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 :
ا

 الوضع الدولي واإلقليمي الخاص بسوريةأوًل

 تشرين 28 الجمعة موغيريني، فيديريكا األوروبي لالتحاد الخارجية والشؤون لألمن العليا املمثلة قالت

 الجهات مع التواصل إطار“ في األسبوع هذا اإلثنين والسعودية إيران زيارة تعتزم إنها ،2016األول/ أكتوبر 

 .”السورية األزمة بشأن املنطقة في الرئيسية الفاعلة

 اقتربت روسية مقاتلة إن 2016األول/ أكتوبر  تشرين 28 الجمعة يوم يةميركاأل  الدفاع وزارةفي  مسؤول قال

  .سورية فوق  املتحدة الوًليات تقوده الذي للتحالف تابعة طائرة من متعمد غير بشكل

 أغلبية أن ،إندبندنت لصحيفة حصري  استطالع كشف تشرين األول/ أكتوبر الشهر هذامن  سابق وقت في

 .الشرقية حلب مزقت التي الحرب في املدنيين معاناة لوقف سورية في آخر إجراءا  تؤيد البريطاني الشعب

 28 الجمعة هاتفي، اتصال خالل كيري  جون  يميركاأل  ونظيره ًلفروف سيرغي الروس ي الخارجية وزير واصل

  .حلب حول  األوضاع تسوية ذلك في بما ،سورية في الصراع حل سبل مناقشة ،األول/ أكتوبر تشرين

 لقذيفتي ،األول/ أكتوبر تشرين 28 يوم تعرضت، دمشقفي  الروسية السفارة بأن الروسية الخارجية أفادت

 وقد. فقط مادية بأضرار وتسببتا ،املسلحة املعارضة لسيطرة الخاضعة جوبر ضاحية من أطلقتا هاون،

  .القصف ذلك ،األول/ أكتوبر تشرين 29 السبت الدولي، األمن مجلس دان

 28 في استهدفت التي النيران أن ،رودسكوي  سيرغي الروسية العامة األركان في العمليات إدارة رئيس أعلن

 ”املعتدلة للمعارضة“ تخضع منطقة من أطلقت حلب، في األندلس حيفي  مدرسة تشرين األول/ أكتوبر

 .املدنيين منا ضحاي وأوقعت

 هيئة به توجهت طلب على تعليقه معرض في الروس ي الرئيس باسم الصحفي الناطق بيسكوف دميتري  قال

 2016األول/ أكتوبر  تشرين 28 الجمعة الجوية الضربات استئناف بشأن بوتين الرئيس إلى العامة األركان

 .الراهن الوقت في مفيد غيرا أمرا  حلب في الجوية الغارات استئناف د  يع الروس ي الرئيس إن الشرقية حلب في

 نظيريه مع موسكو في األول/ أكتوبر تشرين 28 الجمعة ًلفروف، سيرغي الروس ي، الخارجية وزير بحث

 املؤتمر في ًلفروف وقال .اإلرهاب ملحاربة الجهود تكثيف ظريف جواد محمد واإليراني املعلم وليد السوري

 الغربية الدول  إن“ و النهاية، حتى اإلرهابيين تصفية يجب“ املحادثات هذه أعقب الذي املشترك الصحفي

 ”.للسكان اإلنساني الوضع تدهور  عن املسؤولية منا جزءا  تتحمل ،سورية ضد عقوبات فرضت التي
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 موسكو رفض عن ،األول/ أكتوبر تشرين 28 الجمعة الروس ي، الخارجية وزير نائب غاتيلوف غينادي أعرب

 في القضية هذه األطراف بعض استغالل إلىا مشيرا  سورية في يةكيماو ال الهجمات في التحقيق لتسييس

 .السورية الحكومة على الضغط

األول/ أكتوبر  تشرين 28 الجمعة ،كوناشينكوف إيغور  اللواء الروسية الدفاع وزارة باسم املتحدث أعلن-

 .إدلب بمحافظة حاس قرية فوق  األول/ أكتوبر تشرين 26 األربعاء يوم روسية طائرة أي تحلق لم أنه 2016

 أن فيسبوك على صفحتها على زاخاروفا ماريا الروسية الخارجية وزارة باسم الرسمية املتحدثة ادعت فيما

 جانب من مفبركة كمبيوتر، رسومات محض هي إدلب محافظة في حاس ملدرسة املزعوم القصف

  .البريطانية اإلندبندنت وصحيفة القطرية الجزيرة وقناة ”ينشطاالن“

 طائرات ،2016األول/ أكتوبر  تشرين 28 الجمعة بجنيف، املتحدة األمم لدى روسيا ممثلية اتهمت وأخيرا،

  .سورية في والطبية املدنية التحتية والبنى املرافق بقصف الدولي التحالف

 بمحافظة حاس قرية في مدرسة قصف ،العبارات بأشد صحفي، بيان في الدولي، األمن مجلس أعضاء دان

 28 الجمعة يوم حلب من الغربي الجزء في مدرسة على الهجوم دان كما ،تشرين األول/ أكتوبر 26 في إدلب

  .2016األول/ أكتوبر  تشرين

 على وداعميه( السوري) النظام هجمات“ أن ،2016األول/ أكتوبر  تشرين 29 السبت ،أميركي مسؤول أعلن

 أقوالها، وليس روسيا تصرفات مراقبة نواصل أننا علىا مشددا  ،”الروسية التصريحات رغم مستمرة حلب

 اتفاقات بموجب حرب جريمة يعد ما ،”الحرب فيا سالحا  التجويع باستخدام“ النظام املسؤول واتهم

  .جنيف

 ،األول/ أكتوبر تشرين 29 السبت في املتحدة، األمم لدى الدائم الروس ي املندوب ،تشوركين فيتالي جدد

 والزمر ”النصرة”و ”داعش“ على الحاسمة بالحرب ،سورية في العنف وقف جانب إلى التام، بالده تمسك

 جوانب جميع في واشنطن، فيهم بمن شركائها مع للتعاون  منفتحة موسكو وأن شاكلتهما، علىالتي  األخرى 

  .اًللتزامات واحترام املساواة أساس على سورية، في األزمة تسوية

 الرئيس أكد طهران، في موغريني فيدريكا األوروبي لالتحاد الخارجية السياسة منسقة استقباله خالل

 ا اهتماما  تولي إيران“ أن روحاني حسن اإليراني
ا
 سورية أراض ي ووحدة اإلرهاب ومكافحة األمن إلرساءا بالغ

  .”حسبف السوري الشعب وصوت برأي مستقبلها وضمان الوطنية وسيادتها
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 املساعدات أن 2016األول/ أكتوبر  تشرين 29 السبت يوم الصادرة األملانية ”بوست راينيشه“ كشفت

 يعيشون  سوري مليون  قرابة أصل من فقط،في املئة 10 نحوإلى   إًل الجاري  الشهر خالل تصل لم اإلغاثية

  .املعونات إلى للغاية ملحة حاجةفي  وهم منطقة 29 في

 املحاذية عنتاب غازي  في وحداتها إلى عسكرية تعزيزات ،2016األول/ أكتوبر  تشرين 30 األحد تركيا، أرسلت

 هذه أن أمنية مصادر عن ونقل عسكرية، ولوازم وأفراد ودبابات مصفحة سيارات وتضمنت ،لسورية

 .جرابلس منطقة في ”داعش“ تنظيم تستهدف التي التطهير عمليات في ستستخدم التعزيزات

 وخاصة الغربيون، شركاؤنا يصل ،سورية في يجري  ما ضوء في“ ًلفروف سيرغي الروس ي الخارجية وزير قال

 الهمجية مثل كلمات واستخدام العلنية اإلساءة حد إلى الهستيرية نوباتهم في البريطانيون  وكذلك يون ميركاأل 

  ”.الحرب وجريمة

 إن األول/ أكتوبر تشرين 30 األحد الروسية الدفاع وزارة باسم الرسمي الناطق ،كوناشينكوف إيغور  قال

 فيما ا،يوما  عشر ثالثة والط حلب أجواء في طلعات أي تنفذ لم والسورية الروسية الحربية الطائرات“

 األحياء استهدفت ضربات 9 فقط املاض ي اليوم غضون  في واشنطن بقيادة الدولي التحالف طائرات وجهت

 ”.نسمة املليون  ذات املوصل في السكنية

األول/ أكتوبر  تشرين 30 يوم ،مستورا دي فانيست سورية إلى املعني العام لألمين الخاص املبعوث أبدى

 املعارضة من جانب عشوائي بشكل أطلقت التي الصواريخ من الكبير العدد إزاء وصدمته استياءه 2016

 .املاضية ساعة واألربعين الثماني خالل حلب غرب في مدنية ضواحي على املسلحة

 ،-2016تشرين الثاني/ نوفمبر  2016األول/ أكتوبر  تشرين 31 ثنيناإل اليوم لواشنطن، اتهاماتها مجددا 

 السورية املعارضة فصل في ترغب ًل املتحدة الوًليات إن ًلفروف سيرغي الروس ي الخارجية وزير قال

 جبهة“ مع متواطئين حلب يشرق في املتمركزين املعارضة من املسلحين جميع عد كما اإلرهابيين، عن املعتدلة

 .”النصرة

 مستقبل بشأن توافق إلى التوصل في األمن مجلس فشل ،األول/ أكتوبر تشرين 31 اًلثنين موسكو، أعلنت

 مندوب ،وعد   ،سورية في ”الكيماوي “ بشأن املتحدة واألمم يةكيماو ال األسلحة حظر ملنظمة املشتركة اآللية

 سبب األمن مجلس أعضاء بعض لدى املسيس النهج تشوركين، فيتالي املتحدة، األمم لدى الدائم روسيا

 .الفشل
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 اآللية مهمة تمديد بقرار ،2016األول/ أكتوبر  تشرين 31 ثنيناإل ،الدولي األمن مجلس اكتفى وبالتالي

 ملدة سوريةب الكيماوي  استخدام في للتحقيق يةكيماو ال األسلحة حظر ومنظمة املتحدة األمم بين املشتركة

 ا يوما  18
ا

 .تشرين الثاني/ نوفمبر 18 في مهمتها لتنتهي عام من بدًل

 ميناء في روسية بحرية قاعدة بإقامة الخاصة السورية الروسية اًلتفاقية عرض روس ي برملاني مصدر رجح

 املقبل األسبوع مطلع الروس ي النواب مجلس على السوري، طرطوس

 ،دولغوف قسطنطين الروسية الخارجية في القانون  وسيادة والديمقراطية اإلنسان حقوق  مفوض أعلن

 انتهاك على واشنطن تقوده الذي التحالف فعل رد تنتظر موسكو أن ،2016األول/ أكتوبر  تشرين 31 يوم

  .السوريين املدنيين وقتل اإلنسان حقوق 

 مدني إياد تقديم ،2016األول/ أكتوبر  تشرين 31 اإلثنين اإلسالمي، التعاون  ملنظمة العامة األمانة أعلنت

 وزير العثيمين، أحمد بن يوسف السعودية رشحت فيما للمنظمة، عام كأمين منصبه من استقالته

 .لهاا جديدا ا عاما ا أمينا  األسبق، اًلجتماعية الشؤون

 بدء البنتاغون  نية تشرين األول/ أكتوبر 31 ثنيناإل كوك، بيتر يةميركاأل  الدفاع وزارة باسم املتحدث أكد

 على املحافظة املهم من وأن. ”اسابيع خالل“ داعش قبضة من السورية الرقة مدينة استعادة عمليات

 .املوصل معركة أثناءفي  داعش على الضغط

 التركية القوات إن ،2016األول/ أكتوبر  تشرين 30 األحد اليوم التركي، الجيش عن صادر بيان ذكر

 ب“ مليليشيا مواقع وأربعة ،”داعش“ لتنظيما موقعا  وتسعين تسعة قصفت الحر السوري للجيش املساندة

 .الشمالي حلب ريف في ،”د ي

 في املهدد التراث حفظ ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  1 الثالثاء هوًلند فرنسوا الفرنس ي الرئيس اقترح

 .فرنسا شمال في 2019 في افتتاحه ويتوقع اللوفر متحف يبنيه محفوظات مركز في سوريةو  العراق

 ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  1 اإلثنين أمس الرسمي، موقعها على نشرته بيان في الكندية الحكومة أعلنت

 املفوضية ترعاه الذي الالجئين توطين إعادة برنامج ضمن ،2017 عام خالل ًلجئ 300 استقبال تعتزم أنها

  .الالجئين لشؤون املتحدة لألمم السامية
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تشرين  1 الثالثاء كيري، جون  يميركاأل  الخارجية وزير مع هاتفي حديث في عون، ميشال اللبناني الرئيس أكد

 في الوضع علىا إيجابا  سينعكس السورية لألزمة سريع سياس ي حل إلى الوصول “ أن ،2016الثاني/ نوفمبر 

 .”السوريين النازحين ملأساة حل إيجاد يخص فيما سيما ًل جوانبه، مختلف من لبنان

 في الروس العسكريين أن ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  1 الثالثاء ،شويغو سيرغي الروس ي الدفاع وزير أكد

 بدء تؤخر ”املعتدلة املعارضة“ خطوات وأن يوما، ستة عشر منذ حلب في الطيران يستخدمون  ًل سورية

 حلب في املدنيين عشرات يقتلون  املسلحين أنا مضيفا  مسمى، غير أجل إلى سورية في السياسية العملية

 الرئيس باسم الرسمي الناطق ،بيسكوف دميتري  أكد كما. اإلنسانية املمرات من اًلقتراب ملحاولةا يوميا 

  .هجماتهم املسلحون  استأنف ما إذا املستحيل من ضرب حلب في الهدنة فرض إعادة أن الروس ي

 ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  1 الثالثاء كيربي، جون  ية،ميركاأل  الخارجية باسم املتحدث قال أخرى  جهة من

 األسد( بشار) يكون  أن نريد وًل مسمى، غير أجل إلى السياسية اللقاءات بإرجاء روسيا مثل نفكر ًل نحن“

 ”.البعيد املدى على سورية من اجزءا 

 في أكار خلوص ي التركي نظيره مع غيراسيموف فاليري  الجنرال الروسية العامة األركان هيئة رئيس بحث

 بين الفصل ضرورة على وشدد ،السورية حلب مدينة في الوضع الثاني تشرين / نوفمبر 1 الثالثاء موسكو

  ".املعتدلة“ املعارضة وفصائل النصرة جبهة

 الذي التحالف عمليات أن ،تشرين الثاني/ نوفمبر 1 في بوغدانوف، ميخائيل الخارجية وزير نائب أكد

 مجلس من تكليف أو السورية الحكومة بموافقة تتم ًل ألنها مقبولة غير“ سورية في املتحدة الوًليات تقوده

 .”الدولي األمن

 دبابات لقصف تعرض حلب في مكتبها أن تشرين األول/ أكتوبر 31 اًلثنين يوم بيان في املتحدة األمم أعلنت

 .بالقصف محددة جهة تتهم ولم ضحايا، سقوط عن تتحدث لم لكنها العليا، هبقاتط فيا أضرارا  ألحق

 بين خالفات وجود إلى ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  2 أوغلو، جاويش مولود التركي الخارجية وزير أشار

 ،املعارضة توحيد يمكن ًل“ أنه علىا مشددا  األسد، بشار السوري النظام رئيس مصير بشأن وروسيا بالده

 .”شخص ألف 500 من أكثر مقتل عن مسؤولاألسد  ونظام

ل مستعدة بالده إن ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  2 ،األربعاء ،إردوغان طيب رجب التركي الرئيس قال  لتحم 

  .املنطقة تعيشها التي التطورات ظل في وأكثر أكبر مسؤوليات
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 بالده لقوات تفقدية زيارة ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  2 األربعاء شيق،يإ فكري  التركي، الدفاع وزير أجرى 

ي بالده قوات ن  أ وصرح سورية مع الحدود على  تركيا ن  أو  الحدودية، املناطق في وجه أكمل على واجبها تؤد 

 .املنطقة في تحدث قد التي اًلحتماًلت جميعل مستعدة

. قريب الرقة تطويق إن ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  2 األربعاء كارتر، آشتون  يميركاأل  الدفاع وزير قال

 .ذلك في أنقرة تلعبه أن يمكن الذي الدور  بشأن مستمرة األتراك املسؤولين مع اللقاءات أن إلى وأشار

 بارتكاب السوري النظام ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  2 ربعاءاأل ، ميركل أنجيال األملانية املستشارة اتهمت

 تجاهل هذه الجرائم. املمكن من ليس إنه وقالت اإلنسانية، ضد جرائم

 بينهم ،”القاعدة“ تنظيم من 6 مقتل ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  2 األربعاء ،يةميركاأل  الدفاع وزارة أعلنت

  طيار، بدون  لطائرات غارتين في واليمن، سورية في قياديان،

 .الجمعة يوم حلب في ساعات 10 ملدة إنسانية تهدئة تطبيق عن الروسية األركان هيئة أعلنت

 التواصل قنوات أن ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  2 ربعاءاأل  ًلفروف، سيرغي الروس ي الخارجية وزير أكد 

 أمله عنا معربا  حلب في األوضاع حول  وًلسيما ”قائمة ًلتزال“ سورية بشأن يةميركاأل  املتحدة الوًليات مع

 .”السابقة املرات في جرى  كما اًلتفاقات عن واشنطن تتخلى وأًل نتائج تحقيق إلى بالتوصل“

 تنظيم مسلحي انتقال احتمال من ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  2، األربعاء اليوم الدولي األمن مجلس حذر

 .املوصل مدينة لتحرير الجارية العسكرية العملية وطأة تحت ،سورية إلى العراق في ”داعش“

 إطالق وقف إن ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  3 في شتاينماير، والتر فرانك األملاني، الخارجية وزير قال

 جاء ،هناك للناس اإلنسانية املساعدات إليصال ”تكفي ًل“ الجمعةا غدا  ساعات عشر ملدة سورية في النار

 للمفاوضات العليا للهيئة العام املنسق حجاب، رياض لقائه عقب شتاينماير، نشره خطي، بيان في ذلك

 .برلين العاصمة في السورية

 القامشلي مدينة يصل نفق على ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  3 الخميس يوم التركية، السلطات عثرت

 وذراعها ”كا كا بي“ منظمة مسلحو حفره تركيا، شرقي جنوب ماردين، بوًلية ”نصيبين“ بقضاء السورية

 .املعدات ونقل سوريةو  تركيا بين للتنقل متر، 400 بطول  ،”د ي ب“ السوري
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 التعليق ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  3 الخميس تونر، مارك ية،ميركاأل  الخارجية باسم املتحدث رفض

 أن سبق التي منبج مغادرة على الكردية الشعب حماية وحدات إرغام نقرةأو  واشنطن نية عن تقارير على

  "داعش". مسلحي من انتزعتها

تشرين الثاني/  3 في دوريان، جون  الجوي  العقيد ،”داعش“ ملحاربة الدولي التحالف باسم املتحدث أكد

 شمال في قرية 50 تحرير من السورية املعارضة مع بالتعاون  تمكنت التركية القوات أن ،2016نوفمبر 

 .تطهيرهافي  للبدءا تمهيدا  الرقة عزل  عمليات من كجزء سورية

 روسيا من عسكريين مسؤولين إن 2016تشرين الثاني/ نوفمبر  3 الخميس يوم روسية أنباء وكاًلت قالت

 التحالف وطائرات الروسية الحربية الطائرات سالمة لضمان إضافية إجراءات ناقشوا املتحدة والوًليات

 .املتحدة الوًليات تقوده الذي

د  املعارضة مقاتلي من حلب مدينة ”تطهير”بـ ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  3 الخميس روس ي، برملاني هد 

  .الروس ي الرئيس عنها أعلن التي الجديدة الهدنة نهاية مع املدينة يغادروا لم ما السورية،

 نإ ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  3 الخميس ،بيسكوف دميتري  الروسية الرئاسة باسم املتحدث قال

 على سورية في الوضع الروس ي األمن مجلس في الدائمين األعضاء مع بحث بوتين فالديمير الروس ي الرئيس

 .اإلنسانية الهدنة قرار خلفية

 3 الخميس تعرضت، الروسية الفضائية الجوية للقوات تابعة مروحية أن الروسية الدفاع وزارة أكدت

 .السورية تدمر قرب مسلحين من جانب الهاون  بقذائف لقصف ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر 

 تتوجه ”كاليبر“ نوع من بصواريخ ةاملزود   ”غريغوروفيتش األميرال“ فرقاطة أن روس ي أمني مصدر أعلن

  .سورية سواحل قرب الروسية الحربية السفن مجموعة إلى لالنضمام املتوسط البحر إلى الخميس

 مصر“ إن قولها ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  3 في صحفية، مصادر عن اإليرانية تسنيم وكالة نقلت

 الحكومة معارك في للمشاركة سورية إلى قوات وإرسال العسكرية املساعدات تقديم على حريصة أصبحت

 مضيفة ”السعودية العربية واململكة مصر بين املواقف في خالفات ظهرت أن بعد اإلرهابيين، ضد السورية

 نفى حين في .ببعيد ليس مستقبل فيا رسميا  التنسيقات هذه عن ستعلنان واملصرية السورية الحكومتين أن

 إيفاد بشأن أنباء من دترد   ما ،تشرين الثاني/ نوفمبر 3 الخميس املصري، بالجيش مسؤول عسكري  مصدر

 .”اإلرهاب محاربة“ في النظام قوات مع للتنسيق سورية إلى مصرية عسكرية قوات
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ا:   السورية، السياسية والعسكريةحراك املعارضة ثانيا

بقصف صاروخي  2016األول/ أكتوبر  تشرين 28استهدف مقاتلو املعارضة السورية صباح اليوم الجمعة 

كإشارة ًلنطالق  ،من مواقع لقوات النظام السوري في محيط األحياء الشرقية ملدينة حلبا مكثف عددا 

عدة خرجت في األحياء ظاهرات توتزامنت مع املعركة  .الحصار عنهاكسر إلى عملية عسكرية جديدة تهدف 

 .املحاصرة

مدينة جبلة، حيث محيط في استهدفت املعارضة املسلحة بستة صواريخ غراد مطار حميميم العسكري 

سقط صاروخان داخل املطار وصاروخان في قرية بديروتان وآخران في قريتي عين شقاق والشراشير، ما 

  .إلى مشفى مدينة جبلة أدى لسقوط جرحى تم نقلهم

في حلب، سيطرت قوات املعارضة على معمل الكرتون ومناشر منيان وحاجزي الصورة ودشم الدواليب 

  شقة، ثم سيطرت على ضاحية األسد 1070وساتر املستودع وكتلة مباني مشروع 
ا
بعد فرار قوات  كاملة

عشرات القتلى والجرحى في سقوط  إلىشقة، أدت  3000النظام منها. ودارت معارك على أطراف مشروع 

صفوف قوات النظام. وكانت قوات املعارضة قد استهدفت في بداية املعركة مواقع قوات النظام في مراكز 

القيادة ومطار النيرب العسكري بصواريخ الغراد والقذائف الثقيلة لشل حركة الطيران. وتمكنت في اليوم 

 .العراقية ”النجباء“وحركة  ”حزب هللا“يات األول من أسر عدد من قوات النظام وميليش

على الكتيبة املهجورة الواقعة بين مخيم خان الشيح وبلدة  النظاموفي ريف دمشق الغربي، سيطرت قوات 

وبذلك تكون قد فصلت املنطقتين عن بعضهما ضمن إطار سعيها لتهجير أهالي املنطقة بعد تضييق  ،زاكية

 .الحصار عليهم

، اشتباكات على عدة نقاط من املحور الغربي ملدينة حلب الذي تشرين األول/ أكتوبر 29دارت، يوم السبت 

يشهد منذ يوم الجمعة معارك عنيفة، حيث سيطرت قوات املعارضة على كازية وقرية منيان وعلى املبنى 

شقة، بعد  3000وع األصفر في منطقة منيان اًلستراتيجية، كما كسرت خطوط الدفاع األولى في مشر 

استهداف تحصينات قوات النظام األسد بسيارات مفخخة. وكانت الحصيلة مصرع العشرات من قوات 

  .النظام، وامليليشيات املوالية

 .”خناصر –ثريا أ“من قوات النظام بعد استهداف رتل عسكري على طريق ا مقتل اثني عشر عنصرا 
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 تشرين 30 في ،وأكدت ،حلب ها في األحياء الغربية بمدينةواصلت قوات املعارضة السورية املسلحة تقدم

 1070سيطرتها على ضاحية األسد وتقدمها نحو الحمدانية وسيف الدولة ومشروع  2016األول/ أكتوبر 

 .شقة سكنية

انتهاء املرحلة األولى من معركة فك  2016األول/ أكتوبر  تشرين 30أعلنت املعارضة السورية املسلحة في 

عن حلب، وقد سيطرت املعارضة على مبان في أحياء حلب الجديدة غربي املدينة، كما قصفت الحصار 

  .بكثافة قوات النظام املتمركزة في األكاديمية العسكرية

أعلنت غرفة عمليات جيش الفتح في البيان اًلول ملعركة حلب الكبرى كال من حلب الجديدة ومشروع 

ذاعة واإل لعامرية وأحياء حلب القديمة وسوق الهال واملشارقة شقة والحمدانية وسيف الدولة وا 3000

 .وصالح الدين مناطق عسكرية يطبق عليها حظر التجوال

ثر إفي بين فصائل املعارضة وقوات النظام على جبهات الغوطة الشرقية ا دارت اشتباكات عنيفة جدا 

 .حمص-النساء وأتوستراد دمشق  على جبهات الريحان والشيفونية من محوري سجنخير األ محاوًلت تقدم 

، في العاصمة 2016تشرين الثاني/ نوفمبر  1؛ يوم الثالثاء وغلوأبحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش 

 ،القطرية الدوحة؛ مع رياض حجاب املنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، آخر تطورات الوضع السوري

 .السورية حيث جدد جاويش أوغلو دعم تركيا للمعارضة

أن تعزيز روسيا قواتها بالبحر املتوسط  2016تشرين الثاني/ نوفمبر  1في  صرح عدة معارضين سوريين

  ،مرتبط بتصريح وزير دفاعها سيرغي شويغو
ا

أن روسيا لم تكن وا عد  و بسورية، ا سلميا  الذي استبعد حال

 .البداية ذمن حل سياس ي  إيجاد في ترغب 

، إلى الكف عن إطالق 2016تشرين الثاني/ نوفمبر  2 الحر األمم املتحدة، فيدعا قادة من الجيش السوري 

الجيش ن إفي مناطق سيطرة نظام األسد في حلب، وقالوا دين وجو املتصريحات تتهمهم بقصف املدنيين 

  .الحر يقوم بتأمين الحماية للمدنيين

ت قوات املعارضة السورية، يوم األربعاء  ا لقوات النظام على 2016بر تشرين الثاني/ نوفم 2صد  ، هجوما

  .بريف محافظة الالذقية ”جبل األكراد“محور 
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وتجمع  ”نور الدين الزنكي“بين حركة  ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  2دارت اشتباكات، مساء األربعاء 

عدة ، العاملين في مدينة حلب، وتم تطويق الحادثة وحل اإلشكال بين الفصيلين بعد ”فاستقم كما أمرت“

 .ساعات

نظيم تاستعاد الجيش الحر العامل في إطار درع الفرات خمس قرى في ريف حلب الشمالي بعد أن كان 

 .قد سيطر عليها ”داعش“

انية من معركة فك عن بدء املرحلة الث 2016تشرين الثاني/ نوفمبر  3أعلنت فصائل املعارضة السورية 

بحلب وريفها وريف دمشق وإدلب. وقد بدأت هذه  بينما سقط قتلى وجرحى جراء قصفالحصار عن حلب 

وتفجير عربة مفخخة  ،املرحلة باستهداف تحصينات قوات النظام في حلب الجديدة بسيارتين مفخختين

 .شقة3000د حواجز النظام في مشروع مسيرة عن بعد عن

 

ا: 
ا
  فاعليات املجتمع املدني السوري واإلقليمي والدوليثالث

 أجرتها التي اًلنتخابات خالل املتحدة، لألمم التابع اإلنسان حقوق  بمجلس مقعدها روسيا خسرت

 في اعضوا  14 ًلختيار ،2016األول/ أكتوبر  تشرين 28 الجمعة اليوم املتحدة لألمم العامة الجمعية

 .2017 الثاني كانون /يناير من األول  في تبدأ سنوات 3 ملدة املجلس،

، 2016األول/ أكتوبر  تشرين 28 الجمعة جاسارفيتش طارق  العاملية، الصحة منظمة باسم املتحدث دعا

  .النظام سيطرة بمناطق أسوة السورية املعارضة سيطرة مناطق إلى الدم تبرعات إيصال إلى

 مع بالتعاون  تعمل أنها، 2016األول/ أكتوبر  تشرين 28 الجمعة ،”التركية اإلنسانية اإلغاثة هيئة" أعلنت

 في للسوريين قرية بناء مشروع على القطرية، ”راف“ اإلنسانية للخدمات هللا عبد بن ثاني الشيخ مؤسسة

 .سورية شمال إدلب محافظة

ا والتنمية، لإلغاثة الكويتية ”عطاء“ جمعية افتتحت   في ،2016األول/ أكتوبر  تشرين 28 الجمعة ،متجرا

  .السوريين أليتامل مردوده يعود بالوًلية، الخاص القطاع مع بالتعاون  التركية، هاتاي
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 تحقيق بدء ،2016األول/ أكتوبر  تشرين 28 الجمعة ،سورية في املستقلة الدولية التحقيق لجنة أعلنت

 التالميذ من عدد مقتل إلى وأدى إدلب بمحافظة حاس قرية في مدرسة استهدف جوي  قصف حول 

 .واملدرسين

 قوات من املحاصرة الغربي دمشق بريف ”مضايا“ بلدة في الكلوي  بالقصور ا مريضا  25 ينتظر مجهول  مصير

 .األوان فوات قبل إلخراجهم مناشدات وسط الطبية األجهزة انعدام ظل في ،”هللا حزب“ وميليشيا النظام

 وطبية غذائية) إنسانية مساعدات شاحنة وعشرون اثنتان تشرين األول/ أكتوبر 28 في ،حرستا إلى دخلت

 .املتحدة لألمم تابعة( للنظافة ومواد

 ،2016األول/ أكتوبر  تشرين 30 يوم ”إزفيستيا“ لصحيفة ،”األونروا“ في يعمل املستوى، رفيع مسؤول قال

 .النزاع نتيجة سورية غادروا شخص ماليين عشرة نحو إن

 مشروع التركية والرياضة الشباب وزارة مع بالتعاون  ”يونيسف“ للطفولة املتحدة األمم منظمة أعدت

 عدة في والسوريين األتراك الشباب بين اًلجتماعي واًلنسجام اًلندماج تحقيق بهدف ،”أخي يا يدك أعطني“

 .تركية وًليات

إلى الرقة، من  ”داعش“ من اسوري  ا عنصرا  أربعين جثث وصول  عن اًلنسان لحقوق  السوري املرصد أعلن

 .املوصل معارك في قتلواالذين 

ا عجزا  هناك إن املتحدة لألمم التابعة( أونروا) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة في مسؤول قال

 داخل النازحين السوريين ملساعدة املخصصة املتحدة األمم ميزانية في دوًلر مليون  بثالثمئة يقدرا حادا 

 .بلدهم

 خاصة- القنيطرة وريف الغربي درعا ريف مخيمات بعض في القاطنين السوريين النازحين معاناة تتعمق

 مخيماتهم ًلفتقار أطفالهم، بين األمية بانتشار -املحتل الجوًلن مع الحدودي للشريط املحاذية املخيمات

 .للمدارس

 باب معبر بين الواقعة املنطقة في العشوائية السوريين النازحين مخيمات األمطار، عن الناجمة املياه غمرت

 التركية، الحدود من القريبة ”طمةق“ مخيمات وكذلك حلب، محافظة في عزازإ وبلدة الحدودي السالمة

 .الطين من بحيرات إلى وحولتها إدلب، محافظة شمالي
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 يواجه الذي طرطوس سجن في الوضع خطورة من ،سورية ومؤسسة وهيئة منظمة ٦٥ من أكثر حذرت

  .حياتهم تهدد كبيرة عنف حملة فيه املعتقلون 

 تتألف مساعدات، قافلة إيصال ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  2 في تم السوري، األحمر الهالل بإشراف

 لجنة مع بالتعاون  وذلك الغربي الشمالي درعا ريف مدن إلى املساعدات، منا طنا  130 تحتوي  شاحنة 32 من

 .اًلحمر الصليب

تشرين  3 الخميس ،الرمزية ”البشرية األشالء“ ظاهرةت بتنظيم سورية في للسالم تدعو مجموعة قامت

 السفارة مدخل أغلقت أنها ”السورية املجموعة“ وأوضحت ،لندن في الروسية السفارة أمام ،الثاني/ نوفمبر

 .حلب في املدنيين من املزيد لقتل الروسية الخطط علىا احتجاجا  الروسية

 الطبية الكوادر من عشرة إن ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  3 في اإلنسان، لحقوق  السورية الشبكة قالت

 األول/ أكتوبر تشرين خالل الروسية والقوات السوري النظام لقوات اعتداءا  44 في قتلوا املدني والدفاع

  .املاض ي

 

ا:    أوضاع وأعمال النظام السوري، وميليشياتهرابعا

 السلطات أن ،األول/ أكتوبر تشرين 28 الجمعة اإلعالمية، السوري الرئيس مستشارة شعبان، بثينة أكدت

 .البالد في املسلح النزاع لتسوية السلمي الطريق مع السورية

 التركي الطيران أن ،األول/ أكتوبر تشرين 28 الجمعة الروسية، ”سبوتنيك“ لوكالة سوري أمني مصدر أكد

  .والروسية السورية القوات من تحذيرات تلقي بعد تراجع لكنه السوري، الجوي  املجال خرق  حاول 

 ،2016األول/ أكتوبر  تشرين 29 في ،ابيانا  فارس، محافظة كازرون، مدينة في الثوري الحرس قائد أصدر

 مقتله ومكان تاريخ إلى يشير أن دون  من ،حسيني محمد علي محمد العميد الكوماندوز  كتيبة قائد فيه نعى

 .سورية في

 في ”القدس فيلق“ ميليشيا قائد أن تشرين األول/ أكتوبر29 بتاريخ الصادر عددها في ”عكاظ“ ذكرت

 السورية األراض ي في التوغل ”الشعبي الحشد“ ميليشيات من طلب سليماني قاسم اإليراني الثوري الحرس
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 من ”داعش“ لتنظيم محاولة أي ملنع الحدود داخل معسكر وإقامة املوصل مدينة على السيطرة حال

  .املوصل إلى العودة

 النظام استعداد اليوم شعبان بثينة السوريالنظام  برئاسة واإلعالمية السياسية املستشارة أكدت

 .الشأن بهذا استعداده عن اآلخر الجانب يعبر أن شريطة السوري-السوري الحوار ًلستئناف

 ،2016األول/ أكتوبر  تشرين 30 يوم اإليراني، الثوري لـلحرس العام القائد نائب سالمي حسين العميد قال

 السياسية، املفاوضات في األولى الكلمة له ستكون  سورية في امليداني الوضع على معادًلته يفرض من إن

 .”املقاومة جبهة“ سماها ما لصالح هي امليدان في التغييرات أن إلىا مشيرا 

األول/  تشرين 29 السبت ،ببغداد صحفي مؤتمر في األسدي أحمد الشعبي الحشد باسم املتحدث قال

 تهديد فيه يكون  مكان أي إلى الذهاب يستدعي ما متداخلتان، والعراقية السورية الساحتين“ إن ،أكتوبر

  .”والسورية العراقية الحكومتين بين التنسيق خالل من سيكون  وهذا العراقي، القومي لألمن

 في اللبناني هللا حزب من مسلحين بمقتل ،تشرين األول/ أكتوبر 30 يوم لبنان، في الجزيرة مراسل أفاد

 بينهم قتيال، 31 إلى األول/ أكتوبر تشرين خالل سورية في هللا حزب قتلى عدد بذلك ويرتفع. حلب معارك

 .الحزب في قيادات

 خاضتها عنيفة معارك بعد ،الشرقية الغوطة في صوان وتل كردي تل على بالكامل النظام قوات سيطرت

  .املستمرة البرية والهجمات العنيف القصف وسط انسحبت التي املسلحة املعارضة مع

 بشرية خسائر بها وأوقعت درعا ريف في املهجورة الكتيبة في املعارضة لقواتا كمينا  النظام قوات نصبت

 .كبيرة

  ،األول/ أكتوبر تشرين 31 ثنيناإل األسد، بشار السوري، الرئيس أجرى 
ا

 اللبناني، نظيره معا هاتفيا  اتصاًل

 .لألنباء السورية الوكالة أفادت حسبما للبنان،ا رئيسا  بانتخابه فيه هنأه عون، ميشال

 استهداف ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  2016األول/ أكتوبر  تشرين 31 في النظام شعب مجلس دان

 التنظيمات هذه ومحاسبة تجريم إلىا داعيا  ،السامة بالغازات حلب في سكنية أحياء اًلرهابية التنظيمات

 .خلفها ويقف يدعمها ومن
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 معارك في تشرين األول/ أكتوبر 30 في قتل الذي ”األسد، درع“ مجموعة قائد زمام، أسامة تشييع أثناءفي 

 إطالق جراءمن  رأسه، في نارية بطلقات الطرطوسية، ”بتلعوس“ قرية في قص ي شقيقه قتل حماه، محافظة

 .املشيعين يد على العشوائي النار

تشرين األول/  27 منا بدءا  األخيرة، حلب معارك في النظام جيش قتلى بتوثيق النظام موالي صفحات بدأت

 .ذلك توقف إلى أدى النظام جانب من املدينة عن اإلنترنت شبكة قطع وكان ،أكتوبر

 من مقدمة وذخائر متطورة أسلحة إن 2016األول/ أكتوبر  تشرين 31 ”الجزيرة”لـ خاصة مصادر قالت

 في ”اإلسالمية الدولة“ تنظيم ضد ًلستخدامها الديمقراطية سورية قوات إلى وصلت الدولي التحالف

 .املقبل 2016تشرين الثاني/ نوفمبر  من الثالث في ستبدأ التي الرقة معركة

 الحرس في املتقاعد الجنرال مقتل“ عن تشرين األول/ أكتوبر 31 ثنيناإل اإليراني، الرسمي التلفزيون  أعلن

 .”سورية شمالي حلب مدينة في الدائرة اًلشتباكات خالل حيدري، ذاكر الثوري

 غربيين صحفيين مع حديث في ،األول/ أكتوبر تشرين 31 ثنيناإل األسد، بشار السوري النظام رأس ذكر

 .األقل على 2021 العام حتى بالده في السلطة رأس على سيبقى أنه

 وقال .”فيسبوك“ صفحات على وانتقاداهم شكاواهم نشر من املحامين بمنع ،سورية في رسمي تعميم صدر

 نشاطهم بسبب“ املحامين بعض ملعاقبة خطوات باتخاذ بالفعل بدأ نهإ املحامين، نقيب السكيف، علي نزار

مت اقتراحات هناك أنا مؤكدا  ،”(فيسبوك) الصفحات هذه على  أمالك بيع”لـ البرملان في للنقاش قد 

 .النظام جيش ومصابي قتلى عائالت لصالح ”باملزاد املعارضين

 لألمم إنسانية مساعدات قافلة عبور  ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  1 يوم للنظام موالية ميليشيات منعت

 .الجنوبي حماة بريف وطلف عقرب بلدتي نحو متوجهة املتحدة

 في سورية في النمو تراجع استمرار إفريقيا يوشمال األوسط الشرق  ملنطقة اًلقتصادي املرصد تقرير َيتوقع

 ،2015 عام في املئة 19 بلغ سنوي  بمتوسط تقلص قد املحلي الناتج إجمالي أن إلى التقديرات وتشير. 2016

 .في املئة 8 بنسبة 2016 عام في اًلنكماش يواصل أن املتوقع من وأنه

 أميرال“ الروسية الطائرات حاملة أن غربية استخبارية مصادر عن البريطانية ”تايمز“ صحيفة نقلت

 العسكرية موسكو عملية رفد في حربة رأس تمثل سوف السوري، الساحل إلىا حاليا  املتوجهة ”كوزنتسوف

 .حلب في
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 روسية إعالم وسائل على ،مرة ألول  حسن جميل اللواء األسد، نظام في الجوية اًلستخبارات رئيس ظهر

 ”حماة“ بمدينة الثمانينيات في األسد حافظ فعله ما علىا مثنيا  ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  1 الثالثاء أمس

ا  السورية،  بشار نظام كان لو وتمنى ا.حكيما  كان عليه الثائرة للمحافظة ”الضربة“ بتوجيه قراره أنواصفا

  ،2011 عام عليه ثاروا الذين السوريين املعارضين مع ذاته الش يء بفعل قام قد األسد
ا

 هذه في ونحن“ قائال

 ".هنا إلى وصلنا ملا البدايات منذ املوقف حسمنا لو املرحلة

 الغربية والدول  يةميركاأل  املتحدة الوًليات أن ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  3 في السوري، النظام رأس أكد

 همإلي بالنسبة واإلرهابيين اإلرهاب ألن األخير النار إطالق وقف خفاقإ عن املسؤولية تتحمل لها الحليفة

 .السورية الساحة على يلعبوها أن يريدون  ورقة مجرد

 شخصية امتالكه إلى مشيرة باألسد، إعجابها برنارد، آني بيروت، في ”تايمز نيويورك“ مكتب مديرة أبدت

 على ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  2 األربعاء برنارد، وغردت. نادم غير إنه وقالت ،وودودة نفسها من واثقة

 ”.الرئيس السيد الخير صباح ،سورية الخير صباح“: ”تويتر“ اًلجتماعي التواصل موقع في حسابها

تشرين الثاني/ نوفمبر  3 في، أسعد موفق العميد السورية حماة محافظة في األمنية اللجنة رئيس كشف

 طريق وقطع خناصر أثريا طريق على اًلستيالء هو ”النصرة”و ”داعش“ ملسلحي الرئيس الهدف أن ،2016

  .قسمين إلى سورية وتقسيم حلب،

 سويسري  لوفد ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  3 في ،إسرائيل في الداخلي األمن لجهاز السابق الرئيس قال

 من تجنيدهم تم ممن أغلبهم ،سورية في شيعي مقاتل ألف 25 نحو قوامها قواتا حاليا  تقود إيران إن زائر

 .وباكستان أفغانستان

 قتلى عدد أن ،2016تشرين الثاني/ نوفمبر  3 في ،طهران اإليرانية العاصمة داخل من مطلعة مصادر أفادت

 إيران عليهم تطلق التي الباكستانيين ”الزينبيين”و األفغان ”الفاطميين“ وقوات ”القدس فيلق“ عناصر

 إلى يصل أن املرجح ومن قتيل، 2800 إلى وصل املاضية، سنوات األربع خالل ،سورية في ”الحرم مدافعي“

 .املعارك تشتد حيث الجاري  العام نهاية حتى 3000
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