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: نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة
ا

  (1) أوًل

باملئة منهم من  46قتيل يومًيا،  100أكثر من ثالثة آالف قتيل سقطوا في سورية هذا الشهر، أي بمعل 

 باملئة. 12باملئة، ونسبة النساء  20منهم )من املدنيين(  املدنيين، ونسبة األطفال

قتيل( سقطوا في ريف دمشق وحدها، بل في الغوطة الشرقية حصًرا،  1396باملئة من الضحايا ) 47

شباط املاض ي، واستمر حتى  18بسبب التصعيد العسكري الهمجي الذي بدأه النظام على املنطقة بدًءا من 

 عليها في أواخر آذار، باستثناء دوما.  اقتحام الغوطة والسيطرة

 23قتلى نسبتهم  702بعد الغوطة تأتي حلب في الترتيب على سلم الضحايا، فقد سقط على أرضها 

ر أّن نسبة 
ّ
باملئة، ثالثة أرباعهم من العسكريين، والسبب الرئيس هو معركة عفرين، كما هو معروف، ونذك

 . من العسكريين هم من عناصر الجيش التركي

 نسبتهم  422في دير الزور قتل 
ً

باملئة(  93باملئة، لكن غالبيتهم العظمى من العسكريين ) 15قتيال

 يتوزعون بين قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية ومقاتلي تنظيم الدولة.

، نصفهم تقريًبا من العسكريين، والسبب هو الغارات الجو  237إدلب تأتي رابًعا بحصيلة قدرها 
ً

ية قتيال

املستمرة من قبل من طيران النظام والطيران الروس ي على ريف إدلب، والذي تسبب بمجازر عدة منها مجزرة 

 مدنًيا(، ومنها مجزرة حارم بتوقيع الطيران الروس ي ) 20) "كفر بطيخ"
ً

 مدنًيا(، أما السبب  38قتيال
ً

قتيال

ير الشام وجبهة تحرير سورية(، في حرب اآلخر فهو االقتتال املستمر بين الفصائل اإلسالمية )هيئة تحر 

، وتسببت بسقوط مقاتلين من الطرفين، "حرب اإللغاء"شرسة يسميها املرصد السوري لحقوق اإلنسان 

 مدنًيا منذ بدء القتال(. 14إضافة إلى عدد من املدنيين )

 منهم  156بعد إدلب تأتي دمشق هذه املرة، بحصيلة غير مألوفة هي 
ً

أما األسباب فهي  عسكرًيا، 96قتيال

 املعارك التي تجري بين قوات النظام وتنظيم الدولة في حي القدم جنوب العاصمة، ما تسبب بمقتل 
ً

أوال

العسكريين معظمهم، والسبب الثاني هو القذائف التي تسقط على املدنيين، والتي تسببت بمقتل املدنيين 

. قتي 43معظمهم، وتسببت بمجزرة في حي كشكول راح ضحيتها 
ً

 ال

باملئة(،  52أما بالنسبة إلى وسيلة القتل، فقد حصد سالح الجو العدد األكبر من القتلى هذا الشهر )

باملئة من  45خاصة في الغوطة الشرقة، بينما أزهقت املعارك األرضية والقصف املدفعي والصاروخي أرواح 

 الضحايا.

قية والحرب على عفرين، فقد استمرت في املشهد امليداني يسيطر حدثان؛ الحرب على الغوطة الشر 

شباط املاض ي بكل قسوة ووحشية، ولم تبرح  18حرب النظام وحلفائه على الغوطة الشرقية التي بدأها في 

                                                             
 ملرحلة الزمنية التي يغطيها التقريريقصد باملدة ا  (1)
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الذي  2401طائراته سماء الغوطة، ولم يتوقف سقوط القنابل والصواريخ عليها، ولم يكن لقرار األمن رقم 

 140طفل و 200قتيل، منهم  1000حيث سقط بعده حوالى  شباط أي أثر في تلك الحرب، 24صدر في 

سيدة على األقل، والعالم يشاهد، ويكتفي بإطالق التحذيرات والنداءات، وينتظر ثبوت استخدام السالح 

 الكيماوي للتدخل. 

استخدم النظام في حربه القذرة تلك النابالم الحارق، والكلور السام، والفوسفور الحارق، إضافة إلى 

سنوات من الحصار والجوع والقصف اقتحام الغوطة وتهجير  5سلحة التقليدية كلها، واستطاع بعد األ 

أهلها باتجاه إدلب وعفرين بموجب تسويات أجراها مع الفصائل العسكرية املقاتلة هناك، وبقيت دوما 

ر، بانتظار خارج السيطرة، حيث تحاصرها قوات النظام وتستعد القتحامها في لحظة كتابة هذا التقري

املفاوضات التي يجريها الروس مع جيش اإلسالم الذي يسيطر على املدينة، ويبدو أنها قاربت على نهايتها. 

كما يبدو أن مشكلة جيش اإلسالم ليست في الخروج أو عدمه، بقدر ما هي في املكان الذي سيخرج إليه، 

 فصائل أخرى معادية.    وهو يتحفظ على الخروج إلى إدلب أو عفرين بوصفهما تحت سيطرة

أما في عفرين فقد انتهت الحرب هناك بسيطرة القوات التركية، وفصائل الجيش الحر املوالية لها، على 

كامل املنطقة، ولحسن الحظ بأقل الخسائر املمكنة في األرواح والبنيان )بحسب اإلدارة الذاتية الكردية، 

(. وب 227فإن عدد القتلى املدنيين بلغ 
ً

حسب الرئيس التركي، فقد بدأت القوات التركية التحضير قتيال

. وثمة أنباء عن بدء "تطهير مناطق عين ورأس العين وتل أبيض من املسلحين، وحتى الحدود العراقية"لـ

 ألف(. 200عودة املهجرين بسبب الحرب إلى منازلهم )بلغ عدد املهجرين بحسب اإلدارة الذاتية 

ع عفرين، هي حرص النظام وحلفائه، وبتواطؤ تركي طبًعا، على توطين ثمة نقطة خطرة أخرى في موضو 

جزء من مهجري الغوطة هناك، وال يخفى ما لهذه الخطوة من حساسية خاصة لدى األكراد، وال سيما أن 

عودة أهالي الغوطة إلى ديارهم لن تكون بهذه البساطة، ولن تكون في املدى القريب، لذلك ُيتوقع أن تخلق 

 في العالقات بين العرب واألكراد. هذه الخ
ً

 طوة مشكالت كثيرة، وتعمق الشرخ الحاصل أصال

إضافة إلى الحدثين البارزين في املشهد امليداني )الغوطة الشرقية وعفرين( نرصد تجدًدا الفًتا في نشاط 

املة على حي تنظيم الدولة اإلسالمية، واستعادته زمام املبادرة في الهجوم في غير منطقة، وسيطرته الك

عنصر من قوات النظام  100القدم جنوب دمشق بعد معارك مع قوات النظام راح ضحيتها أكثر من 

وامليليشيا املحاربة معها، بحسب املرصد السوري لحقوق اإلنسان، ومهاجمته مواقع قوات النظام في بادية 

ن قتل وأسر عدًدا من قوات ( في بادية البوكمال بعد أT2امليادين، وسيطرته على محطة ضخ النفط )

 النظام، وكذلك انتزاع السيطرة على مدينة الشعفة شرقي دير الزور من قوات سوريا الديمقراطية. 

في الجانب الكردي، نرصد مؤتمًرا تأسيسيا مهًما عقدته قوات سوريا الديمقراطية لحزب جديد أسمته 

جديدة البديلة من حزب االتحاد الديمقراطي، على أن يكون الواجهة السياسية ال "حزب سورية املستقبل"

 إرهابية. ونرصد أيًضا لقاء وفد قوات سوريا 
ً
في محاولة للهرب من تصنيف حزب االتحاد منظمة
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ه للتوسط بين تركيا والتنظيم دالديمقراطية مع الرئيس الفرنس ي ماكرون، وتصريح األخير باستعدا

رار في املناطق التي يسيطر عليها األكراد شمال سورية، ما أثار الكردي، ورغبته في املساعدة في إرساء االستق

 حفيظة الرئيس التركي واستياءه.

 

ا: الضحايا  ثانيا

 (2) بيانات عن ضحايا املدة .1

 ( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظة1الجدول رقم )

 

 (1جدول رقم )

  

                                                             

  مالحظات على البيانات:. 1

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

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

 .أقل من العدد الحقيقي

 في أعداد  -
ً
 وهميا

ً
عند ورود أعداد من دون تفصيل في الفئات، نعد القتلى جميعهم من الرجال، وهذا يعني ارتفاعا

 .القتلى املسجلين من الرجال، يقابله انخفاض وهمي في أعداد املسجلين من باقي الفئات

 .جنسهم، وهذا يعني أن الرقم املسجل من القتلى النساء، يمثل البالغات فقطالقتلى من األطفال ال نهتم ب -

  تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر وليس تاريخ حدوث القتل -

الفئة

ق
ش

دم

ف 
ري

ق
ش

دم

عا
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لف

ج ا
م

%

%964527092051811501514120162754مقاتل

%111693001728510001102819طفل

%8105100051818000701625امرأة

%41670002381385300212393231رجل مدني

قتلى المدنيين %60944402420184122002303137546مج ال

قتلى حسب المحافظة %156139611011620702237015344233002100مج ال

%5%47%0%0%0%0%1%23%8%0%0%0%15%0%100%

ضحايا شهر آذار / مارس - حسب الفئة
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 ان أعداد القتلى ونسبهم بحسب الفئة: والرسمان البيانيان اآلتيان يوضح
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 ( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات2والجدول رقم )

 

 (2رقم ) جدول 

 

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

 

ق
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%

%1433474003046511701402670136045اشتباكات ومعارك عادية

%1010440000132121050001742156052قصف جوي

غام %002051324800210462مفخخات وأل

%35200100000000110تعذيب وإعدامات

%00306101601001191اغتيال وقنص

%0000004010010060أخرى

تقليدية %156139611011620702237015344233002100مج ضحايا  األسلحة ال

%00كيماوية

%00أخرى

ً %0000000000000000مج ضحايا األسلحة المحرمة دوليا

ضحايا %156139611011620702237015344233002100إجمالي ال

%5%47%0%0%0%0%1%23%8%0%0%0%15%0%100%

أسلحة ووسائل تقليدية

أسلحة محرمة دولياً

ضحايا شهر آذار / مارس - حسب وسيلة القتل
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 اد القتلى ونسبهم حسب املحافظات:أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعد
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أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيبينان أعداد الضحايا ونسبهم بحسب املحافظة، مرتبة من األعلى إلى 

 األدنى 
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 بيانات مقارنة .2

 

 الرسم البياني اآلتي يقيم مقارنة بين أعداد الضحايا لألشهر الثالثة األخيرة / بحسب الفئة

 

 

 م اآلتي فيقيم املقارنة بين قتلى األشهر الثالثة األخيرة بحسب وسيلة القتلأما الرس

 

 

 أخبار عن الضحايا .3

مدنًيا  1389"ذكرت )الشبكة السورية لحقوق اإلنسان(، في تقرير صدر عنها يوم الخميس، أّن  .أ

تلوا في عموم سورية، خالل شباط/ فبراير املاض ي، 
ُ
تلوا في الغوطة  67ق

ُ
 ."الشرقيةباملئة منهم ق

 /01.03.2018 –جيرون /

دخل  29قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها، إن حوالى  .ب شهًرا مضت منذ بداية التَّ

، ارتكبت القوات الروسية فيها آالف االنتهاكات التي ترقى 2015العسكري الروس ي في سورية أيلول/ 

مدنًيا خالل هذه املدة،  6019تل ما ال يقل عن في كثير منها إلى جرائم حرب. فقد وثقت الشبكة مق
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هجوًما على مراكز حيوية مدنية، من ضمنها  914سيدة، وشنت حوالى  642أطفال، و 1708بينهم 

هجوًما بذخائر عنقودية. وشنت أيًضا حوالى  219حادثة اعتداء على منشآت طبية، وحوالى  162

مليون من جراء تداعيات  2.3حوالى هجوًما بأسلحة حارقة، وتسببت بتشريد قسري ل 115

 /05.03.2018 –العمليات الروسية مع حليفيها نظام األسد والنظام اإليراني. /شام 

تلوا في أنحاء  1000"أعلنت منظمة )يونيسف(، يوم الثالثاء، في بيان صحافي، أن أكثر من  .ج
ُ
طفل ق

تدهور حاد للوضع اإلنساني، وسط "، وأكدت أن هذا يأتي ″2018سورية، منذ بداية العام الحالي 

 /06.03.2018 –/جيرون  "في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق

قالت الشبكة السورية لحقوق االنسان في تقرير أصدرته اليوم بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، إنَّ  .د

 /08.03.2018 –. /شام 2011أنثى قتلَن منذ آذار  25726ما ال يقل عن 

على  "الدولة اإلسالمية"ت النظام واملسلحين املوالين لها من جراء هجوم تنظيم ارتفع عدد قتلى قوا .ه

 100حي القدم جنوب دمشق، الذي تمكنوا خالله السيطرة على الحي بصورة كاملة، ويرجح بلوغه 

 /21.03.2018 –قتيل على األقل، وما يزال التنظيم يسيطر على كامل الحي. /املوصد السور 

ا قتلوا خالل الحملة العسكرية األخيرة  1433ي في ريف دمشق، الثالثاء، إن قال الدفاع املدن .و مدنيًّ

لقوات النظام السوري بمساندة روسيا وامليليشيا اإليرانية على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، 

 و 291امرأة و 223ومن بين القتلى 
ً

 /27.03.2018 –متطوًعا بالدفاع املدني /سمارت  12طفال

بشكل غير "مدنًيا  855، األربعاء، بمقتل "الدولة اإلسالمية"الف الدولي ضد تنظيم اعترف التح .ز

 .من جراء العمليات العسكرية التي شنها ضد مناطق سيطرة التنظيم في سورية والعراق "مقصود

 /28.03.2018 –سمارت /

 

ا: التغييب القسري 
ا
 ثالث

 ال يوجد

 

ا: النزوح واللجوء والجاليات  رابعا

 النزوح أخبار عن .1

شخًصا، بينهم مقاتلون  1258وصل، يوم الثالثاء، من حي القدم الدمشقي إلى معبر قلعة املضيق  .أ

 /13.03.2018 –إلى جرابلس. /جيرون  203منهم إلى إدلب، و 1055في فصائل املعارضة، وقد اتجه 
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في األيام ألًفا نزحوا عن مدينة عفرين  150قالت مسؤولة كردية كبيرة يوم السبت إن أكثر من  .ب

 /17.03.2018 -/رويترز .القليلة املاضية

يستمر نزوح عشرات العائالت من مدن وبلدات ريف درعا الشرقي باتجاه مناطق أكثر أمًنا؛ بسبب  .ج

استمرار الغارات الجوية لقوات نظام األسد، على الرغم من وقوعها ضمن مناطق اتفاق )خفض 

  /19.03.2018 –التصعيد( /جيرون 

ألف إنسان نزحوا من مخيم اليرموك  13إن  "معية الخيرية إلغاثة األيتام واملحتاجينالج"قالت  .د

ومدينة الحجر األسود إلى بلدات يلدا وببيال وبيت سحم جنوب العاصمة دمشق، نتيجة قصف 

 –. /سمارت "الدولة اإلسالمية"قوات النظام للمنطقة املسيطر عليها من قبل تنظيم 

25.03.2018/  

الدفاع الروس ي سيرجي شويجو ملبعوث األمم املتحدة الخاص إلبال سورية ستيفان دي قال وزير  .ه

ميستورا، يوم الخميس، إن النازحين قد يبدؤون العودة إلى الغوطة الشرقية بحلول األحد أو 

 /29.03.2018 –/رويترز  .االثنين

ألف  485يقل عن  قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقريرها الصادر اليوم إن ما ال .و

روا من أرياف حماة وإدلب وحلب إثر تقدم الحلف الروس ي السوري، وذلك بعد تنسيق  شخص ُهّجِّ

 /31.03.2018 –/شام  .صارخ بين الحلف السوري اإليراني وتنظيم الدولة اإلسالمية

 

 أخبار عن اللجوء والجاليات .2

موقعها اإللكتروني، أمس األحد، أّن ذكرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين في األردن عبر  .أ

املفوضية تعمل مع وزارة الداخلية على تصويب أوضاع الالجئين السوريين املقيمين بطريقة غير "

شرعية على األراض ي األردنية؛ من أجل تسوية أوضاعهم القانونية، وحددت لذلك مدة أقصاها 

 /05.03.2018 –/جيرون  ."أيلول/ سبتمبر القادم 27حتى 

مركز البحوث االجتماعية في البلدية "فاطمة شاهين رئيس بلدية غازي عنتاب التركية: إّن  لتقا .ب

ب الالجئين السوريين، أطلق عليه اسم )نموذج غازي عنتاب(، 
ّ

أعّد نموذًجا تعليمًيا خاًصا بطال

 –. /جيرون "وذلك بعد دراسة معّمقة للعديد من النماذج التعليمية الناجحة حول العالم

07.03.2018/  

د كلٌّ من املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئين .ج
ّ
فيليبو غراندي واملديرة التنفيذية  أك

حماية الالجئات "أنه ينبغي اتخاذ خطوات أكثر من أجل  هنرييتا فور  ملنظّمة األمم املّتحدة للطفولة

 /09.03.2018 –/جيرون  "السوريات )في لبنان( وتمكينهّن 
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مليارات  3"ية األوروبية، يوم األربعاء، عن تقديم دفعة مالية جديدة إلى تركيا تبلغ أعلنت املفوض .د

  /14.03.2018 –، في إطار مساعدتها في استقبال الالجئين السوريين على أراضيها. /جيرون "يورو

 

ا: املشهد امليداني  (4()3) خامسا

 (5) تطورات املشهد امليداني في املناطق الساخنة .1

 

 شهد امليداني في الغوطة الشرقيةتطورات امل 

قال املجلس املحلي في بلدة مسرابا بغوطة دمشق الشرقية، السبت، إن قوات النظام السوري  .أ

ا.  "النابالم"موقًعا مدنًيا في البلدة بصواريخ تحوي مادة  13استهدفت  الحارقة املحرمة دوليًّ

   /03.03.2018 –سمارت /

في املئة من  70ة إن الحكومة السورية استبعدت نحو قال مسؤول بمنظمة الصحة العاملي .ب

اإلمدادات الطبية املوجودة في شاحنات اإلغائة املتوجهة إلى الغوطة الشرقية، وذلك خالل عملية 

 /05.03.2018 –التفتيش. /رويترز 

شاحنة خرجت من دوما تحت جنح الظالم  40قال مسؤولو إغاثة إن القافلة التي تضم أكثر من  .ج

ف على املدينة من دون تفريغ اإلمدادات بالكامل خالل وجودها الذي استمر تسع ساعات. بعد قص

  /06.03.2018 –رويترز /

مدنًيا بحاالت اختناق نتيجة استنشاقهم غاز الكلور السام، في  30أصيب، مساء اإلثنين، أكثر من  .د

وأوضح الدفاع  إثر قصف قوات نظام األسد بلدة حمورية بالغوطة الشرقية للعاصمة دمشق.

 و 15املدني أن من بين املصابين 
ً

امرأة ورجلين اثنين، وأصيب شابان من متطوعي الدفاع  13طفال

 /06.03.2018 –املدني أيًضا عند قيامهم بإسعاف املصابين. /جيرون 

ا وجرح العشرات مساء األربعاء، من جراء قصف لطائرات حربية روسية على بلدة  20قتل  .ه مدنيًّ

املحرمة  "الفوسفور "رقي العاصمة السورية دمشق، تبع ذلك استهداف للبلدة بمادة حمورية ش

ا  /07.03.2018 –/سمارت  .دوليًّ

                                                             
 يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية، وما يتعلق بها.  (3)
 .تينية التي تحصل بصورة شبه يوميةال نسجل عمليات القصف واملعارك الرو   (4)
يقصد باملناطق الساخنة، املناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية كبيرة ومؤثرة، وهذه موقتة، وتتغير بين مدة   (5)

 وأخرى.
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بحاالت اختناق نتيجة الهجوم الكيماوي لقوات النظام  امدنيًّ  124وثق الدفاع املدني إصابة  .و

بيان له إن فرقه أخلت  السوري بغاز الكلور السام على منطقة سكنية في الغوطة الشرقية. وقال في

ا بينهم أكثر من مئة طفل وامرأة أصيبوا بحاالت اختناق من جراء إلقاء مروحيات النظام  124 مدنيًّ

 متفجًرا يحوي غاز الكلور السام على األحياء السكنية بين مدينة سقبا وبلدة حمورية. 
ً

برميال

 /08.03.2018 –سمارت /

أن الجيش السوري أعلن يوم االثنين أنه عثر على ورشة نسبت وكاالت أنباء روسية لعقيد سوري  .ز

 /12.03.2018 –/رويترز  .ملقاتلي املعارضة في الغوطة الشرقية تستخدم في إنتاج أسلحة كيماوية

قال الدفاع املدني في الغوطة الشرقية، إن قوات النظام استهدفت األحياء السكنية في مدينة  .ح

فر عن حاالت اختناق في صفوف املدنيين معظمهم من ، ما أس"الكلور السام"حمورية بغاز 

  /15.03.2018 –األطفال والنساء. /سمارت 

استهدفت قوات األسد مدينة زملكا بالغوطة الشرقية بعشرات الغارات الجوية بينها صواريخ  .ط

 وعشرات الجرحى وحاالت االختناق بينهم أطفال  12تحتوي الغازات السامة، حلفت أكثر من 
ً

قتيال

ساء، كما استهدفت قوات األسد مدينة حمورية وبلدة حزة بالغازات السامة التي تسببت بحاالت ون

اختناق كثيرة بين املدنيين. وتعرضت مدينة حمورية لقصف جوي وأرض ي مكثف جدا، استخدمت 

   /15.03.2018 –به صواريخ الفوسفور والنابالم الحارق والكيماوي وصواريخ الفيل.. /شام 

لس املحلي بمدينة دوما في بيان إن قوات النظام استهدفت خالل حملتها، أمس األحد، قال املج .ي

مستودعات املجلس التي تحوي مساعدات أممية، ما أدى الحتراق جزء كبير منها وإصابة عدد من 

 /19.03.2018 –الحرس واإلداريين. /سمارت 

 قال الدفاع املدني في مدينة دوما، إن راجمات الصواريخ استه .ك
ً

دفت بأكثر من أربعين صاروخا محمال

مدينة دوما، في ظل قصف جوي مكثف وتحليق مستمر للمروحيات  "الفوسفور الحارق "بمادة 

 /19.03.2018 –وطائرات النظام وروسيا. /سمارت 

ارتفع عدد القتلى الذين قضوا في مجزرة امللجأ التي نفذتها طائرات روسية عبر استهداف امللجأ  .ل

 هم  20و مدرسة دار السالم بمدينة عربين، إلى الواقع في قب
ً

 و 16قتيال
ً

سيدات. وذلك مساء  4طفال

 /20.03.2018 –/املرصد السوري  آذار/ مارس 20

ا"مدنًيا  44قتل  .م
ً
من طائرات  "النابالم الحارق "الجمعة، نتيجة قصف بمادة -ليل الخميس "حرق

 –سمارت /بالغوطة الشرقية  حربية روسية، استهدفت ملجأ في مدينة عربين املحاصرة

23.03.2018/ 

بدأ مسلحو املعارضة السوريون االنسحاب من بلدات عدة في معقلهم السابق في الغوطة الشرقية  .ن

 /24.03.2018 –رويترز / .هناكيوم السبت، ولم يتبق سوى مدينة دوما املحاصرة آخر معقل لهم 
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 و 179مدنًيا بينهم  871اليوم، إنَّ قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها   .س
ً

 123طفال

 –. /شام 2401سيدة قتلوا في الغوطة الشرقية خالل شهر من صدور قرار مجلس األمن رقم 

25.03.2018/ 

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، ان املدارس أغلقت في الغوطة الشرقية، خشية  .ع

ليفتتح األهالي مدارس غير رسمية في األقبية، لكنها  قصفها بالطائرات الروسية وطيران األسد،

مدرسة في أنحاء سورية جميعها خارج  4,000تتعرض بدورها للقصف. وكشف التقرير أن أكثر من 

 /27.03.2018 –الخدمة أو تدمرت أو تضررت، بسبب قصف النظام والطيران الروس ي. /شام 

اء، إن القوات الحكومية السورية تستعد قالت صحيفة موالية للحكومة السورية، يوم األربع .ف

في دوما، آخر مدينة يسيطر عليها مسلحو املعارضة في الغوطة الشرقية، ما لم  "ضخمة"لعملية 

 /28.03.2018 –/رويترز  .تقبل جماعة جيش اإلسالم بتسليم املنطقة

ألف شخص من مدن حرستا وزملكا وعربين في غوطة دمشق  144خرج حتى اآلن أكثر من  .ص

الشرقية، سواء نحو مراكز اإليواء في مناطق سيطرة النظام بمحيط الغوطة الشرقية وفي ريف 

مقاتل من الفصائل اإلسالمية، وقد  9500دمشق، أم نحو الشمال السوري، من ضمنهم أكثر من 

ألف مدني في املناطق التي تقدم إليها النظام في غوطة دمشق الشرقية، بينهم نحو  40بقي حوالى 

 –. /املرصد السوري مقاتل من الفصائل تحولوا إلى لجنات شعبية تابعة للنظام 1000

30.03.2018/ 

قالت هيئة األركان العامة للجيش الروس ي يوم الجمعة إنها توصلت إلى اتفاق مع مسلحين في مدينة  .ق

 /30.03.2018 –/رويترز  .دوما السورية يقض ي بانسحابهم من املدينة

م املسلحة في سورية تقارير يوم الجمعة عن أنها ستنسحب من مدينة نفت جماعة جيش اإلسال  .ر

دوما قرب دمشق بعد أن قالت روسيا إنها توصلت التفاق سينسحب املسلحون بموجبه من 

 /30.03.2018 –املدينة. /رويترز 

واصل النظام السوري حشد قواته في محيط دوما، بالتزامن مع استمرار املفاوضات بين القوات  .ش

 /31.03.2018 –سية وجيش اإلسالم، التي وصلت إلى مراحل متقدمة. /املرصد السوري الرو 

 

 تطورات املشهد امليداني في عفرين واملناطق املستهدفة بحملة غصن الزيتون 

أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، الجمعة، أن حصيلة القتلى الذين سقطوا من الجيش  .أ

 منذ بدء  157بلغت  "غصن الزيتون "وري الحر املشاركة في عملية التركي وفصائل الجيش الس
ً

قتيال

 /02.03.2018 –/سمارت  .يوًما 42العمليات العسكري قبل 
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هاجمت طائرات حربية تركية قوات موالية للحكومة السورية في أثناء الليل في قرية شمالي منطقة  .ب

 /03.03.2018 – /رويترز . شخًصا على األقل 36عفرين، ما أدى إلى مقتل 

ا قتلوا، وجرح  227الكردية األربعاء إن  "اإلدارة الذاتية"قالت  .ج آخرين منذ بدء العملية  651مدنيًّ

 "املجلس الصحي"العسكرية لتركيا والجيش السوري الحر للسيطرة على منطقة عفرين، وأوضح 

 و 167ن على في بيان، إن القتلى موزعي "اإلدارة الذاتية" لـفي منطقة عفرين التابع 
ً

  32رجال
ً

طفال

  /07.03.2018 –امرأة. /سمارت  28و

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثالثاء، إن تركيا والواليات املتحدة األميركية  .د

)قسد( من مدينة منبج شرق مدينة  "قوات سوريا الديمقراطية"ستشرفان على انسحاب عناصر 

، في حال "غصن الزيتون "رية في مدينة منبج بعد االنتهاء من عملية حلب. وهدد بتنفيذ عملية عسك

 –آذار. /سمارت  19فشلت الخطة التي ستضعها تركيا وأميركا خالل محادثات مشتركة في 

13.03.2018/ 

قال مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، يوم األربعاء، إن إمدادات املياه مقطوعة عن  .ه

سورية منذ أسبوع بعد سيطرة قوات تركية على السد الرئيس ومحطة املياه في مدينة عفرين ال

 /14.03.2018 –/رويترز  .املنطقة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح يوم األحد، بسط القوات التركية، بمساندة  .و

والسكينة رموز األمن ")الجيش السوري الحر(، السيطرة الكاملة على مدينة عفرين، وقال: إّن 

 /18.03.2018 –. /جيرون "ترفرف في مركز مدينة عفرين، بدل أعالم اإلرهاب

ألف شخص  200قالت هيفي مصطفى عضو اإلدارة الذاتية الكردية في مدينة عفرين، إن أكثر من  .ز

فروا من جراء العملية العسكرية بقيادة تركيا يعيشون بال مأوى في مناطق قريبة ويفتقرون للغذاء 

 /19.03.2018 –/رويترز  .واملاء

قال مصدر في الجيش التركي، يوم السبت، إن الجيش وحلفاءه من املسلحين السوريين فرضوا  .ح

 /24.03.2018 –. /رويترز سيطرتهم على منطقة عفرين الواقعة بالكامل

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الجمعة، إن تركيا بدأت اإلعداد لتطهير مناطق عين   .ط

 –لعرب وراس العين وتل أبيض في سورية من املسلحين وحتى الحدود العراقية /رويترز ا

30.03.2018/ 
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 تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق .2

أكدت مصادر ميدانية خاصة أن الجنرال الروس ي املسؤول عن قطاع ريف حماة الغربي، أعلم عبر  .أ

بنّية روسيا نشر  "قلعة املضيق وريفها"ي منطقة وسطاء الفصائل العسكرية والفعاليات املدنية ف

 –نقاط مراقبة روسية في املنطقة، مخيرة إياهم بين أن يتم ذلك سلمًيا أو عسكرًيا. /شام 

01.03.2018/ 

قال مسؤولون روس إن طائرة نقل عسكري روسية سقطت في سورية يوم الثالثاء، ما أدى إلى  .ب

 /06.03.2018 –شخًصا. /رويترز  39مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 

هيئة "أكد مصدر عسكري في حي القدم بدمشق، السبت، موافقة فصائل الجيش السوري الحر و .ج

/سمارت  .نحو إدلب بعد تهديدهم من قوات النظام السوري على الخروج من الحي "تحرير الشام

– 10.03.2018/ 

تل أكثر من  .د
ُ
م األسد وامليليشيات اإليرانية، يوم أمس عنصًرا وأصيب عدد آخر، من قوات نظا 30ق

الجمعة، في إثر غارات جوية ُيرجح أن طيران التحالف الدولي شّنها في محيط مدينة امليادين شرقي 

 /10.03.2018 –محافظة دير الزور. /جيرون 

في منطقة القلمون  "بغداد –دمشق "، السبت، قطعه الطريق الدولي "جيش اإلسالم"أعلن  .ه

 /10.03.2018 –/سمارت  ."حملة الغضب للغوطة"لك ضمن الشرقي، وذ

الدولة "تستمر املعارك العنيفة بين قوات النظام واملسلحين املوالين لها من جانب، وعناصر تنظيم  .و

من جانب آخر، في املنطقة الواقعة عند أطراف حيي القدم والحجر األسود في القسم  "اإلسالمية

 /13.03.2018 –صد السوري الجنوبي من العاصمة دمشق. /املر 

قال قائد موال للحكومة السورية إن قوات مؤيدة للحكومة قصفت مواقع تركية في شمال سورية،  .ز

ا على ضربة جوية تركية قتلت خمسة من مقاتليها  /14.03.2018 –/رويترز  .يوم األربعاء، ردًّ

ظام السوري في بادية ، الجمعة، مواقع لقوات الن"الدولة اإلسالمية"هاجم عناصر من تنظيم  .ح

  /16.03.2018 –امليادين وأطرف بلدتي الصالحية والجالء بريف دير الزور الشرقي. /سمارت 

آلية عسكرية، السبت، إلى مدينة عندان شمالي مدينة  100دخل رتل عسكري تركي مؤلف من  .ط

دثات املوقع في محا "تخفيف التصعيد"حلب، إلنشاء نقطة مراقبة في املدينة ضمن اتفاق 

 /17.03.2018 –. /سمارت "آستانة"

في بادية مدينة البوكمال، ( T2على محطة مهمة لضخ النفط ) "الدولة اإلسالمية"سيطر تنظيم  .ي

بعد اشتباكات مع قوات النظام السوري أدت إلى قتل وأسر عدد من قوات النظام وامليليشيات 

  /18.03.2018 –املساندة لها. /سمارت 
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حشوًدا عسكرية إلى مناطق سيطرتها شرقي نهر الفرات  "يا الديمقراطيةقوات سور "استقدمت  .ك

بدير الزور، مقابل حشود لقوات النظام السوري في الضفة املقابلة. وقال قائد مجلس دير الزور 

، إن قوات النظام ترسل تعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية من نهر "قسد"العسكري التابع لـ

 –بأي عمل عسكري على الضفة املقابلة للنهر. /سمارت  "قسد"ن هناك نية لـالفرات، نافًيا أن يكو 

20.03.2018/ 

عدد قتلى املجزرة التي وقعت يوم الثالثاء في منطقة كشكشول بين الدويلعة وجرمانا  43ارتفع إلى  .ل

في أطراف العاصمة دمشق، وذلك جراء استهدافها بالقذائف، من بينهم ثمانية قتلى من النسوة 

عنصر مسلح من املوالين لقوات النظام، وما يزال عدد القتلى مرشًحا لالرتفاع  11ألطفال ووا

 /21.03.2018 –/املرصد السوري  .جريًحا، حاالت بعضهم خطرة 35لوجود أكثر من 

على  "الدولة اإلسالمية"ارتفع عدد قتلى قوات النظام واملسلحين املوالين لها من جراء هجوم تنظيم  .م

 100جنوب دمشق الذي تمكنوا خالله السيطرة على الحي بصورة كاملة، ويرجح بلوغه حي القدم 

 /21.03.2018 –املرصد السوري / قتيل على األقل، وما يزال التنظيم يسيطر على كامل الحي.

على األقل، بينهم  20ارتفع عدد قتلى مجزرة كفربطيخ بريف إدلب التي نفذتها طائرات حربية إلى  .ن

 وا 16
ً

مرأتان، وما تزال أعداد القتلى قابلة لالزدياد لوجود جرحى بحاالت خطرة، ووجود طفال

  /21.03.2018 –مفقودين تحت األنقاض. /املرصد السوري 

مدنًيا، إضافة إلى  38ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة مدينة حارم بريف إدلب، يوم الجمعة، إلى  .س

صف الجوي الروس ي على املدينة، مساء أمس آخرين، بينهم إصابات خطرة، من جراء الق 50إصابة 

 /23.03.2018 –/جيرون  .الخميس

، عن قيام إيران ببناء منشآت عسكرية بالقرب من القواعد "تايمز أوف إسرائيل"كشفت صحيفة  .ع

الروسية في سورية، مشيرة إلى أن ذلك يعد مناورة إيرانية لتجنب استهداف تلك املنشآت خشية 

 على أن بناءها يشير إلى نية إيران تعزيز وجودها  "إسرائيل" اإلضرار بالعالقات بين
ً

وروسيا، فضال

 /25.03.2018 –العسكري في سورية. /شام 

، االثنين، على مدينة الشعفة شرقي دير الزور، بعد اشتباكات "الدولة اإلسالمية"سيطر تنظيم  .ف

 /26.03.2018لي. /سمارت في ظل غياب قوات التحالف الدو  "قوات سوريا الديمقراطية"ليلية مع 

ا روسيين اجتمعوا مع لجنة عسكرية تضم ممثلي الفصائل في بلدات  .ص
ً
قالت مصادر محلية إن ضباط

مع قوات النظام والخروج نحو الشمال السوري. وأشارت  "املصالحة"جنوب دمشق وخيروهم بين 

ين رضوخ الفصائل املصادر أن الروس أعطوا الفصائل مهلة لنهاية الشهر الجاري للرد، متوقع

 /28.03.2018 –للخروج. /سمارت 
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اندلعت اشتباكات عنيفة، ليل الجمعة، على خطوط التماس بين قوات النظام وميليشيات )قسد(  .ق

 –/جيرون  .في ريف دير الزور الغربي، ما دفع بالطرفين إلى إرسال تعزيزات إلى منطقة االشتباك

31.03.2018/ 

 

 خرائط السيطرة والنفوذ .3

 ( أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كلها.1طة رقم )الخري -

 

   29/03/2018آخر تحديث  – ة ستبلاملصدر: وكا 
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  ( أدناه تظهر توزع القوى في الغوطة الشرقية2الخريطة رقم ) -

 

   28/03/2018آخر تحديث  -املصدر: قاسيون 

 

 عفرين  -وى في ريف حلب الشمالي ( أدناه تظهر توزع الق3الخريطة رقم ) -

 

   25/03/2018آخر تحديث  –املصدر: مركز طوران 
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 ( أدناه تظهر توزع القوى في محافظة دير الزور 4الخريطة رقم ) -

 

   30/03/2018 آخر تحديث: –املصدر: نورس 

 ( أدناه تظهر توزع القوى في ريف حمص الشمالي5الخريطة رقم ) -

 

   28/03/2018 آخر تحديث: – املصدر: وكالة قاسيون 
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ا: املستجدات على مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته   سادسا

 على املستوى السياس ي .1

طالبت الحكومة السورية القوات التركية، يوم االثنين، باالنسحاب من منطقة عفرين بعد أن  .أ

 –/رويترز  .اتلين األكراد السوريينانتزعت القوات التركية السيطرة على املدينة الرئيسة في املنطقة من املق

19.03.2018/ 

 

 على املستوى العسكري  .2

 ال يوجد.

 

 على املستويات األخرى  .3

 ال يوجد

 

ا: املستجدات على مستوى املعارضة السورية ومناطق سيطرتها  ( 6) سابعا

 على املستوى السياس ي .1

من منصبه ألسباب  "سيفرياض " استقال رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية .أ

 /09.03.2018 –/سمارت  .صحية

كلف االئتالف الوطني السوري، نائب رئيس االئتالف عبد الرحمن مصطفى بتسيير أعمال االئتالف  .ب

 /09.03.2018 –سمارت /بعد استقالة رئيس االئتالف رياض سيف ألسباب صحية. 

ي البحرة عضو الهيئة العليا أصدرت منصة موسكو بياًنا، رفَضت فيه ما جاء في كلمة هاد .ج

للمفاوضات، أمام أعضاء مجلس األمن، ليل االثنين، عندما طالب الغرَب بعمل عسكري ضد 

 /13.03.2018 –دمشق خارج الشرعية الدولية. /جيرون 

، إن نظام األسد يستخدم اإلرهاب ذريعة "نصر الحريري "أكد رئيس هيئة التفاوض السوري  .د

ثوار في الغوطة الشرقية. وشدد على أن مجلس األمن أخفق بإنفاذ الستهداف مناطق سيطرة ال

                                                             
ألغراض هذا التقرير، نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد، أو يناهضه   (6)

ا )باستثناء داعش(، وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها. سياسيًّ   ا أو عسكريًّ
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األمم املتحدة تقف عاجزة عن القيام بإجراءات ملموسة "حول سورية، مضيًفا أن  2401القرار 

 /17.03.2018 –. /شام "لوقف املجازر في الغوطة وحماية املدنيين

 

 على املستوى العسكري  .2

في قرى ونقاط عدة شمالي مدينة إدلب وجنوبيها، على السبت،  "جبهة تحرير سورية"تقدمت  .أ

 –/سمارت  .، مع استمرار االشتباكات واملواجهات بين الطرفين"هيئة تحرير الشام"حساب 

03.03.2018/ 

قال الجيش السوري الحر في درعا، األحد، إنه يدرس فتح معركة باملحافظة ضد قوات النظام  .ب

 /04.03.2018 –/سمارت  .لشرقيةلتخفيف القصف عن املدنيين بالغوطة ا

أعلنت سبع كتائب عاملة في ريف إدلب، اندماجها ضمن تشكيل عسكري جديد، األحد، حمل اسم  .ج

ضد  "املعارك املهمة"التركيز سيكون على . وبحسب بيان التنظيم الجديد، فإن "كتائب أنصار هللا"

ة التخفيف عن املدنيين أو سواء كانت بحج"قوات النظام وغيره، إضافة إلى رفض املصالحات 

 /04.03.2018 –/سمارت  ."احترام القرارات الدولية

ارتفع عدد ضحايا االقتتال، بين فصيلي )هيئة تحرير الشام( و)جبهة تحرير سورية(، من املدنيين،  .د

شباط/ فبراير املاض ي، بهدف توسيع  19شخًصا على األقل، منذ بدء االقتتال بينهما في  14إلى نحو 

 /06.03.2018 –هما مناطق نفوذه، بريفي إدلب الشمالي وحلب الغربي. /جيرون كل من

تجددت االشتباكات بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سورية، يوم الخميس، بريف حلب  .ه

الغربي، استخدم الطرفان الدبابات والسالح املتوسط في املعارك الدائرة على محاور عدة، في 

تحرير الشام لحصار ريف حلب الغربي وإنهاء وجود عناصر الجبهة محاوالت متجددة من هيئة 

هناك. وتصر الهيئة على حسم املوقف عسكرًيا بريف حلب الغربي ضد فصيل الزنكي، أحد 

 /08.03.2018 –مكونات جبهة تحرير سورية، رافضة محاوالت التهدئة والتفاهم كلها. /شام 

العاملة في  اون مع فصائل الجيش السوري الحرشكل مجموعة من العسكريين املستقلين وبالتع .و

غرب مدينة حماة غرفة عمليات عسكرية استعداًدا للتصدي لقوات النظام السوري في حال حاول 

 /09.03.2018 –/سمارت  .اقتحام املنطقة

تستمر االشتباكات العنيفة بين هيئة تحرير الشام من جهة، وحركة أحرار الشام وحركة نور الدين  .ز

 /13.03.2018 –من جهة أخرى، في ريف حلب الغربي. /املرصد السوري  الزنكي

أعلنت مجموعة من كبرى فصائل )الجيش السوري الحر(، بريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي،  .ح

لته مؤخًرا 
ّ
مساء الخميس، تشكيَل )الفيلق الرابع(، لينضم إلى )الجيش الوطني السوري( الذي شك
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 –آالف مقاتل. /جيرون  10ويبلغ عديد التشكيل الجديد نحو الحكومة السورية املؤقتة. 

16.03.2018/ 

قررت كبرى فصائل الجيش السوري الحر وكتائب إسالمية عاملة شمالي حمص وجنوبي حماة،  .ط

التابع للحكومة  "الجيش الوطني السوري"تحت مظلة  "القيادة العسكرية العليا"االندماج بمسمى 

 /30.03.2018 –/سمارت   .السورية املؤقتة

 

 على املستويات األخرى  .3

هيئة "تظاهرت عشرات من نساء مدينة األتارب غربي مدينة حلب، السبت، للمطالبة بخروج  .أ

 /03.03.2018 –من املدينة. /سمارت  "جبهة تحرير سوريا"و "تحرير الشام

وشرطة هيئة األركان التابعة للحكومة السورية املؤقتة، األحد، بدء تشكيل محكمة "كشفت  .ب

 –/سمارت  .شمال مدينة حلب "الجيش الوطني السوري"عسكرية في املناطقة الخاضة لسيطرة 

04.03.2018/ 

أعلنت هيئات مدنية وعسكرية في مناطق من ريفي إدلب وحلب، في بيان االثنين، أنها ال تعترف  .ج

 /19.03.2018 –. /سمارت "هيئة تحرير الشام"كونها مشكلة من قبل  "حكومة اإلنقاذ"بـ

أعلنت منظمة فاب األميركية عن توقف عملها بإدخال مادة الطحين إلى مناطق جنوب سورية  .د

املحررة بعد حوالى خمس سنوات من عمل املنظمة، ولم تذكر املنظمة أي سبب واضح لتوقفها إال 

 /21.03.2018 –انتهاء املنحة التي كانت تعمل من خاللها. /شام 

 

ا: املستجدات على مستو 
ا
 ى القوى الكردية ومناطق سيطرتهاثامن

 على املستوى السياس ي .1

حزب سوريا  "اليوم، املؤتمر التأسيس ي األول ملا سمي بـ "قسد"عقدت قوات سوريا الديمقراطية  .أ

في مناطق سيطرتها ضمن املحافظات  PYDالواجهة السياسية الجديدة لحزب و ميليشيات  "املستقبل

ب إبراهيم القفطان رئيًسا للحزب الجديد وهفرين الشرقية، بهدف الهرب من التصنيف اإل  رهابي. وانُتخِّ

ب أعضاء اإلدارة العامة للحزب من    /27.03.2018 –عضًوا /شام  81خلف ملنصب األمين العام، وانُتخِّ
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 على املستوى العسكري  .2

ات نقلت وكالة اإلعالم الروسية عن مسؤول بمجلس األمن الروس ي قوله، يوم الخميس، إن الوالي .أ

 –/رويترز  .قاعدة عسكرية في سورية على أراض خاضعة لسيطرة األكراد 20املتحدة أقامت نحو 

01.03.2018/ 

حكمت الحبيب، إن منطقة منبج  "مجلس سوريا الديمقراطي"قال عضو الهيئة الرئاسية في  .ب

تطيع تعد من مناطق النفوذ األميركي، وال تس "قوات سوريا الديمقراطية"الواقعة تحت سيطرة 

بهذا الخصوص. وأكد أن  "تفاهمات دولية"الحكومة التركية القيام بعمل عسكري فيها، وهناك 

ة في منبج، وجودالواليات املتحدة األميركية لن تسمح لتركيا باالقتراب من قواعدها العسكرية امل

ا ملا حصل في عفرين الواقعة في مناطق النفوذ الروس ي. /سمارت 
ً
 /21.03.2018 –خالف

ال ناشطون من محافظة دير الزور، إن القوات األميركية تعزز قاعدتها العسكرية في حقل العمر ق .ج

 /22.03.2018 –/سمارت  .النفطي شرقي ضفة نهر الفرات، وهي أكبر قاعدة في املحافظة

 

 على املستويات األخرى  .3

 ال يوجد

 

ا: املستجدات على مستوى العملية السياسية  تاسعا

 عام .1

 ال يوجد

 مسار جنيف .2

يلتقي املبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، يوم الخميس في موسكو، وزير الخارجية 

موعد عقد مؤتمر جنيف "الروس ي سيرغي الفروف؛ بهدف دراسة آخر التطورات في سورية، وتحديد 

 /29.03.2018 –. /جيرون "صيغة املؤتمر وأجندة العمل فيه"، و"قائمة املشاركين فيه"، و"القادم
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 مسار آستانة .3

حددت الدول الضامنات ملباحثات آستانة حول سورية، الجمعة، موعد الجولة القادمة في منتصف 

شهر أيار املقبل بحسب بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثالث الضامنات، تركيا وروسيا وإيران. 

 /16.03.2018 –سمارت /

 

ا: املستجدات في مواقف وسياسات ال قوى اإلقليمية والدولية عاشرا

 املؤثرة 

 الوًليات املتحدة األميركية .1

أعلنت الواليات املتحدة األميركية أنها تعمل على إنشاء لجنة تحقيق جديدة في مجلس األمن الدولي،  .أ

بشأن الهجمات الكيماوية في سورية، ُيتوقع أن ُيطرح األسبوع املقبل أمام أعضاء املجلس للتصويت 

في إثر تقارير أفادت باستهداف الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق بغاز الكلور.  عليه، ويأتي ذلك

 /02.03.2018 –جيرون /

وجهت الواليات املتحدة يوم األحد أقوى اتهاماتها ملوسكو، حتى اآلن، بتورطها في قتل مدنيين  .ب

مهمة  20ن بمنطقة الغوطة الشرقية املحاصرة، قائلة إن طائرات الجيش الروس ي نفذت ما ال يقل ع

 /04.03.2018 –فبراير شباط. /رويترز  28و 24قصف يومية في الغوطة الشرقية بين 

أقرت وزارة الدفاع األميركية بأن الهجوم الذي تشنه تركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردية  .ج

 "توقف عمليات"السورية في منطقة عفرين أثر في الحرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، وأدى إلى 

 /05.03.2018 –/رويترز  .شرق سورية في

(، 57-اتهمت واشنطن روسيا، باستخدام األجواء السورية بهدف تجربة طائراتها الحربية )سوخوي  .د

 –في الوقت الذي قالت فيه موسكو إن عملية الغوطة ال تتنافى مع قرارات مجلس األمن. /جيرون 

08.03.2018/ 

رية، يوم األحد، من أن استخدام القوات الحكومية حذر وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس سو   .ه

واستشهد بتقارير غير مؤكدة عن شن هجمات بغاز  "من الحمق الشديد"الغاز سالًحا سيكون 

 /11.03.2018 –الكلور في الغوطة الشرقية وانتقد روسيا لدعمهما دمشق /رويترز 

وم االثنين، من أنه إذا تقاعس مجلس حذرت نيكي هيلي سفيرة الواليات املتحدة في األمم املتحدة، ي .و

، مثل "ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين ذلك"األمن عن اتخاذ إجراء بشأن سورية فإن واشنطن 
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ما فعلت العام املاض ي عندما أطلقت صواريخ على قاعدة جوية للحكومة السورية بسبب هجوم 

 /12.03.2018 –/رويترز  .باألسلحة الكيماوية أسفر عن سقوط قتلى

اتهمت وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( روسيا بدعمها نظاَم األسد بأنها شريكته في املجازر  .ز

روسيا توافق على وقف إطالق النار الذي "إن  "دانا وايت"بسورية. وقالت املتحدثة باسم الوزارة 

روسيا ترتكب جرائم إن ". وأضافت: "أعلنته، ولكنها تواصل دعم نظام يستمر بقتل املدنيين األبرياء

خارج القانون، فهي تسهم بدعم جرائم القتل التي ينفذها نظام األسد، وال تستهدف اإلرهابيين 

 /16.03.2018 –. /شام "التابعين للقاعدة في سورية

غ مستشاريه  .ح
ّ
قال مسؤوالن كبيران باإلدارة األميركية، يوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب بل

قوات الواليات املتحدة مبكًرا من سورية، وهو املوقف الذي قد يثير خالفات برغبته في انسحاب 

 /30.03.2018 –/رويترز  بينه وبين كثير من كبار مسؤوليه

مليون دوالر من  200قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس األميركي دونالد ترامب جمد أكثر من  .ط

رته بإعادة تقييم دور واشنطن في الحرب األموال املخصصة لجهد التعافي في سورية مع قيام إدا

 /31.03.2018 –/رويترز  الدائرة هناك.

 

 روسيا اًلتحادية .2

قال الرئيس الروس ي فالديمير بوتين، يوم الخميس، إن العملية الروسية الجارية في سورية تظهر  .أ

بعد عملية العالم يعرف اآلن أسماء كل أسلحتنا الرئيسية "زيادة قدرات بالده الدفاعية. وأضاف: 

 /01.03.2018 –/رويترز  "سورية

 من لندن وواشنطن، بأنهما تقدمان  .ب
ً

 لإلرهابيين في "اتهمت وزارة الدفاع الروسية كال
ً
دعًما وحماية

التعرف على "، مضيفة في بيان لها يوم أمس اإلثنين، أن على واشنطن "سورية، ال سيما في الغوطة

 –/جيرون  "بانتهاكات مزعومة في الغوطة الشرقيةمضمون القرار الدولي، قبل اتهام موسكو 

06.03.2018/ 

قالت روسيا، يوم الثالثاء، إن لديها معلومات بأن الواليات املتحدة تخطط لقصف الحي الذي  .ج

ا إذا شعرت بأن  تتركز فيه اإلدارات الحكومية في دمشق بذرائع ملفقة، وأضافت أنها سترد عسكريًّ

 /13.03.2018 –/رويترز  .هذا الهجومأرواح الروس في خطر من مثل 

قال رئيس غرفة العمليات في هيئة األركان الروسية، سيرغي رودسكوي، إن الواليات املتحدة  .د

تتحضر لضرب أهداف لقوات النظام بصواريخ مجنحة من أساطيلها البحرية املنتشرة في الجزء 

 /17.03.2018 –ارت الشرقي من البحر املتوسط والبحر األحمر والخليج الحربي. /سم
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عرقلت روسيا يوم االثنين اجتماًعا ملجلس األمن الدولي لبحث وضع حقوق اإلنسان في سورية.  .ه

ال نرى أي مبرر لهذا االجتماع "وقال جينادي كوزمين نائب املمثل الدائم لروسيا في األمم املتحدة 

 /19.03.2018 –ز . /رويتر"ألن حقوق اإلنسان ليست مدرجة على جدول أعمال مجلس األمن

قالت روسيا يوم الخميس إن الهجوم العسكري السوري الضخم املدعوم من روسيا في الغوطة  .و

 /29.03.2018 –الشرقية انتهى تقريًبا مع تحصن مقاتلي املعارضة في مدينة واحدة. /رويترز 

 

 دول اًلتحاد األوروبي .3

أنغيال ميركل في اتصال هاتفي يوم الخميس  اتفق الرئيس األميركي دونالد ترامب واملستشارة األملانية .أ

يوًما في سورية على  30على ضرورة تطبيق قرار مجلس األمن الدولي الذي يدعو لوقف إطالق النار 

 /02.03.2018 –/رويترز  .الفور 

طلب الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون من نظيره اإليراني حسن روحاني الضغط على الحكومة  .ب

هجمات على منطقة الغوطة الشرقية املحاصرة، والسماح بدخول املساعدات السورية إلنهاء ال

 /04.03.2018 –اإلنسانية /رويترز 

قال الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون إن بالده مستعدة لتوجيه ضربات موجهة ضد أي موقع في  .ج

 /12.03.2018 –سورية يستخدم لشن هجمات كيماوية تفض ي إلى مقتل مدنيين /رويترز 

ال وزير الخارجية الفرنس ي جان إيف لو دريان، يوم الثالثاء، إن العملية العسكرية التركية ضد ق .د

  /13.03.2018 –املسلحين األكراد بمنطقة عفرين السورية غير مبررة. /رويترز 

أعلن رئيس أركان الجيش الفرنس ي فرانسوا ليكوانتر، يوم الجمعة، أن بالده يمكنها القيام بعملية  .ه

بشكل منفرد في سورية، في حال تم استخدام األسلحة الكيماوية. وأكد أن الرئيس  عسكرية

ستتصرف على الفور، إذا استخدمت سورية "الفرنس ي إيمانويل ماكرون ما كان ليقول إن باريس 

في حالة اتصال "، لو لم يكن لدينا الوسائل للقيام بذلك، وأشار إلى بقاء بالده "أسلحة كيميائية

 /16.03.2018 –. /جيرون "املتحدة، حليفها االستراتيجي بالواليات

انتقدت املستشارة األملانية أنغيال ميركل بشدة، يوم األربعاء، الهجوم العسكري التركي في مدينة  .و

 –رويترز /عفرين، ودانت الهجمات املتواصلة للقوات السورية في منطقة الغوطة الشرقية. 

21.03.2018/ 

نس ي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إن فرنسا عرضت الوساطة بين تركيا قال مكتب الرئيس الفر  .ز

 /29.03.2018 –وقوات سوريا الديمقراطية. /رويترز 
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قالت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، إنها تشارك الواليات املتحدة األميركية برأيها أن الهجوم   .ح

غير " قسد() "الديمقراطيةقوات سوريا "العسكري التركي على مدينة منبج الخاضعة لسيطرة 

 /30.03.2018 –/سمارت  ."مقبول 

قال مصدر في الرئاسة الفرنسية، يوم الجمعة، إن فرنسا قد تزيد وجودها العسكري ملساعدة  .ط

 –التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ملحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية في سورية. /رويترز 

30.03.2018/  

  

 الدول العربية .4

إن األسد باق في السلطة، ومن غير املرجح أن يترك منصبه  "محمد بن سلمان"لي العهد السعودي قال و 

. وأضاف أنه يدعم بقاء القوات األميركية في سورية على "دمية إليران"قريًبا، متمنًيا أال يصبح األسد 

 /30.03.2018 – . /شام"الحد من طموحات إيران في توسيع نفوذها"املدى املتوسط، ألن من شأن ذلك 

 

 إيران .5

، أن إيران ستأخذ أضعاف "محسن رضائي"اعترف أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام اإليراني 

مليار دوالر على الحرب السورية من أجل املحافظة  22ما أنفقته على نظام األسد. وقال إن إيران أنفقت 

إذا أعطينا دوالرا واحدا "نطقة. وقال أيًضا: على األمن القومي اإليراني، والدفاع عن إيران ومصالحها بامل

 /01.03.2018 –/شام  "لشخص ما، فإننا سنأخذ ضعفه

 

 تركيا .6

ألف نازح  170قالت وزارة الخارجية التركية، يوم الثالثاء إن أنقرة تجهز إلقامة مخيمات إليواء  .أ

 /06.03.2018 –رويترز / .املدينةقرب مدينة إدلب وفي مناطق خاضعة لسيطرة تركيا شرقي 

يبدو أن العالم "قال وزير شؤون االتحاد األوروبي وكبير املفاوضين األتراك عمر جليك، الثالثاء،  .ب

بأسره متفق فيما يخص املأساة اإلنسانية في الغوطة الشرقية، لكن النظام )األسدي( ال يتردد حتى 

 /07.03.2018 –. /شام "في استهداف القوافل اإلغاثية

)ناتو(  "شمال األطلس ي"كي رجب طيب أردوغان، السبت، الدول األعضاء في حلف دعا الرئيس التر  .ج

 /10.03.2018 –/سمارت  .للمشاركة مع تركيا باملعارك في سورية
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وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا والواليات املتحدة ستشرفان على  قال .د

 /13.03.2018 –/رويترز  .ية من بلدة منبجانسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السور 

دولة )في إشارة إلى التحالف الدولي( تقول  70أكثر من "قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن  .ه

إنها بجانب الحل في سورية، لكن الحل ال يأتي، والسبب في ذلك وجود منافسة بدال من التركيز على 

يين من األبرياء يدفعون ثمن املفهوم السائد في املنطقة، لسوء الحظ، فإن املال ". وأضاف "الحل

 /16.03.2018 –. /شام "وهو من سيكون األكثر نفوذا

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم االثنين، أن القوات التركية ستواصل هجومها على   .و

لب األمر في شمال وحدات حماية الشعب الكردية على امتداد الحدود التركية مع سورية، وإذا تط

 /19.03.2018 -/رويترز .العراق، ما يهدد باتساع رقعة الصراع في الحرب األهلية السورية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم األربعاء، إن تركيا والواليات املتحدة توصلتا  .ز

ومناطق أخرى في شمال  إلى تفاهم وليس إلى اتفاق كامل بشأن تحقيق االستقرار في مدينة منبج

 /21.03.2018 –/رويترز  .سورية الخاضع لسيطرة األكراد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، األحد، إن الجيش التركي وفصائل الجيش السوري الحر  .ح

بالسيطرة على مدينة تل رفعت شمال حلب خالل وقت قصير.  "غصن الزيتون "ستكمل عملية 

وحدات حماية "ألميركية لتسليم إدارة مدينة منبج الخاضعة لسيطرة ودعا الواليات املتحدة ا

  /25.03.2018 –. /سمارت "أصحابها الحقيقين"الكردية لـ  "الشعب

قال مجلس األمن القومي التركي، يوم األربعاء، إن تركيا ستتخذ إجراء إذا لم ينسحب مسلحون   .ط

 /28.03.2018 –/رويترز  .لفراتعلى الفور من منطقة منبج السورية ومناطق تقع شرقي ا

في سورية،  "نهجا خاطئا"قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن فرنسا تبنت  .ي

وذلك بعد أن وعد رئيسها إيمانويل ماكرون قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها األكراد 

 /30.03.2018 –باملساعدة في إرساء االستقرار بشمال شرق سورية. /رويترز 

 

 إسرائيل .7

قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم األربعاء، إن على املنطقة بأكملها استيعاب الدرس 

 –ضد ما يشتبه في أنه مفاعل نووي سوري. /رويترز  2007من الضربة التي نفذتها إسرائيل في عام 

21.03.2018/ 

 



2018 مارس /آذارتقرير عن شهر  مرصد حرمون   

 

 

 
31 

 مات ذات الصلة  األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظ .8

قال مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان األمير زيد بن رعد الحسين، يوم الجمعة، إن  .أ

الضربات الجوية على جيب الغوطة الشرقية املحاصر في سورية، وقصف مقاتلي املعارضة 

ضاف أنه لدمشق يشكالن على األرجح جرائم حرب يجب إحالتها إلى املحكمة الجنائية الدولية. وأ

ينبغي ملرتكبي هذه الجرائم أن يعلموا أنه يجري العمل على تحديد هوياتهم، وأن ملفات تعد بهدف 

ا في املستقبل. /رويترز   /03.03.2018 –محاكمتهم جنائيًّ

بفتح تحقيق شامل ومستقل، "تبنى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، يوم االثنين، قراًرا  .ب

 /05.03.2018/. "رة في الغوطة الشرقية املحاصرةفي األحداث األخي

قال مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان األمير زيد بن رعد الحسين في كلمته أمام مجلس  .ج

حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، إن استهداف بضع مئات من مقاتلي املعارضة ال يمكن أن 

املحاوالت "لسورية في منطقة الغوطة الشرقية. وأضاف: يكون مبرًرا للهجوم الذي تشنه الحكومة ا

األخيرة لتبرير هجمات عشوائية ووحشية على مئات اآلالف من املدنيين بالحاجة إلى قتال بضع 

. وتابع: "مئات من املقاتلين، مثلما في الغوطة الشرقية، غير قابلة لالستمرار قانونيا وأخالقيا

هذه السهولة فإن الكذب سهل أيضا. مزاعم الحكومة وعندما تكون مستعدا لقتل شعبك ب"

. "السورية أنها تتخذ كل اإلجراءات لحماية السكان املدنيين إنما هي سخيفة على نحو واضح

 /07.03.2018 –رويترز /

، يوم الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار "أنطونيو غوتيريش"أعرب األمين العام لألمم املتحدة  .د

قة باستخدام نظام األسد أسلحة كيماوية ضد املدنيين. وطالب مجلس األمن بتحمل األنباء املتعل

منظمة حظر األسلحة "مسؤوليته إزاء التصدي لخطر استخدام تلك األسلحة في سورية. وقال إن 

الكيماوية ماتزال تسعى للحصول على إيضاحات بشأن األنشطة التي تجرى في مركز الدراسات 

 /09.03.2018-. /شام"تابع للنظام السوريوالبحوث العلمية، ال

هجوًما على منشآت  67قالت منظمة الصحة العاملية، يوم الجمعة، إنه تم التحقق من نحو   .ه

صحية وعاملين في املجال الطبي في سورية في يناير كانون الثاني وفبراير شباط من العام الجاري، 

نت على املنشآت 
ُ
الصحية خالل العام املاض ي بأكمله. وهو ما يعادل نصف الهجمات التي ش

  /09.03.2018 –رويترز /

قال املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئين فيليبو غراندي، الجمعة، إن السوريين  .و

باملئة من السوريين في الداخل يعيشون  69يعيشون أوضاعهم األسوأ منذ سبعة أعوام. وأوضح أن 

 90تنفق أكثر من نصف مدخولها السنوي على الطعام إلى  في فقر مدقع، ونسبة العائالت التي

، 2011باملئة، في حين إن أسعار املواد الغذائية ارتفعت ثمانية أضعاف مقارنة بمستواها قبل عام 
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فت حياة مئات اآلالف من 
ّ
بحسب موقع األمم املتحدة. وأضاف أن سبعة أعوام من الصراع كل

مليون الجئ على  5.6مغادرة منازلهم داخل سورية، ومليون شخص على  6.1األشخاص، وأجبرت 

 /09.03.2018 –البحث عن مالذ آمن في الدول املجاورة في املنطقة. /سمارت 

فيديريكا موغيريني املفوضة العليا لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية،  أكدت .ز

عن عمد، وأن القناصة يستهدفون تقصف املدنيين واملنشآت الطبية، "أن قوات نظام األسد 

 /14.03.2018 –/جيرون  "كذلك املدنيين الذين يحاولون الهرب

قال محققون تابعون لألمم املتحدة، يوم الخميس، إن قوات الحكومة السورية والقوات املتحالفة  .ح

معها استخدمت االغتصاب واالعتداء الجنس ي على النساء والفتيات والرجال في حملة ملعاقبة 

 /15.03.2018 –/رويترز  .ناطق املعارضة، وهي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانيةم

قال رئيس اللجنة الدولية ملنظمة الصليب األحمر بيتر ماورير في بيان، إن عملياتهم في سورية هي  .ط

 األكبر واألعقد على مستوى العالم. مضيًفا بأن الوضع في سورية اتسم بانتهاكات منتظمة ضد

 /16.03.2018 –القانون اإلنساني الدولي. /سمارت 

تقارير "أعلن املبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، يوم الجمعة، أن األمم املتحدة تتلقى  .ي

، ووصف الوضع الذي "بنزوح آالف املدنيين من الغوطة الشرقية، بسبب العملية العسكرية

. وأوضح في إحاطة قّدمها أمام مجلس األمن، أن "رضجحيٌم على األ "يعيشه سكان الغوطة، بأنه 

، وأشار إلى أن القرار الدولي "فقط عن شربة ماء"بعض األهالي في مدن وبلدات الغوطة يبحثون 

لم يتم "يوًما، إليصال املساعدات اإلغاثية إلى املحاصرين،  30( الذي يدعو إلى هدنة مدتها 2401)

 /17.03.2018 –. /جيرون "االلتزام به

قال مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، يوم االثنين، إن سورية تتجه  .ك

نحو تقسيم كارثي وقد تشهد عودة تنظيم الدولة اإٍلسالمية إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سلمية 

 /19.03.2018 –/رويترز  .ال تقص ي أحًدا

سان األمير زيد بن رعد الحسين مجلس األمن انتقد مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلن .ل

في الوقت  "الدفاع عن حقوق اإلنسان ومنع املزيد من الخسائر في األرواح"الدولي لتقاعسه عن 

 .الذي دخلت فيه الحرب في سورية التي حصدت أرواح حوالى نصف مليون شخص عامها الثامن

 /20.03.2018 –رويترز /

ر من مليون طفل سوري يعيشون في مختلف أنحاء ادلب ، ان أكث"اليونسيف"كشفت منظمة  .م

وسط تصعيد العنف والهجمات. ودعت في تقرير لها كل الذين يقاتلون في إدلب إلى تجنيب األطفال 

 –املصير واألهوال التي شهدها أطفال الغوطة الشرقية وعفرين وأجزاء أخرى من سورية. /شام 

23.03.2018/ 
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، من "املتحدة أن كشف فريق تحقيق تابع لألمم  .ن
ً

ا هائال محققي جرائم الحرب وناشطين جمعوا كمًّ

اإلفادات والصور ومقاطع الفيديو التي توثق الفظائع التي ارتكبتها كل األطراف، خالل الحرب في 

، موضًحا أنه سيكون من الصعب محاسبة مرتكبي الجرائم جميعهم. وأشار الفريق في "سورية

د مل"تقرير له إلى أنه  فات قضية، ويتواصل مع وحدات تحقيق في جرائم الحرب في عدد من ُيعِّ

 "الدول، من بينها دول في أوروبا، يمكن ملحاكمها ممارسة االختصاص القضائي على مستوى عاملي

   /27.03.2018 –جيرون /

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، أن املدارس أغلقت في الغوطة الشرقية، خشية  .س

بالطائرات الروسية وطيران األسد، ليفتتح األهالي مدارس غير رسمية في األقبية، لكنها  قصفها

مدرسة في أنحاء سورية جميعها خارج  4,000تتعرض بدورها للقصف. وكشف التقرير أن أكثر من 

 /27.03.2018 –الخدمة أو تدمرت أو تضررت، بسبب قصف النظام والطيران الروس ي. /شام 

، الثالثاء، إلى ضرورة إحالة ملف سورية إلى "أنطونيو غوتيريش"عام لألمم املتحدة دعا األمين ال .ع

املرتكبة في البالد منذ  "األشد خطًرا"املحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة املسؤولين عن الجرائم 

ضمان محاسبة مرتكبي االنتهاكات الخطيرة في سورية هو التزام ". وأضاف أن 2011آذار/ مارس 

 /28.03.2018 –/شام  "ب القانون الدولي، وهو أمٌر جوهري لتحقيق السالم في سوريةبموج

سورية ما "وكيل األمين العام للشؤون السياسية، في آخر يوم من واليته: إن  جيفري فيلتمان قال .ف

زالت أكبر مثال مأسوي على فشل املجتمع الدولي، في معالجة كارثة إنسانية تتعلق بالسلم واألمن 

 /30.03.2018 –/جيرون  ."وق اإلنسانوحق

 

 أخرى  .9

نفت كوريا الشمالية تعاونها مع نظام األسد في مجال األسلحة الكيماوية، وشحنها إمدادات للنظام  .أ

 –/شام  .ليتمكن إنتاج أسلحة كيماوية، بحسب وكالة األنباء املركزية الكورية التي تديرها الدولة

02.03.2018/ 
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 اإلعالمين العربي والدولي تجاه سوريةحادي عشر: إطاللة على 

 للكاتب دوغ باندو، دعا فيه إدارة الرئيس دونالد  "ناشينال إنترست". صحيفة 1
ً

األميركية نشرت مقاال

ترامب إلى إعالن النصر في سورية، وسحب القوات األميركية بصورة نهائية من هناك؛ باعتبار أن املهمة 

نجزت، وبحسب ترامب فإن عمل  ،هي القضاء على تنظيم الدولةالتي ذهبت من أجلها تلك القوات، و 
ُ
قد أ

ل  القوات وعودتها يتعلق بتنظيم الدولة حصًرا. لكن الكاتب يرى أن بعض مسؤولي ترامب يظنون أن تدخُّ

عن استمرار الوجود األميريكي في  فتيرلسون يدافع بشراسة .أميركا يتعلق بكل ش يء آخر غير تنظيم الدولة

إتاحة الفرصة إليران "، وعدم "سيطرة نظام األسد، ومواصلة معاملته الوحشية لشعبه"نع سورية، مل

 ."لتعزيز موقعها في سورية

سياسة اإلدارة التي تنطوي على التزامات واسعة ومصالح ضئيلة، ومقاتلين متعددين، "ويرى الكاتب أن 

وأدنى قدر من الرقابة، ودعم عام  وموارد غير كافية، وأهداف غير واقعية ومتضاربة، وقوى معادية،

واشنطن قد أخفقت في تحقيق أهدافها "أن . كما يرى "مفقود، ال يمكن أن تحقق شيًئا في االتجاه الصحيح

بعد القضاء على تنظيم الدولة، واستخدام األكراد في الحرب، وها هو بشار األسد ينجو ويستعيد األراض ي، 

 –/شام  "ن املعتدلين الحقيقيين الذين يمكن تقديمهم كبديلفي الوقت الذي لم يكن هناك الكثير م

01.03.2018/ 

 

 بعنوان 2
ً

موت السوريين بين املمنوع واملسموح ". الكاتبة سميرة املساملة نشرت في العربي الجديد مقاال

ا سورية  من املقتلة التي تحصل في "العالم املتحضر"تناولت فيه موقف األمم املتحدة وما يسمى بـ  ،"دوليا

 منذ سبع سنوات.

الستخدام السالح الكيماوي لقتل  "العالم املتحضر"تساءلت الكاتبة في البداية عن سبب رفض 

السوريين، بينما يتغاض ى، بقلق، عن قتلهم بكل أنواع األسلحة األخرى، مع أن قتل املدنيين هو جريمة 

م وحلفائه، روسيا وإيران، على الغوطة هي حرب في األحوال جميعها. وحرب اإلبادة التي تشنها قوات النظا

شنُّ بالسالح الكيماوي. 
ُ
 مجرد وجهة نظر تتحمل الخالف بين قادة العالم طاملا أنها ال ت

بحسب التصريحات الصاخبة املتعاقبة ملسؤولي الواليات املتحدة األميركية وفرنسا وأملانيا، فإنه ال بد 

. لكن هذه الـ إذا الشرطية سرعان ما تميع "رية، إذا ثبت ذلكعقاب مستخدمي السالح الكيماوي في سو "من 

حّول تلك التهديدات إلى سراب، 
ُ
ما يفيد بأن ما يحدث للسوريين ليس رهًنا برغبة النظام ومن "الفعل، وت

يسانده فقط، إنما هو صمت يرقى إلى مستوى الشراكة العاملية ربما في الرغبة بتدمير سورية، وتغيير وجهها 

غرافي والجغرافي، في خطوٍة تسبق استعادة تمركز كل القوى املتصارعة في منطقة الشرق األوسط من الديم

 ".بوابة سورية الضعيفة، وخالفاتها اإلثنية والطائفية واملذهبية
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األمم املتحدة مارست صمًتا مريًبا على جريمة الغوطة الشرقية، وهي تراقب الجريمة، تقول الكاتبة إن 

القاض ي بوقف إطالق النار، وانتهاك القرار يتم من روسيا،  2401ارها خاصة بعد قرارها رقم وتراقب استمر 

متابعة بذلك مخططها بالشراكة مع إيران "العضو الدائم الذي وافق عليه أساًسا، لتخرقه على الفور، 

ادرٍة منها لنسف والنظام السوري في تهجير األهالي، عبر ما سمي املمر اإلنساني الذي صنعته موسكو، بمب

ا، وهو في حقيقته ممر لكشف عار اإلنسانية، وعجز مجلس األمن عن أداء 
ً
القرار األممي، مضموًنا وتنفيذ

مهمته في حفظ السالم واألمن الدوليين، واتخاذ ما يلزم بحق مرتكبي جرائم الحرب الذين يجلسون على 

 /08.03.2018 –/العربي الجديد  ".أحد مقاعدها الدائمين

 

األميركية تناولت في إحدى افتتاحياتها، املوقف املتراخي للرئيس األميركي  "واشنطن بوست". صحيفة 3

ترامب تجاه الجرائم التي يرتكبها نظام األسد وحلفائه في سورية، وكأن ترامب منح نظام بشار األسد وروسيا 

 .الجرائم األخرى ملواصلة قصف األطفال بغاز الكلور، وقصف املستشفيات و  "رخصة مفتوحة"

أشارت االفتتاحية إلى أن القوات الروسية والسورية تواصل قصفها بال هوداة في أكثر الهجمات دموية 

يوًما  20وأشدها وحشية، وهي تستهدف املدارس واملستشفيات. وتستخدم غاز الكلور. على الرغم من مرور 

 ا. يوًم  30على قرار مجلس األمن القاض ي بوقف إطالق النار ملدة 

تستبعد الصحيفة، على الرغم من هذا التراخي كله، أن يفلت األسد من العقاب، فثمة دالئل كثيرة 

جمعها املحققون األمميون، وُسلمت ملجلس حقوق اإلنسان الذي أورد في تقريره األخير تفاصيل مروعة 

الشرقية مؤخًرا، حيث عن جرائم الحرب التي ترتكب في سورية، وبصورة خاصة تلك التي تحصل في الغوطة 

يضاف إلى الحصار والتجويع استخدام األسلحظة املحظورة، والهجمات ضد األهداف املدنية، والحرمان 

 /11.03.2018 –/شام  .الروتيني من عمليات إجالء املرض ى

 

خصت فيه أبرز الحروب الحالية وأسباب استمرارها حتى اآلن، ل تقريًرا "الغارديان". نشرت صحيفة 4

ا أورده التقرير حول سورية أن فرصة الوصول إلى سالم حقيقي تبدو بعيدة للغاية. وأفضل ما يؤّمل ومم

حالًيا، هو الوصول البطيء إلى هدنة متقلبة تتخللها وحشية مروعة؛ إذ يحاول نظام بشار األسد، مدعوًما 

 .من موسكو وطهران، إعادة سيطرته على هذا البلد املحطم

ا أنه على الرغم من إجبار )داعش( على الخروج من األراض ي السورية جميعها جاء في التقرير أيضً 

تقريًبا، فإنَّ جماعات إسالمية متطرفة أخرى ما تزال نشطة للغاية، بما في ذلك هيئة )تحرير الشام( 

 من الوال 
ً

ا وتمويال يات املرتبطة بـ)القاعدة(. وما تزال جماعات املعارضة املسلحة تتلقى دعًما لوجستيًّ

املتحدة وتركيا، ودول خليجية كثيرة. واستولت جماعة كردية على مساحات من األرض في الشمال الشرقي. 

 . وفشلت املساعي املتتالية كلها في مفاوضات السالم
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إنَّ الحرب السورية لطاملا كانت شديدة التعقيد، وتعود "يقول التقرير: وحول سبب استمرار الحرب 

ية، وطائفية وأيدلوجية وعرقية. وهذا التداخل وحده من شأنه إطالة أمد أي نزاع، جذورها ألسباب إقليم

حتى دون تدخل الفاعلين اإلقليميين والدوليين. وقد ُهمشت األمم املتحدة بفعل سياسات القوة تلك، 

 ضخمة، وبلد محطم، سوف يحتاج إلى ما يصل إلى 
ً
وتراجعت الواليات املتحدة. والنتيجة كانت معاناة

 ."تريليون دوالر إلعادة بنائه، لو سلمنا بإمكانية الوصول التفاق سالم

 /12.03.2018 –/ساسة  ."إنَّ العالم بأسره قد شعر باآلثار السامة لهذا الصراع"يختم التقرير بالقول: 

 

  "هل نسمي هذا نصراا؟". تحت عنوان 5
ً

تناول االنتصار املزعوم الذي يدعيه  نشرت الغارديان مقاال

 سد، وحالة الرعب والقلق والريبة التي تسود السوريين من الطرفين كليهما. األ 

 حالة الالجئين الخارجين من الغوطة بعد األهوال التي مرت بهم 
ً
يائسون وجائعون "وصف املقال بداية

ة، وخائفون، مش ى املهجرون الجدد في سورية في رحلٍة إلى املجهول، بعد مرورهم بالشرطة العسكرية الروسي

  ."باتجاه الجنود املوالين الذين بدؤوا عملية التدقيق في أسمائهم

ت سنون األمل بالنسبة إلى السوريين الثائرين، واستبدل بها الخوف والتسليم، ووصل الناس إلى 
ّ
لقد ول

 "الدمار، واملعارضة املعادية لألسد، املمزقة واملهترئة التي حفزتها االحتجاجات، لم تنجح في كسب الحرب

ادعاء "القيادة السورية أوكلت الدفاع عنها إلى روسيا وإيران، لذلك فإن إن أما الدولة فتحولت إلى شبح، و 

 والحقيق أن ".بشار األسد بأنه قد استعاد السيادة جعله مثل )اإلمبراطور العاري(، الذي ال يستره خيط

قوى إقليمية من العيار الثقيل، هناك جيش وطني، وجيش في الظل، وإسالميون، وجهاديون، ووكالء، و "

 ."وقوى عاملية، كلها متجذرة بعمق، وتحاول تشكيل الصراع بما يناسب مصالحها

أما النظام الدولي الذي كان من املفترض أن يوقف هذه املأساة، فكان الغائب األكبر، وظهر أنه مشلول 

 عاجز. 

وى اإلقليمية والدولية، وبدأت أصبح الصراع على سورية صراًعا مستعصًيا، بالنسبة إلى الق

الصدامات املباشرة بينها، لكن يبدو من الصعب لجمها، كما يبدو أن كل أصحاب املصلحة مترددون في 

 .التخلي عن مصالحهم، أمام الخطر املاثل أمامهم

 الحرب التي ال تتقيد بأي ضابٍط في سورية،"يختم الكاتب مقاله بنظرة متشائمة إلى مستقبل سورية، فـ

بددت أي حديٍث ذي معنى عن املصالحة، في الوقت الحالي، فاملظلوميات، سواء بين املهزومين أو 

املنتصرين، ما تزال عميقة ومن دون عالج، )...( إن كيفية إعادة البالد مرة أخرى إلى التعايش، بالرغم من 

 بالنسبة إلى أولئك الذين ما زالوا يدفنون شبابهم، 
ً
أو يقومون بنصب خيام جديدة في اآلالم، ليست أولوية

جيرون / ."أراض ي غير مألوفة. كما أنها ال تهم هؤالء الذين يخوضون حروًبا جديدة على أرٍض ممزقة تماًما

– 19.03.2018/ 
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الفرنسية، الخميس، عن لقاء عقد في شهر كانون الثاني/ يناير املاض ي،  "لوموند". كشفت صحيفة 6

للنظام اللواء علي مملوك، ونظيره اإليطالي ألبرتو ماننتي في العاصمة بين رئيس جهاز األمن القومي 

ا 
ً
اإليطالية، حيث وصل مملوك إلى روما على متن طائرة خاصة وفرتها السلطات اإليطالية، ما يعد خرق

للعقوبات األوروبية املفروضة على سورية، وخصوًصا حظر زيارات املسؤولين السوريين إلى الدول 

 .األوروبية

، وأشارت إلى أن الحكومة اإليطالية لم تتجاوب "صفعة للضحايا"، وصفت زيارة مملوك بأنها "لوموند"الـ

من دعوة  "اشمئزازها"مع محاوالتها للحصول على تعليق حول الزيارة، في حين عّبرت منظمات حقوقية عن 

 .روما للواء مملوك

ء من فرنسا، التي رفعت دعوى حول ذلك، وكشفت الصحيفة أن رد الفعل الوحيد حول هذه الزيارة جا

ليست على علم باالتصاالت "في حين اكتفت رئيسة الدبلوماسية األوروبية فيديريكا موغيريني بالقول، إنها 

 /29.03.2018 –/شام  "السرية بين أجهزة االستخبارات السورية واإليطالية

 

 بعنوان:  CNN. شبكة 7
ً

 "لهولو كست وأوقفوا املجزرة في سوريةتعلموا من ا"اإلخبارية نشرت مقاال

أقام مقارنة بين الفظائع التي يرتكبها نظام األسد في سورية، وتلك التي ارتكبتها النازية، ويرى أن الفظائع 

متشابهة واملجرمون متشابهون، لكن الفرق أن العالم أصبح متبلد املشاعر، وغير مباٍل باملجازر التي تحصل 

 في سورية.   

قال إلى تشابه بين ما حصل في الغوطة وبين الهولوكوست، فالدكتاتور السوري بشار األسد، يشير امل

استخدم، مثل هتلر، الغاز السام ضد املدنيين. ومثل هتلر، يستخدم األسد التجويع سالًحا ضد املدنيين، 

ديمير بوتين كما يستخدم األسد تكتيكات األرض املحروقة في حرب خاطفة، إلى جانب شريكه الهمجي فال 

 .الرئيس الروس ي، من خالل استهداف املستشفيات واملخابز واملدارس

م األسد حتى أساليب التعذيب النازية، فهو يحرق املعتقلين املقتولين في املحارق، وربما كان 
ّ
لقد تعل

 .قتهذا مصير عشرات اآلالف من املدنيين الذين اختفوا قسًرا، ولم ُيسمع عنهم أي ش يء منذ ذلك الو 

الفرق في الحالتين هو أن التطور التقني واستخدام وسائل التواصل االجتماعي أتاح للعالم متابعة ما 

 .يجري في سورية عن كثب، ورؤية أطفال سورية يبكون ويتضرعون للعالم عس ى أن يسمعهم

 للشك"
ً

جّرم البشرية كلها. إنها تثبُت، بما ال يدع مجاال
ُ
، أن صانعي إن أشرطة الفيديو من سورية ت

السياسة في جميع أنحاء العالم يعرفون بعمليات القتل التي تحدث هناك. ملاذا يستمر العالم في السماح 

 ؟"ال تبالي"، إلى "لن تتكرر أبًدا"بحدوث فظائع جماعية؟ ملاذا تحّولت إعالنات أن املحرقة 
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، رغم أن آلة الحرب النازية كانت ال يبدو التاريخ لطيًفا تجاه التراخي العاملي مع فظائع الهولوكوست"

ر مثل الجيل الذي سمح باستمرار 
َ
ذك

ُ
أقوى بكثير، وأن األدلة كانت أقلَّ توافًرا. من املؤكد أننا ال نريد أن ن

 
ً
 /31.03.2018 –/جيرون  ".هذه الفظائع، وأن تصبح طبيعية

 

 ثاني عشر: تقدير موقف 

يرانية على الغوطة، أو باألدق على القسم األكبر منها، هذا الشهر سيطر النظام السوري وامليليشيات اإل 

وبقيت جيوب، وسيطر األتراك على عفرين شمال سورية، وقبل نهاية الشهر تّوجت الواليات املتحدة 

 االرتباك امليداني السوري، وأعلنت أن لديها نّية لالنسحاب من سورية لتسليم األمر لدول أخرى لم تذكرها.

، اضطر مقاتلو املعارضة في الغوطة الشرقية 2018شباط/ فبراير  25أت في بعد حملة حربية بد

للتوقيع على اتفاقات تقض ي بتسليم املناطق واحدة تلو األخرى، وبدأت عمليات التهجير القسري، التي يمهر 

فض ي إلى تغيير ديموغرافي ُيسعد إيران ويحقق أهدافها التكتيكية، وال 
ُ
يهم روسيا بها النظام السوري، والتي ت

 التي ترى أن وجود ميليشيات النظام وأخرى تتبع إليران أفضل من سيطرة املعارضة املسلحة.

بعد هذه االتفاقات، بدأت عمليات التهجير من الغوطة التي يعيش فيها نحًوا من أربعمائة ألف سوري، 

مام إلى صف املوالين بعضهم، وهو يعني بلغة النظام االنض "تسوية أوضاع"نحو إدلب بصورة خاصة، أو 

واملشاركة في قتل الشعب، والتجنيد من أجل بقاء النظام واستمراره، وهو ما يعده النظام انتصاًرا يتغنى 

به بوسائل إعالمه، انتصار ُيشّرد مئات ألوف البشر، بطريقة ال توصف إال بجريمة حرب وفق مواثيق 

 ية.وتوصيفات األمم املتحدة والشرائع الحقوقية واإلنسان

الذي صدر  2401، وانتهكوا القرار األممي األحدث رقم "تخفيض التصعيد"انتهك النظام والروس اتفاق 

، ويدعو إلى وقف إطالق النار، كما ارتكبا جرائم حرب موصوفة ومجازر 2018في أواخر شباط/ فبراير 

م اآلخر من النساء، من دون موثقة باالسم، وقتال أكثر من ألف من املدنيين، نحو ربعهم من األطفال وربعه

أن يصدر عن املجتمع الدولي أي رد فعل جدي يتجاوز التنديد اللفظي، ومن دون أي رد فعل من قبل 

للمعارضة السورية التي باتت تراها تخسر  "صديقة"الواليات املتحدة التي من املفترض أنها ذات ذراع طولى و

 نيين، الجبهة املقابلة للجبهة األميركية في سورية.معاقلها األخيرة لصالح النظام والروس واإليرا

باملقابل، وفي الشمال السوري، سيطرت فصائل املعارضة املسلحة املدعومة من تركيا على مدينة 

عفرين، وغادرت املدينة امليليشيات الكردية التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي كلها، من دون أن 

ًضا، الحليف الداعم لألذرع العسكرية لهذا الحزب، وال شك في أن األمر تم أيًضا تعترض الواليات املتحدة أي

بموافقة مع روسيا، أو باألدق صفقة أسكتت الروس، ووافقت مناهضة روسيا للسياسة األميركية في 

 سورية.
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ى األتراك السيطرة الروسية )عبر النظام 
ّ
ى الروس السيطرة التركية على عفرين، كما غط

ّ
لقد غط

السوري وامليليشيات اإليرانية( على الغوطة، وكالهما عمل كما لو أنه يرد الجميل لآلخر. الفرق أن تركيا لم 

دّمر عفرين على رؤوس أصحابها وأهلها، بينما فعلت روسيا والنظام السوري ذلك في الغوطة الشرقية، 
ُ
ت

ًيا، وهو فرق ناتج عن اختالف األهداف، فالنظام وإيران وروسيا بدرجة أق
ّ
ل، يفضلون تدمير الغوطة كل

لسبب يتعلق بأمن العاصمة التي ُيحاول النظام السوري تحصينها وحماية مداخلها، ولسبب استثماري 

يتعلق بعملية إعادة اإلعمار التي يطمحون إلى أن تترافق مع عملية تغيير ديموغرافي الزمة لهم، بينما هدف 

اد الديمقراطي الكردي، املرتبط بحزب العمال الكردستاني، تركيا هو إبعاد خطر ميليشيات حزب االتح

ل قلًقا لألمن القومي التركي.
ّ
 واملصنف إرهابًيا في تركيا، وُيشك

هذان الحدثان، قلبا بعض املوازين لصالح الحلف الثالثي، حلف آستانة وسوتش ي، روسيا وإيران 

له عملًيا 
ّ
مث

ُ
الواليات املتحدة، التي لم تتغير  -قريًبا فقطوت-وتركيا، على حساب التحالف الدولي الذي ت

تموضعاتها الجغرافية، وتراجعت هيمنتها مع تراجع سيطرة امليليشيات الكردية، وتراجع سيطرة املعارضة 

 السورية املسلحة.

ولزيادة األمور سوًءا، أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، عن قرار باالنسحاب من سورية وترك 

د أسئلة أكثر مما قّدم أجوبة، وزاد من حيرة املعارضة األطراف األخ
ّ
رى تهتم باألمر، ذلك القرار الذي ول

 السورية وخوفها من القرار األميركي على الرغم من نفي الخارجية األميركية لدقته، وارتباكها في تفسيره.

حّير جاء بعد ساعات من تأكيدات وزارة الدفاع الروس
ُ
ية قياَم البنتاغون بنشر هذا املوقف األميركي امل

معدات وأسلحة ثقيلة في قاعدة التنف في الجنوب الشرقي لسورية، وبعد أسابيع قليلة من الكشف عن 

استراتيجية أميركية جديدة في سورية، وفي صلبها االحتفاظ بوجود عسكري أميركي مستدام فيها، وبعد أيام 

ردن من أجل سورية، ضم دول مفصلية مرتبطة من دعوة الواليات املتحدة إلى اجتماع عاجل في األ 

إلى  -لم تحصل-باملشروع األميركي، وبعد تسريبات عن نّية الواليات املتحدة توجيه ضربة عسكرية قاسية 

 النظام السوري.

من الصعب فهم املوقف األميركي، الذي أتاح املجال لتركيا بالسيطرة على جزء مهم من الشمال السوري 

الكردي، وأتاح املجال لروسيا وإيران والنظام السوري بالسيطرة على محيط العاصمة  على حساب الحليف

دمشق بالكامل تقريًبا، ومن الصعب الفهم كيف تريد أميركا محاربة النفوذ اإليراني في املنطقة، وفسح 

ا إسرائيلًيا "خفض التصعيد"املجال لها بالتمدد حتى في مناطق 
ً
أحمر، ثم  في جنوب سورية، التي تعد خط

سلمها 
ُ
أخيًرا من الصعب فالهم كيف تريد الواليات املتحدة االنسحاب من منطقة حدودية مع العراق، لت

ا ملليشيات عراقية موالية لطهران.  تلقائيًّ

من الواضح أن الدول املتدخلة في الشأن السوري جميعها تسير في تنفيذ خططها وأهدافها، وتستبيح 

ال يعير النظام السوري أي أهمية النتهاك السيادة السورية، فهو يرى اإليرانيين دم السوريين وتسترخصه، و 
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حيط بالعاصمة كلها، وُيطّوقونها، واألتراك 
ُ
يتمددون حول دمشق، ويسيطرون على املناطق التي ت

ُيسيطرون على عفرين وما حولها، ويقولون إنهم مستمرون في تنظيفهم املناطق الحدودية الشمالية، 

س يسيطرون على األجواء السورية، ويتحكمون بقرار النظام السياس ي، واألميركيون ينتهكون األجواء والرو 

رّجح أن يستمر املوقف األميركي 
ُ
السورية، ويسيطرون على املناطق االستراتيجية الغنية بالنفط. ومن امل

 غامًضا غير مفهوم ألجل أطول.

أجل مصلحتها، والنظام السوري ُيسّهل للجميع ما  كل الدول املتدخلة عسكرًيا في سورية تعمل من

يريدون، ويقدم لهم سورية فريسة سهلة يمزقونها ويستبيحونها ويدمروها، فقط حتى يضمن استمرار 

وجوده، ويضمن أال يحصل السوريون على أي حق من حقوقهم املشروعة بوصفهم شعًبا له كل الحق في 

 حياة حّرة كريمة.
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