افتتاحياتها،
إياه مسؤولية الجرائم التي يرتكبها نظام بشار األسد في سورية ،وآخرها عملية القصف بالكيماوي التي
استهدفت مدينة دوما في الغوطة الشرقية .وقالت الصحيفة إن االستخدام املفرط لألسلحة الكيماوية من
ِّقبل نظام األسد عمل "وقح وبربري" ،وهذه ليست املرة األولى التي يحدث فيها هذا؛ فمنذ استخدام غاز
السارين في خان شيخون عام  ،2013أقدم النظام على عشرات الهجمات الكيماوية ،ما يمثل ازدر ااء للبشرية
ا
وتجاهًل لكل قوانين الحرب.
تقول "الغارديان" إن استخدام األسد األسلحة الكيماوية مرة أخرى يعود لسببين؛ األول أنه يملك تلك
األسلحة وهي رسالة مهمة يريد إيصالها ملعارضيه ،كما يملك في الوقت نفسه اإلرادة الستخدامها ،واألمر
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اآلخر أنه فعل ذلك ألنه يعرف أنه يستطيع أن يفلت من العقاب ،فحتى العقوبات القانونية والدبلوماسية
ُ
التي تفرض عليه ،غير فعالة.
ا
ا
ا
ا
ودبلوماسيا نشطا الستخدام نظام
عسكريا
غطاء
تحمل الصحيفة روسيا املسؤولية ،وترى أنها توفر
األسد األسلحة الكيماوية ،كما أن استخدام موسكو املتكرر حق النقض (الفيتو) ،منع أي تدابير فعالة
ضد هذا النظامَ ،
ومنحه الضوء األخضر للمزيد من هذه الجرائم"/ .شام – /09.04.2018
 .4قالت صحيفة نيويورك تايمز ،في افتتاحية لها بعيد هجوم الكيماوي على دوما ،إن سورية بعد دوما
ا
حاسما للرئيس دونالد ترامب ،الذي أقدم على ضربة صاروخية محدودة العام املاض ي
ستشكل اختبا ارا
استهدفت مطار الشعيرات العسكري بعد قصف قوات األسد ملدينة خان شيخون بالكيماوي.
تقول الصحيفة ،إن ترامب ،وبعد قصف دوما بالكيماوي ،أكد أن األسد سوف يدفع ا
ثمنا ا
كبيرا .لكن
عليه أن يعلم أن الحديث القاس ي من دون استراتيجية أو خطة متماسكة هو أمر خطر ،وما يجب فعله
بعد ذلك في سورية ُّ
ا
حاسما له ،وهو الذي يحاول أن يظهر بأنه شخص قيادي قادر على اتخاذ
يعد اختبا ارا
القرارات واستخدام القوة ،على عكس سلفه باراك أوباما.
ترى الصحيفة أن ترامب "يحتاج للعمل مع القوى الكبرى األخرى على خطة واسعة يمكن أن تجبر األسد
وروسيا وإيران على إنهاء املذبحة ،ويتعين على مجلس األمن التابع لألمم املتحدة أن يعيد االلتزام بحظر
األسلحة الكيماوية ،ويسمح للخبراء بالتأكد بشأن املسؤول عما جرى في دوما ،وإجراء تحقيق مستقبلي
يمكن أن يؤدي إلى مقاضاة املتسبب بمحكمة مثل املحكمة الجنائية الدولية".
وفي حال تم التأكد أن نظام األسد هو املتسبب في تلك املذبحة ،فينبغي للواليات املتحدة فرض عقوبات
صارمة عليه بالتعاون مع حلفائها الغربيين إذا حال الفيتو الروس ي دون تمكن مجلس األمن من إصدار
تشريع دولي ملعاقبة نظام األسد/ .الخليج أون الين – /10.04.2018

ثاني عشر :تقديرموقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية
والعسكرية
بعد أيام من إعًلن الواليات املتحدة بلسان رئيسها أنها تنوي سحب قواتها العسكرية من سورية،
بطريقة أوحت بأن الواليات املتحدة تتخلى عن املعارضة السورية وتتركها ملصيرها في مواجهة روسيا والنظام
السوري وإيران؛ اضطر مقاتلو املعارضة السورية في الغوطة الشرقية حول دمشق إلى التوقيع على اتفاقات
تقض ي بتسليم معاقلهم األخيرة للنظام ،تحت ضغط القوة النارية الجوية التي استخدمها النظام والروس
وأودت بأكثر من ألف قتيل خًلل شهر ،وبدأت في مطلع نيسان /أبريل عمليات تهجير قسري ملئات آالف
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ا
ا
إنسانياُ ،ويرغموا على ترك بيوتهم في عملية باتت أشبه بالتغيير
مصيرا ال
البشر من أبناء املنطقة ليواجهوا
الديمغرافي.
قال ترامب إنه سينسحب ليترك سورية لـ "اآلخرين" ،واملؤكد أن ترامب لم يكن يفكر بإيران أو بالنظام
وميليشياته غير النظامية أو بروسيا ،بوصفهم "اآلخرين" ،وال يمكن لواشنطن أن تترك سورية لفراغ تمأله
إيران وموسكو وحزب هللا والنظام في دمشق ،وتبقى الدولة الوحيدة املؤهلة هي تركيا ،وفصائل املعارضة
السورية املسلحة املوالية لتركيا واملؤتمرة بأمرها.
في  8نيسان /أبريل ،ضرب النظام السوري مدينة دوما في ريف دمشق بأسلحة أكدت مصادر طبية
دولية أنها كيماوية ،في تصعيد غير متوقع أن يصل إلى هذا املستوى ،من أجل إرغام فصائل املعارضة
املسلحة املسيطرة على جزء من الغوطة في ريف دمشق على االستسًلم والرضوخ للشروط الروسية
وشروط النظام السوري.
ُ
بعد هذه الحملة العسكرية الشرسة املدمرة ،أوشكت معارك الغوطة االنتهاء ،ومن ثم سوف ُيقض ى
على آخر معاقل املعارضة السورية قرب دمشق ،وستفقد املعارضة املسلحة واحدة من ثًلث مناطق
ُ
تسيطر عليها في سورية ،وهي إضافة إلى الغوطة وسط سورية ،كل من إدلب شمالي سورية ودرعا جنوبي
سورية.
بدأت القلق ُيساور إسرائيل واألردن ،من أن يتجه النظام السوري وامليليشيات املوالية إليران ،وفي
مقدمتها (حزب هللا) إلى جنوب سورية ،بدعم جوي روس ي ،ما ُيشكل ا
خطرا على األمن القومي اإلسرائيلي،
لكن من الواضح أن الهدنة في جنوب سورية التي ترعاها الواليات املتحدة بعيدة عن هذه االحتماالت
والخروقات ،وإسرائيل لن تسمح بحصول ما يؤرقها ،وهي تقصف كل تحركات مشبوهة إليران وحزب هللا
داخل سورية تراها موجهة ضدها ،سواء معسكرات أم مراكز تدريب أم شحنات أسلحة ،وآخرها قصفها
مطار  T4وسط سورية في  9نيسان /أبريل الجاري ،والذي تستخدمه إيران قاعدة عسكرية لها.
ساعد اتفاق وقف التصعيد الذي وقع عليه األميركيون مع الروس في جنوب سورية بتخفيض العنف
وتراجع مستوى التدمير والقتل ،والتزمت فصائل املعارضة السورية به بنسبة كبيرة ،وكذلك فعل النظام،
ربما ُم ا
رغما هذه املرة ،على عكس مناطق تخفيض التصعيد في إدلب والغوطة ،على اعتبار أن تخفيض
التصعيد في هذه املنطقة مرعي من قبل الواليات املتحدة ،بينما في املناطق األخرى الراعي والضامن هو ثًلثي
آستانة ،روسيا وإيران وتركيا ،وهناك فرق بين هذين الراعيين والضامنين.
من شأن االنهيار املحتمل ملنطقة خفض التصعيد في جنوب سورية أن ُيغير مسار اللعبة بالنسبة إلى
كل من األردن وإسرائيل على وجه الخصوص ،وقد تدفعان بثقلهما إلقناع الواليات املتحدة أن تتراجع عن
أي نية لرفع يدها عن ضمان هدنة الجنوب السوري.
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لكن ،وقبل انتهاء الثلث األول من الشهر ،قررت مجلس األمن الدولي عقد جلسة خاصة لبحث
استخدام السًلح الكيماوي في سورية ،وعادت الواليات املتحدة من جديد لتحشد من أجل اتخاذ خطوات
أكثر صرامة بحق النظام السوري املسؤول عن هذه الهجمات التي استهدفت مدينة دوما ،في الوقت الذي
أكدت فيه موسكو استعدادها لتهيئة األوضاع أمام فريق تابع ملنظمة األسلحة الكيماوية للتوجه إلى مدينة
ا
ا
مشروعا ُمفرغا من محتواه ،وال يسمح ملجلس األمن باملراقبة أو املحاسبة.
دوما ،لكنها قدمت
ا
مؤكدا أن أمام بًلده
وقال الرئيس األميركي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرا ارا حيال الرد على الهجوم،
خيارات عسكرية كثيرة بشأن سورية ،وقال إن بًلده لن تسمح بترك فظائع من هذا النوع في العالم ،في
إشارة الستخدام النظام السوري األسلحة الكيماوية ،وبهذا التصريح ُألغي ا
تقريبا كًلمه األول الذي أشار
فيه إلى نية الواليات املتحدة االنسحاب من سورية وتركها لـ "اآلخرين".
ُوضعت على طاولة ترامب خيارات عدة للرد ،وقدم رئيس األركان العامة الجنرال جوزيف دونفورد
خيارات عدة له ،ودخلت سورية في الثلث الثاني من نيسان /أبريل وسط توقعات بأن تقوم الواليات املتحدة
بعمل عسكري ،محدود أو واسع النطاق ضد النظام السوري ،وخاصة سًلحه الجوي.
ويأتي هذا التهديد قبل يوم واحد من إفشال روسيا مشروع قرار أميركي في مجلس األمن يسمح بالتحقيق
في استخدام الكيماوي ،ويمنح مجلس األمن القدرة على املراقبة واملحاسبة ،واستخدمت روسيا الفيتو
الثاني عشر منذ انطًلق الثورة في عام  2011ضد قرار من شأنه أن يخفف من مستوى املوت والدمار في
ا
ا
سياسيا
سورية ،لتؤكد من جديد أنها تقف إلى جانب النظام ،وال يمكن بأي حال من األحوال عدها وسيطا
ا
نظيفا.
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