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

ا
قتيًل سقطوا هذا الشهر على األراض ي السورية ،منهم  246ا
مدنيا ،نسبتهم  19باملئة ،وهذا أقل
1271
من املعتاد .أما األطفال فقد سقط منهم مئة ،ومن النساء  76امرأة.
دير الزور تصدرت قائمة الضحايا بـ  412قتيل ،لكن غالبيتهم العظمى ( 98باملئة) من املقاتلين ،وقد
سقطوا ،كالعادة ،في املعارك مع تنظيم الدولة ،التي تخوضها قوات النظام من جانب ،وقوات سوريا
الديمقراطية من جانب آخر.
ا
بعد دير الزور تأتي دمشق هذه املرة ،على غير العادة ،بحصيلة مقدارها  268قتيًل ،لكن معظمهم من
املقاتلين ا
أيضا ( 81باملئة) ،والغالبية العظمى من القتلى ،مدنيين وعسكريين ،سقطوا بسبب املعارك الدائرة
بين قوات النظام ومقاتلي تنظيم الدولة في أحياد دمشق الجنوبية ،القدم والحجر األسود ومخيم اليرموك،
وبسبب قصف النظام الكثيف وغاراته الوحشية على تلك املناطق.
ا
ا
قتيًل ،نسبة املدنيين منهم  87باملئة ،ا
وطبعا بسبب الحرب
ريف دمشق تأتي ثالثا ،بحصيلة مقدارها 187
الوحشية التي يشنها النظام على الغوطة الشرقية ،والتي ّتوجها بهجوم بالسًلح الكيماوي على مدينة دوما
ا
شخصا على األقل.
بتاريخ  7نيسان ،أودى بحياة 60
نختم فقرة الضحايا باإلشارة إلى ثًلث حاالت قتل مميزة هذا الشهر ،أولها قتلى الضربة الكيماوية على
ا
قتيًل) ،وثانيها قتلى الغارة الصاروخية (اإلسرائيلية ا
غالبا) على مواقع عسكرية إيرانية في ريفي
دوما (60
ا
شخصا على األقل ،جميعهم من اإليرانيين أو من امليليشيا املقاتلة إلى
حماة وحلب ،وأودت بحياة 26
جانبهم ،ومنهم ضابطون كبار بحسب األخبار شبه املؤكدة .وثالثها قتلى االغتياالت التي استشرت بصورة
ا
شخصا معظمهم من
غريبة في اآلونة األخيرة في مناطق مختلفة من محافظة إدلب ،وطالت أكثر من 30
مقاتلي هيئة تحرير الشام.
في املشهد امليداني لهذا الشهر ،يمكننا رصد بضعة أحداث مهمة ومؤثرة ،معظمها يدور حول انتصارات
نوعية تحققها قوات النظام وحلفاؤها على حساب فصائل املعارضة املسلحة في ما تبقى لها من مناطق
تسيطر عليها ،ما أدى إلى انتقال السيطرة إلى قوات النظام في بعضها ،كما حصل في الغوطة الشرقية
والقلمون الشرقي ،والضغط لحسمها في مناطق أخرى ،كما يحصل في مخيم اليرموك والحجر األسود
والقدم جنوب دمشق ،حيث تجري الحرب على مقاتلي تنظيم الدولة إلخراجهم من تلك املناطق.
نبدأ من الغوطة الشرقية ،حيث توج النظام هجومه الهمجي على املنطقة بضرب مدينة دوما بالسًلح
ا
شخصاُّ ،
وتعرض نحو  1000شخص لًلختناق،
الكيماوي مساء السابع من نيسان ،وقتل ما ال يقل عن 60
وبعد أن أصبحت قوات النظام قاب قوسين أو أدنى من استعادة املنطقة ،حيث كانت املفاوضات مع جيش
()1

يقصد باملدة الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير
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اإلسًلم بنهاياتها .هذه الضربة استدعت غضب الغرب الذي باشر التهديد بالرد الرادع الذي أتى بعد أسبوع
عبر ضربة صاروخية أميركية فرنسية بريطانية مشتركة ،لبعض املواقع العسكرية التي ُيرجح أنها على صلة
بتصنيع السًلح الكيماوي وتخزينه واستخدامه.
الضربة الصاروخية حصلت بقرار من خارج مجلس األمن ،الذي تحول بفعل الفيتو الروس ي املتكرر إلى
جسم عاجز مشلول .وكانت ضربة محدودة الحجم والتأثير ،ا
قياسا بالتوقعات التي ُبنيت على املواقف
والتصريحات والتحليًلت السابقة لها .وقد أدت الضربة إلى تدمير املنشآت العسكرية التي استهدفتها ،وكانت
خالية من الناس والعتاد واملخزون ،ومن كل ش يء ذي قيمة.
بعد محاوالت عدة وتأخر كبير وصل إلى أسبوعين من تاريخ الهجوم الكيماوي؛ استطاعت منظمة حظر
األسلحة الكيميائية الوصول إلى موقع الهجوم ،والحصول على عينات ،وسط ظن راسخ لدى الغرب أن
الروس والسلطات السورية استطاعا خًلل األسبوعين اللذين أعقبا الهجوم ،العبث باملكان ،وإخفاء
األدلة.
يمكن القول إن ملف الغوطة الشرقية الذي تصدر امللفات الساخنة منذ بدء العملية العسكرية في 18
ُ
شباط املاض ي ،أغلق منتصف هذا الشهر (نيسان) مع خروج رحيل آخر مسلحي جيش اإلسًلم من دوما
باتجاه الشمال ،واملنطقة اآلن تحت سيطرة قوات األسد.
في القلمون الشرقي الذي يضم بصورة رئيسة مدن الضمير والرحيبة وجيرود والناصرية ،عقدت
الفصائل العسكرية اتفاقات مع قوات النظام برعاية روسية ،بعد ضغوط وتهديدات وغارات جوية من قبل
قوات النظام ،تم بموجب هذه االتفاقات خروج املقاتلين وعائًلتهم إلى الشمال السوري ،بعد تسليم
األسلحة املتوسطة والثقيلة ،وقد وصلت آخر دفعة إلى مدينة الباب يوم األربعاء  25نيسان ،ويمكن القول
أيضا إن هذا امللف أغلق بوصفه ا
ا
ا
ساخنا ،وأصبحت املنطقة تحت سيطرة قوات النظام بالكامل.
ملفا
ا
وتحديدا في أحياء القدم ومخيم اليرموك والحجر األسود ،حيث يسيطر تنظيم
أما في جنوب دمشق،
الدولة اإلسًلمية وبعض الفصائل املسلحة األخرى ،فقد بدأت قوات النظام بعيد منتصف الشهر بشن
هجوم شديد على تلك األحياء ،وبصورة خاصة على مخيم اليرموك الذي تلقى مئات الصواريخ والبراميل
املتفجرة في ما يشبه عملية تدمير للمنطقة وتهجير ألهلها أكثر منه حربا على املسلحين فيها ،وقد سيطرت
قوات النظام على حي القدم ،وأحكمت الخناق على املخيم ،وعقدت اتفاقات إذعان مع الفصائل ،باستثناء
تنظيم الدولة ،يقض ي بتسوية أوضاعهم ،وتهجير الرافضين.
نختم نظرتنا العامة باإلشارة إلى التصعيد السياس ي والعسكري املباشر والخطير بين إيران وإسرائيل،
ا
طبعا ،ما يوحي بأن ا
على املسرح السوري ا
عسكريا في
حربا وشيكة ستقع بين الطرفين ،وقد بدأ التصعيد
ا
هجوما على قاعدة التيفور العسكرية ،التي تعد
التاسع من هذا الشهر ،عندما شنت طائرات إسرائيلية
قاعدة إيرانية ،ما أودى بحياة سبعة ضباط إيرانيين على األقل ،هددت بعدها إيران بالرد القاس ي ،لتعود
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بعدها إسرائيل ،في آخر يوم من الشهر ،لقصف مواقع عسكرية إيرانية في كل من ريفي حماة وحلب ،وقتل
ا
ًّ
عسكريا إير ا
مؤكدا ،بعشرات
انيا بينهم ،ضابطون كبار ،وليخرج نتنياهو على اإلعًلم
ما ال يقل عن 26
الوثائق ،أن إيران تعمل على برنامج نووي سري ،ولم تتوقف لحظة واحدة عن تطوير قدراتها النووية على
الرغم من االتفاق النووي الذي تدعي احترامه.

ا
ثانيا :الضحايا
 .1بيانات عن ضحايا املدة()2
الجدول رقم ( )1أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظة
ضحايا شهر نيسان  /أبريل  -حسب الفئة
الفئة

دمشق

ريف
دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

حمص

حماة

حلب

أدلب

طرطوس

الالذقية

الرقة

دير الزور

الحسكة

مج الفئة

مقاتل
طفل
امرأة
رجل مدني
مج ال قتلى المدنيين
مج ال قتلى حسب المحافظة
%

217
9
9
33
51
268
21%

24
43
31
89
163
187
15%

48
1
2
16
19
67
5%

0
0
0
0
0
0
0%

0
1
0
0
1
1
0%

90
5
5
10
20
110
9%

2
3
8
21
32
34
3%

30
11
3
13
27
57
4%

33
26
14
52
92
125
10%

0
0
0
0
0
0
0%

0
0
0
0
0
0
0%

0
0
0
2
2
2
0%

405
1
4
2
7
412
32%

0
0
0
8
8
8
1%

849
100
76
246
422
1271
100%

%
67%
8%
6%
19%
33%
100%

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 الفقرة (أخبار عن الضحايا) .لذلك يكون العدد املسجل لدينا ا
غالبا
أقل من العدد الحقيقي.
ا
ارتفاعا ا
وهميا في أعداد
 عند ورود أعداد من دون تفصيل في الفئات ،نعد القتلى جميعهم من الرجال ،وهذا يعنيالقتلى املسجلين 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.

5

مرصد حرمون

تقرير عن شهر نيسان  /أبريل 2018

والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب الفئة:
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والجدول رقم ( )2أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات
ضحايا شهر نيسان  /أبريل  -حسب 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

190

14

48

0

1

77

13

26

28

0

0

0

239

0

636

50%

قصف جوي

77

111

1

0

0

31

7

13

22

0

0

0

167

5

434

34%

مفخخات وألغام

0

0

4

0

0

1

13

18

41

0

0

0

5

0

82

6%

تعذيب وإعدامات
اغتيال وقنص
أخرى
مج ضحايا األسلحة التقليدية
أسلحة محرمة دوليا ً
أسلحة كيماوية
أخرى
مج ضحايا األسلحة المحرمة دوليا ً
إجمالي ال ضحايا
%

1
0
0
268

0
2
0
127

6
5
3
67

0
0
0
0

0
0
0
1

0
1
0
110

0
1
0
34

0
0
0
57

0
32
2
125

0
0
0
0

0
0
0
0

0
2
0
2

0
1
0
412

3
0
0
8

10
44
5
1211

1%
3%
0%
95%

0
0
0
268
21%

60
0
60
187
15%

0
0
0
67
5%

0
0
0
0
0%

0
0
0
1
0%

0
0
0
110
9%

0
0
0
34
3%

0
0
0
57
4%

0
0
0
125
10%

0
0
0
0
0%

0
0
0
0
0%

0
0
0
2
0%

0
0
0
412
32%

0
0
0
8
1%

60
0
60
1271
100%

5%
0%
5%
100%

جدول رقم ()2
والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم ()2
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أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب املحافظات:
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أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيبينان أعداد ونسب الضحايا بحسب املحافظة ،مرتبة من األعلى إلى
األدنى
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 .2بيانات مقارنة
الرسم البياني اآلتي يقيم مقارنة بين أعداد الضحايا لألشهر األربعة األخيرة  /حسب الفئة

أما الرسم اآلتي فيقيم املقارنة بين قتلى األشهر األربعة األخيرة بحسب وسيلة القتل

 .3أخبارعن 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
ا
شخصا في سورية تحت
ب .وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،في تقرير نشر الثًلثاء ،مقتل 12
التعذيب في سجون قوات النظام السوري خًلل شهر آذار املاض ي/ .سمارت – /03.04.2018
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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 .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
ه .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 من
ا
جراء هذا االنفجار ،من ضمنهم  22طفًل وامرأة/ .املرصد السوري – /10.04.2018

ا
ثالثا :التغييب القسري
 .1أخبارعن التغييب القسري
أ.
ب.

ج.
د.

ه.
و.
ز.

ا
شخصا
وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها اعتقال قوات النظام السوري 749
من الغوطة الشرقية ،خًلل شهر آذار / .2018سمارت – /04.04.2018
ا
ا
وأسيرا من سجونه في دوما ،من بينهم  4إناث ،ومن املرتقب
مختطفا
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
قامت قوات اإلدارة الذاتية الكردية بحملة دهم في قرية أم كهيف بريف الحسكة ،وتعتقل 20
ا
مدنيا/ .الشبكة السورية – /05.04.2018
اعتقلت قوات األمن الداخلي الكردي "اآلسايش" نعمت داود ،أحد السياسيين الكرد ،ويشغل
منصب سكرتير حزب املساواة الديمقراطي الكردي في سورية ،واقتادته إلى جهة مجهولة ،بعد أن
دهمت منزله في مدينة القامشلي/ .املرصد السوري – /13.04.2018
اعتقلت قوات النظام السوري عشرة مدنيين في بلدة خشام بريف ديرالزور ،في  15نيسان،
واقتادتهم إلى جهة مجهولة/ .الشبكة السورية – /18.04.2018
اعتقلت قوات النظام السوري ثمانية مدنيين في مدينة القورية بريف ديرالزور في  18نيسان.
/الشبكة السورية – /19.04.2018
جرت عملية تبادل لألسرى بين كل من قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم "الدولة اإلسًلمية"،
حيث ُأفرج عن نحو  20ا
أسيرا لدى التنظيم ،من قوات سوريا الديمقراطية ،مقابل اإلفراج عن
ِ
عدد مماثل لدى قوات قسد/ .املرصد السوري – /19.04.2018
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ح .أفرجت قوات األمن الداخلي الكردي "األشايس" عن نحو  110أشخاص كانوا معتقلين لديها منذ
أشهر ،بعد وساطات من بعض الوجهاء وأعيان املنطقة/ .املرصد السوري – /25.04.2018
ط .اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية الكردية فادي مرعي ،رئيس مكتب العًلقات العامة في تيار املستقبل
الكردي في مدينة املالكية بريف الحسكة/ .الشبكة السورية – /26.04.2018

ر ا
ابعا :النزوح واللجوء والجاليات
 .1أخبارعن النزوح
أ.

ب.
ج.

د.
ه.

و.

ز.

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
قالت األمم املتحدة ،الثًلثاء ،إن نحو  100ألف شخص عادوا إلى مدينة الرقة على الرغم من
انتشار العبوات الناسفة غير املنفجرة/ .سمارت – /03.04.2018
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
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
ا
إحصاءا لحصيلة
نشر مكتب التنسيق والدعم التابع لـ "منسقي استجابة شمال سورية" ،األحد،
األشخاص املهجرين من العاصمة دمشق وغوطتها الشرقية منذ شهر آذار الفائت حتى اآلن ،ا
مشيرا
ا
شخصا من حي القدم ،و 5204من مدينة
إلى أن املجموع النهائي تجاوز  67ألف شخص .منهم 1351
ا
ا
شخصا من أهالي عربين املهجرين في
شخصا من مدينة عربين ،إضافة إلى 1089
حرستا ،و40895
ا
شخصا من مدينة دوما/ .سمارت – /15.04.2018
مدينة دوما ،و19189
قال أحمد أبو فائز ،عضو مجلس محافظة حماة الحرة ،إن "نحو  2500عائلة نزحت ،خًلل
اليومين املاضيين فقط ،من عدد من القرى والبلدات في ريف حماة الجنوبي الشرقي ،إلى ريف
حمص الشمالي؛ بسبب قصف قوات النظام املتواصل/ .جيرون – /26.04.2018
ذكر (الصليب األحمر الدولي) أن هناك  5أشخاص سوريين نزحوا من بيوتهم كل دقيقة ليبقوا على
قيد الحياة ،خًلل عام  ،2017بعدد إجمالي يبلغ  2.9مليون نازح .وأوضح أن نحو  241ألف سوري
ينزحون كل شهر ،و 55ا
ا
ألفا ينزحون ّ
سوريا
كل أسبوع ،وثمانية آالف شخص ينزحون يوم ايا ،و331
ينزحون كل ساعة/ .جيرون – /30.04.2018
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 .2أخبارعن اللجوء والجاليات
أ.

ب.

ج.

د.

ه.

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
أعلنت مفوضية شؤون الًلجئين ،الثًلثاء ،أن نحو تسعة آالف الجئ سوري في مخيم الزعتري
حصلوا على تصاريح عمل صادرة عن مكتب التشغيل في املخيم الذي افتتحته املفوضية
ومنظمة العمل الدولية ،في آب /أغسطس من العام املاض ي/ .جيرون – /11.04.2018
غادر نحو  500الجئ سوري في لبنان ،بينهم أطفال ومسنون ،منطقة مزارع شبعا بجنوب شرق
لبنان في  15حافلة متجهين إلى بيت جن الواقعة جنوب غربي دمشق والتي استردتها الحكومة
من مقاتلي املعارضة في ديسمبر كانون األول .ووصلت الحافًلت إلى الحدود اللبنانية ظهر يوم
األربعاء قبل العبور إلى داخل سورية/ .رويترز – /18.04.2018
كشفت منظمة هيومن رايتش ووتش ،يوم الجمعة ،عن إجبار مئات الًلجئين السوريين في
لبنان على مغادرة أماكن سكنهم ،وطردهم من عدد من املدن والبلدات اللبنانية ،ووصفته
بـ"التمييز وغير قانوني" .وقالت املنظمة إن " 13بلدية في لبنان على األقل أجلت ا
قسرا 3664
الجئا سوريا على أقل تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات ،على ما يبدو بسبب جنسيتهم
أو دينهم" ،مشيرة إلى أن  42ا
ألفا آخرين يواجهون الخطر ذاته/ .شام – /19.04.2018
ّ
أكد مدير "التعليم مدى الحياة" بوزارة التربية التركية ،محمد نذير غلّ ،أن  62باملائة من
ُ
األطفال السوريين الًلجئين في تركيا ،أد ِرجوا بالتعليم/ .شام – /30.04.2018
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اإلنفوغراف اآلتي يبين وضع الالجئين السوريين في دول الجوار:

املصدر :الجزيرة نت
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ا
خامسا :املشهد امليداني ()4()3
.1

تطورات املشهد امليداني في املناطق الساخنة ()5

تطورات املشهد امليداني في الغوطة الشرقية
أ .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
ا
ب .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
شمالي سورية خًلل  48ساعة/ .رويترز – /08.04.2018
ج .ذكرت وسائل اإلعًلم السورية إن مقاتلي املعارض شرعوا في مغادرة مدينة دوما بموجب املرحلة
األولى التفاق برعاية روسية/ .رويترز – /08.04.2018
د .ارتفعت األحد ،حصيلة املصابين بحاالت االختناق إلى  1200إصابة بمجزرة الكيماوي في مدينة
ا
شخصا في حصيلة أولية/ .سمارت –
دوما ،والتي نفذتها قوات النظام السوري وأدت إلى مقتل 85
/08.04.2018
ه .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
ا
تحقيقا لتحديد ما إذا كان عشرات األشخاص
و .فتحت منظمة حظر األسلحة الكيميائية يوم االثنين
قتلوا في هجوم قرب العاصمة السورية دمشق ربما بخليط سام من غازي السارين والكلور/ .رويترز
– /09.04.2018
ز .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

( )3يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية ،وما يتعلق بها.
( )4ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.
( )5يقصد باملناطق الساخنة ،املناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية كبيرة ومؤثرة ،وهذه موقتة ،وتتغير بين مدة
وأخرى.
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ح .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
ط .قالت منظمة حظر األسلحة الكيميائية 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
ي .قال مسؤولون أميركيون يوم األربعاء إن الجيش السوري ينقل بعض عتاده الجوي لتجنب آثار أي
ضربات صاروخية محتملة ،وذلك في الوقت الذي صعد فيه الرئيس األميركي دونالد ترامب من
تهديداته بعمل عسكري في سورية /رويترز – /11.04.2018
ك .أمرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غواصات بالتحرك بحيث تكون على مسافة تتيح لها
ا
استعدادا لتوجيه ضربات للجيش السوري قد تبدأ مساء
إطًلق صواريخ على سورية ،وذلك
الخميس على أقرب تقدير/ .رويترز – /11.04.2018
ل .قالت وكالة اإلعًلم الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في مدينة دوما السورية يوم
الخميس .وأضافت "إنهم من سيضمنون القانون والنظام باملدينة"/ .رويترز/12.042018 -
م .قال فًلديمير شامانوف ،ئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب ،يوم الخميس ،إن ا
سفنا روسية
ر
ا
غادرت قاعدة طرطوس البحرية في سورية ا
مضيفا أن هذا "إجراء عادي" عند
حرصا على سًلمتها،
وجود تهديدات بشن هجوم/ .رويترز – /12.04.2018
ن .قالت منظمة حظر األسلحة الكيميائية إن ا
فريقا لتقص ي الحقائق ا
تابعا للمنظمة في طريقه إلى
سورية ،وسيبدأ العمل هناك يوم السبت/ .رويترز/12.04.2018 -
س .قالت محطة (إم.إس.إن.بي.س ي) التلفزيونية يوم الخميس إن مسؤولين أميركيين حصلوا على
عينات من بول ودم ضحايا الهجوم الكيماوي املزعوم الذي وقع في سورية يوم السبت ،وإن
الفحص أثبت وجود مواد كيماوية وبشكل أساس ي الكلور وغاز أعصاب في بعض العينات/ .رويترز
– /12.04.2018
ًّ
ع .قال الرئيس األميركي دونالد ترامب إنه أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سورية ردا على الهجوم
ا
املزعوم بغاز سام ،والذي أدى إلى سقوط ما ال يقل عن  60قتيًل في السابع من أبريل /نيسان.
/رويترز – /14.04.2018
ف .أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إن الهجوم الذي شن على سورية يوم السبت استهدف منشأة
عسكرية من املرجح أن الحكومة السورية تخزن فيها موا ادا كيماوية .وقالت إن أربع طائرات من
طراز تورنادو شنت الهجوم باستخدام صواريخ ستورم شادو على منشأة عسكرية تقع على بعد
ا
 15ميًل غربي حمص ،بعيدة عن أي تجمعات معروفة للمدنيين/ .رويترز – /14.04.2018
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ص .قال وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس يوم الجمعة إن الضربات الجوية على أهداف في سورية
"ضربة واحدة فقط" هدفها إرسال رسالة قوية إلى الرئيس السوري بشار األسد /رويترز –
/14.04.2018
ق .قال مسؤول إقليمي بارز مؤيد لدمشق يوم السبت إن الحكومة السورية وحلفاءها استوعبوا
الهجوم الذي شنته الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا ،وإنه تم إجًلء املواقع املستهدفة منذ أيام
بناء على تحذير من روسيا/ .رويترز – /14.04.2018
ر .قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن الجيش الفرنس ي استهدف يوم السبت املركز
الرئيس ي للبحوث الكيماوية في سورية ومنشأتين أخريين ،وإن باريس أخطرت روسيا قبل تنفيذ
الضربات/رويترز – /14.04.2018
ش .قالت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) يوم السبت إن الضربات األميركية في سورية أصابت كل
أهدافها بنجاح ،واستهدفت توجيه رسالة واضحة للحكومة السورية ومنع استخدام األسلحة
الكيماوية في املستقبل/ .رويترز – /14.04.2018
ت .أعلنت القيادة العامة للجيش السوري في بيان يوم السبت عن خلو الغوطة الشرقية املسلحين
بعد رحيل آخر مسلحي املعارضة من مدينة دوما باتجاه شمال البًلد/ .رويترز – /14.04.2018
ث .انتهت عمليات التهجير في الوقت الحالي من غوطة دمشق الشرقية ،بخروج الدفعة األخيرة يوم
السبت ،ليرتفع إلى نحو  296700شخص عدد الخارجين من غوطة دمشق الشرقية نحو الشمال
السوري ومناطق النظام/ .املرصد السوري – /15.04.2018
ا
خ .قال وفد بريطانيا ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية يوم االثنين نقًل عن املدير العام للمنظمة إن
مفتشيها لم ُيسمح لهم بعد بدخول مواقع في دوما السورية/ .رويترز – /16.04.2018
ذ .اتهمت الواليات املتحدة روسيا يوم االثنين بمنع املفتشين الدوليين من الوصول إلى موقع هجوم
الكيماوي في دوما ،وقالت إن الروس أو السوريين ربما عبثوا باألدلة على األرض/ .رويترز –
/16.04.2018
ض .قال رائد الصالح مدير منظمة (الخوذات البيضاء) السورية لإلغاثة يوم األربعاء إن املنظمة حددت
للمفتشين الدوليين أماكن دفن ضحايا الهجوم الذي يعتقد أنه تم بأسلحة كيماوية يوم السابع
من أبريل نيسان/ .رويترز – /18.04.2018
ّ
ظ .أعلنت مصادر روسية ،يوم الخميس ،أن نظام األسد سلم روسيا صاروخين أميركيين مجنحين،
من مخلفات الضربة الصاروخية األميركية الفرنسية البريطانية ،في  14نيسان /أبريل الجاري ،بقيا
سليمين ولم ينفجرا/ .جيرون – /19.04.2018
غ .قالت منظمة حظر األسلحة الكيميائية إن فريقا من مفتشيها زاروا ا
موقعا في مدينة دوما السورية
يوم السبت لجمع عينات في الوقت الذي تسعى فيه املنظمة لتحديد ما إذا كانت أسلحة كيماوية
قد استخدمت هناك في السابع من أبريل نيسان/ .رويترز – /21.04.2018
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ا
موقعا ا
ثانيا في مدينة دوما
أأ .قالت منظمة حظر األسلحة الكيميائية إن املفتشين زاروا يوم األربعاء
السورية ،وجمعوا عينات ملساعدتهم في حسم مسألة استخدام مواد سامة محظورة/ .رويترز –
/25.04.2018
جلبت روسيا وسورية أكثر من ًّ 12
مدنيا لم يصبهم أذى من الغوطة الشرقية السورية إلى
بب.
مقر منظمة حظر األسلحة الكيميائية يوم الخميس ،لدعم مزاعم عدم شن هجوم كيماوي على
املدينة هذا الشهر .وقد رفضت بريطانيا الخطوة واصفة إياها بأنها مسرحية ،وقالت إن دول
الحلفاء ،بما في ذلك فرنسا والواليات املتحدة ،قاطعت جلسة اإلفادة املغلقة/ .رويترز –
/26.04.2018
تطورات املشهد امليداني في مناطق عمليات غصن الزيتون
أ .بدأت 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،
تز ا
امنا مع معلومات عن نية فرنسا إنشاء قاعدة عسكرية لها في املنطقة/ .سمارت – /04.04.2018
د .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،
تطورات املشهد امليداني في جنوب دمشق
أ .شنت الطائرات الحربية الثًلثاء ،أكثر من  80غارة جوية على مخيم اليرموك لًلجئين الفلسطينيين
وحي التضامن جنوبي العاصمة /سمارت /24.04.2018 -
ب .واصل طيران النظام وروسيا ،يوم الجمعة ،قصف مخيم اليرموك جنوبي دمشق ،لليوم الثامن
ّ
على التوالي؛ ما خلف عشرات الضحايا املدنين .وذكر ناشطون ّأن " 15عائلة فلسطينية ما زالت
تحت األنقاض"/ .جيرون – /27.04.2018
ج .سيطر تنظيم "الدولة اإلسًلمية" السبت ،على مواقع في بلدة يلدا جنوبي دمشق بعد اشتباكات
مع الجيش السوري الحر وكتائب إسًلمية تز ا
امنا مع انسحابه من مواقع في حي القدم لصالح قوات
النظام السوري/ .سمارت – /28.04.2018
د .توصلت الفصائل العسكرية جنوب العاصمة السورية دمشق وروسيا وقوات النظام السوري،
األحد ،إلى اتفاق يؤدي إلى تهجير الرافضين للتسوية مع األخير .وأوضح بيان صادر عن "الوفد املمثل
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لكافة التشكيًلت العسكرية جنوب دمشق" أن الرافضين للتسوية سيخرجون مع عائًلتهم من
بلدات يلدا وببيًل وبيت سحم بسًلحهم الفردي ،من دون تحديد الوجهة وتوقيت تنفيذ االتفاق.
/سمارت – /29.04.2018
ه .قالت القوات الحكومية السورية إنها ضيقت الخناق يوم األحد على مخيم اليرموك الذي يسيطر
عليه متشددو تنظيم الدولة اإلسًلمية في جنوب دمشق .واستعادت السيطرة على حي القدم
املجاور ملخيم اليرموك الذي كان في وقت من األوقات أكبر مخيم لًلجئين الفلسطينيين في سورية.
/رويترز – /30.04.2018

 .2تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق
أ.

ب.
ج.
د.
ه.

و.
ز.

ا
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 ا
بدءا من  13من آذار /مارس/ .املرصد السوري –
/01.04.2018
استعاد تنظيم "الدولة اإلسًلمية" ،االثنين ،السيطرة على قرية البحرة شرق مدينة دير الزور ،بعد
هجوم بعربة مفخخة على مواقع "قوات سوريا الديمقراطية" /سمارت – /02.04.2018
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
بدأ الجيش التركي ،السبت ،إنشاء نقطتي مراقبة شرق مدينة مورك شمالي محافظة حماة ،ضمن
إطار اتفاق "تخفيف التصعيد"/ .سمارت – /07.04.2018
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 الصواريخ الثمانية/ .رويترز
– /09.04.2018
وصلت 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
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 من
ا
جراء هذا االنفجار ،من ضمنهم  22طفًل وامرأة/ .املرصد السوري – /10.04.2018
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ح.

ط.

ي.

ك.

ل.

م.
ن.

س.

ع.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان األربعاء ،إن عملية "غصن الزيتون" حيدت " 4618إرهابيا"
بينهم  4108في سورية و 337شمالي العراق و 173في تركيا ،في إشارة إلى القوات التابعة لـ"حزب
العمال الكردستاني" املناهض للحكومة التركية/ .سمارت – /11.04.2018
استعاد تنظيم "الدولة اإلسًلمية" ،األربعاء ،السيطرة على قرية السيال شرق مدينة البوكمال،
بعد اشتباكات مع قوات النظام السوري .وقد سبق أن استعاد تنظيم "الدولة" يوم  25تشرين
الثاني الفائت ،السيطرة على األحياء الشرقية الجنوبية بمدينة البوكمال إضافة إلى مدينة القورية
بعد مواجهات مع قوات النظام/ .سمارت – /11.04.2018
َ
إنشاء قاعدة عسكرية ،في حقل التنك النفطي قرب مدينة امليادين بريف
بدأت الواليات املتحدة
دير الزور الشرقي .وهذه هي القاعدة األميركية الثالثة في املحافظة ،حيث سبق أن أنشأت القوات
األميركية قاعدتين عسكريتين ،في حقلي (كونيكو) و(العمر) النفطيين"/ .جيرون – /13.04.2018
قال عماد حمدان ،القيادي في (جيش اإلسًلم) في مدينة الضمير بريف دمشقّ :إن "فصائل املدينة
اتفقت مع قوات النظام ،برعاية روسية ،على الخروج منها ،مع من يرغب من املدنيين ،لكن لم
يتفق الطرفان بعد على تحديد الوجهة" ،وأكد أن االتفاقّ ،
تم بعد ضغوطات كبيرة ،مارستها قوات
النظام التي حاصرت وهددت بعمليات عسكرية كبيرة"/ .جيرون – /16.04.2018
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر عسكري إسرائيلي لم تكشف عنه قوله إن إسرائيل هي
التي نفذت ضربة جوية على قاعدة التيفور الجوية السورية في التاسع من الشهر الجاري/ .رويترز
– /16.04.2018
قال اإلعًلم الحربي التابع لحزب هللا ،إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت ثًلثة صواريخ
استهدفت مطار الضمير العسكري شمال شرقي دمشق/ .رويترز – /16.04.2018
صعدت قوات األسد من قصفها املدفعي والصاروخي على األحياء الخارجة عن سيطرة النظام في
مدينة درعا لليوم الثاني على التوالي في خرق جديد التفاق خفض التصعيد املوقع منذ حوالى عشرة
أشهر .فقد قصفت قوات األسد األحياء السكنية في درعا البلدة بخمسة صواريخ "أرض – أرض"
من نوع فيل تسببت بدمار كبير في منازل املدنيين ،تبعها قصف مدفعي تركز على مواقع سقوط
تلك الصواريخ/ .شام – /17.04.2018
ارتكبت قوات األسد مجزرة بحق املدنيين بريف حمص الشمالي ،حيث تعرضت مدن وبلدات ريفي
حمص الشمالي وحماة الجنوبي ،اإلثنين ،إلى قصف صاروخي ومدفعي عنيف أدى إلى سقوط 6
ا
جريحا بحسب الدفاع املدني/ .شام – /17.04.2018
قتلى و40
شن "طيران النظام مئات الغارات الجوية منذ أمس الثًلثاء على منطقتي (البترا) و(الجبل) ،في جبال
القلمون الشرقي بريف دمشق" ،وذلك للضغط على فصائل املعارضة؛ بهدف إخضاعها لشروط
(الصلح) مع قوات النظام/ .جيرون – /18.04.2018
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ف .قالت صحيفة الوطن املوالية للحكومة السورية يوم الخميس إنه تم إمهال مقاتلي تنظيم الدولة
اإلسًلمية  48ساعة للموافقة على الخروج من جيب يسيطرون عليه إلى الجنوب من دمشق.
/رويترز – /19.04.2018
ص .نفذ التحالف الدولي ،أمس الثًلثاء ،عملية إنزال جوي في ريف مدينة الشدادي ،اختطف خًللها
قادة من تنظيم (داعش) ،وتسببت العملية في مقتل عدد من املدنيين/ .جيرون – /19.04.2018
ق .قال الجيش العراقي إن طائراته الحربية هاجمت مصنع متفجرات لتنظيم الدولة اإلسًلمية ومواقع
أخرى داخل سورية بالتنسيق مع حكومة الرئيس السوري بشار األسد/ .رويترز – /19.04.2018
ر .بدأت حافًلت املهجرين بالخروج من مدينة الضمير ،الخميس ،فقد خرجت ثماني حافًلت من
املدينة من أصل  29حافلة موجودة لنقل املهجرين البالغ عددهم  1500شخص بين مدنيين
ا
تمهيدا لنقلهم إلى
وعسكريين ،حيث سيتم تجميعهم باملناطق املسيطر عليها من قبل قوات النظام
الشمال السوريُ .ويذكر أن روسيا أعطت مهلة حتى يوم األحد القادم للراغبين بالخروج من
ا
موافقا على االتفاق وبنوده/ .سمارت – /19.04.2018
املدينة ،حيث يعد من بقي بعد هذا التاريخ
ش .بعد محاصرة جنوب دمشق بصورة كاملة ،ثمة اتفاق جديد على خروج تنظيم "الدولة اإلسًلمية"
وفصائل العاصمة وريفها الجنوبي نحو وجهات مختلفة /املرصد السوري – /19.04.2018
ت .جرى التوصل إلى اتفاق نهائي بين ممثلين عن الروس والنظام وممثلين عن مناطق الناصرية وجيرود
والعطنة والرحيبة والجبل الشرقي وجبل البترا ،يقض ي بخروج جميع الراغبين من مقاتلي الفصائل
في املنطقة ،إضافة إلى عائًلت املقاتلين ومدنيين آخرين رافضين لًلتفاق نحو الشمال السوري
خًلل األيام املقبلة ،بعد تسليم األسلحة املتوسطة والثقيلة ،على أن تدخل الشرطة الروسية إلى
املناطق آنفة الذكر ،وينص االتفاق على بقاء من يرغب بـ "تسوية وضعه"/ .املرصد السوري –
/20.04.2018
ث .دخلت الدفعة الرابعة واألخيرة من مهجري القلمون الشرقي شمال شرق العاصمة السورية
ا
شخصا/ .سمارت –
دمشق ،األربعاء ،إلى مدينة الباب ،وتتألف القافلة من  48حافلة تنقل 1785
/25.04.2018
خ .كشف مصدر عسكري خاص لـ"سمارت" ،السبت ،أن روسيا وأميركا اتفقتا على نشر نقاط مراقبة
تابعة لألمم املتحدة تفصل بين الجيش السوري الحر وقوات النظام في محافظة القنيطرة جنوبي
سورية/ .سمارت – /28.04.2018
ذ .قالت قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من الواليات املتحدة يوم األحد إنها طردت القوات
الحكومية السورية من قرى عدة بمناطق غنية بالنفط إلى الشرق من نهر الفرات ،قرب الحدود
مع العراق كانت سيطرت عليها في وقت سابق/ .رويترز – /29.04.2018
ض .دخلت نحو  20حافلة ،يوم اإلثنين ،إلى بلدتي ّ
كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي ،لنقل الدفعة
األولى من مسلحي امليليشيات املوالية للنظام وعائًلتهم إلى مناطق سيطرة األخير في ريفي دمشق
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وحمص .وقال قائد عسكري ّإن "عملية نقل مسلحي ّ
كفريا والفوعة وعائًلتهم ،تأتي ضمن اتفاق
(هيئة تحرير الشام) مع الجانب اإليراني ،والذي يقض ي ا
أيضا بخروج مسلحي (الهيئة) وعائًلتهم من
مخيم اليرموك" ،جنوبي دمشق/ .جيرون – /30.04.2018
ظ .تعرضت مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام وامليليشيات املوالية له في ريفي حماة وحلب إلى
هجمات صاروخية ،ليلة األحد ،تسببت في تدمير مستودعات أسلحة ،من دون أن يتم تحديد
الجهة التي نفذت الهجوم .وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون انفجارات كبيرة في مقر اللواء  47في
جبل زين العابدين قرب مدينة حماة ،ومطار النيرب العسكري ،ومواقع أخرى في ريف حلب
الجنوبي .وذكر الناشطون أن املواقع املستهدفة تنتشر فيها ميليشيات إيرانية ،مؤكدين أن القصف
أوقع عشرات القتلىّ ،
ودمر مستودعات أسلحة/ .جيرون – /30.04.2018
غ .قتلت قوات النظام السوري يوم االثنين  6مدنيين ،على األقل ،بينهم طفل وأربع سيدات ،في مدينة
الرستن بريف حمص ،بإلقاء براميل متفجرة عدة على املدينة/ .الشبكة السورية – /30.04.2018
أأ .استهدفت القوات اإليرانية وقوات األسد ا
مدنا وبلدات في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي
ا
ا
ا
متفجرا ،ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم
بما يزيد على  80صاروخا و 12برميًل
ا
انتقاما من مقتل وجرح عشرات من القوات اإليرانية من جراء إستهداف
أطفال ونساء ،وذلك
مقراتهم بصواريخ مجهولة املصدر/ .شام – /30.04.2018
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 .3خرائط السيطرة والنفوذ
 -الخريطة رقم ( )1أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كلها.

املصدر :أخبار سورية اليوم – آخر تحديث 2018/04/30
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 -الخريطة رقم ( )2أدناه تظهر توزع التطورات العسكرية في جنوب دمشق

املصدر :قاسيون  -آخر تحديث 2018/04/24
 -الخريطة رقم ( )3أدناه تطورات السيطرة في القلمون الشرقي

املصدر :ستب – آخر تحديث 2018/04/23
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 -الخريطة رقم ( )4أدناه تظهر توزع القوى في جنوب سورية

املصدر :اإلعًلم الحربي املركزي – آخر تحديث2018/04/30 :
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 -الخريطة رقم ( )5أدناه تظهر توزع القوى في محافظة إدلب

املصدر :اإلعًلم الحربي املركزي – آخر تحديث2018/04/30 :
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 -الخريطة رقم ( )6أدناه تظهر مواقع االغتياالت األخيرة في إدلب

املصدر :نورس – آخر تحديث2018/04/26 :
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ا
سادسا :املستجدات على مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته
 .1على املستوى السياس ي
أ .ذكرت وسائل إعًلم سورية ،يوم الثًلثاء ،أن الحكومة دعت منظمة حظر األسلحة الكيميائية إلى
إرسال فريق للتحقيق في مزاعم الهجوم الكيماوي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية/ .رويترز –
/10.04.2018
ب .قال األمين العام لجماعة حزب هللا اللبنانية حسن نصر هللا ،يوم الجمعة ،إن استهداف إسرائيل
للقاعدة الجوية السورية يوم األحد املاض ي ،والذي أدى إلى مقتل عدد من قوات الحرس الثوري
اإليراني كان "خطأ تاريخيا"/ .رويترز – /13.04.2018
ج .هونت جماعة حزب هللا اللبنانية ،يوم الجمعة ،من خطر انزالق األزمة السورية إلى حرب بين
الواليات املتحدة وروسيا ،لكن األمين العام للجماعة حسن نصر هللا أثار احتمال نشوب "قتال
مباشر" بين إيران وإسرائيل/ .رويترز – /13.04.2018

 .2على املستوى العسكري

ّ
أ .قال مصدر عسكري من جيش النظام ،إن "ضباط جيش النظام حذروا العناصر ،ليلة أمس
اإلثنين ،في مختلف القطع العسكرية ،من احتمال تلقي ضربة عسكرية أميركية ،خًلل الساعات
الضابطين أخبروهم أن الصواريخ
املقبلة" ،وبخاصة "في ريف دمشق" .وأضاف املصدر أن
ِ
األميركية قد "تستهدف ا
قطعا عسكرية محددة ،في منطقتي (القطيفة) و(الدريج) بريف دمشق،
ّ
ومقار إيرانية ،إضافة إلى مطار الضمير العسكري"/ .جيرون –
الحتوائها على مستودعات
/10.04.2018
ب .قال علي حيدر وزير املصالحة الوطنية في الحكومة السورية ،يوم الثًلثاء ،إن دمشق تخطط
الستعادة جيب خاضع لسيطرة املعارضة شمالي مدينة حمص ا
قريبا بعدما تكمل اتفاقات
استسًلم مع جماعات مسلحة حول العاصمة/ .رويترز – /24.04.2018
جَّ .
عين رئيس النظام السوري بشار األسد ،شقيقه اللواء ماهر األسد ،في منصب قائد الفرقة الرابعة
قوات خاصة ،وقد تم التعيين في  24نيسان  /أبريل الجاري ،في أعقاب معركة الغوطة الشرقية./املرصد السوري – /27.04.2018
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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
ا
ا
احتجاجا على أوضاعهم
مفتوحا ،ينفذه نحو  800سجين،
ب .يشهد سجن السويداء املركزي إضر اابا
املذرية ،وعلى األحكام امليدانية التعسفية الصادرة بحقهم ،والتي وصفوها باالنتقامية والكيدية،
وطالب املضربون عن الطعام بتحسين أوضاعهم ،والعدول عن هذه األحكام الجائرة بحقهم.
/املرصد السوري – /24.04.2018

ا
سابعا :املستجدات على مستوى املعارضة السورية ومناطق سيطرتها ()6
 .1على املستوى السياس ي
أ .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 بحال
اختناق/ .سمارت – /08.04.2018
ب .كشف رجل األعمال السوري فراس طًلس بنود مبادرته لتسليم روسيا إدارة منطقة شمالي حمص
وجنوبي حماة املتاخم .وتنص املبادرة على تشكيل لجنة ممثلة بقاعدة "حميميم" الروسية
والقيادات العسكرية وهيئات مدنية للوصول إلى تسوية "شاملة" مع روسيا ،ووقف تام إلطًلق
النار بين الطرفين وقوات النظام السوري .وتدعو إلى إيجاد آلية لعفو عام عن جميع املطلوبين
"أمنيا" لقوات النظام وإطًلق سراح جميع املعتقلين منذ عام  2011ألسباب غير جنائية ،يقابل
ذلك إطًلق الفصائل العسكرية املخطوفين لديها كافة/ .سمارت – /16.04.2018
ج .قالت ممثل مجموعة املستقلين في مؤتمر "الرياض "2مرح البقاعي إن مبادرة "طًلس" التي تدعو
إلى تسليم شمالي حمص وجنوب حماة املتاخم لروسيا؛ ال تختلف عن املصالحات التي تفرصها
قوات النظام السوري/ .سمارت – /17.04.2018
( - )6ألغراض هذا التقرير ،نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد ،أو
ا
ًّ
عسكريا (باستثناء داعش) ،وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها.
سياسيا أو
يناهضه
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د .أعلن ّ
كل من جورج صبرا ،وسهير األتاس ي ،وخالد خوجة ،في بيانات متًلحقة ظهر يوم األربعاء،
استقالتهم من االئتًلف الوطني السوري وهيئته العامة/ .جيرون – /25.04.2018

 .2على املستوى العسكري
أ.

ب.

ج.

د.
ه.

و.

بحسب أحد القادة امليدانيين في القلمون الشرقي ،فإن قوات النظام أبلغت ،األحد ،اللجنة املدنية
للمفاوضات ،خًلل اجتماع عقد في محطة جيرود الحرارية ،بـ "الصلح وإلقاء السًلح وتسوية
الوضع ،أوالرحيل 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
أعلنت فصائل عدة عاملة في ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي 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
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
أعلنت "هيئة تحرير الشام" ،األحد ،سيطرتها على مدينة خان شيخون و 16قرية وبلدة في ريف
إدلب الجنوبي ،في إثر مواجهات مع "جبهة تحرير سوريا"/ .سمارت – /15.04.2018
توصلت اللجنة املفاوضة عن مدينة الضمير شمالي شرق العاصمة دمشق ،مع الجانب الروس ي،
االثنين ،التفاق تهجير يقض ي بخروج من يرغب من املدينة ،ومن سيبقى يعطى مهلة ستة أشهر
لتسوية وضعه ،بينما املنشقون يلتحقون بقطعهم العسكرية خًلل أسبوع واحد من التوقيع على
االتفاق/ .سمارت – /16.04.2018
اتهم "جيش اإلسًلم" االثنين ،في بيان له ،أهالي منطقة القلمون الشرقي بمنع الفصائل هناك من
بدء أي معركة لفك الحصار عن غوطة دمشق الشرقية ،والدفع نحو إجراء "تسوية مع النظام
السوري" .وقال البيان إن "الحاضنة الشعبية في القلمون كان لها دور كبير في إفشال الصمود
والدفع باتجاه التسوية مع النظام ومنعوا خًلل السنوات إتمام أو إطًلق أي معركة لفك الحصار
عن الغوطة الشرقية أو السيطرة على ثكنات عسكرية للنظام خوفا من قصف مدنهم املكتظة
باملدنيين" .وبرر قبول "جيش اإلسًلم" باالتفاق للخروج نحو الشمال بأن منطقة القلمون الشرقي
"ساقطة عسكريا ومرصودة ناريا من ثكنات النظام" ،إلى جانب أن قتالهم ضد تنظيم "الدولة
اإلسًلمية" هناك "استنزف طاقات الفصائل ولم يعد لديها سوى  1200مقاتل"/ .سمارت –
/23.04.2018
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ز .توصلت الثًلثاء" ،هيئة تحرير الشام" إلى اتفاق وقف إطًلق نار "دائم" مع "جبهة تحرير سوريا"
و"ألوية صقور الشام" شمالي سورية .وينص االتفاق على وقف اإلقتتال مع بقاء نقاط السيطرة
على ما هي عليه ،ووقف االعتقاالت ،وإطًلق سراح املعتقلين وفق جدول زمني تحدده األطراف،
وفتح الطرقات ورفع الحواجز / .سمارت – /24.04.2018
ح .كشفت مصادر عدة لـ"سمارت" ،السبت ،عن مقتل نحو  1000عنصر من "هيئة تحرير الشام"
و"جبهة تحرير سوريا" ،وأسر املئات من الطرفين خًلل االشتباكات األخيرة بينهم شمالي سورية.
ا
عنصرا من "تحرير الشام" و 200من "تحرير سوريا" قتلوا خًلل
وأوضح مصدر طبي أن 800
االشتباكات األخيرة ،وأردف إعًلمي في حركة "أحرار الشام اإلسًلمية" أن  600عنصر أسروا من
الطرفين/ .سمارت – /28.04.2018

 .3على املستويات األخرى
ا
موقعا عليها من
أ .وجه عدد من القانونيين السوريين األحرار للجهات الدولية والعربية ،مذكرة
النقابات والقانونيين ،بما يخص القانون رقم  10لعام  2018وما يخفيه من جرائم ٌ
تهجر قسري
لجريمة التغيير ٌ
ٌ
ٌ
الديمغرافي في سورية .ولفتت املذكرة إلى أن القانون  10لعام  2018يعد
وتكريس
ا
(شيكا على بياض) للسلطة التنفيذية التابعة لنظام بشار األسد إلعادة تنظيم أية منطقة تريدها
في سورية ،وهذا القانون برمته مخالف ألحكام املادة  15من دستور األسد نفسه/ .شام –
/18.04.2018
ب .أعلنت "حكومة اإلنقاذ" العاملة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" الجمعة ،حالة الطوارئ في
محافظة إدلب ،بعد انتشار التفجيرات واالغتياالت باملنطقة/ .سمارت – /27.04.2018
ج .أعلنت املجالس املحلية والعسكرية املعنية في مدينتي األتارب وسرمين وبلدة خان السبل منع
ا
ظاهرة اللثام ،في مواجهة الفلتان األمني السائد في عموم املناطق املحررة شماال ،بعد تصاعد
الصيحات ملنع اللثام الذي بات وسيلة للتخفي وراءه وتنفيذ العمليات األمنية/ .شام –
/28.04.2018

ا
ثامنا :املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
 .1على املستوى السياس ي
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
أرسل التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة األميركية تعزيزات عسكرية ضخمة إلى "قوات سوريا
الديمقراطية" توجهت نحو مدينتي الرقة ومنبج .وهي  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
قال مولود جاويش أوغلو ،وزير الخارجية التركي :إن الجولة املقبلة ملحادثات آستانة ستعقد في يومي
 15 -14أيار /مايو املقبل ،في العاصمة الكازاخية آستانة/ .جيرون – /19.04.2018

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 القوات
ا
األميركية من سورية ،قائًل إن ذلك سيؤدي إلى إحياء تنظيم الدولة اإلسًلمية ،وزيادة النفوذ
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ب.

ج.

د.

ه.

و.

ز.

ح.

اإليراني على الحكومة السورية في دمشق .وقال" :سيكون ذلك أسوأ قرار منفرد يمكن أن يأخذه
الرئيس"/ .رويترز – /01.04.2018
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 ًّ
نسبيا/ .رويترز – /04.04.2018
صرح وزير الدفاع األميركي" ،جيمس ماتيس" ،الجمعة ،أن العسكريين األميركيين يتحدثون إلى
شركائهم األكراد وغيرهم في سورية لتسوية القضايا املتعلقة بدعم واشنطن لهم بعد انسحاب
الواليات املتحدة من هذا البلد/06.04.2018/ .
ا
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
قال الرئيس األميركي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرا ارا بشأن الرد على الهجوم بالسًلح الكيماوي على
دوما ،ربما بنهاية يوم اإلثنين .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 ا
معا/ .رويترز –
/09.04.2018
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
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
حذر الرئيس األميركي دونالد ترامب ،يوم األربعاء ،روسيا من رد قادم على هجوم كيماوي مزعوم في
ا
سورية ،قائًل في تغريدة" :روسيا تتعهد بإسقاط أي صاروخ يطلق على سورية .استعدي يا روسيا
ألن الصواريخ قادمة ..لطيفة وجديدة وذكية! ال يجب أن تكونوا شركاء لحيوان القتل بالغاز الذي
يقتل شعبه ويستمتع بذلك"/ .رويترز – /11.04.2018
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ط .قال مسؤولون أميركيون يوم األربعاء إن الجيش السوري ينقل بعض عتاده الجوي لتجنب آثار أي
ضربات صاروخية محتملة ،وذلك في الوقت الذي صعد فيه الرئيس األميركي دونالد ترامب من
تهديداته بعمل عسكري في سورية /رويترز – /11.04.2018
ي .قالت مبعوثة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة نيكي هيلي ،يوم الجمعة ،إن تقديرات واشنطن
تشير إلى أن قوات الرئيس السوري بشار األسد استخدمت أسلحة كيماوية  50مرة على األقل في
الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات/ .رويترز – /13.04.2018
ك .قالت وزارة الخارجية األميركية يوم الجمعة إن الواليات املتحدة لديها دليل "على قدر عال من
املصداقية" بأن الحكومة السورية نفذت الهجوم األخير باألسلحة الكيماوية في دوما ،لكنها ما تزال
تعمل لتحديد مزيج املواد الكيماوية املستخدم في الهجوم/ .رويترز /13.04.2018 -
ل .أعلنت وزارة الدفاع األميركية ،السبت ،أن الضربات العسكرية للواليات املتحدة األميركية وفرنسا
وبريطانيا ال تهدف إلى تغيير النظام السوري ،إنما ر ًّدا على الهجمات الكيماوية لألخير/ .سمارت –
/14.04.2018
م .كشف مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على "تشكيل قوة عربيةّ ،
تحل محل
القوة العسكرية األميركية في سورية" ،مضيفين أن هذه القوة ستساعد ا
أيضا في "استقرار املنطقة
الشمالية الشرقية من البًلد عقب هزيمة (داعش)" .وأشار املسؤولون إلى أن "مستشار الرئيس
ا
مؤخرا بالقائم بأعمال مدير املخابرات املصرية ،عباس
األميركي لألمن القومي جون بولتون ،اتصل
كامل ،الستطًلع رأي مصر في املساهمة في تلك القوات ،كما طلبت اإلدارة األميركية من السعودية
وقطر واإلمارات تقديم مليارات الدوالرات ،وإرسال قوات للمساعدة في الحفاظ على استقرار
املناطق الشمالية من سورية"/ .جيرون – /18.04.2018
نَّ .
عبر عدد من النواب األميركيين من الحزبين كليهما عن قلقهم من خطط الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،لًلنسحاب من سورية ،خاصة أنها تأتي في غياب استراتيجية قابلة للتطبيق لضمان تحقيق
األهداف األميركية .وأكد املشرعون أن بقاء بشار األسد في السلطة يهدد بقاء سورية ،ولن يجلب
االستقرار لها أو للمنطقة/ .شام – /19.04.2018
س .حذر املحلل العسكري جون كيربي ،املتحدث األسبق باسم وزارة الدفاع األميركية ،من أن إرسال
قوات عربية إلى سورية لتحل محل القوات األميركية ،قد يؤدي إلى توسيع املواجهة مع إيران .وقال
إنه "يوجد قلق حقيقي من أن الحلفاء العرب سوف يستخدمون العمليات في سورية كذريعة إلثارة
حرب أكبر بالوكالة ضد إيران ،وتقديم األسلحة إلى املقاتلين املعارضين" ،وأضاف أن ذلك قد يؤدي
إلى إجبار الواليات املتحدة على "التدخل في الحرب األهلية بطرق ليست في مصلحتها"/ .شام –
/21.04.2018
ع .طالب الرئيس األميركي "دونالد ترامب" ،الثًلثاء ،الدول الخليجية بنشر قواتها في سورية ،ودفع
املزيد من األموال لطرد "اإلرهابيين" منها/ .شام – /24.04.2018
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ف .صوت مجلس النواب األميركي لصالح مشروع قانون يحظر تقديم املساعدات للمناطق الواقعة
تحت سيطرة نظام األسد .وجاء في نص مشروع القانون أن "سياسة الواليات املتحدة تنص على أن
مساعدة الواليات املتحدة املقدمة إلعادة إعمار واستقرار سورية ستستخدم في سورية
الديمقراطية ،أو في املناطق السورية التي ال يسيطر عليها بشار األسد أو القوى املرتبطة به"/ .شام
– /25.04.2018
ص .قال وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس ،يوم الخميس ،إن الواليات املتحدة "ربما ستأسف" لعدم
االحتفاظ بقوة أميركية في سورية لضمان عدم عودة متشددي تنظيم الدولة اإلسًلمية للظهور.
/رويترز – /26.04.2018

 .2روسيا اًلتحادية
أ.

ب.

ج.

د.

ه.

و.

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
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
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
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
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
قال ألكسندر زاسيبكين سفير روسيا في لبنان إن أي صواريخ أميركية تطلق على سورية سيتم
ا
تصعيدا ا
كبيرا في الحرب السورية .وأضاف
إسقاطها واستهداف مواقع إطًلقها ،في خطوة قد تسبب
أنه يستند في ذلك إلى تصريحات للرئيس فًلديمير بوتين ورئيس األركان الروس ي/ .رويترز –
/11.04.2018
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ز .قال الكرملين إن الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين تحدث إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو يوم األربعاء ،وحثه على عدم اتخاذ أي خطوة تزعزع استقرار سورية /رويترز –
/11.04.2018
ح .حث فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى األمم املتحدة الواليات املتحدة وحلفاءها ،يوم الخميس،
على االمتناع عن القيام بعمل عسكري في سورية بسبب هجوم مزعوم بأسلحة كيماوية ،وقال إنه
"ال يستطيع استبعاد" حرب بين واشنطن وموسكو/ .رويترز – /12.04.2018
بيان للكرملين إن الرئيس بوتين حذر نظيره الفرنس ي من أي "عمل متهور وخطير" في سورية قد
ط .قال ٍ
يترك "تداعيات ال يمكن توقعها" .وأضاف البيان "من الضروري تجنب أي عمل متهور وخطير يشكل
ا
ا
انتهاكا صارخا مليثاق األمم املتحدة ،قد تكون له تداعيات ال يمكن توقعها"/ .شام – /13.04.2018
ي .أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،السبت ،إن موسكو ستعيد بحث تسليم النظام السوري منظومة
صواريخ دفاع جوي "إس  "300بعد الضربة الغربية/ .سمارت – /14.04.2018
ك .قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية ،يوم الجمعة ،إن موسكو ال تعلم كيف سيتطور الوضع
في سورية في ما يتعلق باملحافظة على وحدة أراضيها/ .رويترز – /20.04.2018

 .3دول اًلتحاد األوروبي
أ .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 أعاقت منظمة
حظر األسلحة الكيميائية للتحقيق في استخدام تلك األسلحة بسورية/ .شام – /06.04.2018
ب .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
ج .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
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د.

ه.

و.

ز.

ح.

ط.

ي.

ك.

ل.

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
دانت 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
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
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
سورية .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
قال الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون ،يوم الثًلثاء ،إن قرا ارا بشأن تنفيذ ضربات عسكرية على
منشآت أسلحة كيماوية سورية سيتخذ خًلل أيام بعد مزيد من املشاورات مع الواليات املتحدة
وبريطانيا/ .رويترز – /10.04.2018
أفاد خبير الشؤون الخارجية السياس ي البارز بالتحالف املسيحي ،يورغن هاردت ،إن ما يحدث في
الغوطة الشرقية في محيط دمشق" ،يضاهي التطهير العرقي" .وقال حول هجوم الغاز األخير في بلدة
ا
مجددا من الغوطة الشرقية صادمة للغاية"/ .شام –
دوما بالغوطة الشرقية" ،الصور التي تأتينا
/11.04.2018
اقترحت السويد يوم الخميس مشروع قرار بمجلس األمن الدولي يطالب األمين العام لألمم املتحدة
أنطونيو جوتيريس بإرسال فريق رفيع املستوى معني بنزع السًلح إلى سورية للبت في "جميع القضايا
املعلقة بشأن استخدام األسلحة الكيماوية بشكل حاسم"/ .رويترز – /12.04.2018
قال مبعوث فرنسا لدى األمم املتحدة فرانسوا ديًلتر ،يوم الجمعة ،إن قرار الحكومة السورية
ا
مجددا يعني أنها "وصلت إلى نقطة الًلعودة" ،وأن على العالم أن
استخدام األسلحة الكيماوية
يقدم "ردا قويا وموحدا وحازما"/ .رويترز – /13.04.2018
أظهرت مسودة بيان لوزراء خارجية االتحاد األوروبي أن التكتل سيبحث فرض عقوبات جديدة
على سورية بما يشمل إدراج مزيد من األفراد في قوائم سوداء بسبب تطوير واستخدام أسلحة
كيماوية/ .رويترز – /13.04.2018
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م .ذكر تقرير للمخابرات رفعت عنه فرنسا صفة السرية ،يوم السبت ،أن باريس خلصت بعد تحليل
فني ملصادر متاحة للجميع و"معلومات مخابراتية موثوقة" أن القوات الحكومية السورية نفذت
ًّ
ا
كيماويا في مدينة دوما في السابع من أبريل نيسان/ .رويترز – /14.04.2018
هجوما
ن .قال الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون ،يوم األحد ،إنه أقنع نظيره األميركي دونالد ترامب بإبقاء
قواته في سورية على املدى الطويل ،وبأن يقصر الضربات على منشآت األسلحة الكيماوية/ .رويترز
– /15.04.2018
س .حذر وزير الخارجية الفرنس ي جان إيف لودريان ،األحد ،من وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب
إذا حاولت قوات النظام السيطرة عليها ،مضيفا في الوقت نفسه أنه ال يمكن تبرير حماية روسيا
لألسد/ .سمارت – /15.04.2018
ع .قال وزير الخارجية األملاني هايكو ماس ،يوم االثنين ،إن الصراع السوري بحاجة إلى حل يتم
ا
مضيفا أنه ال يتخيل أن يكون
التوصل إليه عبر التفاوض وتشارك فيه كل القوى في املنطقة،
شخص استخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه ا
جزءا من هذه العملية/ .رويترز – /16.04.2018
ف .قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ،يوم االثنين ،إن الضربات الجوية التي شنتها
الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا على سورية لن تغير مسار الحرب ،ولكنها كانت طريقة إلظهار
أن العالم فرغ صبره من الهجمات الكيماوية/ .رويترز – /16.04.2018
ص .قال مصدر في مكتب الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون ،يوم االثنين ،إن فرنسا بدأت إجراءات
لسحب وسام جوقة الشرف الفرنس ي من الرئيس السوري بشار األسد/ .رويترز – /16.04.2018
ق .أعلن الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون ّأن دور بًلده والواليات املتحدة وحلفائهما في إعادة بناء
جدا"ّ ،
مهما ا
سورية بعد االنتهاء من الحرب ضد تنظيم (داعش) سيكون " ا
وعد الرئيس الفرنس ي أن
انسحاب الواليات املتحدة من سورية سيؤدي إلى "ترك سورية للنظام اإليراني وبشار األسد
ورجاله ،وسيبدؤون ا
حربا جديدة ،ا
ودعما لإلرهابيين الجدد"/ .جيرون – /23.04.2018
ر .كشف تقرير للتلفزيون الحكومي في سويسرا أن شركة سويسرية صدرت  5أطنان من مادة
ُ
"اإليزوبروبيل" التي تستخدم في إنتاج غاز "السارين" السام إلى سورية ،بتصريح رسمي من
السلطات .وأشار التقرير إلى أن الشركة صدرت تلك الكمية إلى سورية بعد  6أشهر من إعًلن
منظمة حظر األسلحة الكيميائية تدمير ًّ 133
طنا من هذه املادة بسورية في مايو /أيار .2014
/25.04.2018/
ش .ذكر بيان أصدرته الخارجية األملانية ،يوم الجمعة ،أن الحكومة األملانية تعتزم التحرك والتشاور
مع شركاء االتحاد األوروبي؛ للتصدي ملا وصفته بـ "الخطط الغادرة" للنظام السوري ،ملصادرة
ا
أمًلك الًلجئين السوريين ،مطالبة روسيا بمنع هذه الخطوة .وجاء في البيان" :نتابع بقلق كبير
محاوالت نظام األسد التشكيك ،عبر قواعد قانونية مريبة ،في حقوق امللكية لكثير من السوريات
ا
والسوريين الفارين" .مشيرة إلى أن نظام األسد يحاول على ما يبدو "تغيير األوضاع في سورية على
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نحو جذري ،لصالح النظام وداعميه ،وتصعيب عودة عدد هائل من السوريين"/ .جيرون –
/27.04.2018

 .4الدول العربية
أ.

ب.

ج.

د.
ه.

و.

ز.

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
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
قالت وزارة الخارجية العراقية ،يوم السبت ،إن الضربات الجوية األميركية والفرنسية والبريطانية
ضد أهداف عسكرية سورية قد تمنح اإلرهاب "فرصة للتمدد" في املنطقة/ .رويترز –
/14.04.2018
قالت وزارة الخارجية املغربية ،يوم السبت ،إن اململكة تستنكر الضربات الجوية التي قادتها
الواليات املتحدة ضد سورية لتعقيدها الصراع الدائر هناك/ .رويترز – /14.04.2018
أعلنت دول عدة عدم تأييدها الضربة العسكرية الثًلثية على أهداف تابعة لنظام األسدّ ،
وعدت
ّ
ّا
محذ اة من "تداعيات خطيرة ّ
ا ا
تهدد
تصرفا
وزارة الخارجية العراقية الضربة الجوية "
خطيرا جدا" ،ر
أمن املنطقة واستقرارها" ،وبدورها أبدت وزارة الخارجية املصرية قلقها البالغ إزاء الضربة
العسكرية ،وقالت في بيان صادر عنها إن "آثار الضربة ّ
ّ
التوصل
تهدد سًلمة الشعب السوري وما تم
ّ
إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر" .ومن جهته رأى رئيس الجمهورية اللبناني
ميشال عون ،أن "ما حصل فجر اليوم (السبت) في سورية ال يساهم في إيجاد حل سياس ي لألزمة
ّ
ّ
السورية" ،مؤك ادا أن "الحوار حاجة ضرورية لوقف التدهور والحد من التدخًلت الخارجية التي
ا
تعقيدا"/ .شام – /14.04.2018
زادت األزمة السورية
دعا الزعماء العرب إلى إجراء تحقيق دولي في استخدام أسلحة كيماوية في سورية ونددوا خًلل
القمة العربية التي عقدت يوم األحد بالظهران في السعودية بما وصفوه بالتدخل اإليراني في شؤون
الدول األخرى/16.04.2018/ .
أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون ،الخميس ،عن رفضه بيان األمم املتحدة واالتحاد األوروبي في
مؤتمر بروكسل ،والذي أكد على أهمية "العودة الطوعية" لًلجئين السوريين من دون إجبار ،حيث
قال "عون" إن هذا البيان "مناقض لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها"/ .سمارت – /26.04.2018
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 .5إيران
أ.

ب.

ج.

د.

ه.

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
قال علي أكبر واليتي كبير مستشاري الزعيم األعلى اإليراني ،يوم األربعاء ،في أثناء زيارته للغوطة
الشرقية قرب دمشق ،إن طهران ستقف بجانب دمشق ضد أي عدوان أجنبي .وأضاف" :سنقف
بجانب حكومة سورية ضد أي عدوان أجنبي ...إيران تدعم سورية في الحرب ضد أميركا والنظام
الصهيوني"/ .رويترز – /11.04.2018
قال علي أكبر واليتي كبير مستشاري الزعيم األعلى اإليراني ،يوم الخميس ،إنه يأمل أن يقوم الجيش
السوري وحلفاؤه بطرد القوات األميركية من شرق سورية ،وانتزاع السيطرة على إدلب من قبضة
مقاتلي املعارضة/ .رويترز /12.04.2018 -
قال الزعيم األعلى اإليراني آية هللا علي خامنئي إن الهجوم الذي شنته الواليات املتحدة وفرنسا
وبريطانيا على سورية يوم السبت جريمة ،ولن يحقق أي مكاسب .ووصف الرئيس األميركي ورئيسة
الوزراء البريطانية ورئيس فرنسا بأنهم "مجرمون"/ .رويترز – /14.04.2018
أبلغ الرئيس اإليراني" ،حسن روحاني" ،السبت " ،بشار األسد" استعداد بًلده لتوظيف إمكانياتها
كافة إلعادة إعمار سورية .وكان موقع "تابناك" اإليراني ،كشف في شهر كانون الثاني املاض ي ،عن
وجود قلق ومخاوف متزايدة لدى طهران من إقصاء إيران في مرحلة إعادة اعمار سورية ،وتحدث
املوقع عن اتفاق سري بين روسيا ونظام األسد بعدم إشراك إيران بعملية إعادة اإلعمار/ .شام –
/21.04.2018

 .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
ب .قال املتحدث باسم الحكومة التركية ،بكر بوزداغ ،إن بًلده ُ
ست ّ
طهر منطقة "تل رفعت" بريف حلب
الشمالي بسورية من تنظيم "ي ب ك  /ب ي د" اإلرهابي على غرار "عفرين"/ ..شام – /05.04.2018
ج .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
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د .اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،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
ه .هدد الرئيس التركي" ،رجب طيب أردوغان" ،يوم 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
و .دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،األربعاء ،إلى إبعاد رئيس النظام السوري بشار
األسد عن السلطة "بسرعة" .وقال إن "األسد قتل نحو مليون سوري باألسلحة التقليدية
والكيمياوية ،ويجب تنحيته عن السلطة بسرعة واالنتقال إلى مرحلة الحل السياس ي" /سمارت –
/11.04.2018
ز .قال مصدر بوزارة الخارجية التركية يوم السبت" :نحن نرى العملية التي نفذتها الواليات املتحدة
واململكة املتحدة وفرنسا ضد الحكومة السورية...ردا مناسبا "/ .رويترز – /14.04.2018
ح .كشف وزير الخا جية التركي ،مولود تشاووش أوغلو ،أن أنقرة وواشنطن " ّ
أعدتا خارطة طريق،
ر
بشأن مدينة منبج شمالي سورية" ،وأضاف أن "الخارطة سيتم تطبيقها ،عندما يتولى وزير
الخارجية األميركي الجديد (مايك بومبيو) مهامه"/ .جيرون – /17.04.2018
ط .قال رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدريم" إن نظام األسد حقيقة ،وهو أحد األطراف في عملية
السًلم ،سواء ُ غب بذلك أم الّ ،
وأن الجميع يقبل بذلك ،لكنه لن يكون صاحب قرار في املستقبل.
رِ
/شام – /25.04.2018
ي .قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ،يوم السبت ،إن روسيا وإيران وتركيا يجب أن
تعمل بالتنسيق مع األمم املتحدة لضمان شرعية أي حل سياس ي في سورية/ .رويترز –
/28.04.2018

 .7إسرائيل
أ .قال يؤاف جًلنت العضو في مجلس الوزراء األمني اإلسرائيلي املصغر إن الضربات على سورية
بقيادة الواليات املتحدة يوم السبت "إشارة مهمة" إليران وسورية وجماعة حزب هللا اللبنانية.
/رويترز – /14.04.2018
ب .أشاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بالضربات التي قادتها الواليات املتحدة على
أهداف سورية يوم السبت ،وحذر من أن وجود إيران هناك يعد ا
خطرا على سورية/ .رويترز –
/14.04.2018
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ج.
د.

ه.

و.

ز.

أكد محللون إسرائيليون أنه في حال زودت روسيا نظام األسد باملنظومة املضادة للطيران
املتطورة "اس ،"300-فإن تل أبيب قد تستهدفها/ .شام – /20.04.2018
كشف وزير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي تساحي هنغبي النقاب عن أن جيش االحتًلل نفذ أكثر
من  100ضربة في سورية ولبنان في السنوات األخيرة ،من دون رد من تنظيم "حزب هللا" /شام
– /21.04.2018
حذر وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز من حزب الليكود ،االثنين ،من أن حياة بشار األسد
ا
ستكون مهددة إذا سمح إليران بشن حرب على إسرائيل انطًلقا من سورية/ .شام –
/23.04.2018
قال مندوب إسرائيل في األمم املتحدة ،يوم الخميس ،إن إيران جندت أكثر من  80ألف مقاتل
شيعي في سورية ،وإن قاعدة التدريب تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن دمشق/ .رويترز –
/26.04.2018
أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" ،مساء األحد ،أن إسرائيل ستحافظ على حرية
العمل في كل سورية .وأضاف "ال نعتزم مهاجمة روسيا أو التدخل في القضايا السورية
الداخلية ،ولكن إذا اعتقد شخص ما أنه من املمكن إطًلق صواريخ أو مهاجمة إسرائيل أو حتى
طائراتنا ،فًل شك في أننا سنرد بكل قوة" .وأشار ليبرمان إلى أن إسرائيل لديها  3مشكًلت فقط،
وهي "إيران ،إيران ،إيران"/ .شام – /30.04.2018

 .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
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 اليوم 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 .عبر األمين العام لألمم املتحدة "أنطونيو غوتيريس" ،اليوم 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
42

مرصد حرمون

تقرير عن شهر نيسان  /أبريل 2018

د .فشل مجلس األمن الدولي ،يوم الثًلثاء ،في تبني مشروع قرار روس ي حول إرسال محققين من
منظمة حظر األسلحة الكيميائية إلى موقع هجوم كيماوي مزعوم في سورية/ .رويترز –
/10.04.2018
ه .اشتبكت الواليات املتحدة مع روسيا بشأن سورية في مجلس األمن الدولي ،يوم الثًلثاء ،إذ عارضت
كل منهما محاولة األخرى إلجراء تحقيقات دولية في هجمات بأسلحة كيماوية في سورية .وتدرس
الواليات املتحدة وقوى غربية أخرى القيام بعمل عسكري ملعاقبة الرئيس السوري بشار األسد
على ما يرجح بأنه هجوم بغاز سام يوم السبت على مدينة دوما الخاضعة للمعارضة/ .رويترز –
/11.04.2018
و .رفض مجلس األمن الدولي ،يوم السبت ،مشروع قرار أعدته روسيا للتنديد بالضربات الجوية
األميركية والبريطانية والفرنسية على سورية ،ولم تنضم إلى روسيا في تأييده سوى الصين وبوليفيا.
/رويترز/14.04.2018 -
ز .قال ستيفان دي ميستورا إنه يأمل في "خفض التوتر السياس ي وليس العسكري فحسب" في
سورية ،ا
منوها إلى "ضرورة" املحافظة على "مساري آستانة وجنيف"/ .جيرون – /21.04.2018
ح .في خطوة ُت ّ
عد األولى من نوعها ،يلتقي اليوم أعضاء مجلس األمن الدولي ،في مزرعة معزولة جنوبي
ا
مسعى لتخطي انقسامات عميقة ،حول إنهاء الحرب في سورية/ .جيرون –
السويد ،في
/21.04.2018
ط .قال ستيفان دي ميستورا يوم الثًلثاء إن املكاسب التي حققتها دمشق وحلفاؤها على األرض في
الحرب السورية ال تقرب البًلد من السًلم/ .رويترز – /24.04.2018
ي .قال فيليبو جراندي املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الًلجئين إنه لم يعد بإمكان املدنيين
الفرار من القتال والقصف في سورية ،ألن الحدود أصبحت تخضع لقيود مشددة للغاية ،وألن
ا
مثقًل بأعباء الًلجئين ،في ما يسبب ا
بعضا من أشد املعاناة في التاريخ
كاهل الدول املجاورة بات
الحديث .وحذر جراندي ا
أيضا من كارثة جديدة إذا أصبحت منطقة إدلب التي تسيطر عليها
املعارضة الهدف القادم للجيش السوري/ .رويترز/24.04.2018 -
ك .قال أنطونيو غوتيريس األمين العام لألمم املتحدة :إن "من السذاجة االعتقاد بأن األمم املتحدة
قادرة على حل األزمة السورية ،بشكل سحري" .وأضاف" :هناك حرب مستمرة في سورية منذ 7
سنوات ،يشارك فيها أشخاص من أنحاء العالم ،وهناك جيوش مختلفة ،ميليشيات متنوعة،
ومشكًلت بين الشيعة والسنة" /جيرون – /24.04.2018
ل .أعلن برنامج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة أن نحو  200ألف مدني ما زالوا في غوطة دمشق
مؤخرا ،ا
ا
مشيرا إلى أن النظام
الشرقية التي سيطر عليها نظام األسد في عقب حصار وهجمات مكثفة
لم يسمح للمنظمة الدولية بدخول املنطقة حتى اليوم/ .شام – /24.04.2018
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 .9أخرى
أ.

ب.
ج.

د.
ه.

و.

ز.

دان 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
شددت وزيرة الخارجية الكندية كريسينا فريًلند ،االثنين ،على ضرورة تقديم املسؤولين عن
مجزرة الكيماوي في مدينة دوما إلى العدالة/ .سمارت – /09.04.2018
قالت وزارة الخارجية الصينية ،يوم السبت ،إنها تؤمن بأن التسوية السياسية هي السبيل
الوحيد لحل املسألة السورية داعية إلجراء تحقيق شامل وعادل وموضوعي بشأن هجمات في
سورية يشتبه بأنها كيماوية .وأضافت أن الصين عارضت ،وما تزال ،اللجوء إلى القوة في ما
يتعلق بالعًلقات الدولية ،وترى أن أي إجراء عسكري يتجاوز مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
ا
يعد انتهاكا للمبادئ والقواعد األساسية للقانون الدولي/ .رويترز – /14.04.2018
ا
دعا البابا فرنسيس زعماء العالم ،يوم األحد ،لتجديد جهد إحًلل السًلم في سورية ،قائًل إنه
منزعج للغاية من عدم االتفاق على خطة مشتركة لوقف إراقة الدماء/ .رويترز – /15.04.2018
انطلق في العاصمة البلجيكية بروكسل ،الثًلثاء ،مؤتمر دولي لجمع املساعدات للسوريين
بمشاركة  85دولة وبرعاية االتحاد األوروبي واألمم املتحدة .ويسعى املشاركون في املؤتمر ،الذي
يستمر يومين ،لجمع ما يزيد عن ستة مليارات دوالر إلعانة سورية إلى جانب دعم العملية
السياسية فيها .سمارت – /24.04.2018
جمع املانحون الدوليون يوم األربعاء  4.4مليار دوالر في شكل مساعدات طارئة لسورية وجيرانها
هذا العام ،لكن املبلغ في مجمله أقل من الهدف الذي حددته األمم املتحدة لعام  ،2018وذلك
بعد أن رفضت الواليات املتحدة التعهد بش يء /رويترز – /25.04.2018
بحسب تقرير التصنيف العاملي لحرية الصحافة  2018الصادر عن منظمة "مراسلون بًل
حدود" .احتلت سورية املرتبة  177من أصل  180دولة في قائمة حرية الصحافة ،يليها ثًلث دول
فقط ،وهي بالترتيب :تركمانستان وإرتيريا وفي املرتبة األخيرة كوريا الشمالية/ .سمارت –
/25.04.2018
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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 مناقضة ا
تماما خًلل األشهر املاضية ،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
ا
تهديدا لـ"إسرائيل" ،ويدمر نفوذ الواليات املتحدة في الشرق األوسط.
االنسحاب من سورية اآلن ،سيشكل
/الخليج أون الين – /01.04.2018
 .2تحت عنوان "هل ستكون املأساة السورية قبر األمم املتحدة" كتبت الباحثة ليتيسيا آتًلني-دوول
ا
مقاال في صحيفة اللوموند ،تناولت فيه املأزق الذي تعيشه املنظمة الدولية بسبب عجزها عن الحركة تجاه
تجاوزات النظام السوري في استخدام السًلح الكيماوي ضد شعبه .فـ"عدم احترام قرارات األمم املتحدة
واللجوء إلى األسلحة الكيمياوية 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 هذا
تشير الكاتبة إلى أنه حتى في املرة الوحيدة التي بدا فيها مجلس األمن

العام ،واتخذ قرارا 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 كيمياوية .وتبنى مجلس األمن قرا ارا يضع آلية
لتفكيك مخزون األسلحة الكيمياوية للنظام ،مع التزام النظام ،بضمانات روسية ،بتدمير مخزونها
الكيماوي قبل منتصف عام  ،2014ومع ذلك ،لم يتوقف استخدام السًلح الكيمياوي في سورية قط ،وتم
ا
تسجيل  167حالة الستخدامه ،وتم تحديد نظام دمشق بوصفه مسؤوال عن عدة حاالت منها ،إال أن
مجلس األمن فشل عام  2017في تبني القرار الذي يقترح بعض العقوبات على النظام السوري.
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ُ ّ
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 أال 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
ا
 .3صحيفة الغارديان البريطانية نشرت مقاال للكاتب سايمون جنكينز بعنوان "كل مقومات الحروب
العاملية ظاهرة في سورية" يستنكر الكاتب فيه أداء الغرب الًلمسؤول في األزمة السورية ،ما قد يقود
بسهولة إلى حرب عاملية ثالثة.
يقول الكاتب" :إن من ينظر إلى ما يجري هناك ال يجد صعوبة في رؤية كل املقومات التي أدت إلى الحروب
العاملية ،وأن من الصعب تصديق أن قادة الغرب يجعلون هذا األمر يتصاعد بهذا الشكل الكبير ،وكأنهم
لم يتعلموا شيئا من التاريخ ".وهو يرى أن الضربة األميركية على سورية ستؤدي فقط إلى تدمير املباني وربما
قتل الناس ..فالتدخل الخارجي "لن يحدث فرقا في الصراع باستثناء تأجيل نهايته ،وهو ما يضاعف قسوة
األمر".
يرى الكاتب "إن هذه األزمة تظهر بالفعل املقدمات املألوفة لصراع متهور تبرز فيه اللغة الهستيرية مع
اآللية العسكرية ،وتبحث عن تبريرات للعنف وليس تفاديه".
ويختم الكاتب بالقول" :إن كل ذلك يدل على مدى ضعف أسس السلم الدولي عندما يختل توازن القوى.
وأنه ال ش يء في الوضع الحالي للعالم يستحق مواجهة بين قوى عظمى"" ..وفي هذه األزمة األولى في العًلقات
الشرقية الغربية منذ الحرب الباردة ،يبدو أننا يجب أن نعتمد على روسيا -ال الواليات املتحدة -إلظهار
الصبر وضبط النفس"/ .الجزيرة نت – /13.04.2018
 .4تحت عنوان "املواجهة اإليرانية اإلسرائيلية في سورية تقترب" قال الكاتب األميركي توماس فريدمان
في مقال له في صحيفة نيويورك تايمز ،إن "املواجهة اإلسرائيلية اإليرانية في سورية تقترب ،خاصة في أعقاب
الضربة العسكرية التي نفذتها أميركا وبريطانيا وفرنسا ،واستهدفت مواقع تابعة لنظام األسد ،وخاصة في
ظل مساعي إيران لتحويل سورية لقاعدة جوية أمامية ضد إسرائيل ،وهو أمر تتعهد إسرائيل بعدم
حصوله .لذلك فإن املواجهة بينهما لم تعد محض تكهنات؛ ففي األسابيع القليلة املاضية ،بدأت إسرائيل
وإيران بضربات متبادلة مباشرة وليس من ِقبل وكًلئهما في سورية .وكان من أهمها وأخطرها تلك الضربة
الجوية التي نفذتها إسرائيل فجر االثنين املاض ي على مطار التيفور ،وهي قاعدة تضم مرابض طائرات
إيرانية من دون طيار ،حيث أدت الغارة اإلسرائيلية إلى مقتل  7إيرانيين من عناصر (فيلق القدس) ،بينهم
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العقيد مهدي دهقان ،الذي يعتبر قائد سرب الطائرات من دون طيار" .ويرى فريدمان إسرائيل تتوقع ر ادا
إير ا
انيا على تلك الضربة ،وسيكون ذلك فرصة مناسبة لرد إسرائيلي ضخم عليها ،يستهدف البنية التحتية
العسكرية اإليرانية بشكل كامل في سورية.
إذن الوضع خطر حسب فريدمان ،فلدى إسرائيل كثير من األسباب التي تدفعها ملهاجمة إيران داخل
سورية ،فإيران ،بعد أن ساعدت األسد على سحق معارضيه ،تعمل على بناء شبكة من القواعد ومصانع
الصواريخ ،في إطار سعيها للتوسع والتمدد داخل الجسد العربي ،وتضييق الخناق على إسرائيل" ،فإذا لم
يتراجع سليماني ،فعلينا أن نربط األحزمة ،ونكون على استعداد ملواجهة إيرانية-إسرائيلية في سورية".
/الخليج أون الين – /16.04.2018
ا
ّ
تحذر
 -5تحت عنوان "األمم املتحدة تحذر ..إدلب قد تكون حلب الجديدة" نشرت الغارديان مقاال ِ
فيه من كارثة إنسانية مقبلة في إدلب قد تكون مثل الكارثة التي حلت بحلب.
الصحيفة نقلت عن جان إيغًلند ،مستشار األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في سورية ،قوله :إن "كل
الجهود تتركز اآلن على العمل من أجل منع كارثة إنسانية جديدة في إدلب" .وإدلب هي آخر املناطق الرئيسية
التي ال تزال تحت سيطرة املعارضة املسلحة ،وعلى رأسها هيئة تحرير الشام ،التي تعتبرها روسيا والنظام
ا
ا
مشروعا لهما ،كما أنها تضم ا
تنظيما إلر ا
ا
حاليا أكثر من مليوني شخص ،نصفهم من النازحين.
هابيا ،وهدفا
ويتابع إيغًلند" :نعم هناك أشخاص سيئون ،لكن هناك الكثير من النساء واألطفال وهم يستحقون
ا
الحماية ،ال يمكنك شن الحرب كما لو كان كل شخص إر ا
هابيا ،وإال فإنه سيكون
كابوسا".
من جهته قال مبعوث األمم املتحدة لسورية ،ستيفان دي مستورا ،إنه يأمل أال تتحول إدلب إلى حلب
جديدة أو إلى غوطة شرقية جديدة ،ألن األبعاد اآلن مختلفة ا
تماما.
تقول الغارديان :إنه إذا ما قرر النظام السوري شن هجوم على إدلب ،فإنه سيؤدي إلى موجة نزوح
جديدة باتجاه الحدود مع تركيا ،فإدلب استقبلت منذ شهر أغسطس املاض ي حوالى  300ألف نازح ،ا
وفقا
ألرقام األمم املتحدة/ .الخليج أون الين – /25.04.2018
ا
 .6صحيفة الغارديان البريطانية نشرت مقاال بعنوان "سورية ،قد تسعى الدول الغربية إلى تجاوز
الفيتو الروس ي في األمم املتحدة" تناول حالة الشلل الذي أصاب مجلس األمن بفعل الفيتو الروس ي الذي
ُ
شهور ،من
استخدم  11مرة ملصلحة نظام األسد ،ومحاولة الدول الغربية إنهاء هذه الحالة املستمرة منذ
ٍ
خًلل إحالة قضية استخدام األسلحة الكيماوية إلى الجمعية العامة ،حيث لن يكون بإمكان روسيا
استخدام حق النقض وتعطيل القرارات.
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صاحب االقتراح "إيان مارتن" ،املسؤول السابق في األمم املتحدة ،ورئيس منظمة العفو الدولية ،قال:
ا
عمل جماعي .إن
"إن حق النقض (الفيتو) الروس ي ال يجب أن يكون نهاية ملساعي األمم املتحدة من أجل ٍ
مسؤولية التأكيد على املساءلة عن استخدام األسلحة الكيمياوية ،ووضع ّ
حد لفظائع الصراع السوري،
ٍ
تقع على عاتق املجتمع الدولي كله" .واالقتراح يحظى بموافقة الحكومات الغربية القلقة من حالة الضعف
الشديدة التي وصل إليها مجلس األمن.
ُ
ّ
مرة ّإبان األزمة الكورية في عام  .1950ويطلق عليه "االتحاد
املسار املقترح نادر االستخدام ،أنش ئ ألو ِل ٍ
ّ
ا
عضوا من تجاوز حق النقض
من أجل السًلم" ،حيث يمكن تسعة أعضاء من مجلس األمن املؤلف من 15
تصويت كامل في الجمعية العامة ،حيث يتطلب األمر أغلبية الثلثين
(الفيتو) الروس ي ،وإحالة املسألة إلى
ٍ
في الجمعية العامة ،للحصول على املوافقة على آلية تحميل املسؤولية .وهو مسار ُيستخدم ،عندما ال
يتمكن مجلس األمن الوفاء بمسؤولياته في املحافظة على السًلم/ .جيرون – /25.04.2018

ثاني عشر :تقديرموقف
تنافست هذا الشهر ،كل من روسيا وحلفائها من جهة ،والواليات املتحدة وحلفائها من جهة ثانية ،على
فرض حل سياس ي لألزمة السوريةٌ ،
كل وفق مساراته ومرجعياته ،ويبدو أن الجميع لن يصل إلى حل وسط
توافقي في املدى القريب.
ا
اجتماعا في العاصمة الفرنسية باريس لبحث
في  26نيسان /أبريل املاض ي عقدت "املجموعة املصغرة"
ّ ا
وضمت كًل من الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا وأملانيا والسعودية واألردن،
الحل السياس ي في سورية،
وأتى االجتماع في إطار الضغط الغربي على روسيا لبحث االنتقال السياس ي في سورية ،بعد الضربة
العسكرية التي شنتها واشنطن وباريس ولندن ضد النظام السوري في  14نيسان /أبريل ر ادا على استهدافه
مدينة دوما بالسًلح الكيماوي.
أملت هذه الدول من خًلل اجتماعها أن تتفهم روسيا أنه بعد الرد العسكري الغربي ضد استخدام
السًلح الكيماوي عليها توحيد جهدها مع الغرب لدعم عملية سياسية في سورية تتيح الخروج من األزمة،
ودفعها للضغط على النظام للقبول بالدخول في مفاوضات تودي إلى حل سياس ي وفق قرارات األمم املتحدة،
وخاصة بيان جنيف  1لعام .2012
وعلى الرغم من أن هذا االجتماع ليس األول من نوعه ،وسبق أن ناقشت هذه الدول مسألة االنتقال
السياس ي في سورية في عقب مؤتمر سوتش ي في كانون الثاني /يناير املاض ي ،وأصدرت ورقة من ثمانية بنود
وضوابط بشأن مضمون الدستور الجديد أو نصه الفعلي أو اإلصًلح الدستوري الذي خرج به (سوتش ي)،
إال أن روسيا قلقت من هذا االجتماع ،وسارعت إلى الدعوة الجتماع لحلفائها للرد عليه ،وللتأكيد على
الثوابت التي تريد.
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ا
تحاول الواليات املتحدة بالتعاون
أساسا مع فرنسا ،ومع بريطانيا وأملانيا بدرجة أقل ،الخروج بصيغة
أيضا لضمان ّ
ا
جديدا للعملية السياسية املتوقفة في سورية ،وتسعى ا
دولية يمكنها أن تعطى ز ا
تبني روسيا
خما
ملوقف ّبناء بشأن القضية ،وتريد أن تستخدم روسيا نفوذها للضغط على النظام السوري للقبول
بمسارات جنيف  1والقرارات الدولية املتعلقة به.
سارعت موسكو إلى دعوة حلفائها إلى اجتماع في موسكو في  28أبريل /نيسان ،وعقد وزراء خارجية إيران
وروسيا وتركيا ،بصفتهم ضامنين لنظام وقف إطًلق النار في سورية ،تحت عنوان "الوضع في سورية وحولها
وتأثيرها في السًلم واألمن اإلقليميين".
ّ
وأكدوا في ختام اجتماعاتهم تصميمهم على تعزيز التنسيق الثًلثي على أساس البيانات املشتركة لهذه
الدول ،واتفقوا على "تسهيل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سورية" ،وفق قرار مجلس األمن رقم
 ،2254ووفق مخرجات مؤتمر آستانة الذي عدوه "املبادرة الدولية الوحيدة التي ساعدت ا
عمليا على
تحسين الوضع في سورية" ،وقرروا عقد جولة جديدة من مؤتمر آستانة في أيار /مايو املقبل.
وترى روسيا وإيران أن مخرجات آستانة أسهمت في مكافحة اإلرهاب ،والحد من مستوى العنف ،وخلق
أوضاع مواتية للتسوية السياسية ،عبر انتخابات حرة وشفافة تحت إشراف األمم املتحدة يقودها
السوريون ،وتستند إلى دستور يوافق عليه السوريون.
وتحاول فرنسا وأملانيا بصفة خاصة وضع مبادرة دبلوماسية جديدة بعد الضربة العسكرية التي نفذتها
الدول الغربية الثًلث ،لكنها في انتظار مباركة أميركية ،وضمان حد أدنى من القبول الروس ي ،وتستمر في
التأكيد خًلل هذا الوقت الضائع على أن مساعيها ستقتصر على القضايا اإلنسانية فقط ،وتتعهد بالتبرع
للسورية ولًلجئين في دول الجوار ،وهو ما فعلته مع غيرها في مؤتمر املانحين الذي نظمته األمم املتحدة
واالتحاد األوروبي في بروكسل في  25نيسان /أبريل املاض ي.
ّ
وأكد أكثر من مسؤول غربي أنه لن تكون هناك (خطة مارشال) سورية ما لم تحصل عملية انتقال
سياس ي جذرية ،وإجراء انتخابات تعددية تشرف عليها األمم املتحدة تفض ي إلى تغيير النظام السوري
الحاليّ ،
وعبروا عن رؤيتهم أن النفوذ اإليراني هو نفوذ أكبر من الروس ي على األسد في الوقت الراهن ،وربطوا
تحجيم هذا النفوذ بما يمكن أن تقوم به الواليات املتحدة بشأن اتفاق امللف النووي اإليراني ،الذي
ُ
سيعطي فيه الرئيس األميركي دونالد ترامب قرا ارا ا
نهائيا في  12من أيار /مايو الجاري.
ّ
لكن املؤتمر الثًلثي ،الروس ي  -اإليراني  -التركي ،جاء ر ادا ُمبك ارا على اآلمال الغربية ،ففيه تأكيد على أن
ُ
مسار (آستانة) هو املسار الوحيد ،وهو مسار ال تعترف به الدول الغربية ،ورفضت أن تشارك به في
مستوياته كلها ،ألنه ُي ّ
عوم النظام السوري والرئيس بشار األسد من جديد ،ويحاول أن يعيد تأهيله بصفته
ر ا
ئيسا لفترات رئاسية غير محدودة ،ويسعى لتقليص أي نفوذ أو دور للمعارضة السورية في أي مرحلة
انتقالية ممكنة.
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بالنسبة إلى املعارضة السورية والدول الداعمة لها ،الغربية والعربية ،فإن التحرك في العملية السياسية
التي تقودها األمم املتحدة ،واملعروفة باسم (عملية جنيف) بوساطة املبعوث الخاص للمنظمة الدولية
ستيفان ديمستورا ،هو املسار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الهدف املرجو ،أي االنتقال
السياس ي واستقرار سورية ،لكن هذه العملية ال تلقى رضا روسيا وحلفائها ،وال رضا النظام السوري ،ولهذا
تحاول هذه األطراف عرقلتها بابتداع حلول ومسارات موازية من مثل مسارات آستانة وسوتش ي وموسكو.
ُ
ا
وطبعا ال الواليات املتحدة ،ألنها ال تريد أن تسهم في
ال تريد أوروبا أن تسير بعملية إعادة اإلعمار اآلن،
ا
حمل النظام السوري ا
مسؤوال عن دمارهاُ ،وت ّ
أساسا مسؤولية تعطيل مسار
بناء مدن يحكمها شخص كان
حمل روسيا املسؤولية ا
جنيف الذي ترعاه األمم املتحدة ،كما ُت ّ
أيضا بوصفها قررت دعم النظام السوري
دعما ُم ا
ا
طلقا ،واستخدمت حق النقض الفيتو  12مرة من أجل إيقاف وتعطيل قرارات أممية تحمل في
طياتها ا
بعضا من الحل لألزمة السورية.
يبدو أن الضربات الصاروخية األميركية األخيرة على بعض األهداف املختارة واملنتقاة من طرف ثًلث
دول أعضاء دائمين في مجلس األمن لم تكن كافيه إلقناع موسكو ودمشق وطهران بالسير ُق ا
دما في الحل
السياس ي.
يعرف السوريون أن الطريق إلى املفاوضات في جنيف لن تكون سهلة ،وإنما مليئة بمزيد من الضحايا
والدمار ،خاصة من دون تحييد إيران وميليشياتها وإخراجهم بالقوة خارج سورية ،فإيران التي بدت في اآلونة
ا
األخيرة شريكا اندا للروس ،تنافسهم على االستيًلء على االقتصاد السوري ،لن تقنع بمحض الخطابات
السياسية للخروج من سورية ،وال سيما أنها استثمرت أكثر من  20مليار دوالر في هذه الحرب بحسب
ا
تصريحات مسؤولين إيرانيين ،بل هي ّ
مضاعفا إلنقاذ اقتصادها الذي
مصرة اآلن على استرداد هذا املبلغ
ينهار انهيا ارا متسار اعا.
أثبتت الضربة الصاروخية األخيرة مقدرة الغرب على التدخل في األزمة السورية بقوة ،ومن خارج مجلس
األمن حين يريد ،وأن روسيا في موقف هش وضعيف ،وأنها في نهاية املطاف يمكن أن تقبل بضمانات لنصيبها
ا
من "الكعكة" السورية متمثًل بقاعدة عسكرية وامتيازات للتنقيب عن الغاز على شواطئ املتوسط ،مقابل
ُ
التخلي عن شريكها اإليراني املهدد اليوم من الداخل اإليراني بالرحيل.
باملقابل ،يستبعد السوريون أن يكون هناك حل سياس ي تفاوض ي في سورية ما دامت إيران باقية في
املستوى نفسه من الهيمنة والقوة في سورية ،ويستبعد الغربيون أن يكون هناك حل سياس ي ناجع
ومستدام في سورية ما دامت روسيا مصرة على تدمير املعارضة وإنقاذ النظام ،وما دام ثمة عنصر ميليشيا
واحد يتبع إيران أو يتبع التنظيمات اإلرهابية العابرة للدول.
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