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: الوضع الدولي واإلقليمي الخاص بسورية
ا

 أوًل

قال وزير الخارجية األميركي جون كيري، إنه بحث في اجتماع مع نظيره الروس ي سيرجي ًلفروف، الخميس 

تشرين الثاني/ نوفمبر، الوضع في أوكرانيا و "كل الجوانب" املتعلقة بالوضع في مدينة حلب. فيما أكد  17

ي تجري فقط في محافظتي وزير الخارجية الروس ي سيرغي ًلفروف أن عمليات سالح الجو الروس ي والسور 

 .إدلب وحمص وتهدف إلى منع مسلحي داعش من التدفق إلى حلب

تشرين  16قال الرئيس باراك أوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع املستشارة األملانية أنجيال ميركل في برلين في 

س السوري بشار درجة من جانب روسيا أو الرئي 180الثاني/ نوفمبر، إنه سيكون من السذاجة توقع تحول 

  .األسد، لكن الوًليات املتحدة وحلفاءها سيواصلون محاولة إنهاء الصراع الدموي في سورية

، التسوية في سورية، مع 
ا
بحث وزير الخارجية الروس ي سيرغي ًلفروف مع نظيره األميركي جون كيري، هاتفيا

لتي أجرياها على هامش منتدى التركيز على الوضع في شرق مدينة حلب، وذلك في متابعة للمحادثات ا

 .التعاون اًلقتصادي بين دول آسيا واملحيط الهادئ

نوفمبر/ تشرين الثاني، نفيها لتقارير عن قصف مستشفيات في  18جددت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة 

 .مدينة حلب السورية من قبل سالح الجو الروس ي

الثاني، أن وزارة الدفاع الروسية تقوم بتوسيع نوفمبر/ تشرين  18نقلت وكالة "إنترفاكس"، الجمعة 

القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري وتدفع إليها تعزيزات إضافية، وذلك دون انتظار 

 .إصدار وثيقة خاصة برفع مستوى القاعدة الروسية بطرطوس

ه بإمكانية صدور قرار من أعرب مندوب بريطانيا الدائم لدى األمم املتحدة، ماثيو رايكروفت، عن تفاؤل

تشرين الثاني/ نوفمبر، لتمديد وًلية اآللية املشتركة بين األمم املتحدة  18مجلس األمن الدولي، الجمعة 

  ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية للتحقيق في استخدام األسلحة الكيماوية بسورية، ملدة عام كامل.

تشرين الثاني/ نوفمبر، إن فرنسا طلبت  18نسية الجمعة قال ستيفان لو فول املتحدث باسم الحكومة الفر 

من التحالف الذي تقوده الوًليات املتحدة شن هجوم لتطويق الرقة بهدف منع حركة عناصر داعش بين 

 املوصل والرقة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أسلوب تناول إدارة نظيره األميركي باراك أوباما لألزمة السورية، 

 21ل مصدر إزعاج لتركيا، وأضاف أردوغان، في مقابلة مع قناة "س ي بي إس" األميركية، تبث اإلثنين شك

ا في ظهور تهديدات أمنية على الحدود  تشرين الثاني/ نوفمبر، "لقد لعبت هذه السياسات )األميركية( دورا

 ."الجنوبية لتركيا

د الروس واألميركيين بشأن مدينة الباب، أشار وزير الدفاع التركي فكري إيشيق، إلى وجود رؤى عن

 .الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش

تشرين الثاني/ نوفمبر، عن انتظار بالده من الوًليات  18أعرب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الجمعة 

 .املتحدة، تنفيذ الوعد الذي قطعته بشأن انسحاب تنظيم "ب ي د" إلى شرق الفرات
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ة التركي مولود جاويش أوغلو، في اتصال هاتفي مع نظيره األميركي جون كيري، الجمعة بحث وزير الخارجي

تشرين الثاني/ نوفمبر، التطورات األخيرة في سورية واملوصل العراقية، والتحضيرات لعملية استعادة  18

 .الرقة من تنظيم "داعش"، ومكافحة املنظمات اإلرهابية

تشرين الثاني/ نوفمبر، بقصف مستشفيات في شرق مدينة حلب  19نددت الوًليات املتحدة، السبت 

السورية ودعت روسيا إلى اتخاذ خطوات لكبح العنف. وقالت مستشارة األمن القومي األميركي سوزان رايس 

في بيان "تدين الوًليات املتحدة بأشد العبارات هذه الهجمات املروعة ضد البنية التحتية الطبية وعمال 

  انية."اإلغاثة اإلنس

تشرين الثاني/ نوفمبر، للمرة األولى عن العدد اإلجمالي لقتاله في سورية، ونشر  19أفصح النظام اإليراني في 

ا أن عدد قتلى ميليشياته  ا لنحو ثالثة آًلف قتيل على طريق مدينتي كربالء والنجف في العراق، معلنا صورا

  .في سورية وصل إلى ثالثة آًلف قتيل

تشرين الثاني/  19ملمثلية الروسية الدائمة لدى مكتب األمم املتحدة في جنيف، السبت أعلن مصدر في ا

نوفمبر، أن موسكو ودمشق تبذًلن قصارى الجهد بغية تطبيق الخطة اإلنسانية األممية في حلب، بينما 

  .تحول املعارضة، بما فيها الهيئات السياسية والفصائل املسلحة على حد سواء، دون تحقيق ذلك

ا من "وحدات حماية  19أعلن الجيش التركي، السبت  تشرين الثاني/ نوفمبر، مقتل اثني عشر عنصرا

 .الشعب" الكردية وثمانية من تنظيم "داعش" في إطار عملية "درع الفرات"

في محاولة لكبح القصف املتواصل على أحياء حلب الشرقية، زار مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى سورية، 

تشرين الثاني/ نوفمبر، دمشق ليوم واحد للقاء وزير خارجية النظام  19دي ميستورا، السبت ستافان 

 ."وليد املعلم وكبار املسؤولين في وزارة الخارجية

أجرى الرئيسان، األميركي باراك أوباما والروس ي فالديمير بوتين، محادثات استمرت نحو أربع دقائق يوم 

على هامش اجتماع قمة منتدى آسيا واملحيط الهادي، بشأن سورية  تشرين الثاني/ نوفمبر، 20األحد 

وأوكرانيا. وذكر بيان صادر عن البيت األبيض أن أوباما دعا بوتين إلى الوفاء باًللتزامات الناجمة عن اتفاق 

 .مينسك لحل األزمة شرقي أوكرانيا

تستمر "لبعض الوقت" وإن  وقال أوباما خالل مؤتمر صحفي في ختام القمة إن الفوض ى في سورية قد

الدعم الروس ي واإليراني للحملة الجوية التي يشنها األسد شجعه على قمع مقاتلي املعارضة. فيما وصفت 

تشرين الثاني/ نوفمبر،  20سوزان رايس، مستشارة األمن القومي للبيت األبيض، في بيان لها اليوم 

 ."الغادراستهداف قوات النظام للمشافي وطواقمها بـ "الهجوم 

تشرين الثاني/ نوفمبر،  21أعلن املتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، اًلثنين 

شقة بحلب، أثبت شن املسلحين هجمات باستخدام غاز الكلور  1070عينات مأخوذة في حي  9أن تحليل 

 .والفسفور األبيض

ماع الجمعية البرملانية لحلف شمال األطلس ي في جدد رئيس األركان التركي، خلوص ي أكار، خالل اجت

  .إسطنبول، التأكيد على عدم وجود "أطماع" لبالده في األراض ي العراقية والسورية
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ا من مواقع تنظيم "داعش" في ريف حلب  20دّمر سالح الجو التركي، األحد  تشرين الثاني/ نوفمبر، عددا

املسلحة التركية مقتل أحد جنودها جّراء إصابته في حادث ضمن إطار عملية "درع الفرات". وأعلنت القوات 

وقع في ريف حلب الشمالي، وإصابة جنديين تركيين، إثر إطالق تنظيم "داعش" قذائف صاروخية على 

 .منطقة قرب مدينة "الباب" في محافظة حلب

تشرين الثاني/  21ن أعلنت السفيرة األميركية لدى األمم املتحدة سامنثا باور، أمام مجلس األمن اًلثني

ا، صنفتهم ضمن "قائمة العار" للنظام السوري، متورطين في قتل وإصابة 
ا
نوفمبر، أسماء اثني عشر ضابط

، وهو ما 2011املدنيين في سورية، عن طريق التعذيب واستهداف املدن والبنى التحتية املدنية منذ عام 

 .ةرفضته موسكو وقالت إن إثباته يحتاج إلى آليات قانوني

غادر املبعوث األممي ستيفان دي ميستورا دمشق بعد رفِض النظام اقتراحه لإلدارة الذاتية لحلب، إًل أن 

إشارات صدرت من تركيا عن إمكانية وجود موافقة روسية لهذا الطرح شرط خروج عناصر "جفش" من 

 .املدينة

تشرين الثاني/ نوفمبر،  20الروس ي، في قال فيكتور أوزيروف رئيس لجنة الدفاع واألمن في املجلس الفيدرالي 

بشأن الوجود العسكري الروس ي في قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية، "لقد أتينا إلى سورية لفترة 

ا إلى أن "العداد الزمني لعمليات تحديث ميناء طرطوس يبدأ دون شك بعد توقيع اًلتفاقية  طويلة". ًلفتا

  .ليها"حول القاعدة البحرية واملصادقة ع

تشرين الثاني/ نوفمبر، أن املبعوث  21أوضح غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروس ي، اًلثنين 

السوري، تتطلب -األممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا يعتقد أن اًلنطالقة الناجحة للحوار السوري

ن وجهة نظره، من الضروري تحقيق وقف مستقر إلطالق النار، وأن املشكلة تكمن في حلب الشرقية. وم

ا في املسار السياس ي. ودعا غاتيلوف إلى ضرورة استئناف  تحسين الوضع اإلنساني فيها قبل املض ي قدما

ا 
ا
ا على أن: "هذه املسائل املهمة ًل يجوز أن تشكل شرط املفاوضات السورية في أقرب وقت ممكن، مشددا

ا لبدء عملية التفاوض  ."مسبقا

ا اإلثنين بحث وزير الخارجية ا تشرين الثاني/ نوفمبر، مع نظيره  21لتركي مولود جاويش أوغلو، هاتفيا

 .األميركي جون كيري، آخر التطورات املتعلقة بمدينة حلب السورية

انتقد املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي اًلقتراحات التي قدمها املبعوث الدولي الخاص 

ا إلى أن كل هذه املقترحات لن تقود إلى نتيجة ولن تصل إلى سورية ستافان دي م يستورا بشأن حلب، مشيرا

 .إلى مرحلة التنفيذ

تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى حوار مع داعمي النظام  22دعا الرئيس الفرنس ي فرانسوا هوًلند الثالثاء 

روف واألميركي جون كيري السوري إليجاد حل سياس ي لألزمة، كما بحث وزيرا الخارجية الروس ي سيرغي ًلف

ا إمكانية استئناف املحادثات بين السوريين دون شروط مسبقة  .هاتفيا
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تشرين الثاني/ نوفمبر، عن ضرورة تسوية األزمة  22أعرب الرئيس األميركي املنتخب دونالد ترمب، الثالثاء 

ا إلى أن رؤيته لهذا امل ا األحداث السورية بـالجنون"، ومشيرا وضوع "تختلف عن رؤية أي في سورية، واصفا

 ."شخص آخر

تشرين الثاني/ نوفمبر، املبعوث األممي الخاص  22اتهم وزير الخارجية الروس ي سيرغي ًلفروف، الثالثاء 

لسورية، "ستيفان دي ميستورا"، بتقويض املباحثات بخصوص سورية، وأعرب عن دعم بالده لفكرة 

ربة من النظام، تصف نفسها باملعارضة، في العاصمة إجراء محادثات بين النظام السوري، وجماعات مق

 .السورية دمشق

ا مع نظيره األميركي  ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن وزير الخارجية سيرجي ًلفروف بحث هاتفيا

تشرين الثاني/ نوفمبر، إعادة الوضع إلى طبيعته" في مدينة حلب السورية  22جون كيري، الثالثاء 

 .املحاصرة

تشرين الثاني/ نوفمبر، أن موسكو لم تتلق حتى اآلن أي  22أعلن مصدر في الخارجية الروسية، الثالثاء 

ضمانات من قبل املعارضة السورية املسلحة بحلب بشأن استعدادها لتنفيذ الخطة األممية اإلنسانية في 

 .املدينة

لى سورية عبر مياه قبرص في انتهاك قالت مصادر مطلعة إن ناقالت روسية قامت بتهريب وقود للطائرات إ

لعقوبات اًلتحاد األوروبي لتعزيز اإلمدادات العسكرية للنظام السوري. فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، 

تشرين الثاني/ نوفمبر، أن العقوبات التي فرضها اًلتحاد األوروبي على توريد الوقود إلى سورية ًل  22في 

 .الروسية املوجودة في سورية تشمل القوات الجوية الفضائية

تشرين الثاني/ نوفمبر، روسيا والنظام  22طالب وزير الخارجية األملاني، فرانك والتر شتاينماير، الثالثاء 

السوري بوقف هجماتهم على حلب، وأردف إنه على الرغم من جميع الخالفات بين جماعات املعارضة في 

 .بشار األسد سورية فإنها متفقة على ضرورة رحيل الرئيس

تشرين الثاني/ نوفمبر، إّن قوات الجيش السوري الحر  22قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثالثاء 

 .فيها “دالتي تدعمها بالده ستتابع املسير نحو منبج، بسبب استمرار تواجد عناصر منظمة "ب ي 

ا لتنظيم "داعش" شمالي سورية،  93أعلنت رئاسة هيئة األركان التركية، أن وحدات الجيش استهدفت  موقعا

وأن مجموعات املعارضة السورية، واصلت استعداداتها ملحاصرة مدينة الباب من الجهتين الشمالية 

 .والغربية

ا، أعضاء  48تشرين الثاني/ نوفمبر، مذكرة إلقاء قبض على  22أصدرت محكمة تركية، الثالثاء  شخصا

السوري "ب ي د" بينهم زعيم األخير "صالح مسلم"، وذلك بسبب  وقيادات من منظمة "بي كا كا" وذراعها

 .املاض ي بأنقرة شباط /فبراير 17تورطهم في تفجير إرهابي استهدف عربات نقل عسكرية في 

تشرين الثاني/ نوفمبر، بناء جدار إسمنتي على  22، الثالثاء بدأت السلطات التركية في وًلية شانلي أورفة

 .طول الحدود الفاصلة بين مدينة تل أبيض السورية ومنطقة أقجة قلعة التابعة للوًلية
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ا بينهم نساء  186تشرين الثاني/ نوفمبر في وًلية أدرنة،  22ضبطت السلطات التركية، الثالثاء  ا وًلجئا مهاجرا

 .مون العبور إلى خارج البالد بطرق غير شرعيةوأطفال، كانوا يعتز 

تشرين الثاني/ نوفمبر، أن مسألة استئناف الهدنات اإلنسانية  23أعلنت وزارة الدفاع الروسية، األربعاء 

في حلب تتطلب ضمانات ثابتة من قبل األمم املتحدة بشأن وقف املسلحين إطالق النار والسماح بإيصال 

ا على إعالن مساعد املبعوث األممي الخاص إلى سورية للشؤون مساعدات إنسانية دولية، و  ذلك ردا

 .اإلنسانية، يان إيغالن، أن استئناف الهدنة اإلنسانية خالل األسبوع القادم أمر ممكن

" التابعة 60-أفادت مواقع إخبارية بأن سفينة اإلنزال الكبيرة "سيزر كونيكوف" وسفينة النقل "قيزيل

رية الروسية، تتوجهان إلى ميناء طرطوس في سورية، حيث يقع مركز التأمين املادي للقوات الداعمة للبح

 .والتقني لألسطول الروس ي

تشرين الثاني/ نوفمبر، باستغالل حالة الغموض  23اتهمت فرنسا الحكومة السورية وحلفاءها، األربعاء 

 لسيطرة مقاتلي املعارضة في البالد.السياس ي في الوًليات املتحدة لشن "حرب شاملة" على املناطق الخاضعة 

تشرين الثاني/ نوفمبر، إن "بشار األسد  23قال أحد زعماء يمين الوسط الفرنس ي فرانسوا فيون، األربعاء 

ديكتاتور تلطخت أيديه بالدماء، وأعتقد أنه ًل مستقبل لديه في سورية على املدى البعيد. لكنني أدعو إلى 

 ."د للمذابح، وإيجاد الحلإيقاف الحرب في سورية، ووضع ح

ا 23أكد العاهل األردني، عبد هللا الثاني، األربعاء  ، أنه ًل يمكن حل األزمة السورية من دون روسيا، متمنيا

ا ألميركا، إلى تفاهم حول سورية   .أن تتوصل موسكو وواشنطن، بعد انتخاب ترمب رئيسا

تشرين الثاني/ نوفمبر، دعمه  22الثالثاء واجه إعالن الرئيس املصري، عبد الفتاح السيس ي، مساء 

 .لـ"الجيش الوطني السوري"، انتقادات واسعة، عبر منصات التواصل اًلجتماعي

تشرين الثاني/ نوفمبر، موسكو وواشنطن  23طالب وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، األربعاء 

ل لألزمة السورية بعد تولي دونالد ترمب الرئاسة باألخذ في عين اًلعتبار مصالح إسرائيل أثناء بحثهما عن ح

 األميركية.

تشرين الثاني/ نوفمبر، الدول الغربية على عدم السماح  24 حثت وزارة الخارجية األميركية، الخميس

 لناقالت الوقود الروسية التي تقوم بتزويد الطيران الروس ي في سورية باملرور في مياهها اإلقليمية.

هل األردني امللك عبد هللا الثاني إلى أستراليا، أعلن رئيس الوزراء األسترالي مالكوم تيرنبول خالل زيارة العا

 مليون دوًلر لتقديم مساعدات إنسانية للسوريين. 160عن نية حكومته تخصيص نحو 

تشرين الثاني/ نوفمبر، نتيجة غارة جوية بشمالي  24قتل ثالثة جنود أتراك وجرح عشرة آخرون، الخميس 

وأكد رئيس  .سورية، يعتقد بأن مقاتالت للنظام السوري نفذتها على القوات املشاركة في عملية درع الفرات

 الوزراء التركي بن علي يلدرم أن بالده سترد على هذا الهجوم. في حين نفت مصادر عسكرية تركية، الخميس

ا فوق تشرين الثاني/ نوفمبر، األنباء التي تحدثت عن قيام طائرات النظ 24 ام السوري بالتحليق مجددا

 مدينة الباب.
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الثاني/ نوفمبر، الدول الحليفة التي  تشرين 24الخميس قايناق، طالب نائب رئيس الوزراء التركي ويس ي 

تحارب "داعش" ولها مقاتالت في قاعدة إنجيرليك بتقديم تفسيرات حول امتالك تنظيم "داعش" ألسلحة 

 تنتجها تلك الدول.

تشرين الثاني/ نوفمبر، إرسال قوات عسكرية  24كري مسؤول بالجيش املصري، الخميس نفى مصدر عس

من بالده إلى سورية، فيما قال دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروس ي، إن روسيا ًل 

  .تملك أي معلومات عن مشاركة عسكريين مصريين في املعارك بسورية في صفوف القوات املوالية للحكومة

تشرين الثاني/ نوفمبر، إن التقارير اإلعالمية عن استقالة مبعوث  24قالت األمم املتحدة يوم الخميس 

 .األمم املتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا غير صحيحة

 

ا: حراك املعارضة السورية، السياسية والعسكرية   ثانيا

قالت املمثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي، فيديريكا موغيريني، إنها التقت نائب 

املنسق العام لهيئة املفاوضات العليا السورية املعارضة يحيى قضماني، ورئيس اًلئتالف الوطني لقوى 

  .ملعارضة حسن عبد العظيمالثورة واملعارضة أنس العبدة، واملنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية ا

تشرين الثاني/  18أكد إبراهيم برو، سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية )معارض(، في 

نوفمبر، احتجاز تنظيم "ب ي د" لستة مسؤولين رفيعي املستوى بينهم نائبه "حسن صالح". وأوضح أن 

  عة ملحافظة الحسكة.مسلحي التنظيم داهموا مبنى حزبه في بلدة عامودا التاب

ا باًلعتقاًلت السياسية  وفي اليوم نفسه شارك مئات من املواطنين األكراد في وقفة بمدينة القامشلي، تنديدا

 وممارسات تنظيم "ب ي د" القمعية في املناطق الواقعة تحت سيطرته.

م أبو األفغان املصري تشرين الثاني/ نوفمبر، إن القيادي في جبهة فتح الشا 18قالت مصادر للجزيرة في 

  .قتل في غارة مع زوجته وطفلته قرب سرمدا على الحدود السورية التركية بريف إدلب

تشرين الثاني/ نوفمبر، مبادرة تنظيم مؤتمر في دمشق يضم املعارضة  18تناولت صحيفة "إيزفيستيا" في 

 
ا

  . عن مفاوضات جنيفالداخلية والخارجية لتسوية األزمة السورية، مشيرة إلى أنه ليس بديال

شهداء “تشرين الثاني/ نوفمبر، سيارات األسلحة والذخائر للواء 19، السبت ”فتح الشام“أعادت جبهة 

 .، بعد أن صادرتها منذ ثالثة أيام، بالقرب من معبر أطمة الحدودي مع تركيا”اإلسالم

ن قبل "قوات سورية ، إن أي خطر محتمل م”السلطان مراد“قال العقيد أحمد عثمان، قائد فرقة 

على ” الجيش الحر“وأكد أن فصائل ”. داعش“يواجهها كما يواجه ” الجيش الحر“الديمقراطية" قد يجعل 

 .أتم اًلستعداد للسيطرة على مدينة الباب

تشرين الثاني/ نوفمبر، سيطرتها الكاملة على ثالث قرى لتصبح القوات املدعومة  19، السبت ”قسد“أعلنت 

ا على  ا من الرقة. 25بعد أميركيا  كيلومترا
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تشرين الثاني/ نوفمبر،  20التقى املنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، الدكتور رياض حجاب، األحد 

وزير الخارجية الفرنس ي جان مارك إيرلوت، في العاصمة القطرية الدوحة، وبحث الطرفان ما يقوم به نظام 

الوضع  أصبحنيين واملرافق الطبية، وخاصة في حلب التي األسد وروسيا من تصعيد عسكري خطير ضد املد

ا في بعد خروج جميع املشافي الطبية من الخدمة  .فيها كارثيا

كما ألقى حجاب، في مؤتمر السياسات العاملية، في الدوحة، كلمة قال فيها إن السوريين يخوضون معركة 

 وجودية لصيانة مؤسسات الدولة من التدخالت األجنبية.

أعلن وزير خارجية النظام السوري، وليد املعلم، رفض دمشق ًلقتراح املبعوث األممي الخاص إلى بعدما 

سورية ستفان دي ميستورا بتشكيل إدارة ذاتية في شرق حلب الذي تسيطر عليه املعارضة. أكد اًلئتالف 

ا رفض دمشق له مجرد مكيدة  .إعالمية السوري املعارض رفضه اقتراح دي مستورا بشأن حلب، معتبرا

أكد ناشطون سوريون، أن "قوات سورية الديمقراطية" تلقت من الوًليات املتحدة األميركية كميات كبيرة 

من األسلحة والذخائر واآلليات، حيث شوهدت الناقالت والشاحنات في ريفي الرقة ومحافظة الحسكة 

 .متوجهة إلى ريف الرقة وعين العرب

التقى املنسق العام لـ "الهيئة العليا للمفاوضات" املعارضة رياض حجاب مع معاونة وزير الخارجية 

تشرين الثاني/ نوفمبر، و "أكد ضرورة الضغط على النظام  20الدنماركية شارلوت سلينتا، في الدوحة يوم 

ا بـ "استهداف القصف الروس  ي املواقع السكنية والبنى وحلفائه لوقف التصعيد العسكري في سورية"، منددا

 .التحتية في مدينة حلب، والذي تسبب بمقتل املئات، وخروج جميع املستشفيات من الخدمة"

تشرين الثاني/ نوفمبر، على رفض  21شدد رئيس املجلس الوطني الكردي السوري، إبراهيم برو، اإلثنين 

سورية، وأشار إلى أن "ب ي د" مجرد امتداد اإلدارة التي أعلنها تنظيم "ب ي د"، من جانب واحد، في شمالي 

ا ألجندتها السياسية  .ملنظمة "بي كا كا" ويتحرك وفقا

تشرين الثاني/ نوفمبر اقتراح موسكو استضافة مؤتمر موسع للمعارضة السورية بـ  20رفضت دمشق في 

خر يومي الجمعة "ضمانات روسية" يرمي إلى تشكيل تحالف واسع للمعارضة، لكنها سهلت انعقاد اجتماع آ

 والسبت املقبلين لشخصيات معارضة ومدنية يمهد لـ "مؤتمر وطني".

سيطرت كتائب الحيش الحر بعد معارك ضد ميليشيا "قوات سورية الديمقراطية" على بلدة شيخ ناصر 

 .شرق حلب وأسرت عدد من عناصر امليليشيا في إطار معركة درع الفرات

ا على بلدة قباسين بريف حلب تشرين  22استعاد تنظيم داعش، في  الثاني/ نوفمبر، السيطرة مجددا

 .الشمالي بعد سيطرة كتائب الجيش الحر عليها قبل يوم واحد

تشرين الثاني/ نوفمبر،  23كشفت مصادر تركية النقاب عن اجتماعات برعاية تركية تعقد، يوم األربعاء 

 .روس في أنقرة، يشارك فيها ممثلون لفصائل املعارضة ومسؤولون 

 24قال رياض حجاب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس وزراء سورية األسبق، في مقابلة تلفزيونية 

تشرين الثاني/ نوفمبر، إن "سورية ليس بها نظام، ومن يحكم سورية هم الروس واإليرانيون، وبشار األسد 

املعارضة هي املليشيات الطائفية مجرد دمية وًل يملك قوات مسلحة بل مجرد مليشيات صغيرة، ومن يقاتل 
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القادمة من لبنان والعراق وإيران وأفغانستان وباكستان، وإن إيران تضع يدها على سورية كما تضع يدها 

 ".على العراق

توصلت فصائل املعارضة السورية املسلحة في مخيم خان الشيح وقوات النظام إلى اتفاق يقض ي بتسليم 

ا بخروج مقاتلي املعارضة بسالحهم الفردي إلى محافظة كامل املخيم إلى قوات النظام ، كما يقض ي أيضا

 إدلب شمالي سورية،

ا في املعارضة  24أوضحت صحيفة الغارديان، 
ا بارزا تشرين الثاني/ نوفمبر، أن رندا قسيس، التي تعد عضوا

 11الريتز يوم السورية املدعومة من قبل موسكو، كانت من القائمين على اللقاء، الذي عقد في فندق 

  .أكتوبر/ تشرين األول املاض ي، والذي حضره نجل الرئيس األميركي املنتخب دونالد ترمب

تمكنت فصائل املعارضة لليوم الثاني على التوالي من احباط محاولة تقدم قوات النظام على محاور جبل 

 .األكراد في ريف الالذقية

 

ا: فاعليات املجتمع املدني السوري، اإل
ا
  قليمي والدوليثالث

تشرين الثاني/ نوفمبر، إن مفتش ي املنظمة  18قال نائب األمين العام لألمم املتحدة، يان إلياسون، الجمعة 

يجمعون األدلة بخصوص حادث قصف قافلة تابعة لألمم املتحدة قرب مدينة حلب شمالي سورية في 

ا، وأضاف أنه في حال التمكن من تحديد الجهة  18املاض ي، والذي أسفر عن مقتل  أيلول  /سبتمبر شخصا

 .التي قامت بالهجوم، سيتم إحالة األمر إلى مجلس األمن الدولي

ا، أثناء  60تشرين الثاني/ نوفمبر،  18ضبطت فرق خفر السواحل التركية، مساء اليوم الجمعة  سوريا

 ريقة غير قانونية. محاولتهم التسلل إلى اليونان بط

قال منسق الشؤون اًلنسانية في سورية علي الزعتري واملنسق اًلقليمي للشؤون اًلنسانية لالزمة السورية 

تشرين الثاني/ نوفمبر، ان "اًلمم املتحدة تعرب عن شديد حزنها وصدمتها من  19كيفن كينيدي، السبت 

ناطق عديدة من سورية وتدعو جميع اًلطراف الى وقف التصعيد اًلخير في اًلعمال القتالية التي تجري في م

 كامل للهجمات العشوائية على املدنيين والبنى التحتية املدنية.

منذ انطالق عملية استعادة املوصل، عبر الحدود السورية أكثر من أربعة عشر ألف عراقي نزحوا عن 

 املوصل واملناطق املحيطة بها متوجهين إلى عدة محافظات سورية.

تشرين الثاني/ نوفمبر، عن الشبكة السورية لحقوق اًلنسان، تقرير يقول إن القوات  20در، في ص

، وهم مسجلون لدى الشبكة باًلسم والصورة  20676الحكومية قتلت منذ بداية اًلنتفاضة السورية 
ا

طفال

 والفيديو، ومكان وزمان القتل.

تشرين الثاني/  20األقل قتلوا صباح يوم األحد  قال املرصد السوري لحقوق اإلنسان إن سبعة أطفال على

 .نوفمبر، في قصف نفذه مقاتلو املعارضة على مدرسة في الجزء الخاضع لسيطرة الحكومة بمدينة حلب
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لحماية حقوق اإلنسان بحملة لجمع تواقيع في عريضة خاصة للدفاع عن  "Open Doors" بدأت منظمة

 .املسيحيين في سورية والعراق

ا بتعليق الدوام في املدارس الرسمية والخاصة في مدينة أصدرت مد يرية التربية والتعليم في إدلب تعميما

إدلب وريفها ابتداء من يوم اًلثنين وحتى نهاية اًلسبوع بسبب حملة القصف العنيفة التي تتعرض لها 

 .املحافظة

 .منع القصف املدفعي للنظام دخول قافلة مساعدات أممية إلى مدينة الرستن

كشف ستيفن أوبراين مساعد األمين العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية، أن عمليات إيصال 

تشرين الثاني/ نوفمبر، ووصف الوضع في  21املساعدات إلى املحاصرين داخل سورية ستستأنف اليوم 

ون مدني مدينة حلب بأنه مرّوع. وأكد خالل جلسة مفتوحة ملجلس األمن الدولي اًلثنين أن نحو ملي

يعيشون تحت الحصار في سورية، واتهم حكومة دمشق بوضع العراقيل أمام عمليات إغاثة املدنيين، 

 .وطالب بضمانات ًلستئناف عمليات اإلغاثة وإجالء الجرحى من أحياء حلب الشرقية

إلى موسكو وواشنطن وطهران في األيام املقبلة في  يتوجه رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر بيتر مورير

محاولة لتأمين الوصول إلى املدنيين في حلب. وكان مورير قد أعلن أن األوضاع اإلنسانية في املدينة، ًل سيما 

ا على  في مجال الرعاية الصحية وإمداد املياه والسالمة الصحية، مازالت تستدعي القلق البالغ، مشددا

 .دات طبية وقطع غيار مطلوبة لترميم املرافق العامة في األحياء املنكوبةضرورة إدخال مع

تشرين الثاني/ نوفمبر، "نداءا للوصول اآلمن واملستدام ودون عوائق  22أطلقت األمم املتحدة، الثالثاء 

اصرة للمساعدات اإلنسانية إلى جميع املحتاجين في سورية، ًل سيما أولئك الذين يعيشون في املناطق املح

 ."وتلك التي يصعب الوصول إليها

تشرين الثاني/ نوفمبر، إنه  22قال مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا، الثالثاء  

ا لسحق شرق حلب قبل تنصيب الرئيس األميركي  ا جديدا قلق من احتمال أن يشن الرئيس السوري هجوما

 .كانون الثانيمن يناير  20املنتخب دونالد ترمب في 

تشرين الثاني/ نوفمبر، أنها مستعدة ألن تقبل من  22أعلنت منظمة حظر األسلحة الكيميائية، الثالثاء 

روسيا عينات لسالح كيميائي استخدمه املسلحون في سورية، وجاء في بيان صدر عن املنظمة أنها تلقت 

ا بتقديم عينات ومواد أخر  ا اقتراحا ى متعلقة باستخدامها املفترض كسالح في من السلطات الروسية مؤخرا

 .حلب

وصفت منظمة "أنقذوا األطفال" استمرار معاناة األطفال وموتهم في مدينة حلب بالفضيحة، داعية إلى 

 وقف إطالق النار للسماح بمرور املساعدات اإلنسانية.

تشرين الثاني/  23ربعاء حذر مسؤول كبير بمنظمة حظر األسلحة الكيميائية التابعة لألمم املتحدة يوم األ 

نوفمبر، من أن عناصر "داعش" العائدين من سورية ربما يشنون هجمات باستخدام غاز الخردل بعدما 

 .تعلموا كيفية استخدام هذه املادة السامة في مناطق القتال
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فة من تشرين الثاني/ نوفمبر، قافلة مساعدات إنسانية أممية مؤل 22دخلت إلى مدينة الرستن، الثالثاء 

 .شاحنة تحمل مواد غذائية وطبية وقرطاسية 51

رض على أهالي مدينة داريا، قرر املجلس املحلي ملدينة داريا إنهاء 
ُ
بعد التهجير القسري الجماعي الذي ف

 .أعماله بعد أربع سنوات من تأسيسه

 

ا: أوضاع وأعمال النظام السوري وميليشياته   رابعا

تشرين الثاني/ نوفمبر، أن "حزب هللا" ضاعف مجموع وحداته العسكرية  18ذكرت صحيفة "إيزفيستيا" في 

بمقدار مرة ونصف املرة في سورية. وأنه نقل لواء آخر من مقاتليه إلى سورية. وتوجهت القوة العسكرية 

الجديدة إلى ضواحي حلب، وبعد انتهاء عملية السيطرة على املدينة، ستشارك هذه القوة في الهجوم على 

 .إدلب

زار الرئيس اإليراني حسن روحاني، منزل حسين همداني، أرفع ضابط وكبير مستشاري الحرس الثوري الذي 

 
ا

قتل في سورية، وأشاد خالل الزيارة ببطوًلت من وصفهم بـ"املدافعين عن مراقد أهل البيت" في سورية قائال

 ."إن "الحفاظ على دماء الشهداء العظام مسؤولية يتحملها الجميع

تشرين الثاني/ نوفمبر، ميليشياته الخاصة تحت اسم  20الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، األحد أطلق 

 ."سرايا التوحيد" بعرض عسكري عام لتلك امليليشيات

قال وزير خارجية النظام السوري، وليد املعلم، عقب لقائه املبعوث الخاص لألمين العام لألمم املتحدة إلى 

في شرق حلب ” اإلدارة الذاتية“تشرين الثاني/ نوفمبر، إن فكرة  20ستورا، في دمشق سورية ستافان دى مي

. وطالب ادارة الرئيس األميركي املنتخب دونالد ترمب بـ"لجم" دول إقليمية تدعم 
ا

مرفوضة جملة وتفصيال

غيرة كي املسلحين في سورية، وأعلن أن العالقات السورية املصرية تشهد تقدما، بانتظار حدوث قفزة ص

  .تعود األمور إلى طبيعتها

تشرين الثاني/ نوفمبر، رسالتين إلى األمين العام لألمم املتحدة ورئيس  20وجهت وزارة خارجية النظام، في 

مجلس األمن الدولي، بشأن استهداف مدرستين في حلب الغربية، تطالب فيهما بتطبيق قرارات مجلس األمن 

 .والتي صدرت تحت الفصل السابع من ميثاق اًلمم املتحدة 2253القرار  املتعلقة بمكافحة اإلرهاب وخاصة

تشرين الثاني/ نوفمبر، سيناريوهات مخيفة ملستقبل الوجود اإليراني في  21عرضت "واشنطن بوست،" 

سورية، وتحدثت عن بوادر قلق لدى النظام السوري من خروج امليليشيات اإليرانية في سورية عن 

قوتها في البالد، ثم تعمقت هذه البوادر مع تعمد ميليشيات حزب هللا استعراض عضالتها السيطرة وانفالت 

  .على األرض، وبروز معلومات عن نيتها مضاعفة أعدادها في سورية

ينذر تركيز ميليشيات الحشد الشعبي على تلعفر غربي املوصل بالعديد من املخاوف للعراق واملنطقة، حيث 

ا ملعركة حلب تهدف سيطرة الحشد، امل ، استعدادا
ا
والي لطهران، على تلعفر إلى ربط إيران بسورية بريا
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ا بالعراق وسورية  الكبرى، وخطوة مفصلية في استكمال ما يسمى بالهالل الشيعي عبر ربط كل من إيران بريا

 إلى لبنان وسواحل املتوسط
ا

 .وصوًل

، أن سبب األزمة اًلنسانية في سورية يعود أكد مندوب النظام السوري لدى األمم املتحدة، بشار الجعفري 

تفرضه التنظيمات اإلرهابية واستهداف القوافل والسطو عليها وانعدام األمن في املناطق  الذيإلى الحصار 

 .التي تنتشر فيها تلك التنظيمات وتسييس امللف اإلنساني

تشرين  22اإليرانية، الثالثاء أعلن محمد علي شهيدي محالتي، رئيس مؤسسة )الشهداء وقدامى املحاربين( 

الثاني/ نوفمبر، أن أكثر من ألف مقاتل أرسلتهم بالده إلى سورية من أجل دعم قوات النظام فيها، قد قتلوا 

 .منذ بدء تدخل طهران في الصراع السوري

ر، إن تشرين الثاني/ نوفمب 22قال تقرير أصدرته شركة "أي إتش إس ملراقبة النزاعات" ونشر يوم الثالثاء 

مرة على األقل في ميدان  52تنظيم "داعش" استخدم األسلحة الكيماوية بما في ذلك الكلور وخردل الكبريت 

 .2014املعركة في كل من سورية والعراق منذ عام 

قال رأس النظام السوري بشار األسد، خالل استقباله دميتري روغوزن نائب رئيس الوزراء الروس ي، 

اني/ نوفمبر، إن السياسات واملواقف التي تنتهجها موسكو سواء على املستوى الدولي تشرين الث 22الثالثاء 

 .أو ما يتعلق بالحرب التي تتعرض لها سورية أكدت موقع روسيا الطبيعي كقوة عظمى

تشرين الثاني/ نوفمبر، مقاتلي املعارضة في شرق حلب املحاصر  22اتهم الجيش السوري، يوم الثالثاء 

ودعات تموينية" وحثهم على فتحها وتوزيع املواد الغذائية ملستحقيها وإزالة األلغام األرضية بامتالك "مست

 .من املمرات اإلنسانية وهو ما رفضته املعارضة ووصفته بأنه دعاية

تشرين الثاني/ نوفمبر، عن تشكيل الفيلق  22أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة، الثالثاء 

من املتطوعين بمهمة القضاء على اإلرهاب إلى جانب باقي تشكيالت القوات املسلحة  الخامس اقتحام

 .والقوات الرديفة والحليفة

تشرين الثاني/ نوفمبر، على أنه ًل وجود  23شدد سفير النظام السوري لدى موسكو، رياض حداد، 

 أن تتفاوض معها. للمعارضة املعتدلة في شرق حلب، وًل توجد في تلك األحياء جهة يمكن لدمشق

أعلنت قوات النظام صباح األربعاء عن بدء عملية عسكرية باسم التنين البحري في جبلي اًلكراد والتركمان 

بريف الالذقية الشمالي، فيما تمكنت فصائل املعارضة من صد محاولة تقدم هذه القوات وشهدت مناطق 

ا من قبل الطيران الحربي الروس ي ا جويا   .الجبلين تمهيدا

ا من  24ذكرت صحيفة "األخبار" اللبنانية، الخميس 
ا
تشرين الثاني/ نوفمبر، أنباء عن عقد لقاء جمع ضباط

الجيش الروس ي وقادة من "حزب هللا" في مدينة حلب، وقالت إنه اللقاء "الرسمي واملباشر" األول بينهما، 

 .وإنه سيؤدي إلى زيادة التنسيق األمني بين الطرفين في سورية

ائد الحرس الثوري اإليراني، اللواء محمد علي جعفري، إن قوات الحشد الشعبي العراقية قد ترسل قال ق

 .إلى سورية عقب تحرير املوصل من تنظيم "داعش"، وأنه ًل حاجة لدعم عسكري إيراني لها
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سيطرت قوات النظام بمشاركة ميليشيا "ب ي د" على عدة قرى شمال شرق حلب بعد معارك ضد تنظيم 

 عش.دا

ساعة لتدارس  48خرقت قوات النظام الهدنة في مدينة التل، بعد خمس ساعات على هدنة اتفق عليها ملدة 

 شروط اًلتفاق التي طرحها النظام والتي وعدت لجنة املفاوضات بدراستها مع فصائل املعارضة في املدينة.

 

ا: حلب  خامسا

صف املمنهج واملستمر من جانب قوات النظام خروج كل املشافي العاملة في حلب عن الخدمة نتيجة الق

ا ملديرية صحة حلب الحرة. وخروج مركز الدفاع املدني في حي باب النيرب عن  والطيران الروس ي، وفقا

ا جراء الغارات الجوية  .الخدمة، أيضا

تشرين الثاني/ نوفمبر، كافة النقاط التي سيطرت عليها قوات  18استعادت قوات املعارضة، الجمعة 

لنظام على جبهة حي الشيخ سعيد، وتصدت ملحاوًلت التقدم على جبهات حي كرم الطراب ومحور الجندول ا

 .والعويجة

قالت منظمة الصحة العاملية إن كل املستشفيات في شرق حلب املحاصر الخاضع لسيطرة املعارضة 

 .السورية أصبحت خارج الخدمة

عشرات الغارات الجوية من الطائرات الحربية واملروحية قال الدفاع املدني في حلب أن املدينة تعرضت ل 

بالصواريخ العنقودية واًلرتجاجية والفراغية والبراميل املتفجرة التي تحتوي على الكلور السام، والتي خلفت 

ا وجرح العشرات في  ا جدا، وأدت ًلستشهاد أكثر من ثمانين شخصا ا كبيرا  .تشرين الثاني/ نوفمبر19دمارا

إنقاذ هنانو بحلب املحاصرة التابع للدفاع املدني عن الخدمة، وكذلك خروج مركز الدفاع خروج مركز 

 .تشرين الثاني/ نوفمبر 20املدني في بلدة أروم الكبرى عن الخدمة في 

تشرين الثاني/ نوفمبر، أن القصف على شرق املدينة خلف قرابة  20أفادت إدارة الدفاع املدني بحلب، في 

، خالل الخمسة أيام األخيرة من القتال، فيما أصبحت كل  950من  قتيل، وأكثر 300
ا
ا ومفقودا جريحا

 .املستشفيات هناك خارج الخدمة

 استعادت قوات املعارضة كامل النقاط التي تقدمت فيها قوات النظام على جبهة العويجة

بر، " الهجوم الجوي املكثف تشرين الثاني/ نوفم 21دان األمين العام لألمم املتحدة، بان كي مون، اًلثنين 

الذي أسفر، على مدى األيام القليلة املاضية، عن مقتل واصابة العشرات من املدنيين السوريين، بمن فيهم 

ا " القصف العشوائي في املناطق  األطفال، وأدي إلى تعطل املستشفيات في شرقي حلب، وقال إنه يدين أيضا

 .استهدفت املدارس ما أدى إلى مصرع عدد من األطفال الغربية من حلب بما في ذلك الضربات التي

ا قتلوا وجرح ألف و 322أفاد إبراهيم أبو الليث املسؤول اإلعالمي للدفاع املدني بمدينة حلب، أن   150مدنيا

ا أن الطائرات الروسية شاركت طائرات النظام في  نوفمبر /تشرين الثاني 15آخرين منذ  الجاري، مشيرا
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املدينة، وأشار إلى أن طائرات النظام قصفت املدينة باستخدام القنابل العنقودية والبراميل القصف على 

 .املتفجرة والقنابل الفراغية، فيما ألقت الطائرات الروسية قنابل مظلية وأخرى ارتجاجية

لعت بعد أن استعادت قوات املعارضة السيطرة على النقاط التي خسرتها على جبهة حي الشيخ سعيد، اند

 .تشرين الثاني/ نوفمبر 22اشتباكات على جبهة حيي كرم الطراب والراشدين ومحاور الجندول والعويجة، في 

وّسعت قوات النظام السوري وحلفاؤها، هجومهما على محاور القتال في شرق مدينة حلب، تحت غطاء 

ر عن تقّدم أحرزه النظام تشرين الثاني/ نوفمب 22جوي من الطائرات الروسية، وتحدثت أنباء الثالثاء 

حة في األحياء الشرقية
ّ
 .بسيطرته على نقاط خاضعة لفصائل املعارضة املسل

تشرين الثاني/ نوفمبر، قذائف على األحياء الغربية ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في  23سقطت، األربعاء 

 .صفوف املدنيين

جبهات أحياء الشيخ سعيد وميسلون ومساكن  تشرين الثاني/ نوفمبر، معارك عنيفة على 23دارت، األربعاء 

 هنانو واًلنذارات ومنطقة السكن الشبابي في حي الشيخ نجار ومنطقة العويجة.

تشرين الثاني/ نوفمبر، أنها أبلغت األمم املتحدة بموافقتها  24أعلنت فصائل معارضة سورية، في بيان يوم 

استعدادها للتعاون بشأنها، وقالت األمم املتحدة إنها في على خطة املساعدات اإلنسانية في حلب مؤكدة 

 انتظار الضوء األخضر من روسيا والنظام السوري.

تشرين الثاني/  24كشف مدير منظمة الدفاع املدني السوري املعروفة باسم "القبعات البيضاء"، الخميس 

يام لتلقي مساعدات إغاثة أو نوفمبر،أن سكان الشطر الشرقي املحاصر في حلب؛ أمامهم أقل من عشرة أ

  .مواجهة املجاعة واملوت
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