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واشتباكات تدور في محيطه وصواريخ غراد  45لثوار يفشلون محاولة النظام استعادة البرج ا:ال�ذقية03.04.2014  
ورئيس أركان الجيش السوري يزور مناطق الشمال والبھلولية وزيزف  تسقط على مواقع للنظام في بلدة قسطل معاف

الثوار في ريف إدلب الجنوبي يطلقون معركة صدى اQنفال من أجل تحرير خان شيخون والنظام يستھدف  :إدلب .الMذقاني
غارات جوية وصاروخ أرض أرض على المليحة  7النظام يشن  :دمشق . سيارة تقل مدنيين في بزيت في جسر الشغور

حالة  50كي واQمويين والمربع اQمني في كفرسوسة وواشتباكات بين الثوار وقواته تدور ھناك وقذائف الثوار تسقط على المال
اشتباكات في السفيرة وقصف  :حلب .اختناق تسجل في جوبر جراء إطMق النظام غارات سامة والطيران يغير على دوما

 :درعا.تقدم للثوار على جبھة النقارين والشيخ نجار في حلب.والحيديرية وبعيدين والميسرالصاخور وھنانوا بالبراميل على 

إسقاط طائرة حربية قرب مطار  :حمص  اشتباكات بين الثوار وقوات النظام في محيط فرع المخابرات الجوية في درعا
قوات النظام تواجه مقاومة أثناء محاولتھا  :حماة .شھداء في قصف على الغنطو 10التيفور واشتباكات قرب بلدة الھجانة و

اaبراھيمي   .شتباكات في مركدةمن داعش في ا 20سقوط  :الحسكة .ويتكبد خسائر كبيرة في مورك اقتحام بلدة الكريم
 .سفيرة أمريكا إلى اQمم تقول إن اQزمة السورية ھي اQسوء في تاريخ اaنسانية   .يدعو لوقف قف الحرب وعودة الMجئين

ا�ئتMف يشترط موافقة النظام على .في الحكومة المؤقتة يدعو لتقديم السMح من أجل استمرار معركة الساحل  وزير الدفاع
أرمينيا تكذب .العربي فشل مجلس اQمن مرده لصراع مصالح بين روسيا وأمريكا  .3كومة انتقالية من أجل حضور جنيفح

مجلس اQمن يجتمع لمناقشة مستقبل العملية السياسية في سوريا   .ادعاءات روسيا والنظام بقتل الثوار مواطنين أرمن في كسب
 :الخارجية السورية تقول .لبحر للمساعدة في تدمير الترسانة الكيماوية السوريةجندي ألماني يرسلون إلى ا 300فرقاطة و .



 .مفوضية الMجئين تقول إن عدد الMجئين السوريين في لبنان تجاوز عتبة المليون .لروسيا أولوية إعادة اaعمار في سوريا

� نسعى aبقاء اQسد  :جية اaيرانية الخار .بانكي مون يدعو واشنطن وموسكو للضغط من أجل استئناف محادثات جنيف
 .من الرعايا الروس 1000وزارة الطوارئ الروسية تقول إنھا قامت بإجMء  .Qجل غير مسمى ونرفض إسقاط النظام بالقوة

  .عنصرا من عناصر النظام 658نقطة خMل شھر آذار وقتلوا  32قام الثوار بتحرير 

إنه محاولة لرفع معنويات القرى ويقولون  45:الثوار ينفون استعادة النظام للبرج ال�ذقية: 01.04.2014
في  45حالش حاولوا التسلل إلى القمة عنصرا من  40  كما ويؤكدون سقوطالمؤيدة وقوات النظام المتقھقرة 

على يد أنصار  82محاولة �ستعادتھا. اشتباكات في قسطل معاف والمشرفة وتدمير عربة و دبابة تـ 
وغارات جوية  .اشتباكات في البدروسيةالثوار يقصفون البھلولية ورأس البسيط والقرداحة بصواريخ غراد  الشام.

والنظام يغلق مطار جبلة ويسحب جنودا من  وروسيا قلقة مما يجري في كسب مستمرة على جبل التركمان
:استھداف مواقع دمشق . وتمرد في قوات النظام ضد ا�لتحاق للقتال في جبھة الساحل الجنوب باتجاه الساحل

وشھداء بصواريخ يطلقھا النظام على جوبر واشتباكات على جبھة داريا الغربية.   للنظم وسط دمشق بقذائف ثقيلة
في براميل متفجرة على معارة اQرتيق وقذيفة ھاون تسقط على حي  شھيدا بينھم أطفال 14: سقوط حلب

الموكامبو تسفر عن إصابات وقصف عنيف على بلدة كفرحمرة. قصف على دارة عزة والثوار يستھدفون قوات 
لجوز : الثوار يضربون حواجز أورم اإدلب النظام في الراشدين واشتباكات في محيط المخابرات الجوية.

والنظام يقصف البشيرة وتل السلطان ويغير ويعترضون قوافل دعم متجھة الMذقية والقياسات في ريف إدلب 
غارة جوية على ريف حماة الشمالي. وزير الخارجية اQمريكية ينفي  20يطلق  :النظامحماةعلى خان شيخون. 

مMيين جنيه دعما  5وزير الخارجية البريطاني يعلن عن   استعداد بMده لتزويد الثوار بمضادات الطيران.
 3يف لمؤسسة إنعاش.اaبراھيمي يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الروسي واQمريكي من أجل التمھيد لجن

:إيران نائب رئيس ا!ركان ا�يرانيإذا غيرت موسكو موقفھا.  3وا�ئتMف يقول: ندرس المشاركة في جنيف 
وزير العدل  المتحدث باسم الخارجية الفرنسية يدين قصف النظام المستمر على كسب.  تدعم اQسد بM حدود.

: التسوية السياسية ھي الحل الوحيد ليام ھيغوالكويتي يرفض اتھامات أمريكا بدعم بMده لqرھاب في سوريا. 
سيارة إسعاف إلى حلب وتقوم بمشروع بناء معمل لrوكسجين في  15لrزمة في سوريا. الحكومة المؤقتة ترسل 

 دير الزور.

 

: الثوار إدلب. الحسكة وتمثل بجثث الثوار  دة فيداعش تستولي على بلدة المرك: 29.03.2014
وسط استھداف يستھدفون مقرات فوعا بثMث سيارات مفخخة و� يزالون يحاصرون حواجز خان شيخون 

بينھم أطفال  14بلغ عدد ضحيا الموت جوعا في مخيم اليرموك . لحاجز الخزانات أكبر الحواجز في البلدة 
يسفر  انفجار سيارة مفخخة في بلدة عرسال اaفراج عن صحفيين إسبانيين كانا محتجزين في سوريا. ونساء.

 . عن مقتل ثMث من الجيش اللبناني

: الشبيحة يقتحمون أحياء الصليبة والمشروع والبازار وأحياء أخرى وھيئة ال�ذقية: 29.03.2014
أركان الجيش الحر تعلن عن غرفة عمليات مشتركة في الساحل والثوار يقتحمون بلدة المشرفة ويطلقون 

ت مع النظام تدور في البدروسية وقسطل معاف بينما طيران صواريخ غراد على منطقة الدعتور واشتباكا
النظام يغير على كسب وبيت عوان والحكومة الثورية المؤقتة تقدم نصف مليون دو�ر دعما لمعركة الساحل 

واشتباكات تسجل في :الثوار يضربون رتM عسكريا على طريق حلب الMذقية قرب القرقور في إدلب . إدلب
والطيران يغير على محيط خان شيخون في محاولة لفك الحصار عن نقاطه العسكرية الفوعة 

شھداء في قصف على الزبداني ونزوح كبير لrھالي من رأس المعرة وفليطة نحو عرسال اللبنانية    :دمشق.
في اQمويين واشتباكات على مدخل بيت سحم فيما قافلة  . سقوط قذيفة ھاون على مبنى ھيئة اQركان



مقتل عناصر من حالش وقوات النظام على جبھتي : حلبمساعدات إنسانية تدخل إلى الغوطة الشرقية . 
 9: درعاجباء الشيعية في الراشدين في حلب. وفي خان الوزير ومقتل رئيس حركة الن  الشيخ نجار وعزيزة

 : داعش تعلن عن مقتل أميرھا العسكري في اشتباكات قرب مركدة.الحسكةشھداء في قصف على طفس. 
توجيه ضربة عسكرية ضد النظام : أوباماقوات اQسايش الكردية تفرض تأشيرة دخول إلى تركيا والعراق . 

وذلك بعد ان قلد الناشطة الحقوقية السعودية مھا  السوري دون الدخول في معركة طويلة اQمد لن يكون مفيدا
المنيف جائزة أشجع امرأة (وھي جائزة منحتھا إياھا الخارجية اQمريكية غيابيا بحضور السيدة ميشيل أوباما) 

التدھور. موالون للنظام يھددون بإبادة التركمان وطردھم   . اQمم تقول إن أحوال الMجئين تتجه إلى مزيد من
سفراء أمريكا وبريطانيا ولوكسمبورغ يتھمون النظام بعرقلة وصول المساعدات اaنسانية إلى   ا.من سوري

المناطق المتضررة والخارجية الروسية تصف قرار ھيئة حقوق اaنسان بالمتحيز. انفجار سيارة مفخخة على 
. تسريبات تقول إن تركيا تدرس احتمالية تدخلھا عسكريا في سورياحاجز للجيش اللبناني في جرود عرسال. 

بريطانيا تبدأ العمل ببرنامج لرعاية من ھم أكثر تضررا من اQزمة السورية ويشمل البرنامج رعاية الفتيات 
الجربا يعلن عن نية  الموحيات تلقي جثث قتلة نيل الزھراء بالمظMت ليM.وذوب ا�حتياجات الخاصة.

  . أمھات حزب هللا يوقعن ورقة تنازل عن أو�دھن ا�ئتMف إصدار جوازات سفر خM شھرين 

: ال�ذقية .داعش تدمر ضريح أويس القرني: الرقة:)رير الساحلجمعة النفير لتح( 28.03.2014

عنصرا للنظام في  60الثوار يقتلون أكثر من  .الشبيحة ينتقمون لفشلھم في المعارك من اQھالي في الMذقية
 .فوعة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام الثوار يسيطرون على عدة أبنية في :إدلب .منطقة النبعين 

ن تركيا تخلق ذرائع من أجل تدخل تريبات تقول إ .أنجيلينا جولي تزور مساكن Qيتام الثورة في لبنان
النصرة تعدم سعوديين بتھمة  .الجعفري يتھم تركيا بمساعدة المقاتلين في ريف الMذقية .عسكري في سوريا

  .لقتال مع داعشا

مقتل العميد عماد إسماعيل قائد عمليات النظام في كسب والثوار يسيطرون  :ال�ذقية:  27.03.2014
الجبھة اaسMمية تعلن عن مقتل  .على مرصد خربة سو�س والنظام يقصف كسب بالمدفعية والصواريخ

طيران النظام الحربي عل قرية  شھيدا في غارة جوية شنھا 15شبيحا في محيط منطقة النبعين وسقوط  40
شخصا قضوا جراء  12 :درعا .الطيران يلقي براميل على قبتان الجبل  :حلب .الكبير في التركمان

 :جماة .انفجار سيارة مفخخة والنظام يخلي المنازل في محيط فرع اQمن العسكري في نوى تمھيدا لتفجيرھا

الجبھة اaسMمية تنسف منز�  :دير الزور .من عناصر المخابرات الجوية في كمين قرب اللطامنة  4مقتل 
اشتباكات على المتحلق الجنوبي وأطراف ساحة  :دمشق .يقيم فيه عناصر قوات النظام في الرصافة

لى قصف ع :الحسكة .شھداء في غارة جوية على بلدة مھين  :حمص .العباسيين والنظام يقصف دوما
سقوط صواريخ على بابM داغ في تركيا مصدرھا سوريا ووزير الخارجية  .شارع الستين في الحسكة

الطيران الحربي ينفذ غارات جوية على جرود بلدة .التركي يؤكد استعداد بMده للرد على التھديدات السورية
أعضاء في  .لجامعة العربية العراق يرفض حضور اQمانة العامة لMئتMف اجتماعات ا  .عرسال اللبنانية

  مجلس الشيوخ يتھمون أوباما بعدم امتMك استراتيجيه واضحة إزاء اQزمة في سوريا

: قمة الكويت خرجت بإدانة جرائم النظام مع تزايد ملحوظ بموضوع اaرھاب وتفشل في 26.03.2014
ومتھم بجرائم حرب) ينفي على صفحته نبأ   ضياء اQسد (�عب كمال أجسام مقعد سوريا لMئتMف.منح 

بلغ حجم خسائر  يطرون على بلدة النبعين.ثوار الMذقية يس مقتله ويتوعد المعارضة ونساءھا وأطفالھا بالرد.
 دبابة واليوم يتكبد النظام المزيد من الخسائر. 18النظام في مورك حتى اليوم 



والنظام يقصف كسب والسمرا فيما الثوار  45يسيطرون على برج الـ  الثوارال�ذقية:: 25.03.2014
يطلقون غراد على مقرات النظام في المدينة والنظام يعمد لتجنيد النازحين بالقوة وخروج رتل عسكري من 

ستكما� لنصر الساحل من أجل تحرير جسر معركة االثوار يطلقون إدلب: مطار حماة متجھا نحو الMذقية.
والثوار يستھدفون الحواجز الشرقية من مدينة إدلب ويسيطرون على معمل سادكوب ويضربون في الشغور 

أريحا رتM كان اتجه لنجدة الMذقية والطيران الحربي يغير على محيط خان شيخون في الريف الجنوبي 
الثوار حماة : : شھداء وجرحى في قصف على جبل بدور.حلبي . وعلى بلدة رام الحمدان في الريف الشمال

: اشتباكات في محيط تاميكو في دمشق   .يستھدفون سيارة تابعة لقوات النظام بعبوة ناسفة في حي الحاضر
سيارة مفخخة تستھدف قوات النظام في جاسم ومقتل  درعا:المليحة والثوار يسيطرون على نقاط عسكرية . 

صواريخ من اQراضي السورية تسقط على قرى حورتعلد   ود في اشتباكات في المنشية.جن 7ضابط وجرح 
موقعا في المناطق المحررة في حلب  340وبريتال اللبنانية. ھيومان رايتس واتش تقول إن النظام استھدف 

ن ممارسات القمة العربية في الكويت تناقش الوضع في سوريا وأمراء قطر والكويت يدينو  ببراميل متفجرة.
النظام . ولي العھد السعودي يجب تغيير ميزان القوى على اQرض في سوريا. اQمين العام للجامعة يقول إن 

: على المجتمع الجربااQزمة السورية � تھدد فقط سوريا بل المنطقة والنظام مسؤول عن فشل المفاوضات. 
الرئيس اللبناني يقول إن   استئناف المفاوضات . الدولي تسليم سفارات النظام والرئيس الروسي يؤكد ضرورة

% من سكان لبنان وأصبحوا خطرا وجوديا على البلد. بانكي مون يحث 30الMجئين السوريين باتوا يشكلون 
  الدول العربية على مؤازرة روسيا وأمريكا في الجھود من أجل استئناف المفاوضات.

ثوار الMذقية يسيطرون على قريتي كسب وسمرا بالكامل وسفن النظام تقصف  ال�ذقية:: 24.03.2014
الثوار في مناطق ا�شتباك فيما الطيران يقصف أوتستراد الMذقية واشتباكات تجري حاليا في قسطل معاف 

والشبيحة يطلقون وكوم الحطب وخربة سولدس في الريف الشمالي وصواريخ غراد على بلدة القرداحة 
: الثوار يستھدفون معاقل النظام في الزھراء وعكرمة حمص. رصاصا طائشا في تشييع ھMل اQسد

 7:الثوار يدمرون مبنى تتمركز فيه قوات الشبيحة في قرية فوعة ويسيطرون على إدلب بصواريخ غراد.
أشخاص في برميل سقط عليھم و انسحاب  6يخون التي قتل فيھا اليوم عائلة من حواجز في محيط بلدة خان ش

الثوار يسيطرون على حاجز التقاطع غرب أتربا ويدمرون عربة  حلب:  رتل من المسطومة باتجاه الMذقية.
قة : الثوار يسقطون طائرة استطMع في منطدمشقللنظام في كمين ويقتلون عشرين عنصرا كانوا على متنھا. 

غارات جوية على الرحيبة في القلمون واشتباكات تدور رحاھا على  7دروشا في ريف دمشق والنظام يشن 
دير شخصا في قرية الشموطة.  12: قوات النظام ترتكب مجزرة ضحيتھا حماةأطراف حي العباسيين. 

:غارة جوية على جسر ةالرق: الثوار يسيطرون على بلدة التبني في دير الزور بعد اشتباكات مع داعش.الزور
. وزراء الخارجية العرب يحثون لبنان على تحمل   مقتل أمير داعش أبو أسامة العراقيالفرات . الحسكة:

مليون  2.6وأن  أعباء النازحين السوريين. بانكي مون يقول إن إيصال المساعدات لمستحقيھا مسألة صعبة
مليون شخص بحاجة لمساعدات. المبعوث اQممي يستبعد  9.3شخص غادروا سوريا ويؤكد بانكي مون أن 

استئناف المفاوضات بين النظام والمعارضة.جون كيري يأمل أن � تؤثر مسألة القرم على تعاون روسيا في 
 يين في اQردن.تحطيم الكيماوي. قطر تخصص مبلغا من المال لعMج الجرحى السور

النظام يقصف الكسوة وجرح عدد من المدنيين أثناء أنباء عن مقتل ضياء اQسد :دمشق:23.03.2014
 النظام يعتقل قائد عملياته على جبھة الشيخ سعيد :حلب  استMمھم مساعدات إنسانية في مخيم اليرموك.

شخصا والثوار  12وطيران حربي يقصف ضھرة عواد في ريف حلب ومجزرة في السكري ضحيتھا 
الة الشرق يسيطرون على مدخل حلب الشمالي ومركز قيادة الشرطة ويحررون أسواق الجاز وص

في الليرمون والنظام يشن ثMث غارات جوية على محيط فرع المخابرات الجوية في جمعية   اQوسط



: صاروخ أرض أرض على حي الرشيدية. وزير الخارجية القطري يطالب بقرار دولي دير الزور الزھراء .
: الثوار يقصفون اQمن ذقيةال�لوقف فوري aطMق النار في سوريا. طيران حربي يغير على أم الميادين. 

ومعرج أورال (المسؤول ومقتل رئيس الدفاع الوطني ھMل اQسد السياسي وقيادة الشرطة والمربع اQمني 
عن مجزرة بانياس) في اشتباكات كسب وابنه يرد بإطMق نار عشوائي على المباني السكنية واعتقا�ت في 

والجيش التركي يسقط طائرة يبة والثوار يسيطرون على تل مشرف وجبل النسر ومحارس في الحليبية الصل
ادعى أنھا اخترقت اQجواء التركية اQمر الذي نفته دمشق والجيش السوري رد بضرب مواقع حربية 

ق وتركيا لضبط النفس. الجيش الحر أتبع اليوم بإعMنه بدء عسكرية في يلداغي داخل تركيا وإيران تدعو دمش
 4الثوار يسيطرون على  إدلب: معركة أمھات الشھداء على الجبھة الغربية واستھلھا بھجوم على البھلولية.

 5000والنظام يقتلع حواجز عسكرية في خان شيخون ومحيطھا ھي غدير ومعرزاف وسيرياتيل وطبيش 
غارات جوية على النعيمة وغرز  درعا:من أجل تحصين مواقعه ھناك. آ�ف من أشجار الزيتون في إدلب 

: اشتباكات بين داعش والقوات الكردية الرقةوالحر يستھدف اجتماعا لحالش وقوات النظام في بصرى الشام. 
 ليم مقعد سوريا في الجامعة إلى المعارضة السورية.في تل أبيض . وزراء الخارجية العرب يفشلون في تس
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