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: نظرة عامة إل
ا

 (1)ى أهم مجريات املدة أوًل

 فقط، منهم  342انخفاض ملحوظ في عدد الضحايا هذه املدة، فقد سقط 
ا

ا نسبتهم  76قتيًل  مدنيًّ
ا

قتيًل

، نسبتهم إلى مجموع القتلى  14باملئة، أما من األطفال فسقط  22
ا

باملئة، ونسبتهم إلى القتلى املدنيين  4طفًل

 20باملئة، وإلى القتلى املدنيين  4أة، نسبتهن إلى إجمالي القتلى امر  15باملئة. أما من النساء فسقطت  18

 باملئة. 

ا سقطوا على أراض ي دير الزور ) ( لكن غالبيتهم العظمى من العسكريين ) 173نصف القتلى تقريبا
ا

 97قتيًل

سقط على باملئة(، وذلك بسبب املعارك مع تنظيم الدولة. ثم تأتي درعا في الترتيب على سلم الضحايا، حيث 

، نسبتهم 
ا

باملئة، لكن معظمهم من املقاتلين املنتمين إلى فصائل الجيش الحر  15أرضها خمسون قتيًل

والفصائل اإلسًلمية، والفصيل الداعش ي )جيش خالد بن الوليد( بسبب االقتتال الدائر بينهم في ريف درعا 

 الغربي. 

منهم سقطوا بانفجار  11من املدنيين،  ضحية، كلهم 26حماة في الترتيب الثالث بحصيلة مقدارها 

املفخخات، أما إدلب التي أتت رابعة، فقتًلها معظمهم من املقاتلين املنتمين إلى هيئة تحرير الشام، وجبهة 

تحرير سورية، اللتين تشتبكان مع بعضهما في قتار ضار مستمر منذ مدة طويلة في مسعى من قبل كل منهما 

مقاتل( في االشتباكات بين تنظيم الدولة  14فقد سقط املقاتلون منهم ) 22ق الـ إللغاء اآلخر. أما قتلى دمش

فسقطوا بسبب  8وقوات النظام في منطقة املخيم والحجر األسود جنوب دمشق، أما املدنيون وعددهم 

 القذائف العشوائية على املدينة. 

ا هذه املدة، وهو ال ضربة العسكرية الصاروخية التي نفذتها نذهب إلى الحدث امليداني األبرز واألكثر خطرا

نيسان/ أبريل على مواقع عسكرية للنظام السوري على خلفية  14الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا بتاريخ 

استخدامه السًلح الكيماوي ضد شعبه في مدينة دوما قبل أسبوع من الضربة. ونلخص األحداث التي جرت 

 أبريل( على الشكل اآلتي: نيسان/ 20و 10في هذه املدة )بين 

 على الصعيد امليداني:

النظام تابع سعيه املحموم إلى تفريغ مطاراته ومنشآته العسكرية، ونقل موجوداتها املهمة إلى  -

 قواعد روسية لتكون بمأمن من االستهداف أو إلى مناطق سكنية.

ا على الروسيون سحبوا سفنهم من قاعدة طرطوس البحرية في إجراء قالوا إنه عاد - ي، وحرصا

 سًلمتها.

األميركيون والفرنسيون والبريطانيون، حركوا قطعاتهم البحرية املتوقع مشاركتها باتجاه شرق  -

 املتوسط.

                                                             
 ة الزمنية التي يغطيها التقريررحليقصد باملدة امل (1)
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ا، واستخدم فيها  14تم تنفيذ الضربة في صباح يوم السبت  -  103نيسان/ أبريل، ودامت ساعة تقريبا

 صواريخ معظمها من طراز توماهوك األميركية.

نشآت عسكرية ذات عًلقة بالسًلح الكيماوي. من أبرزها مركز البحوث العلمية في استهدفت م -

 جمرايا قرب دمشق.

الدول املهاِجمة قالت إن الضربة تمت بنجاح تام، وأن الصواريخ جميعها أصابت أهدافها بنجاح،  -

ا من أصل  71بينما قال الروسيون وجماعة النظام أنه تم اعتراض 
ا
 صواريخ. 103صاروخ

ا، األ  - هداف جميعها كانت متوقعة، وخالية من العتاد واملعدات واملخزونات املهمة، ومن البشر أيضا

 لذلك لم تقع أضرار بشرية، ولم تتضرر قدرات النظام العسكرية بصورة مؤثرة.

نيسان/ أبريل من دون أن يتمكنوا  12وصل مفتشو منظمة حظر األسلحة الكيماوية إلى دمشق في  -

ع الهجوم الكيماوي حتى لحظة كتابة هذا التقرير، وسط اتهامات متبادلة بعرقلة الوصول إلى موق

 من روسيا والنظام بذلك، لكي يتمكنا طمس األدلة وإخفاء املعالم، 
ا

وصولهم، حيث يتهم الغرب كًل

بينما يدعي الروسيون أن مسلحين تابعين للمعارضة استهدفوا فريق التفتيش ومنعوا وصوله. أما 

ح، مدير الدفاع املدني )الخوذ البيضاء( فقال إنه حدد للمفتشين الدوليين أماكن دفن رائد صًل 

 ضحايا الهجوم. 

 على الصعيد السياس ي:

قال رئيس النظام السوري بشار األسد قبل الضربة، أنها ستؤدي إلى زعزعة االستقرار في املنطقة.  -

ا على منفذي الضربة، ا حادًّ  واتهمهم بانتهاك القانون الدولي. بينما شن إعًلم النظام هجوما

الروس أعلنوا أنهم سيسقطون الصواريخ في حال تنفيذ الهجوم، والرئيس ترامب سخر من ذلك،  -

ا لم تتحرك الدفاعات الروسية ملواجهة الصواريخ املهاجمة.  وطلب من روسيا االستعداد. وعمليًّ

النظام السوري بتنفيذ الهجوم بالسًلح  الدول املهاجمة تجمع على أن لديها األدلة الكافية إلدانة -

 الكيماوي، بينما تصر روسيا على موقفها من أن قصة الكيماوي )مفبركة( بالكامل.

املوقف الرسمي الروس ي راوح بين التحذير من تصعيد خطر يصل إلى حرب بين روسيا والواليات  -

 املتحدة، ورغبتها في عدم التصعيد.

ستعيد النظر بتسليم النظام السوري منظومات الدفاع الجوي بعيد الضربة أعلنت روسيا أنها  -

S300 ا مفاده أن موسكو لم تعد متأكدة من قدرة ا خطرا ، وأطلق نائب وزير الخارجية تصريحا

 سورية على االحتفاظ بوحدة أراضيها.

اق الدول الغربية معظمها إضافة إلى دول الخليج أيدت الضربة، بينما عارضتها كل من لبنان والعر  -

 واملغرب ومصر 
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ا: الضحايا  ثانيا

 (2)بيانات عن الضحايا .1

 ( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات1الجدول رقم )

 

 (1جدول رقم )

  

                                                             

  مًلحظات على البيانات:. 1

ل الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة، فتعبيرات )سقوط عدد كبير من القتلى( أو )سقوط عشرات القتلى( يتم إهما -

ا أقل من  ال تكفي للتسجيل، ويتم إهمالها أو إيرادها في الفقرة )أخبار عن الضحايا( . لذلك يكون العدد املسجل لدينا غالبا

 .العدد الحقيقي

ا في أعداد القتلى عند ورود أعداد من دون تفصي - ا وهميا ل في الفئات، نعد القتلى جميعهم من الرجال، وهذا يعني ارتفاعا

 .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. -

الفئة
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قتلى المدنيين %83700626211000587622مج ال

قتلى حسب المحافظة %2217500018263250001738342100مج ال

%6%5%15%0%0%5%8%1%7%0%0%0%51%2%100%

ضحايا الثلث الثاني من شهر نيسان/ أبريل 2018 - حسب الفئة
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 والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم بحسب الفئة: 
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 (3)ايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات ( أدناه يبين أعداد الضح2والجدول رقم )

 

 (2رقم ) جدول 

 

  

                                                             
ا، لكننا لم نستطع التأكد منها، فرأينا إهمالها،   (3) وردت أخبار كثيرة عن مقتل أشخاص باستخدام أسلحة محرمة دوليا

 لكن األخبار موجودة في التقرير
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%1312411771178118955اشتباكات ومعارك عادية

%837386511233قصف جوي

غام وقذائف غير  مفخخات وأل

منفجرة
411255278%

%11351تعذيب وإعدامات

%2211172اغتيال وقنص

%221أخرى

تقليدية %2217500018263250001738342100مج ضحايا  األسلحة ال

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

ضحايا %2217500018263250001738342100إجمالي ال

%6%5%15%0%0%5%8%1%7%0%0%0%51%2%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث الثاني من شهر نيسان/ أبريل  2018 - حسب وسيلة القتل
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 ( 2والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم )

 

 

 

 أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب املحافظات:
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 ع الضحايا بحسب املحافظة، مرتبة بحسب العدد ما الرسم البياني اآلتي فيبين توز أ

 

 

 أخبار عن الضحايا .2

 ال يوجد

 

ا: التغييب القسري 
ا
 ثالث

 أخبار عن التغييب القسري  .1

شبان من مهجري الغوطة  3اعتقل أمنيون يتبعون لفصيل إسًلمي في منطقة أريحا بريف إدلب  .أ

 /12.04.2018 –الشرقية، واقتادوهم إلى جهة مجهولة. /املرصد السوري 

نعمت داود، أحد السياسيين الكرد، ويشغل  ”اآلسايش“اعتقلت قوات األمن الداخلي الكردي  .ب

منصب سكرتير حزب املساواة الديمقراطي الكردي في سورية، واقتادته إلى جهة مجهولة، بعد أن 

  /13.04.2018 –دهمت منزله في مدينة القامشلي. /املرصد السوري 

مدنيين في بلدة عين عيس ى بريف الرقة، واقتادتهم إلى جهة  3الذاتية الكردية اعتقلت قوات اإلدارة  .ج

 /16.04.2018 –مجهولة. /الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 
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نيسان،  15اعتقلت قوات النظام السوري عشرة مدنيين في بلدة خشام بريف ديرالزور، في  .د

 /18.04.2018 –واقتادتهم إلى جهة مجهولة. /الشبكة السورية 

نيسان.  18اعتقلت قوات النظام السوري ثمانية مدنيين في مدينة القورية بريف دير الزور، في  .ه

 /19.04.2018 –الشبكة السورية /

، ”الدولة اإلسًلمية“جرت عملية تبادل لألسرى بين كل من قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم  .و

فرج عن نحو 
ُ
ا لدى التنظيم من قوات سوريا ا 20حيث أ لديمقراطية، مقابل اإلفراج عن عدد أسيرا

   /19.04.2018 –مماثل لدى قوات قسد. /املرصد السوري 

 

ا: النزوح واللجوء والجاليات  رابعا

 أخبار عن النزوح .1

 700نحو “قال بانوس مومسيس، منسق األمم املتحدة اإلقليمي للشؤون اإلنسانية في سورية: إن  .أ

ا، منذ مطلع العا  /11.04.2018 –جيرون / ”م الجاري ألف سوري نزحوا داخليا

مهجر من مدينة دوما إلى مدينة الباب شرق حلب بعد االنتظار لساعات  4000دخل األربعاء نحو  .ب

حافلة تقل مقاتلين  85على أطراف املدينة. وتضم هذه الدفعة وهي الخامسة التي تخرج من دوما 

 –املدينة. /سمارت  وعائًلتهم وعائًلت أخرى فضلت الخروج من ”جيش اإلسًلم“من 

11.04.2018/ 

األحد، إحصاءا لألشخاص  ”منسقي استجابة شمال سورية“نشر مكتب التنسيق والدعم التابع لـ  .ج

املهجرين من العاصمة دمشق وغوطتها الشرقية منذ شهر آذار الفائت حتى اآلن، مشيرة إلى أن 

ا من حي ال 1351ألف شخص. منهم  67املجموع النهائي تجاوز  من مدينة  5204قدم، وشخصا

ا من مدينة عربين، إضافة إلى  40895حرستا، و ا من أهالي عربين املهجرين في  1089شخصا شخصا

ا من مدينة دوما. /سمارت  19189مدينة دوما، و  /15.04.2018 –شخصا

وصلت الدفعة األولى من مهجري مدينة الضمير في القلمون الشرقي إلى ريف حلب الشمالي، بعد   .د

ا، من مقاتلين ومدنيين من  1694أمس الخميس ضمن قافلة من الحافًلت تقل  خروجها شخصا

أهالي مدينة الضمير في تطبيق التفاق التسوية الذي تم االتفاق عليها منذ أيام عدة بين لجنة 

 /20.04.2018 –. /شام املصالحات في املدينة والجانب الروس ي

 



 2018 أبريل /نيسانشهر  من نيالثاالثلث  تقرير عن مرصد حرمون 

 

 
11 

 أخبار عن اللجوء والجاليات .2

ؤون الًلجئين، الثًلثاء، أن نحو تسعة آالف الجئ سوري في مخيم الزعتري، أعلنت مفوضية ش .أ

حصلوا على تصريحات عمل صادرة عن مكتب التشغيل في املخيم الذي افتتحته املفوضية 

 /11.04.2018 –ومنظمة العمل الدولية، في آب/ أغسطس من العام املاض ي. /جيرون 

أطفال ومسنون، منطقة مزارع شبعا جنوبي شرق لبنان الجئ سوري في لبنان، بينهم  500غادر نحو  .ب

حافلة متجهين إلى بيت جن الواقعة جنوب غربي دمشق، والتي استردتها الحكومة من مقاتلي  15في 

املعارضة في ديسمبر/كانون األول. ووصلت الحافًلت إلى الحدود اللبنانية ظهر يوم األربعاء قبل 

 /18.04.2018 –العبور إلى داخل سورية. /رويترز 

كشفت منظمة هيومن رايتش ووتش، يوم الجمعة، عن إجبار مئات الًلجئين السوريين في لبنان  .ج

التمييز وغير ”على مغادرة أماكن سكنهم وطردهم من عدد من املدن والبلدات اللبنانية، ووصفته بـ

ا  13“وقالت املنظمة إن . ”قانوني ا على أقل ال  3664بلدية في لبنان على األقل أجلت قسرا ا سوريًّ جئا

، مشيرة إلى أن ”تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم

ا آخرين يواجهون الخطر ذاته. 42  /19.04.2018 –شام / ألفا

 )يرجى مشاهدة اإلنفوغراف اآلتي الذي يبين وضع الًلجئين السوريين في دول الجوار، وهو منشور في موقع

 الجزيرة نت.( 
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ا: املشهد امليداني  (5()4) خامسا

 (6) الساخنة املناطق في امليداني املشهد تطورات .1

 تطورات املشهد امليداني في الغوطة الشرقية 

قال مسؤولون أميركيون يوم األربعاء إن الجيش السوري ينقل بعض عتاده الجوي لتجنب آثار أي  .أ

ت الذي صعد فيه الرئيس األميركي دونالد ترامب من ضربات صاروخية محتملة، وذلك في الوق

 /11.04.2018 –تهديداته بعمل عسكري في سورية /رويترز 

أمرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غواصات بالتحرك، بحيث تكون على مسافة تتيح لها  .ب

ا لتوجيه ضربات للجيش السوري قد تبدأ مساء  إطًلق صواريخ على سورية، وذلك استعدادا

 /11.04.2018 –الخميس على أقرب تقدير. /رويترز 

قالت وكالة اإلعًلم الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في مدينة دوما السورية يوم  .ج

 /12.042018 -رويترز/. ”إنهم من سيضمنون القانون والنظام باملدينة“الخميس. وأضافت 

مجلس النواب، يوم الخميس، إن سفنا روسية غادرت قال فًلديمير شامانوف رئيس لجنة الدفاع ب .د

ا أن هذا  ا على سًلمتها، مضيفا عند وجود  ”إجراء عادي“قاعدة طرطوس البحرية في سورية حرصا

 /12.04.2018 –تهديدات بشن هجوم. /رويترز 

ا للمنظمة في طريقه إلى  .ه ا لتقص ي الحقائق تابعا قالت منظمة حظر األسلحة الكيماوية إن فريقا

 /12.04.2018 -/رويترز .رية، وسيبدأ العمل هناك يوم السبتسو 

قالت محطة )إم.إس.إن.بي.س ي( التلفزيونية يوم الخميس إن مسؤولين أميركيين حصلوا على  .و

عينات من بول ودم ضحايا الهجوم الكيماوي املزعوم الذي وقع في سورية يوم السبت، وإن 

/رويترز  .الكلور وغاز أعصاب في بعض العيناتالفحص أثبت وجود مواد كيماوية وبشكل أساس ي 

– 12.04.2018/ 

ا على الهجوم  ”ضربات دقيقة“قال الرئيس األميركي دونالد ترامب إنه أمر بتوجيه  .ز ضد سورية ردًّ

 في السابع من أبريل نيسان 60املزعوم بغاز سام، والذي أدى إلى سقوط ما ال يقل عن 
ا

 .قتيًل

 /14.04.2018 –رويترز /

                                                             
 ى األرض السورية، وما يتعلق بها.يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري عل  (4)
 .ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية  (5)
يقصد باملناطق الساخنة، املناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية كبيرة ومؤثرة، وهذه موقتة، وتتغير بين مدة   (6)

 وأخرى.
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مسؤول أميركي لرويترز إن الواليات املتحدة تستخدم صواريخ كروز من طراز توماهوك في قال  .ح

ا عدة في هذا البلد، من دون أن يكشف عما إذا كانت طائرات 
ا
غاراتها في سورية وتستهدف أهداف

ا في الهجوم  /14.04.2018 –/رويترز  .أميركية تشارك أيضا

م الذي شن على سورية يوم السبت استهدف منشأة أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إن الهجو  .ط

ا كيماوية. وقالت إن أربع طائرات من  عسكرية من املرجح أن الحكومة السورية تخزن فيها موادا

طراز تورنادو شنت الهجوم باستخدام صواريخ ستورم شادو على منشأة عسكرية تقع على بعد 

 غربي حمص بعيدة عن أي تجمعات معروفة للم 15
ا

 /14.04.2018 –دنيين. /رويترز ميًل

قال وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس، يوم الجمعة، إن الضربات الجوية على أهداف في سورية  .ي

 –هدفها إرسال رسالة قوية إلى الرئيس السوري بشار األسد /رويترز  ”ضربة واحدة فقط“

14.04.2018/ 

ا على الضربات الجوي .ك ا حادا ة التي قادتها الواليات املتحدة على سورية شن التلفزيون السوري هجوما

يوم السبت، ووصفها بأنها انتهاك للقانون الدولي، وقال إن الهجوم استهدف مستودعات للجيش 

 /14.04.2018 –/رويترز  .في منطقة حمص

قال مسؤول إقليمي بارز مؤيد لدمشق يوم السبت إن الحكومة السورية وحلفاءها استوعبوا   .ل

ته الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا، وإنه تم إجًلء املواقع املستهدفة منذ أيام الهجوم الذي شن

 /14.04.2018 –/رويترز  .بناء على تحذير من روسيا

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن الجيش الفرنس ي استهدف يوم السبت املركز  .م

ن، وإن باريس أخطرت روسيا قبل تنفيذ الرئيس ي للبحوث الكيماوية في سورية، ومنشأتين أخريي

 /14.04.2018 –الضربات/رويترز 

قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للحكومة السورية  .ن

اعترضت الصواريخ املستخدمة معظمها في الهجوم الذي شنته الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا 

 /14.04.2018 –/رويترز  .على سورية ليل الجمعة

قالت وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( يوم السبت إن الضربات األميركية في سورية أصابت  .س

أهدافها كلها بنجاح، واستهدفت توجيه رسالة واضحة للحكومة السورية، ومنع استخدام األسلحة 

 /14.04.2018 –/رويترز  .الكيماوية في املستقبل

امة للجيش السوري في بيان يوم السبت عن خلو الغوطة الشرقية املسلحين أعلنت القيادة الع .ع

 /14.04.2018 –بعد رحيل آخر مسلحي املعارضة من مدينة دوما باتجاه شمال البًلد. /رويترز 
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وصلت إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، فجر يوم السبت، آخُر قافلة من مهجري مدينة دوما  .ف

شخص. /جيرون  2500حافلة، تقلُّ على متنها نحو  83دمشق، وهي تضم  في الغوطة الشرقية بريف

– 14.04.2018/ 

انتهت عمليات التهجير في الوقت الحالي من غوطة دمشق الشرقية، بخروج الدفعة األخيرة يوم  .ص

شخص عدد الخارجين من غوطة دمشق الشرقية نحو الشمال  296700السبت، ليرتفع إلى نحو 

  /15.04.2018 –ام. /املرصد السوري السوري ومناطق النظ

، عن املدير العام للمنظمة إن  .ق
ا

قال وفد بريطانيا ملنظمة حظر األسلحة الكيماوية، يوم االثنين نقًل

 /16.04.2018 –/رويترز  .مفتشيها لم يسمح لهم بعد بدخول مواقع في دوما السورية

اوية، يوم االثنين، إن روسيا ربما قال مبعوث الواليات املتحدة لدى منظمة حظر األسلحة الكيم .ر

  /16.04.2018 –أفسدت موقع هجوم يشتبه بأنه كيماوي في مدينة دوما السورية. /رويترز 

اتهمت الواليات املتحدة روسيا، يوم االثنين، بمنع املفتشين الدوليين من الوصول إلى موقع هجوم  .ش

 –/رويترز  .وا باألدلة على األرضالكيماوي في دوما، وقالت إن الروس أو السوريين ربما عبث

16.04.2018/ 

قال التلفزيون السوري إن خبراء من منظمة حظر األسلحة الكيماوية دخلوا إلى مدينة دوما يوم  .ت

 /17.04.2018 –/رويترز  .الثًلثاء

قال أحمد أوزومجو، املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيماوية، إن الفريق األمني التابع لألمم  .ث

 .تحدة الذي كان يقوم بمهمة استطًلعية في دوما السورية تعرض إلطًلق نار في اليوم السابقامل

 /17.04.2018 –رويترز /

قال رائد الصالح مدير منظمة )الخوذات البيضاء( السورية لإلغاثة يوم األربعاء إن املنظمة حددت  .خ

سلحة كيماوية يوم السابع من للمفتشين الدوليين أماكن دفن ضحايا الهجوم الذي يرجح أنه تم بأ

 /18.04.2018 –/رويترز  .أبريل/ نيسان

ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية يوم الخميس إن مقاتلي املعارضة السورية يمنعون  قال .ذ

 /19.04.2018 –/رويترز  .مفتش ي منظمة حظر األسلحة الكيماوية من الوصول إلى مدينة دوما

م روسيا صاروخين أميركيين مجنحين، أعلنت مصادر روسية، يوم الخ .ض
ّ
ميس، أن نظام األسد سل

نيسان/ أبريل الجاري، بقيا  14من مخلفات الضربة الصاروخية األميركية الفرنسية البريطانية، في 

 /19.04.2018 –سليمين ولم ينفجرا. /جيرون 

 



 2018 أبريل /نيسانشهر  من نيالثاالثلث  تقرير عن مرصد حرمون 

 

 
16 

 تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق .2

 ”إرهابيا“ 4618حيدت  ”غصن الزيتون “ان، األربعاء، إن عملية قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغ .أ

حزب ”في تركيا، في إشارة إلى القوات التابعة لـ 173شمالي العراق و 337في سورية و 4108بينهم 

 /11.04.2018 –املناهض للحكومة التركية. /سمارت  ”العمال الكردستاني

سيطرة على قرية السيال شرق مدينة البوكمال، ، األربعاء، ال”الدولة اإلسًلمية“استعاد تنظيم   .ب

تشرين  25، يوم ”الدولة“بعد اشتباكات مع قوات النظام السوري. وقد سبق أن استعاد تنظيم 

الثاني الفائت، السيطرة على األحياء الشرقية الجنوبية بمدينة البوكمال إضافة إلى مدينة 

 /11.04.2018 –القورية، بعد مواجهات مع قوات النظام. /سمارت 

بدأت الواليات املتحدة إنشاَء قاعدة عسكرية في حقل التنك النفطي قرب مدينة امليادين بريف  .ج

دير الزور الشرقي. وهذه هي القاعدة األميركية الثالثة في املحافظة، حيث سبق أن أنشأت القوات 

 /13.04.2018 –األميركية قاعدتين عسكريتين في حقلي )كونيكو( و)العمر( النفطيين. /جيرون 

تنفيذ هجماته على مواقع كل من قوات سوريا الديمقراطية  “الدولة اإلسًلمية “يواصل تنظيم  .د

ا على قوات سوريا الديمقراطية في منطقة هجين  وقوات النظام في ريف دير الزور، فقد شن هجوما

م واملسلحين وبادية الشعفة الواقعتين شرق نهر الفرات، في ما يواصل هجومه على قوات النظا

 /14.04.2018 –املوالين لها من جهة أخرى، محيط مدينة امليادين وباديتها. /املرصد السوري 

فصائل املدينة “قال عماد حمدان القيادي في )جيش اإلسًلم( في مدينة الضمير بريف دمشق: إّن  .ه

ين، لكن لم اتفقت مع قوات النظام، برعاية روسية، على الخروج منها، مع من يرغب من املدني

، وأكد أن االتفاق، تّم بعد ضغوطات كبيرة، مارستها قوات ”يتفق الطرفان بعد على تحديد الوجهة

 /16.04.2018 –/جيرون  .”النظام التي حاصرت وهددت بعمليات عسكرية كبيرة

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر عسكري إسرائيلي لم تكشف عنه قوله إن إسرائيل هي  .و

ضربة جوية على قاعدة التيفور الجوية السورية في التاسع من الشهر الجاري /رويترز التي نفذت 

– 16.04.2018/ 

قال اإلعًلم الحربي التابع لحزب هللا، إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت ثًلثة صواريخ  .ز

 /16.04.2018 –/رويترز  .استهدفت مطار الضمير العسكري شمال شرقي دمشق

من قصفها املدفعي والصاروخي على األحياء الخارجة عن سيطرة النظام في  صعدت قوات األسد .ح

مدينة درعا لليوم الثاني على التوالي في خرق جديد التفاق خفض التصعيد املوقع منذ حوالى عشرة 

 ”أرض –أرض “أشهر. فقد قصفت قوات األسد األحياء السكنية في درعا البلدة بخمسة صواريخ 
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بدمار كبير في منازل املدنيين، تبعها قصف مدفعي تركز على مواقع سقوط من نوع فيل، تسببت 

 /17.04.2018 –تلك الصواريخ. /شام 

ارتكبت قوات األسد مجزرة بحق املدنيين بريف حمص الشمالي، حيث تعرضت مدن وبلدات ريفي  .ط

 قتلى 6حمص الشمالي وحماة الجنوبي، اإلثنين، لقصف صاروخي ومدفعي عنيف أدى لسقوط 

ا بحسب الدفاع املدني. /شام  40و  /17.04.2018 –جريحا

بدأت قوات النظام السوري، األربعاء، اقتحام مدينة الرحيبة في منطقة القلمون الشرقي،  .ي

التابعة للجيش السوري الحر. وقال املتحدث باسم  ”قوات الشهيد أحمد العبدو“واشتبكت مع 

، ”عنيف“ات اقتحام املدينة وسط قصف إن قوات النظام تحاول منذ ساع ”قوات العبدو“

 /18.04.2018 –وتمكنت التقدم في املزارع املحيطة بها. /سمارت 

طيران النظام مئات الغارات الجوية منذ أمس الثًلثاء على منطقتي )البترا( و)الجبل(، في جبال “شن  .ك

لشروط ، وذلك للضغط على فصائل املعارضة؛ بهدف إخضاعها ”القلمون الشرقي بريف دمشق

 /18.04.2018 –)الصلح( مع قوات النظام. /جيرون 

قالت صحيفة الوطن املوالية للحكومة السورية، يوم الخميس، إنه تم إمهال مقاتلي تنظيم الدولة  .ل

 –/رويترز  .ساعة للموافقة على الخروج من جيب يسيطرون عليه إلى جنوبي دمشق 48اإلسًلمية 

19.04.2018/ 

لثًلثاء، عملية إنزال جوي في ريف مدينة الشدادي، اختطف خًللها قادة نفذ التحالف الدولي، ا .م

 /19.04.2018 –/جيرون  .من تنظيم )داعش(، وتسببت العملية في مقتل عدد من املدنيين

قال الجيش العراقي إن طائراته الحربية هاجمت مصنع متفجرات لتنظيم الدولة اإلسًلمية ومواقع  .ن

 /19.04.2018 –ع حكومة الرئيس السوري بشار األسد. /رويترز أخرى داخل سورية بالتنسيق م

التابعة للجيش السوري الحر، األربعاء، إن روسيا هددت  ”قوات الشهيد أحمد العبدو“قالت  .س

 /19.04.2018 –/سمارت  .بتكرار تجربة الغوطة الشرقية في منطقة القلمون الشرقي

ة الضمير، فقد خرجت ثماني حافًلت من بدأت الخميس، حافًلت املهجرين بالخروج من مدين .ع

شخص بين مدنيين  1500حافلة موجودة لنقل املهجرين البالغ عددهم  29املدينة من بين 

ا لنقلهم  وعسكريين، حيث سيتم تجميعهم باملناطق املسيطر عليها من قبل قوات النظام تمهيدا

دم للراغبين بالخروج من للشمال السوري. وُيذكر أن روسيا اعطت مهلة حتى يوم األحد القا

ا على االتفاق وبنوده. /سمارت   /19.04.2018 –املدينة، حيث يعد من بقي بعد هذا التاريخ موافقا

 ”الدولة اإلسًلمية“بعد محاصرة جنوب دمشق بصورة كاملة، عقد اتفاق جديد على خروج تنظيم  .ف

 /19.04.2018 – وفصائل العاصمة وريفها الجنوبي نحو وجهات مختلفة /املرصد السوري
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جرى التوصل إلى اتفاق نهائي بين ممثلين عن الروس والنظام وممثلين عن مناطق الناصرية وجيرود  .ص

والعطنة والرحيبة والجبل الشرقي وجبل البترا، يقض ي بخروج جميع الراغبين من مقاتلي الفصائل 

ق نحو الشمال السوري في املنطقة، إضافة إلى عائًلت املقاتلين ومدنيين آخرين رافضين لًلتفا

خًلل األيام املقبلة، بعد تسليم األسلحة املتوسطة والثقيلة، على أن تدخل الشرطة الروسية إلى 

 –املرصد السوري /. ”تسوية وضعه“املناطق آنفة الذكر، وينص االتفاق على بقاء من يرغب بـ 

20.04.2018/ 

 

 خرائط السيطرة والنفوذ .3

 وزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كلها.( أدناه تظهر ت1الخريطة رقم ) -

 

   20/04/2018آخر تحديث  – املصدر: أخبار سورية 
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  ( أدناه تظهر توزع القوى في ريف دمشق2الخريطة رقم ) -

 

   10/04/2018آخر تحديث  -املصدر: وكالة ستب 
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 ( أدناه تظهر توزع القوى في القلمون الشرقي 3الخريطة رقم ) -

 

   18/04/2018آخر تحديث  –ملصدر: نورس ا
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 ( أدناه تظهر توزع القوى في جنوب دمشق4الخريطة رقم ) -

 

   20/04/2018 آخر تحديث: –املصدر: مركز نورس للدراسات 
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 ( أدناه تظهر توزع القوى في محافظة إدلب5الخريطة رقم ) -

 

 13/04/2018 آخر تحديث: –املصدر: وكالة ستب 
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 نيسان 14( أدناه تظهر املواقع التي استهدفتها الضربة العسكرية الغربية في 6)الخريطة رقم  -

 

 14/04/2018 آخر تحديث: –املصدر: وكالة ستب 
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ا: املستجدات على مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته   سادسا

 السياس ي املستوى  على .1

الخميس إن أي تحركات محتملة من نقل التلفزيون السوري عن الرئيس بشار األسد قوله يوم  .أ

  /12.04.2018 –الدول الغربية لن تسهم إال في مزيد من زعزعة االستقرار في املنطقة. /رويترز 

قال األمين العام لجماعة حزب هللا اللبنانية حسن نصر هللا، يوم الجمعة، إن استهداف إسرائيل   .ب

إلى مقتل عدد من قوات الحرس الثوري  للقاعدة الجوية السورية يوم األحد املاض ي والذي أدى

 /13.04.2018 –/رويترز  .”خطأ تاريخيا“اإليراني كان 

هونت جماعة حزب هللا اللبنانية، يوم الجمعة، من خطر انزالق األزمة السورية إلى حرب بين  .ج

قتال “الواليات املتحدة وروسيا لكن األمين العام للجماعة حسن نصر هللا أثار احتمال نشوب 

 /13.04.2018 –/رويترز  .بين إيران وإسرائيل ”اشرمب

 

 على املستوى العسكري  .2

 ال يوجد.

 

 على املستويات األخرى  .3

 ال يوجد

 

ا: املستجدات على مستوى املعارضة السورية ومناطق سيطرتها   (7)سابعا

 على املستوى السياس ي .1

ام مصطفى طًلس، إنه قال فراس طًلس رجل األعمال السوري وابن وزير الدفاع األسبق في النظ .أ

ا  سيطرح مبادرة لتسليم الروس إدارة منطقة شمال حمص وجنوب حماة املتاخمتين عسكريًّ

ا. وقال إنه لن يكشف بنود املبادرة إال بعد عرضها على  في  ”القيادة العسكرية املشتركة“ومدنيًّ

                                                             
لح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد، أو ألغراض هذا التقرير، نفترض أن مصط -  (7)

ا )باستثناء داعش(، وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها.  ا أو عسكريا  يناهضه سياسيًّ
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ا مبادرته بأنها العسكرية، واصفا  ”حميميم“املنطقة الوسطى، وعلى القيادة الروسية في قاعدة 

 /12.04.2018 –سمارت /. ”تعيد األمن واألمان للمنطقة“

كشف رجل األعمال السوري فراس طًلس بنود مبادرته لتسليم روسيا إدارة منطقة شمال حمص  .ب

الروسية  ”حميميم“وجنوب حماة املتاخم. وتنص املبادرة على تشكيل لجنة ممثلة بقاعدة 

مع روسيا، ووقف تام إلطًلق  ”شاملة“ية للوصول إلى تسوية والقيادات العسكرية وهيئات مدن

النار بين الطرفين وقوات النظام السوري. وتدعو إلى إيجاد آلية لعفو عام عن جميع املطلوبين 

ألسباب غير جنائية، يقابل  2011لقوات النظام وإطًلق سراح جميع املعتقلين منذ عام  ”أمنيا“

 /16.04.2018 –خطوفين لديهاكافة. /سمارت ذلك إطًلق الفصائل العسكرية امل

التي تدعو إلى تسليم شمال  ”طًلس“االثنين، إن مبادرة  قال عضو القيادة العسكرية املشتركة، .ج

 –/سمارت  .”قاتلة“حمص وجنوب حماة املتاخمين لروسيا لم تحظ بقبول مبدئي لتضمنها بنود 

16.04.2018/ 

التي تدعو  ”طًلس“مرح البقاعي، إن مبادرة  ”2الرياض“قالت ممثل مجموعة املستقلين في مؤتمر  .د

إلى تسليم شمال حمص وجنوب حماة املتاخمين لروسيا، ال تختلف عن املصالحات التي تفرصها 

 /17.04.2018 –/سمارت  .قوات النظام السوري

 

 على املستوى العسكري  .2

قرية وبلدة في ريف إدلب  16األحد، سيطرتها على مدينة خان شيخون و ”هيئة تحرير الشام“أعلنت  .أ

 /15.04.2018 –سمارت /. ”جبهة تحرير سوريا“الجنوبي، في إثر مواجهات مع 

توصلت االثنين، اللجنة املفاوضة عن مدينة الضمير، شمال شرق العاصمة دمشق، مع الجانب  .ب

الروس ي التفاق تهجير يقض ي بخروج من يرغب من املدينة، ومن سيبقى يعطى مهلة ستة أشهر 

سوية وضعه، بينما املنشقون يلتحقون بقطعهم العسكرية خًلل أسبوع واحد من التوقيع على لت

 /16.04.2018 –االتفاق. /سمارت 

 

 على املستويات األخرى  .3

من النقابات وجه عدد من القانونيين السوريين األحرار للجهات الدولية والعربية، مذكرة موقع عليها 

وما يخفيه من جرائم تهجٌر قسري وتكريٌس لجريٌمة  2018لعام  10والقانونيين، بما يخص القانون رقم 

ا على بياض( للسلطة  2018لعام  10التغيير الديٌمغرافي في سورية. ولفتت املذكرة إلى أن القانون 
ا
يعد )شيك
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نطقة تريدها في سورية، وهذا القانون برمته التنفيذية التابعة لنظام بشار األسد إلعادة تنظيم أي م

 /18.04.2018 –من دستور األسد نفسه. /شام  15مخالف ألحكام املادة 

 

ا: املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
ا
 ثامن

 السياس ي املستوى  على .1

 ال يوجد

 على املستوى العسكري  .2

 ال يوجد

 على املستويات األخرى  .3

 ال يوجد

 

ا  : املستجدات على مستوى العملية السياسيةتاسعا

 عام .1

وزعت كل من أميركا وفرنسا وبريطانيا مشروع قرار بمجلس األمن للبدء بمفاوضات سياسية حول سورية، 

وذلك بعد ساعات من الضربة العسكرية، وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية، إن مشروع القرار يتضمن 

 /15.04.2018 –يصال مساعدات إنسانية. /سمارت إنشاء آلية تحقيق جديدة حول سورية وإ

 

 مسار جنيف .2

 ال يوجد

 مسار آستانة .3

 15 -14وزير الخارجية التركي: إن الجولة املقبلة ملحادثات آستانة ستعقد يومي  مولود جاويش أوغلو قال

 /19.04.2018 –جيرون /أيار/ مايو املقبل، في العاصمة الكازاخية آستانة 
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ا: املستجدا ت في مواقف وسياسات القوى اإلقليمية والدولية عاشرا

 املؤثرة 

 األميركية املتحدة الوًليات .1

حذر الرئيس األميركي دونالد ترامب، يوم األربعاء، روسيا من رد قادم على هجوم كيماوي مزعوم في   .أ

 في تغريدة: 
ا

 روسيا تتعهد بإسقاط أي صاروخ يطلق على سورية. استعدي يا روسيا“سورية، قائًل

ألن الصواريخ قادمة.. لطيفة وجديدة وذكية! ال يجب أن تكونوا شركاء لحيوان القتل بالغاز الذي 

 /11.04.2018 –/رويترز  .”يقتل شعبه ويستمتع بذلك

قال مسؤولون أميركيون، يوم األربعاء، إن الجيش السوري ينقل بعض عتاده الجوي لتجنب آثار  .ب

وقت الذي صعد فيه الرئيس األميركي دونالد ترامب من أي ضربات صاروخية محتملة، وذلك في ال

 /11.04.2018 –تهديداته بعمل عسكري في سورية /رويترز 

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب على تويتر، يوم الخميس، إن ضربة عسكرية محتملة ضد سورية  .ج

 /12.04.2018 –/رويترز  .”قد تكون قريبة جدا وقد ال تكون كذلك“

ثة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة نيكي هيلي، يوم الجمعة، إن تقديرات واشنطن قالت مبعو  .د

مرة على األقل في  50تشير إلى أن قوات الرئيس السوري بشار األسد استخدمت أسلحة كيماوية 

 /13.04.2018 –/رويترز  .الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات

على قدر عال من “الجمعة، إن الواليات املتحدة لديها دليل  قالت وزارة الخارجية األميركية، يوم .ه

بأن الحكومة السورية نفذت الهجوم األخير باألسلحة الكيماوية في دوما، لكنها ما تزال  ”املصداقية

 /13.04.2018 -تعمل لتحديد مزيج املواد الكيماوية املستخدم في الهجوم. /رويترز 

سبت، أن الضربات العسكرية للواليات املتحدة األميركية وفرنسا أعلنت وزارة الدفاع األميركية، ال .و

 –وبريطانيا ال تهدف لتغيير النظام السوري، إنما الرد على الهجمات الكيماوية لألخير. /سمارت 

14.04.2018/ 

قالت املندوبة األميركية لدى األمم املتحدة نيكي هيلي، يوم األحد، إن بًلدها لن تسحب قواتها من  .ز

 /15.04.2018 –ة إال بعد أن تحقق أهدافها. /رويترز سوري

وّجه عدد من املسؤولين األميركيين انتقادات الذعة للضربة التي نفذتها بًلدهم ضد نظام األسد قبل  .ح

استراتيجية شاملة، إلنهاء الحرب “، وأن بًلدهم بحاجة إلى تبني ”ضعيفة“أيام، وعّدوا هذه الضربة 

 /17.04.2018 –/جيرون  .”هناك
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تشكيل قوة عربية، تحّل محل “كشف مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على  .ط

ا في ”القوة العسكرية األميركية في سورية استقرار املنطقة “، مضيفين أن هذه القوة ستساعد أيضا

الرئيس مستشار “وأشار املسؤولون إلى أن . ”الشمالية الشرقية من البًلد عقب هزيمة )داعش(

ا بالقائم بأعمال مدير االستخبارات املصرية  األميركي لألمن القومي جون بولتون، اتصل مؤخرا

عباس كامل الستطًلع رأي مصر في اإلسهام في تلك القوات، وطلبت اإلدارة األميركية من دول الخليج 

اطق الشمالية من تقديم مليارات الدوالرات، وإرسال قوات للمساعدة في الحفاظ على استقرار املن

 /18.04.2018 –جيرون /. ”سورية

ر عدد من النواب األميركيين من الحزبين كليهما عن قلقهم من خطط الرئيس األميركي دونالد  .ي عبَّ

ترامب، لًلنسحاب من سورية، خاصة أنها تأتي في غياب استراتيجية قابلة للتطبيق لضمان تحقيق 

قاء بشار األسد في السلطة يهدد بقاء سورية ولن يجلب األهداف األميركية. وأكد املشرعون أن ب

 /19.04.2018 –االستقرار لها أو للمنطقة. /شام 

 

 روسيا اًلتحادية .2

قال ألكسندر زاسيبكين سفير روسيا في لبنان إن أي صواريخ أميركية تطلق على سورية سيتم  .أ

ا  ا كبيرا في الحرب السورية. وأضاف إسقاطها واستهداف مواقع إطًلقها في خطوة قد تسبب تصعيدا

 –أنه يستند في ذلك إلى تصريحات للرئيس فًلديمير بوتين ورئيس األركان الروس ي. /رويترز 

11.04.2018/  

قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم األربعاء، في تعليق على تحذير الرئيس األميركي دونالد ترامب  .ب

األميركية ينبغي أن توجه صوب اإلرهابيين  ”الصواريخ الذكية“من هجوم صاروخي ضد سورية، إن 

 /11.04.2018 –/رويترز  .ال الحكومة السورية

قال الكرملين إن الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين تحدث إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  .ج

 –رويترز /نتنياهو، يوم األربعاء، وحثه على عدم اتخاذ أي خطوة تزعزع استقرار سورية. 

11.04.2018/ 

قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، إن موسكو ال تريد أن يحدث تصعيد للموقف في  .د

، مضيفة أنها لم تعثر على دليل على شن هجوم ”اتهامات كاذبة“سورية، لكن ال يمكنها أن تدعم 

 /12.04.2018 –كيماوي على مدينة دوما في سورية /رويترز 
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لدى األمم املتحدة الواليات املتحدة وحلفاءها، يوم الخميس، حث فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا  .ه

على االمتناع عن القيام بعمل عسكري في سورية بسبب هجوم مزعوم بأسلحة كيماوية، وقال إنه 

 /12.04.2018 –/رويترز  .حرب بين واشنطن وموسكو ”ال يستطيع استبعاد“

إنه يأمل أال تتكرر أحداث ليبيا والعراق  قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف، يوم الجمعة، .و

 /13.04.2018 –/رويترز  .في الصراع السوري

في سورية  ”عمل متهور وخطر“قال بياٍن للكرملين، أن الرئيس بوتين حذر نظيره الفرنس ي من أي  .ز

من الضروري تجنب أي عمل متهور وخطير “وأضاف البيان . ”تداعيات ال يمكن توقعها“قد يترك 

ا مليثاق األمم املتحدة، قد تكون له تداعيات ال يمكن توقعهايشكل ان
ا
ا صارخ

ا
 –شام /. ”تهاك

13.04.2018/ 

وركز بوتين على ضرورة إجراء تحقيق متقدم وموضوعي، حتى التوصل إلى خًلصة يكون بعدها من  .ح

 .”الحكمة االمتناع عن توجيه أي اتهام بحق أي كان

إن موسكو ستعيد بحث تسليم النظام السوري منظومة أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت،  .ط

 /14.04.2018 –/سمارت  .بعد الضربة الغربية ”300إس “صواريخ دفاع جوي 

حذر الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين يوم األحد من فوض ى في العًلقات الدولية إذا تعرضت سورية  .ي

 /15.04.2018 –ملزيد من الضربات الغربية. /رويترز 

ريابكوف نائب وزير الخارجية يوم الجمعة إن موسكو ال تعلم كيف سيتطور الوضع في  قال سيرجي .ك

  /20.04.2018 –/رويترز  .سورية فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة أراضيها

 

 دول اًلتحاد األوروبي .3

 ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية يوم األربعاء أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مستعدة للموافقة .أ

ا على هجوم في سورية يرجح أنه كان باألسلحة الكيماوية  على مشاركة بًلدها في عمل عسكري ردا

 /11.04.2018 –رويترز /

أفاد خبير الشؤون الخارجية السياس ي البارز بالتحالف املسيحي، يورغن هاردت، إن ما يحدث في  .ب

هجوم الغاز األخير في بلدة وقال حول . ”يضاهي التطهير العرقي“الغوطة الشرقية في محيط دمشق 

ا من الغوطة الشرقية صادمة للغاية“دوما بالغوطة الشرقية:   –شام /. ”الصور التي تأتينا مجددا

11.04.2018/ 
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اقترحت السويد يوم الخميس مشروع قرار بمجلس األمن الدولي يطالب األمين العام لألمم املتحدة  .ج

جميع القضايا “عني بنزع السًلح إلى سورية للبت في أنطونيو جوتيريش بإرسال فريق رفيع املستوى م

 /12.04.2018 –رويترز /. ”املعلقة بشأن استخدام األسلحة الكيماوية بشكل حاسم

اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الخميس، مع الرئيس األميركي دونالد ترامب على  .د

 –/رويترز  .الكيماوية في سورية ضرورة صياغة رد دولي للردع عن استخدام األسلحة

12.04.2018/ 

قال شتيفن زايبرت املتحدث باسم الحكومة األملانية، يوم الجمعة، إن برلين ستفعل ما بوسعها  .ه

ملواصلة الضغط السياس ي على روسيا في ما يتعلق بهجوم كيماوي مشتبه به في سورية. وأضاف 

يماوية في انتهاك للقانون الدولي وقال إن أملانيا تشير إلى استخدام أسلحة ك ”أدلة قوية“أنه توجد 

 /13.04.2018 –على اتصال وثيق مع الواليات املتحدة وحلفاء آخرين بشأن كيفية الرد. /رويترز 

قال مبعوث فرنسا لدى األمم املتحدة فرانسوا ديًلتر، يوم الجمعة، إن قرار الحكومة السورية  .و

ا يع ، وأن على العالم أن ”وصلت إلى نقطة الًلعودة“ني أنها استخدام األسلحة الكيماوية مجددا

 /13.04.2018 –/رويترز  .”ردا قويا وموحدا وحازما“يقدم 

أظهرت مسودة بيان لوزراء خارجية االتحاد األوروبي أن التكتل سيبحث فرض عقوبات جديدة  .ز

تخدام أسلحة على سورية بما يشمل إدراج مزيد من األفراد في قوائم سوداء بسبب تطوير واس

 /13.04.2018 –/رويترز  .كيماوية

ذكر تقرير للمخابرات رفعت عنه فرنسا صفة السرية، يوم السبت، أن باريس خلصت بعد تحليل  .ح

أن القوات الحكومية السورية نفذت  ”معلومات مخابراتية موثوقة”فني ملصادر متاحة للجميع و

ا في مدينة دوما في السابع من أبر  ا كيماويًّ  /14.04.2018 –/رويترز  .يل/ نيسانهجوما

أيدت املستشارة األملانية أنجيًل ميركل يوم السبت الضربات الجوية للواليات املتحدة وفرنسا  .ط

لتحذير سورية من مغبة استخدام األسلحة الكيماوية مرة  ”ضرورية والزمة“وبريطانيا قائلة إنها 

 /14.04.2018 –/رويترز  .أخرى 

يوم السبت روسيا وإيران للمساعدة في منع الحكومة السورية من استخدام  دعا االتحاد األوروبي .ي

 /14.04.2018 –/رويترز  .األسلحة الكيماوية مرة أخرى محذرا من املزيد من العقوبات االقتصادية

قال الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون، يوم األحد، إنه أقنع نظيره األميركي دونالد ترامب بإبقاء  .ك

/رويترز  .سورية على املدى الطويل، وبأن يقصر الضربات على منشآت األسلحة الكيماويةقواته في 

– 15.04.2018/ 
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حذر وزير الخارجية الفرنس ي جان إيف لودريان، األحد، من وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب  .ل

ا في الوقت نفسه أنه ال يمكن تبرير  حماية روسيا إذا حاولت قوات النظام السيطرة عليها، مضيفا

 /15.04.2018 –لألسد. /سمارت 

قال وزير الخارجية األملاني هايكو ماس، يوم االثنين، إن الصراع السوري بحاجة إلى حل يتم  .م

ا أنه ال يتخيل أن يكون  التوصل إليه عبر التفاوض وتشارك فيه القوى كلها في املنطقة، مضيفا

ا من هذه  /16.04.2018 –/رويترز  .العملية شخص استخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه جزءا

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، يوم االثنين، إن الضربات الجوية التي شنتها  .ن

الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا على سورية لن تغير مسار الحرب ولكنها كانت طريقة إلظهار أن 

 /16.04.2018 –/رويترز  .العالم فرغ صبره من الهجمات الكيماوية

قال مصدر في مكتب الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون، يوم االثنين، إن فرنسا بدأت إجراءات  .س

 /16.04.2018 –/رويترز  .لسحب وسام جوقة الشرف الفرنس ي من الرئيس السوري بشار األسد

م السورية يجب قال وزير الخارجية األملاني هايكو ماس، يوم الثًلثاء، إن دور أملانيا في عملية السًل   .ع

أن يكون تأمين قنوات اتصال مع روسيا ستكون ضرورية للتوصل إلى حل سلمي للحرب األهلية التي 

 /17.04.2018 –/رويترز  .دخلت عامها الثامن

ا ملحاكمة ثًلث شركات بلجيكية بتهمة  .ف قال متحدث يوم األربعاء إن محكمة بلجيكية حددت موعدا

ا في إنتاج غاز السارين تصدير مواد كيماوية إلى سورية، /رويترز  .منها مادة يمكن استخدامها أيضا

– 18.04.2018/ 

قال وزير الخارجية الفرنس ي جان إيف لو دريان، يوم الجمعة، إن روسيا تعرقل دخول مفتش ي   .ص

 –/رويترز  .منظمة حظر األسلحة الكيماوية إلى موقع الهجوم املزعوم في دوما السورية

20.04.2018/ 

  

 ل العربيةالدو  .4

التخاذ موقف “قال بيان لوزارة الخارجية العراقية، إن العراق دعا يوم السبت الزعماء العرب  .أ

 .تجاه التطورات األخيرة في سورية خًلل القمة العربية املزمعة في السعودية يوم األحد ”واضح

 /14.04.2018 –رويترز /

الجوية األميركية والفرنسية والبريطانية  قالت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، إن الضربات .ب

 –/رويترز  .في املنطقة ”فرصة للتمدد“ضد أهداف عسكرية سورية قد تمنح اإلرهاب 

14.04.2018/ 
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قالت وزارة الخارجية املغربية، يوم السبت، إن اململكة تستنكر الضربات الجوية التي قادتها  .ج

 /14.04.2018 –/رويترز  .دائر هناكالواليات املتحدة ضد سورية لتعقيدها الصراع ال

أعلنت دول عدة أنها ال تؤيد الضربة العسكرية الثًلثية على أهداف تابعة لنظام األسد، وعّدت  .د

ا“وزارة الخارجية العراقية الضربة الجوية  ا جدا ا خطيرا
ا
 من ”تصّرف

ا
رة

ّ
تداعيات خطيرة تهّدد “، محذ

الخارجية املصرية قلقها البالغ إزاء الضربة  ، وبدورها أبدت وزارة”أمن املنطقة واستقرارها

آثار الضربة تهّدد سًلمة الشعب السوري وما تم “العسكرية، وقالت في بيان صدر عنها اليوم، إن 

ر
ّ
ومن جهته قال رئيس الجمهورية . ”التوّصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوت

لسبت( في سورية ال يساهم في إيجاد حل سياس ي ما حصل فجر اليوم )ا“اللبناني ميشال عون، إن 

ا أن ”لألزمة السورية دا
ّ
ًلت “، مؤك

ّ
الحوار حاجة ضرورية لوقف التدهور والحد من التدخ

ا  /14.04.2018 –شام /. ”الخارجية التي زادت األزمة السورية تعقيدا

ستخدام أسلحة قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن القمة العربية شجبت يوم األحد ا .ه

 /15.04.2018 –/رويترز  .كيماوية في سورية، ودعت إلى تحقيق دولي

دعا الزعماء العرب إلى إجراء تحقيق دولي في استخدام أسلحة كيماوية في سورية، ونددوا خًلل  .و

القمة العربية التي عقدت يوم األحد بالظهران في السعودية بما وصفوه بالتدخل اإليراني في شؤون 

 /16.04.2018/ .األخرى الدول 

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، يوم الثًلثاء، إن بًلده مستعدة إلرسال قوات إلى  .ز

 –/رويترز  .سورية في إطار التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة إذا صدر قرار بتوسيعه

17.04.2018/ 

 

 إيران .5

يراني يوم األربعاء، أثناء زيارته للغوطة قال علي أكبر واليتي كبير مستشاري الزعيم األعلى اإل  .أ

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 “

 /11.04.2018 –رويترز /. ”أميركا والنظام الصهيوني

شار الزعيم األعلى اإليراني علي خامنئي، يوم الخميس، إن تهديدات قال علي أكبر واليتي، مست .ب

أكاذيب اختلقتها بعد تحرير الغوطة “بعض الدول الغربية بمهاجمة سورية تستند إلى 

 /12.04.2018 –/رويترز  .”الشرقية
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قال علي أكبر واليتي كبير مستشاري الزعيم األعلى اإليراني، يوم الخميس، إنه يأمل أن يقوم  .ج

الجيش السوري وحلفاؤه بطرد القوات األميركية من شرق سورية، وانتزاع السيطرة على إدلب 

 /12.04.2018 -/رويترز  .من قبضة مقاتلي املعارضة

نددت وزارة الخارجية اإليرانية بالهجمات التي قادتها الواليات املتحدة على سورية، وقالت إن  .د

/رويترز  .داعيات الهجمات في املنطقة وخارجهاواشنطن وحلفاءها سيتحملون املسؤولية عن ت

– 14.04.2018/ 

قال الزعيم األعلى اإليراني آية هللا علي خامنئي إن الهجوم الذي شنته الواليات املتحدة وفرنسا  .ه

وبريطانيا على سورية يوم السبت جريمة، ولن يحقق أي مكاسب. ووصف الرئيس األميركي 

 /14.04.2018 –رويترز /. ”مجرمون “فرنسا بأنهم  ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيس

 

 تركيا .6

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، األربعاء، إلى إبعاد رئيس النظام السوري بشار  .أ

األسد قتل نحو مليون سوري باألسلحة التقليدية “وقال إن . ”بسرعة“األسد عن السلطة 

 –سمارت / ”عة واالنتقال إلى مرحلة الحل السياس يوالكيمياوية، ويجب تنحيته عن السلطة بسر 

11.04.2018/ 

نحن نرى العملية التي نفذتها الواليات املتحدة “قال مصدر بوزارة الخارجية التركية يوم السبت:  .ب

 /14.04.2018 –رويترز /. “واململكة املتحدة وفرنسا ضد الحكومة السورية...ردا مناسبا 

أعّدتا خارطة طريق، بشأن “لود جاويش أوغلو، أن أنقرة وواشنطن كشف وزير الخارجية التركي مو  .ج

الخارطة سيتم تطبيقها، عندما يتولى وزير الخارجية “، وأضاف أن ”مدينة منبج شمالي سورية

 /17.04.2018 –جيرون /. ”األميركي الجديد )مايك بومبيو( مهامه

 

 إسرائيل .7

سرائيلي املصغر إن الضربات على سورية قال يؤاف جًلنت العضو في مجلس الوزراء األمني اإل  .أ

 .إليران وسورية وجماعة حزب هللا اللبنانية ”إشارة مهمة“بقيادة الواليات املتحدة يوم السبت 

 /14.04.2018 –رويترز /
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أشاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بالضربات التي قادتها الواليات املتحدة على   .ب

 –وحذر من أن وجود إيران هناك يشكل خطرا على سورية /رويترز  أهداف سورية يوم السبت

14.04.2018/ 

أكد محللون إسرائيليون على أنه في حال زودت روسيا نظام األسد باملنظومة املضادة للطيران  .ج

سيرغي “، فإن تل أبيب قد تستهدفها. وكان وزير الخارجية الروس ي، ”300-اس“املتطورة 

الضربات األميركية روسيا لم تعد ملزمة أخًلقيا بعدم تسليم نظام  بعد“، قال اليوم ”الفروف

 /20.04.2018 –شام /. ”الصاروخي لألسد ”300-إس“

 

 األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة   .8

اشتبكت الواليات املتحدة مع روسيا بشأن سورية في مجلس األمن الدولي، يوم الثًلثاء، إذ عارضت  .أ

نهما محاولة األخرى إلجراء تحقيقات دولية في هجمات بأسلحة كيماوية في سورية. وتدرس كل م

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/  

ندد محققون في جرائم الحرب تابعون لألمم املتحدة، يوم الجمعة، باالستخدام املزعوم ألسلحة   .ب

كيماوية في مدينة دوما السورية، ودعوا إلى ضرورة حفظ األدلة ليتسنى مًلحقة املسؤولين عن 

 /13.04.2018 –/رويترز  .الهجوم في املستقبل

ستواصل انتشارها في “يان إن بعثة لتقص ي الحقائق قالت منظمة حظر األسلحة الكيماوية في ب .ج

الجهورية العربية السورية للوقوف على الحقائق فيما يتعلق بمزاعم استخدام أسلحة كيماوية في 

 /14.04.2018 –/رويترز  .”دوما

رفض مجلس األمن الدولي يوم السبت مشروع قرار أعدته روسيا للتنديد بالضربات الجوية  .د

 .يطانية والفرنسية على سورية، ولم تنضم إلى روسيا في تأييده سوى الصين وبوليفيااألميركية والبر 

 /14.04.2018 -رويترز/

يعقد مجلس األمن الدولي في هذه اللحظات جلسة طارئة بطلب من روسيا، لبحث الوضع اإلنساني  .ه

دة األميركية في مدينة الرقة السورية، وكانت روسيا حليفة نظام األسد، اتهمت الواليات املتح

 /18.04.2018 –شام /. ”تجاهل األزمة اإلنسانية املتفاقمة في الرقة“وحلفاءها في سورية بـ 
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 أخرى  .9

غيرت بعض شركات الطيران الكبرى مسارات رحًلتها، يوم األربعاء، بعدما دعت املنظمة  .أ

ال شن األوروبية للسًلمة الجوية )يوروكونترول( إلى توخي الحذر في شرق املتوسط الحتم

 /11.04.2018 –ضربات جوية في سورية. /رويترز 

قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم السبت، إنها تؤمن بأن التسوية السياسية هي السبيل  .ب

الوحيد لحل املسألة السورية داعية إلجراء تحقيق شامل وعادل وموضوعي بشأن هجمات في 

ت، وما تزال، اللجوء إلى القوة في ما وأضافت أن الصين عارض .سورية يشتبه بأنها كيماوية

يتعلق بالعًلقات الدولية، وترى أن أي إجراء عسكري يتجاوز مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 

 /14.04.2018 –/رويترز  .يعد انتهاكا للمبادئ والقواعد األساسية للقانون الدولي

 إنه دعا البابا فرنسيس زعماء العالم، يوم األحد، لتجديد جهد إحًل .ج
ا

ل السًلم في سورية، قائًل

 /15.04.2018 –/رويترز  .منزعج للغاية من عدم االتفاق على خطة مشتركة لوقف إراقة الدماء

 

 حادي عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية

يقة جديدة قالت إن حق ”إسرائل وإيران إلى صدام شبه حتمي“. مجلة أتًلنتيك األميركية، وتحت عنوان 1

تتشكل في سورية في الوقت الذي ُيسدل فيه الستار على الحرب األهلية هناك، هذه الحقيقة هي الصدام 

يبدو “شبه الحتمي بين إسرائيل وإيران على األراض ي السورية، ما لم تتغير السياسة األميركية. وأضافت أنه 

منة الروسية عليها، تشجع إسرائيل على أن غض أميركا الطرف عن التدخل اإليراني في سورية وعن الهي

 ”.تصعيد أعمالها العسكرية ضد إيران في سورية حتى تصبح مواجهة واسعة بين البلدين

ا إن بسط سلطة األسد على غالبية األراض ي السورية مع عدم الرغبة األميركية الواضحة  املجلة قالت أيضا

سورية، ما سيزيد إحساس إسرائيل بالخطر من في التدخل يساعد إيران على توسيع نفوذها ليشمل كل 

تحويل سورية إلى قاعدة أمامية إيرانية. يضاف إلى ذلك املوارد الهائلة التي تنفقها إيران للسيطرة على أكبر 

 /13.04.2018 –/شام  .نسبة من االقتصاد السوري.

 

 للكاتب سايمون جنكينز بعنوا2
ا

كل مقومات الحروب “ن . صحيفة الغارديان البريطانية نشرت مقاال

يستنكر الكاتب فيه أداء الغرب الًلمسؤول في األزمة السورية، ما قد يقود  ”العاملية ظاهرة في سورية

 بسهولة إلى حرب عاملية ثالثة. 

إن من ينظر إلى ما يجري هناك ال يجد صعوبة في رؤية كل املقومات التي أدت إلى الحروب “يقول الكاتب: 

الصعب تصديق أن قادة الغرب يجعلون هذا األمر يتصاعد بهذا الشكل الكبير وكأنهم لم العاملية، وأن من 
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وهو يرى أن الضربة األميركية على سورية ستؤدي فقط إلى تدمير املباني وربما  ”.يتعلموا شيئا من التاريخ

يضاعف قسوة  لن يحدث فرقا في الصراع باستثناء تأجيل نهايته، وهو ما“فالتدخل الخارجي  قتل الناس،

 .”األمر

إن هذه األزمة تظهر بالفعل املقدمات املألوفة لصراع متهور تبرز فيه اللغة الهستيرية مع اآللية “يرى الكاتب 

 .”العسكرية، وتبحث عن تبريرات للعنف وليس تفاديه

. ى إن كل ذلك يدل على مدى ضعف أسس السلم الدولي عندما يختل توازن القو “ويختم الكاتب بالقول: 

وفي هذه األزمة األولى في العًلقات “.. ”ال ش يء في الوضع الحالي للعالم يستحق مواجهة بين قوى عظمى وأنه

إلظهار  -ال الواليات املتحدة-الشرقية الغربية منذ الحرب الباردة، يبدو أننا يجب أن نعتمد على روسيا 

 /13.04.2018 –الجزيرة نت /. ”الصبر وضبط النفس

 

دعت صحيفة واشنطن  ”ردع الحيوان األسد في سورية ًل يتم عبر تويتر“حية لها تحت عنوان . في افتتا3

تايمز الرئيس ترامب إلى وقف تغريداته بشأن سورية، واالنخراط في ممارسة قيادة أميركية فعالة تستهدف 

 .كرية رمزيةالقدرة العسكرية للنظام في سورية وتردع محور األسد إيران روسيا، وال تكتفي بضربة عس

ودعت الصحيفة ترامب ملنح فريقه األمني وحلفائه الدوليين الوقت الكافي لبلورة إستراتيجية تقنع العالم 

األسد من تكرار هجماته على  ”الحيوان“بأن ردع العدوان الروس ي واإليراني في الشرق األوسط، وكذلك ردع 

ال جدوى من تدمير قاعدة واحدة أو قاعدتين وأضافت أنه  .السوريين املدنيين، هو التزام جدي ودائم

/الجزيرة  .جويتين لألسد، ألن روسيا وإيران ستعتبران ذلك ثمنا قليًل ملكاسبهما التي حققتاها العام املاض ي

 /13.04.2018 –نت 

 

 قال الكاتب األميركي توماس فريدمان في ”املواجهة اإليرانية اإلسرائيلية في سورية تقترب“. تحت عنوان 4

مقال له في صحيفة نيويورك تايمز  إن املواجهة اإلسرائيلية اإليرانية في سورية تقترب، خاصة في عقب 

الضربة العسكرية التي نفذتها أميركا وبريطانيا وفرنسا، واستهدفت مواقع تابعة لنظام األسد، وخاصة في 

ر تتعهد إسرائيل بعدم ظل مساعي إيران لتحويل سورية لقاعدة جوية أمامية ضد إسرائيل، وهو أم

فإن املواجهة بينهما لم تعد محض تكهنات؛ ففي األسابيع القليلة املاضية بدأت إسرائيل لذلك  .حصوله

تلك الضربة  وكان من أهمها وأخطرها .وإيران بضربات متبادلة مباشرة، وليس من ِقبل وكًلئهما في سورية

لى مطار التيفور، وهي قاعدة تضم مرابض طائرات الجوية التي نفذتها إسرائيل فجر االثنين املاض ي ع

إيرانيين من عناصر )فيلق القدس(، بينهم  7إيرانية من دون طيار، حيث أدت الغارة اإلسرائيلية إلى مقتل 

ا ويرى فريدمان  العقيد مهدي دهقان الذي يعد قائد سرب الطائرات من دون طيار.  إسرائيل تتوقع ردا
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ا على تلك الضربة، وسيكون ذلك فرصة مناسبة لرد إسرائيلي ضخم عليها، يستهدف البنية التحتية  إيرانيا

 العسكرية اإليرانية بصورة كاملة في سورية. 

فلدى إسرائيل كثير من األسباب التي تدفعها ملهاجمة إيران داخل إذن الوضع خطر بحسب فريدمان، 

بناء شبكة من القواعد ومصانع  سورية، فإيران بعد أن ساعدت األسد في سحق معارضيه تعمل على

فإذا لم “الصواريخ، في إطار سعيها للتوسع والتمدد داخل الجسد العربي، وتضييق الخناق على إسرائيل، 

 .”إسرائيلية في سورية-يتراجع سليماني، فعلينا أن نربط األحزمة، ونكون على استعداد ملواجهة إيرانية

 /16.04.2018 –الخليج أون الين /

 

قال  ”رجاء الصمت“ؤرخ الروس ي أندريه زوبوف في مقال له فى صحيفة سبيكتر نوفوستيفي بعنوان . امل5

عندما أعلن على املأل تحديه روسيا بشأن قدرتها على إسقاط  ”وضع العالم أمام بديل مخيف“إن ترامب 

 الصواريخ التي سيطلقها على سورية. 

قواعد روسية لحمايتها من الهجوم، بما في ذلك السًلح األسد نقل طائراته وكل ش يء ذا قيمة إلى مواقع و 

أصبح من الغباء استهداف املطارات الفارغة ومؤسسات الدولة في دمشق، بأحدث الصواريخ ”والكيماوي، 

الغرب خائف من االنخراط بجدية “، فسيكون ذلك مدعاة لسخرية العالم، وسيتضح للجميع أن ”الذكية“

، ومكتف بالعقوبات االقتصاديةمع بوتين، ومستعد لتحمل أال 
ا

 .”عيبه مستقبًل

إذا وقعت الضربة على القواعد الروسية في سورية؛ فإن هذا سينهي بالتأكيد وجود األسد والوجود 

الروس ي، لكنه سيضع العالم على شفا حرب نووية. فقد وعد بوتين في رسالته في آذار/ مارس أن الخطر على 

وسيا أول من يستخدم األسلحة النووية. وربما يكون هذا االحتمال روسيا وحلفائها يمكن أن يجعل ر 

 باملئة( لكن ماذا لو حصل؟ 5ضعيف )

إذا كان بوتين قد أكل هزيمة القواعد الروسية في سورية بصواريخ التحالف وهضمها؛ فإن نجمه سوف “

ا، بكل ينهار، وسيؤكد الغرب قوته في العالم، أما إذا لم يبلعها، ورد بصواريخ عابرة  للقارات، فهذا يعني حتما

 /16.04.2018 –جيرون /. ”املؤشرات، الفناء الكامل

 

 ثاني عشر: تقدير موقف 

ضربت الواليات املتحدة سورية ببضعة صواريخ، وقّدمت خدمة للنظام السوري وحلفائه، وكان ما قامت 

 مجٍد ألنه لم يندرج في سياق استراتيجية متكاملة.به غير 

ض التصعي
ّ
د والوعيد األميركي كله عن قصف بضعة صواريخ، تشاركت فيه الدول الثًلث؛ الواليات تمخ

دقيقة، وقالت الواليات املتحدة إنها لم تهدف منها إسقاط النظام،  55املتحدة وبريطانيا وفرنسا، استغرق 
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فرغت الضربة الجوية األميركي
ُ
ة من أي محتوى وإنما تقليص قدراته على إنتاج السًلح الكيميائي فقط، وأ

 استراتيجي، وتحّولت إلى ألعاب نارية رقص عليها النظام السوري وأنصاره في شوارع دمشق.

ا، ورّجح  ا باألهداف األميركية، فما جرى من قصف لم يؤثر في النظام السوري فعليا ال يمكن الوثوق تماما

ا كما حص عندما استخدم  2013ل في عام وجود صفقة ما مع روسيا أو عبرها في اللحظات األخيرة، تماما

ا وخمسمائة مدني في ساعة واحدة، حيث  ا، وقتل ألفا النظام السوري السًلح الكيماوي في الغوطة أيضا

استطاعت الواليات عبر تحريك جيوشها انتزاع صفقة عبر روسيا تقض ي بسحب السًلح الكيماوي من 

 ارة الرئيس أوباما تنوي القيام بها في سورية.سورية، وأوقف الروس العملية العسكرية كلها التي كانت إد

تلوا في دوما في الغوطة 
ُ
من املؤكد أن الواليات املتحدة لم تتحرك بهذه القوة من أجل مائة من السوريين ق

الشرقية بريف دمشق بسًلح كيماوي، ولم تتحرك بهذه القوة من أجل صفقة ما شرق الفرات الذي هو 

ا، ولم تت حرك من أجل الحصول على مكسب ميداني صغير هنا أو هناك، فهذا رهن تحت سيطرتها أساسا

إشارتها، وهي قادرة عليه في أي وقت، وإنما تحركت من أجل هدف استراتيجية أكثر يستحق منها هذا 

 التحرك.

كان النظام السوري أكثر املنتصرين واملنتشين من الضربة األميركية، فهي كانت خفيفة للدرجة التي لم 

ا بقدرته على صد  تؤثر ا، وخرج متباهيا القوة  ”يواجه الجيش السوري“، وتوعد بأن ”العدوان“فيه عسكريا

 األميركية.

ا في املرحلة املقبلة  ال يختزل السًلح الكيماوي األزمة السورية، وفي الغالب لن يكون النظام السوري قادرا

ة تهجير السوريين من أرضهم خدمة لهدف على استخدام السًلح الكيميائي، لكن ذلك لن يمنعه من متابع

 إيراني محّدد، غايته تغيير التركيبة الديمغرافية لسورية كلها.

ا، فهي تحقق ما تريد بسبب  ربما وحدها أميركا )ومن خلفها إسرائيل( تقف مبتسمة، تنظر إلى الجميع شزرا

ة والسًلح هما الفيصل، أخطاء الجميع وأوهامهم، وتراقب الجميع كيف يخسر، وكيف يتوهم أن القو 

وتراقب الخسائر الهائلة التي ُمني وُيمنى بها الروسيون واإليرانيون واألتراك والسعوديين والنظام السوري 

ا من القوة يفيد بين املدة واألخرى من أجل  ا، وكل ما تظنه أن بعضا واملعارضة، بينما ال تخسر هي شيئا

مع ما تريد، وهي مؤمنة بأن ال سًلح رادع للجميع سوى  تصويب املسارات، وإعادة املخططات لتتناسب

ا، والجميع يتقدم بثقة إلى  ا واقتصاديا ا وسياسيا سًلحها، لكنها لن تستخدمه ما دام الجميع يخسر، عسكريا

 مركز املستنقع ومخاطره.

 وعليه، ال يمكن أن تكون أي ضربة عسكرية في سورية مجدية أو مهمة إال في حال أدرجت في سياق

ا، وبالقوة، إلى مرحلة انتقالية  استراتيجية متكاملة تهدف إلى حصول تغيير في العمق في سورية، يقود حتما

ا، وما عدا ذلك كله تضييع للوقت وخدمة للنظام.  ال يكون فيها األسد رئيسا
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