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 :
ا

 الخاص بسورية يمياإلقلو لوضع الدولي اأوًل

ونظيره الروس ي فالديمير نوفمبر،  /تشرين الثاني 25 الجمعة، بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان

على رأسها األزمة إقليمية ا إضافة إلى قضايا ، العالقات الثنائية بين البلدين، بوتين في اتصال هاتفي

 .واتفق الجانبان على تسريع جهود إيجاد حل لألزمة اإلنسانية في مدينة حلب، السورية

اًلتحاد األوروبي: " ا مخاطبا نوفمبر،  /تشرين الثاني 25الجمعة ، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أكثر ضد تركيا فإن معابرنا الحدودية وإذا تماديتم ، فلتعملوا ًل أنا وًل شعبي نفهم تهديداتكم الجوفاء

 ."سُتفتح أمام الالجئين

ا بينهم أجانبنوفمبر،  /تشرين الثاني 25الجمعة ، أوقفت قوات األمن التركية على ، خمسة وعشرين شخصا

 .سوريةخلفية الضلوع في نقل مقاتلين إلى مناطق النزاع في 

جونيور )اًلبن(  ترمبأنها تحدثت مع دونالد ، رئيسة حركة املجتمع التعددي السورية، كشفت رندا قسيس

 ."سوريةفي الحل السياس ي با مهما ا "جزءا  بوصفه، عن أهمية الدور الروس ي

أكدت مصادر رئاسية وعسكرية مصرية عدم وجود أي قوات مصرية استطالعية أو قتالية لتنفيذ عمليات 

 .سوريةعسكرية ب

أن أي مشروع نوفمبر،  /تشرين الثاني 25الجمعة  ،نائب وزير الخارجية الروس ي ،أكد غينادي غاتيلوف

” املعارضة“قرار أممي جديد بشأن الوضع اإلنساني في سورية يجب أن يتضمن ضرورة الفصل بين ما يسمى 

 .واإلرهابيين والتأكيد على أن وقف األعمال القتالية ًل ينطبق على التنظيمات اإلرهابية

، إن ضابطين من مركز حميميم للمصالحة، تشرين الثاني /نوفمبر 26السبت  ،ة الدفاع الروسيةقالت وزار 

  .أصيبا بجراح جراء شظايا قذائف هاون أطلقها مسلحو حلب الشرقية خالل الهدنة اإلنسانية األخيرة

ره اإليراني جواد ونظينوفمبر،  /تشرين الثاني 26السبت ، تناول وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

على رأسها األزمة ، عّدة قضايا إقليمية، في اللقاء املغلق الذي جرى بمقر وزارة الخارجية اإليرانية، ظريف

 .السورية

تشرين  26في اتصال هاتفي السبت ، التركي رجب طيب أردوغان والروس ي فالديمير بوتين ،بحث الرئيسان

وجهود إيجاد حل للمأساة اإلنسانية في األحياء ، وريةأحدث مستجدات األزمة السنوفمبر،  /الثاني

 .املحاصرة شرقي حلب

إن التقارب بين بالده نوفمبر،  /تشرين الثاني 26السبت ، نعمان قورتوملوش، قال نائب رئيس الوزراء التركي

 ، سوريةوروسيا لن يغير موقف أنقرة الداعي لضرورة رحيل بشار األسد إلعادة السالم إلى ربوع 

إن  نوفمبر /تشرين الثاني 27در عن مركز املصالحة الروس ي داخل قاعدة "حميميم" األحد اقال بيان ص

طفل". وأن  800مدني بينهم  2500وأجلي أكثر من ، أحياء في حلب 8"الجيش السوري حرر من اإلرهابيين 

ن اإلرهاب في األحياء الشرقية املركز يقوم بتجهيز مساعدات إنسانية إلرسالها إلى املناطق التي تم تطهيرها م

 ، ملدينة حلب
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إن األكراد في نوفمبر،  /تشرين الثاني 26مساء السبت ، مولود جاويش أوغلو، قال وزير الخارجية التركي

ا لعنف منظمة "بي كا كا" اإلرهابية وذراعها السوري "ب ي ، وشرقي األناضول  سورية من أكثر الناس تعرضًّ

 ".د

انتقاده ملوقف أوروبا من نوفمبر،  /تشرين الثاني 26 السبت، بن علي يلدريم، تركيجدد رئيس الوزراء ال

أن بالده استقبلت املاليين منهم في حين أن األولى "ركلت بضع ا مبينا ، الالجئين املوجودين على أراضيها

 ".)ًلجئين( أمام أعين الناس في عدة دول 

إن نوفمبر،  /تشرين الثاني 26السبت ، الخارجية القطري قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير 

الدعم  ترمبأنهى الرئيس األمريكي املنتخب دونالد  ولوبالده ستواصل تسليح املعارضة السورية حتى 

 .األمريكي

أن التقارب بين بالده نوفمبر،  /تشرين الثاني 26السبت ، أكد نعمان قورتوملوش نائب رئيس الوزراء التركي

من أجل وقف الحرب واستعادة ، لن يغير موقف أنقرة الداعي لرحيل الرئيس السوري بشار األسد وروسيا

 .سوريةاًلستقرار في 

داخل مستودع أسلحة وذخيرة في معسكر نوفمبر،  /تشرين الثاني 26السبت ، دّوت سلسلة انفجارات

في محيط بلدة تل تمر شمال شرقي  ،مشترك تابع للمقاتلين األكراد وقوات التحالف الدولي بقيادة أميركية

 .سورية

ا هاتفيا ، للمرة الثانية في يوميننوفمبر،  /تشرين الثاني 26السبت ، تشاور الرئيس الروس ي فالديمير بوتين

 .سوريةمع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول الوضع في 

احتمال عودة املقاتالت الجوية نوفمبر،  /تشرين الثاني 26السبت ، رّجح وزير الدفاع اإليراني حسين دهقان

لتضرب بعد ذلك مواقع ، لالنطالق وللتزود بالوقودا والتي تم استخدامها سابقا ، الروسية لقاعدة همدان

 .في سورية

قام وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يرافقه رئيس جهاز اًلستخبارات حقان فيدان بزيارة سريعة 

حيث التقيا الرئيس اإليراني حسن روحاني نوفمبر،  /تشرين الثاني 25، إليرانية طهرانخاطفة إلى العاصمة ا

ا آخر من املسؤولين  سوريةوتناول البحث التطورات األخيرة في ، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف وعددا

 .والعراق

أربعة ، موغيريني أعدتها مسؤولة الشؤون الخارجية األوروبية فيدريكا، اقترحت وثيقة رسمية أوروبية

عناصر للوصول إلى سورية املستقبل بينها إقامة نظام سياس ي يخضع للمساءلة ويقوم على الالمركزية. 

وتمثيل النساء واألقليات والحفاظ على وحدة سورية وسيادتها  واهتمت باًلنتقال السياس ي وإعادة اإلعمار

 .لعسكرية واألمنية مع إصالحها في شكل كاملوضمان الحفاظ على املؤسسات الحكومية بما فيها القوات ا

إن الرئيس الروس ي ، نعمان قورتوملوشنوفمبر،  /الثاني تشرين 28 اًلثنين، قال نائب رئيس الوزراء التركي

ا أن استهداف القوات التركية املشاركة في عملية "درع الفرات" لم يكن بواسطة  د شخصيا
ّ
فالديمير بوتين أك

 .مقاتالت روسية
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إن األزمة التي أعقبت نوفمبر،  /تشرين الثاني 28اًلثنين  ،ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلوقال وز 

أظهرت للعيان مدى أهمية ، من العام املاض ي نوفمبر /تشرين الثاني 24حادثة إسقاط املقاتلة الروسية في 

 .البلدين بالنسبة لآلخر يكل

تشرين  28 اًلثنين ،األملاني وهو حليف للمستشارة أنجيال ميركلدعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرملان 

 .إلى فرض عقوبات على روسيا بسبب دورها في الحرب السوريةنوفمبر،  /الثاني

مساعد الرئيس الروس ي إن كثافة اًلتصاًلت بين وزيري الخارجية األميركي والروس ي  ،قال يوري أوشاكوف

 .سوريةوهو ، يتم التركيز فيها على موضوع واحد قبل كل ش يءسيرغي ًلفروف "غير مسبوقة وخارقة" و 

إن "روسيا تتحمل نوفمبر،  /تشرين الثاني 28اًلثنين ، قال املتحدث باسم الخارجية األمريكية جون كيربي

فيما يتعلق بالخسائر في ، املسؤولية القصوى بشأن ما يفعله النظام السوري وما يتم السماح له بفعله

 ".ة املدنية بما في ذلك املستشفيات داخل وحوالي حلبالبنى التحتي

كما طالب ، لوقف فوري إلطالق النار في حلبنوفمبر،  /تشرين الثاني 28 ،دعا وزير الخارجية البريطاني

ووّجه نداء إلى ، بالسماح ألطراف إنسانية محايدة بالدخول لضمان حماية املدنيين الفارين من القتال

 .باستخدام نفوذهما على النظام السوري لتجنب كارثة إنسانيةروسيا وإيران 

ا بوزير الخارجية الروس ي سيرجي ًلفروف ،سامح شكري  ،أجرى وزير الخارجية املصري   هاتفيا
ا

، اتصاًل

وفي مقدمتها ، الساحة اإلقليمية علىتناوًل خالله آخر املستجدات نوفمبر،  /تشرين الثاني 28 اًلثنين

 ".سورية فيالوضع 

مع مجلس األمن الروس ي تقدم نوفمبر،  /تشرين الثاني 28 اًلثنين، بحث الرئيس الروس ي فالديمير بوتين

 .وسيطرته على العديد من أحياء املدينة، في شرق مدينة حلبالنظام جيش 

 10أعلن مركز املصالحة الروس ي في قاعدة "حميميم" السورية في ريف الالذقية أن موسكو قدمت نحو 

 .من املساعدات اإلنسانية للسكان في محافظات حماة وحمص وحلبأطنان 

"دخلنا سورية بهدف إعادة األراض ي إلى نوفمبر،  /تشرين الثاني 29، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

 ".لحكم الطاغية األسد الذي يرهب السوريين بدولة اإلرهابا أصحابها الحقيقيين. ولنضع حدا 

 17أنه شن غارة من طريق الخطأ على القوات السورية في نوفمبر،  /تشرين الثاني 29 ،أقر التحالف الدولي

 .املاض ي قرب دير الزور شرق سورية سبتمبر /أيلول 

بعقد اجتماع طارئ ملجلس األمن الدولي لبحث "الكارثة نوفمبر،  /تشرين الثاني 29 الثالثاء، طالبت فرنسا

 .تقديم اإلغاثة للمدنيين العالقين فيهااإلنسانية" في حلب شمال سورية وسبل 

الى بقية أعضاء مجلس األمن ا انهما ستحيالن قريبا نوفمبر،  /تشرين الثاني 29 الثالثاء، أعلنت باريس ولندن

الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات على مسؤولين في النظام السوري أمروا بشن هجمات بأسلحة 

 .كيميائية

وجهت  سوريةإن عملية تركيا في نوفمبر،  /تشرين الثاني 29الثالثاء ، بن علي يلدرم، قال رئيس الوزراء التركي

 .وأكد أن عملية "درع الفرات" ستستمر، ضربة كبيرة لتنظيم داعش
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أن روسيا نوفمبر،  /تشرين الثاني 28 اًلثنين، املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية، جون كيربي، قال

 ." فيما يرتكبه نظام األسد ضد املواطنين السوريين في مختلف انحاء البالدتتحمل "املسؤولية القصوى 

ومن املقرر أن ، في الوًليات املتحدة ”الديموقراطي”و ”الجمهوري“ذكر تقرير وضع باًلشتراك بين الحزبين 

أكبر أن على الوًليات املتحدة أن تستعد ًلستخدام قوة عسكرية نوفمبر،  /تشرين الثاني 29ينشر في 

وأعدت التقرير ، وتحركات سرية في سورية للمساعدة في التوصل إلى تسوية سياسية إلنهاء الحرب في البالد

 .مجموعة عمل بقيادة وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت

فيما أعلن تنظيم الدولة ، سوريةأعلن الجيش التركي انقطاع اًلتصال باثنين من جنوده في شمالي 

أن مسلحيه تمكنوا من أسر اثنين من الجنود األتراك بالقرب نوفمبر،  /تشرين الثاني 28 اًلثنين، اإلسالمية

  .من مدينة الباب في ريف حلب

أن الرئيس نوفمبر،  /تشرين الثاني 29الثالثاء ، ديميتري بيسكوف ،أعلن املتحدث باسم الرئاسة الروسية

الروسيتين إرسال مستشفيات متنقلة إلى سورية  وارئ الطفالديمير بوتين كلف وزارتي الدفاع وحاًلت 

 ".لتوفير الرعاية الطبية لسكان مدينة حلب واملناطق السكانية القريبة منها“

 
ا

تشرين  29في ، األمين العام لجامعة الدولة العربية، أيد أحمد أبو الغيط، كبيرا في تصريحات أثارت جدًل

 .وحقه في خوض أي انتخابات رئاسيةبقاء األسد في منصبه نوفمبر،  /الثاني

إلى نوفمبر،  /تشرين الثاني 29 الثالثاء، سوريةسعى ستافان دي ميستورا مبعوث األمم املتحدة الخاص ل

  ترمبتبديد املخاوف من إمكان أن يبرم الرئيس األمريكي املنتخب دونالد 
ا
، سوريةمع روسيا بشأن ا اتفاق

 .في حلب فيما حذر موسكو من "نصر باهظ الثمن"

وهو اإلجراء األخير ، وضعت مصر وإسبانيا ونيوزيلندا مشروع قرار حول األوضاع في حلب باللون األزرق

ويتضمن مشروع القرار الدعوة إلى وقف إطالق النار في ، قبل طرح املشروع للتصويت أمام مجلس األمن

 .داتمدينة حلب مّدة عشرة أيام متتالية على األقل للسماح بإدخال املساع

املنسق العام نوفمبر،  /تشرين الثاني 30األربعاء ، مولود جاويش أوغلو، استقبل وزير الخارجية التركي

 سوريةالتطورات في  وبحث معه، في العاصمة أنقرة، رياض حجاب، للهيئة العليا للمفاوضات السورية

 .حلب خاصةو عامة 

كانها النظر في اتخاذ إن دول املنظمة بإم، سامنثا باور ، قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدي األمم املتحدة

في حالة استخدمت روسيا حق "النقض" لعرقلة مشروع قرار جديد في مجلس األمن خاص  ى تدابير أخر 

 .من بينها اللجوء إلى الجمعية العامة، بحلب

 /تشرين الثاني 30 ربعاءاأل ، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرملان اًلتحادي األملاني نوربرت روتجن

 .""إن حلب رمز املأساة األكبر لسياسة الغرب الخارجية في األعوام األخيرةنوفمبر، 

إن بالدها ستمارس الضغط نوفمبر،  /تشرين الثاني 30األربعاء ، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

ب السورية وفتح الطريق إليصال املساعدات في مجلس األمن الدولي لتحقيق وقف إطالق النار في مدينة حل

 .اإلنسانية إلى املحاصرين
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إن بالده "لن تقف متفرجة على جرائم نظام بشار األسد  ،جان مارك أيرولت ،قال وزير الخارجية الفرنس ي

 ."ولن نبقى غير مكترثين بما يقوم به، ولن نكون شركاء األسد في الجريمة سوريةفي 

ألصدقاء الشعب ا إن فرنسا ستستضيف اجتماعا  ،جان مارك أيرولت ،الفرنس يقال وزير الخارجية 

كانون األول املقبل لبحث سبل وقف املجازر وإعادة إطالق العملية  /السوري في العاشر من ديسمبر

 .السياسية

طيب رجب ، برئاسة رئيس الجمهوريةنوفمبر،  /تشرين الثاني 30األربعاء ، أكد مجلس األمن القومي التركي

ي د" ببلوغ أهدافهم بتشكيل حزام إرهابي في  ب /على عدم السماح لعناصر تنظيم "بي كا كا، أردوغان

  .سورية

إن اجتماع مجموعة التخطيط نوفمبر،  /تشرين الثاني 30األربعاء ، قالت وزارة الخارجية الروسية

إقليمية وعاملية مختلفة  يااول قضاسيتن، املقرر عقده في تركيا، اًلستراتيجي التركية الروسية املشتركة

 .تتصدرها األزمة السورية إلى جانب العالقات الثنائية بين البلدين

مع نظيره الروس ي نوفمبر،  /تشرين الثاني 30في اتصال هاتفي  ،رجب طيب أردوغان ،بحث الرئيس التركي

وعلى رأسها املأساة اإلنسانية في حلب  سوريةالعالقات الثنائية والتطورات األخيرة في ، فالديمير بوتين

 .واتفقا على تسريع الجهود لوقف اًلشتباكات وإيصال املساعدات اإلنسانية للمدنيين في حلب

موقف بالده الداعي إلى تخليص مدينة حلب من  ،ميخائيل بوغدانوف ،جدد نائب وزير الخارجية الروس ي

 .لك قبل نهاية العام الحاليعن أمله في تحقيق ذا التنظيمات اإلرهابية معربا 

إن مهمة روسيا الرئيسة نوفمبر،  /تشرين الثاني 30 األربعاء، سيرغي ًلفروف ،قال وزير الخارجية الروس ي

العمل لكي يظهر لدى السوريين األمل في مستقبل أفضل والعيش في دولة علمانية حرة تعيش  – سوريةفي 

  .وئامفيها كل املجموعات الدينية اإلثنية بسالم و 

أن بالده تبحث مع ، ديسمبر /كانون األول  1الخميس ، نعمان قورتوملوش، أكد نائب رئيس الحكومة التركي

 .موضوع وقف إطالق النار في مدينة حلب، جميع األطراف املعنية بما فيها روسيا

د وزير الخارجية التركي
ّ
مكافحة اإلرهاب أّن ، ديسمبر /كانون األول  1الخميس ، مولود جاويش أوغلو ،أك

 .وإحالل األمن واًلستقرار في املنطقة يشكالن أهم عنصر من عناصر التعاون القائم بين تركيا وروسيا

في اتصال هاتفي مع املستشارة ، ديسمبر /كانون األول  1الخميس ، رجب طيب أردوغان ،بحث الرئيس التركي

تكثيف الجهود إليصال املساعدات إليها وآخر  وضرورة، الوضع اإلنساني في حلب، أنجيال ميركل ،األملانية

 .سوريةالتطورات في 

إن العملية العسكرية التي ، ديسمبر /كانون األول  1 الخميس ،رجب طيب إردوغان ،قال الرئيس التركي

ًل تستهدف أي بلد أو شخص وإنما تستهدف التنظيمات  سوريةملقاتلي املعارضة في شمال ا تجريها تركيا دعما 

 .اإلرهابية

إن القوات الروسية ، ديسمبر /كانون األول  1الخميس  ،ي ًلفروفغسير  ،قال وزير الخارجية الروس ي

 .األسبوع املاض ي سوريةعلى جنود أتراك في شمال ا والقوات املسلحة السورية لم تنفذ هجوما 
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على املستوى ، سوريةأن اًلتفاقات الروسية التركية حول ، سيرغي ًلفروف، أعلن وزير الخارجية الروس ي

 .قيد التنفيذ، العسكري والدبلوماس ي والسياس ي

تطرقا خالل مكاملتهما  ،الروس ي فالديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان ،أكد الكرملين أن الرئيسين

إلى تصريحات األخير)أردوغان( حول أسباب التدخل العسكري نوفمبر،  /تشرين الثاني 30األربعاء  ،الهاتفية

 .سوريةالتركي في 

مع األعضاء الدائمين في مجلس ، ديسمبر /كانون األول  1الخميس ، فالديمير بوتين، بحث الرئيس الروس ي

  .على ضرورة مواصلة تقديم مساعدات إنسانية لسكان حلبا مركزا ، سوريةاألوضاع الحالية في ، أمن البالد

إن موسكو ًل تحتاج ، ديسمبر /كانون األول  1في ، نائب وزير الخارجية الروس ي، أكد ميخائيل بوغدانوف

 .بما في ذلك الوًليات املتحدة، إلى أي وسطاء في مفاوضاتها مع املعارضة السورية

 ا قّدم وفد روس ي عرضا 
ا
منها: هدنة رئيسية ا ملمثلين عن فصائل املعارضة املسلحة داخل حلب تضمن نقاط

وإخراج نحو مئتين من مقاتلي جبهة ، والسماح بدخول املساعدات، لوقف القصف والقتال شرقي املدينة

 .فتح الشام من املدينة

، ديسمبر /كانون األول  1، رومافي  ،سيرغي ًلفروف ،أعلن مصدر في الوفد املرافق لوزير الخارجية الروس ي

ومن املتوقع أن يبحث الوزيران الوضع في سورية ، ي جون كيري أن األخير سيجري لقاء مع نظيره األمريك

 .”وأوكرانيا ومسائل مهمة أخرى في جدول األعمال الثنائي

مشروع ، ديسمبر /كانون األول  1مساء الخميس ، وزعت كندا على أعضاء الجمعية العامة باألمم املتحدة

، "سوريةقرار يطالب بـ"وضع نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات العشوائية وغير املتناسبة على املدنيين في 

على "الوقف الفوري والكامل للهجمات العشوائية وغير املتناسبة على املدنيين في  وينص مشروع القرار

 ."سورية

إن ، ديسمبر /كانون األول  1الخميس ، يفان دوغريكاست، أعلن املتحدث باسم األمين العام لألمم املتحدة

في طلب كندا لعقد دورة استثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة حول األزمة ا بان كي مون ينظر حاليا 

 .السورية

 

ا:    عسكريةالسياسية و السورية، العارضة حراك املثانيا

بل ، ليس مفاوضات بين الفصائل والنظامقال مصدر عسكري معارض في مدينة التل "إن ما يحصل هناك 

 
ا
وخروجهم إلى الغوطة الشرقية أو ، فرض لشروط النظام التي تتضمن "تسليم املقاتلين سالحهم كامال

مقاتل يختارهم النظام لتسوية أوضاعهم وإشراكهم في اإلدارة العسكرية واملدنية  200باستثناء ، إدلب

 ."للمدينة
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في منطقة ، ن املناطق التي تقدمت فيها خالل األيام الثالثة املاضيةانسحبت قوات النظام السوري م

بعد تصدي قوات املعارضة املسلحة لها وتكبيدها خسائر ، بريف الالذقية، بايربوجاق )جبل التركمان(

  .بشرية ومادية

في منطقة جرى التوصل ًلتفاق “أنه نوفمبر،  /تشرين الثاني 25في ، ”املرصد السوري لحقوق اإلنسان“قال 

عقب أيام من اًلشتباكات التي ، بين قوات النظام والفصائل العاملة في منطقة التل، التل بريف دمشق

 .”ترافقت مع قصف لقوات النظام على مناطق اًلشتباكات وقصف للطيران املروحي

دخل العسكري أن التنوفمبر،  /تشرين الثاني 26في ، القاض ي العام لجيش الفتح ”املحيسني عبد هللا“اعتبر 

ًل سيما في مدينة حلب التي تباد ، سوريةلنصرة املستضعفين في ا التركي ضد النظام السوري بات واجبا 

 .بطائرات النظام وحليفه الروس ي

أعلنت عدة فصائل في الجبهة الجنوبية وأحرار الشام عن بدء معركة أطلقوا عليها اسم "حمراء الجنوب" 

 .الغوطة الغربية بهدف تخفيف الضغط املفروض على

بسبب وصولهم ، علق ثمانية من قادة الصف األول عملهم في "مجلس شورى حركة أحرار الشام اإلسالمية"

  ".إلى "طريق مسدود في حل األزمات املتراكمة في الحركة منذ أكثر من عام

بعد ، الشرقية في حلب، أحياء 5من نوفمبر،  /تشرين الثاني 27األحد ، انسحبت قوات املعارضة السورية

ثالثة أيام من اًلشتباكات العنيفة مع ميليشيا "لواء القدس" املدعوم من النظام وإيران الذي سيطر على 

 .هذه األحياء

بين لجنة نوفمبر،  /تشرين الثاني 27ألغيت جولة املفاوضات التي كان من املقرر أن يتم عقدها مساء 

وذلك بعد قيام األخير باستهداف الجهة ، مع نظام األسداملفاوضات املمثلة عن مدينة التل املحاصرة 

 .الغربية من املدينة بقذائف املدفعية والرشاشات الثقيلة بالتزامن مع محاولة تقدم برية في املنطقة

الطريق أمام تمدد ميليشيا "ب ، قطعت فصائل الجيش السوري الحر العاملة في إطار عملية "درع الفرات"

  .إلى بلدة الباب شمالي حلبي د" من بلدة منبج 

وعلى قرية أخرى بعد اشتباكات مع ، سيطر الجيش الحر على قريتين بعد اشتباكات مع تنظيم داعش

 ".ضمن عملية "درع الفرات، ميليشيا "سورية الديمقراطية"

من القصف املتواصل التي تشنه قوات النظام السوري وروسيا على األحياء ا يوما  13ارتفعت حصيلة 

  613إلى ، سوريةشمالي ، شرقية من مدينة حلبال
ا
فيما سيطرت قوات النظام وامليليشيات التابعة ، قتيال

مسيطرة على ثلث املساحة التي كانت خاضعة ، على حي "الصاخور"نوفمبر،  /تشرين الثاني 28اًلثنين ، لها

 .لسيطرة املعارضة

اسبوع في حي الوعر املحاصر في مدينة حمص بين لجنة التفاوض  ملدةالنار  إطالقتم التوصل ًلتفاق وقف 

ولكن قوات النظام خرقت اًلتفاق واستهدفت الحي باًلسطوانات املتفجرة ، املمثلة عن الحي وموفد روس ي

 .وبالرشاشات
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أعلنت الجبهة الجنوبية أنها ستحرر منطقة حوض اليرموك من "تنظيم الدولة" وناشدت السكان اًلبتعاد 

  .مقرات ومعسكرات التنظيم ودعت املغرر بهم إلى إلقاء السالح وتسليم أنفسهم عن

من مخيم خان الشيح وبلدة زاكية إلى محافظة إدلب ومن املقرر أن  اوعوائلهقوات املعارضة بدأ ترحيل 

  1450يخرج اليوم من خان الشيح حوالي 
ا

  900امرأة و 589و رجال
ا

رات من أهالي البلدة ترافقهم سيا طفال

 .تحمل جرحى سقطوا جراء القصف واملعارك لتلقي العالج في إدلب 25إسعاف عددها 

وفد لجنة التفاوض في حي الوعر مع وفد روس ي من قاعدة نوفمبر،  /تشرين الثاني 28اًلثنين ، التقى

بعد نقض ، من أجل التوصل ًلتفاق بين فصائل املعارضة وقوات النظام في الحي، العسكرية” حميميم“

ابتداءا ، وتوصل الطرفان إلى وقف إلطالق النار في الحي ملدة خمسة ايام، اًلتفاق السابق من قبل النظام

 .نوفمبر /تشرين الثاني3ولغاية نوفمبر،  /تشرين الثاني 29من 

ا نوفمبر،  /تشرين الثاني 29الثالثاء ، ”أحرار الشام اإلسالمية“عّين مجلس شورى حركة  ا جديدا قائدا

 .املهندس مهند املصري ، بعد انتهاء وًلية القائد السابق، وهو املهندس علي العمرللحركة 

إن سقوط أحياء حلب الشرقية بيد قوات نوفمبر،  /تشرين الثاني 29، قال املعارض السوري جورج صبرا

 ".نإًل أنها ليست آخر مكا، وأضاف إن "حلب مدينة مهمة للثورة، النظام السوري لن يكون نهاية الثورة

، اتفقت فصائل املعارضة السورية املسلحة على حّلِّ نفسها وتشكيل كيان موحد باسم "جيش حلب"

 .عسكرياا وأبو بشير عمارة قائدا ا عاما ا بقيادة أبو عبد الرحمن نور قائدا 

إن فصائل املعارضة لن تنسحب من نوفمبر،  /تشرين الثاني 30اًلربعاء ، قال قيادي في املعارضة السورية

شرق حلب وأشار إلى أنها تعتزم مواصلة القتال في مواجهة هجوم مكثف من القوات الحكومية التي سيطرت 

 .على مساحات كبيرة من املنطقة الخاضعة لسيطرة املعارضة في املدينة خالل األيام املاضية

ا من قوات النظام ثالثينقتل نوفمبر،  /تشرين الثاني 30األربعاء ، أعلنت املعارضة السورية وأسر ، عنصرا

 .خالل اشتباكات دارت بين الطرفين ذلك اليوم، عناصر من ميليشيات أفغانية جنوبي مدينة حلب أربعة

من إعطاب طائرة حربية لنظام اًلسد وقتل وجرح عدد من  اعن تمكنهت املعارضة املسلحة السورية أعلن

 .العسكري بصواريخ الغرادعناصر اًلسد بينهم ضابط بعد استهداف مطار حماة 

بأن اجتماعات بين ، ديسمبر /كانون األول  1 الخميس، عضو اًلئتالف السوري املعارض ،قال سمير نشار

إلى عدم توصلها إلى نتائج ا مشيرا ، الجانب الروس ي وفصائل عسكرية من حلب تمت منذ أيام بوساطة تركية

 .ملموسة
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ا: 
ا
  واإلقليمي والدوليفاعليات املجتمع املدني السوري ثالث

جائزة نوبل البديلة الخاصة بحقوق اإلنسان إلى منظمة نوفمبر،  /تشرين الثاني 25في ستوكهولم ، منحت

 .ثالث جهات دولية أخرى إضافة إلى ، متطوعي الدفاع املدني املعروفين بأصحاب "الخوذ البيض" السورية

جراء ، عن الخدمة، كهرباء في مدينة التلمحطة توليد النوفمبر،  /تشرين الثاني 25الجمعة ، خرجت

 .ما أدى ًلنقطاع التيار الكهربائي عنها، استهدافها ببراميل متفجرة ألقتها مروحيات النظام

وذلك بعد ، عن تشكيل "هيئة سياسية" في املحافظة، أعلنت فعاليات مدنية وناشطون في محافظة إدلب

 .عمل متواصل ألكثر من عام

شهر في هذا الأن ارتفاع حّدة النزاع املتجدد في أواخر نوفمبر،  /تشرين الثاني 25، حدودأطباء بال ، أفادت

  .املناطق املحاصرة بالقرب من دمشق وحمص تسبب بازدياد هائل في تدفقات اإلصابات الجماعية

فمبر، نو  /تشرين الثاني 25املصادف يوم الجمعة ، بمناسبة اليوم العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة

، ألف امرأة أغلبهن بيد النظام 23وثقت فيه مقتل نحو ا تقريرا ، أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

 .خالل سنوات األزمة التي تجاوزت خمس سنوات

ماثيو ، في املفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم املتحدة سوريةقال املتحدث بشأن العراق و 

ة باشرت مع بدء الظروف الشتوية القاسية بتوزيع مساعدات إنسانية تشمل إن "املفوضي، سالتمارش

 ".ماليين سوري وعراقي ممن نزحوا من مناطقهم 4.6مالبس وأدوات تدفئة ومبالغ نقدية على 

إن طائرات حربية قصفت مستشفى للنساء في قرية  ،قال املرصد السوري لحقوق اإلنسان ومنظمة إغاثة

 نوفمبر. /تشرين الثاني 25 ب السورية يوم الجمعةترمانين بمحافظة إدل

 27األحد ، نظم عشرات السوريون ، استجابة لدعوات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل اًلجتماعي

على تواصل غارات النظام ا احتجاجا ، وستفاليا"-وقفة في وًلية "شمال الرايننوفمبر،  /تشرين الثاني

 .الشرقية ملدينة حلبالسوري وروسيا على األحياء 

نفذته طائرات روسية استهدف مصنع الشفاء لألدوية ا جويا ا قال الدفاع املدني التابع للمعارضة إن "قصفا 

 ."آخرين خالل عملهم في املصنع 5ما أسفر عن مقتل عاملين وجرح ، ببلدة املنصورة في حلب

  .دى لتدمير أغلب السيارات واملعداتأا استهدفت الغارات الجوية مركز الشرطة الحرة في كفر حمرة ما 

أن نحو نصف مليون طفل نوفمبر،  /تشرين الثاني 27األحد ، أعلنت منظمة األمم املتحدة للطفولة

 ، ًل تصل إليها املساعدات اإلنسانية األساسية، سوريةيعيشون داخل مناطق محاصرة في 

أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة نوفمبر،  /تشرين الثاني 28اًلثنين ، أعلن الدفاع املدني السوري

وناشد املنظمات اإلنسانية واإلغاثية بـ"التدخل السريع" قبل وقوع ، املعارضة منطقة منكوبة بشكل كامل

 ، ألف مدني معظمهم من النساء واألطفال 280كارثة إنسانية لحوالي 

ضد رئيس ، أمام النيابة الفيدرالية األملانية بدعوى نوفمبر،  /تشرين الثاني 28اإلثنين ، تقّدم محامون أملان

 .بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في حلب، النظام السوري بشار األسد
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 ”املخيف“الوضع في شرق مدينة حلب السورية بـ  ،نوفمبر /تشرين الثاني 29الثالثاء  ،وصفت األمم املتحدة

الفصائل املعارضة آًلف املدنيين إلى  بعدما دفع التقدم السريع للقوات النظامية داخل مناطق سيطرة

 .الفرار نحو مناطق أخرى 

ألف شخص فروا  20أن نحو نوفمبر،  /تشرين الثاني 29الثالثاء ، أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر

األخيرة من الهجوم الذي تشنه قوات النظام السوري على مناطق شرق  اًلثنتين والسبعينخالل الساعات 

 ، لسيطرة فصائل املعارضةحلب الخاضعة 

 
ا
بوقف  سوريةإلى أطراف الصراع في نوفمبر،  /تشرين الثاني 29الثالثاء ، وجهت األمم املتحدة نداءا عاجال

 .والسماح بعبور مساعدات إنسانية إلى املحاصرين، القصف شرق مدينة حلب

برد وجوع" لإلسهام في مواجهة .. سوريةحملتها "نوفمبر،  /تشرين الثاني 29، أطلقت جمعية قطر الخيرية

 .برد الشتاء وتوفير متطلبات الدفء التي يحتاجها النازحون في الداخل السوري والالجئون في دول الجوار

، استعدادتها األخيرةنوفمبر،  /تشرين الثاني 28اإلثنين ، أنهت بلدية أنطاكيا بوًلية هطاي جنوبي تركيا

ية إلى مئات اآلًلف من السوريين املحاصرين في عديد من املدن شاحنة من املساعدات الكويت 62إلرسال 

 .السورية

حملة نوفمبر،  /تشرين الثاني 28اًلثنين ، األملانية” بيلد“رئيس تحرير صحيفة ، أطلق جوليان ريشلت

 تحت عنوان، تضامنية لتسليط الضوء على ما يجري في األحياء الشرقية املحاصرة من مدينة حلب

“Aleppo rollcall”  نداء حلب“أي”. 

من أن نوفمبر،  /تشرين الثاني 30، حذر مسؤول العمليات اإلنسانية في األمم املتحدة ستيفن أوبراينر

مدينة حلب قد "تتحول إلى مقبرة ضخمة" إذا لم تتوقف املعارك واستمر منع إيصال املساعدات اإلنسانية 

 .إلى السكان

أمام الجلسة الطارئة ، املتحدة للطفولة )يونيسيف( جريت كابيليري املدير اإلقليمي ملنظمة األمم  قال

"ينهار واألطفال ، شرقي حلب، إن النظام الصحينوفمبر،  /تشرين الثاني 30األربعاء ، ملجلس األمن الدولي

 ".متروكون للموت

، سوريةواملبعوث األممي إلى ، ستفين أوبراين، وقال وكيل األمين العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية

إن قوات النظام السوري تعتقل النازحين من شرقي مدينة ، أمام الجلسة نفسها، ستيفان دي ميستورا

 .حلب

إن الحكومة اعتقلت مئات نوفمبر،  /تشرين الثاني 30 قال املرصد السوري لحقوق اإلنسان يوم األربعاء

 .الخاضعة لسيطرة املعارضة في شرق حلبمن األشخاص الذين اضطروا للفرار من املناطق 

طالبت فيه األمم املتحدة ا تقريرا نوفمبر،  /تشرين الثاني 30 ،أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

من النازحين تم اعتقالهم من قبل قوات ا كبيرا ا وقالت إن عددا ، بحماية النازحين من أحياء حلب الشرقية

 .أنباء عن وقوع عمليات إعدام واغتصابوسط ، النظام واملليشيات الشيعية
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مريضان في بلدة مضايا املحاصرة بريف دمشق الغربي إثر تعثر نوفمبر،  /تشرين الثاني 30 في ،توفي

وذلك بسبب الحصار الذي تفرضه قوات النظام وحزب هللا اللبناني ، حصولهما على عالج للفشل الكلوي 

 .على البلدة

مقاطع فيديو تظهر لجوء أهالي ، ديسمبر /كانون األول  1 ،اًلجتماعيبث ناشطون على مواقع التواصل 

 .مضايا لحرق مالبسهم وأثاث منازلهم بغرض الحصول على بعض الدفء

نتيجة انعدام وسائل التدفئة وضعف الرعاية ، ديسمبر /كانون األول  1الخميس ، ناسوريتوفي طفالن 

لم تتجاوز ا فيما ، ونصف العاما غ أحدهما من العمر عاما ويبل، الصحية في مخيم الركبان لالجئين السوريين

 .الطفلة السابعة من عمرها

د مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى 
ّ
أن عدد النازحين من منازلهم داخل ، فان دي ميستورااست، سوريةأك

مستشاره في مؤتمر صحفي مع ، وأشار دي ميستورا، ألف شخص 400املناطق املحاصرة في مدينة حلب بلغ 

إلى أنَّ عدد النازحين من ، ديسمبر /كانون األول  1 بمكتب األمم املتحدة في جنيف في، الخاص جان إيغالند

 ."املناطق املحاصرة بحلب "يساوي أو يزيد عما استقبلته كل الدول األوروبية

نشر  ،داءمنظمة غير حكومية تعمل في املجال اإلنساني والدفاع عن حقوق اإلنسان على ن 223وقعت 

أعلن فيه املوقعون أن مجلس األمن "تخلى عن السوريين" ، في نيويورك ديسمبر /كانون األول  1 الخميس

وطالبت األمم املتحدة ، بعد أن عجز عن وقف هجوم قوات النظام السوري على األحياء الشرقية من حلب

 .بإجراء غير اللجوء إلى مجلس األمن

إن اللجنة ، ديسمبر /كانون األول  1 الخميس ،للصليب األحمر لرويترز قال مسؤول كبير باللجنة الدولية

تجري محادثات مع الحكومة السورية بشأن الوصول إلى األشخاص الفارين من شرق حلب الذي تسيطر 

 .عليه املعارضة والذين يتعرضون لالستجواب واًلعتقال

من  1402إنها وثقت مقتل ، ديسمبر /األول كانون  1 الخميس، قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان .

ا مدنيا  1099من بينهم ، على يد األطراف الفاعلة، نوفمبر املاض ي /خالل تشرين الثاني، سوريةاملدنيين في 

% من مجموع الضحايا 48وقد "بلغت نسبة األطفال والنساء ، قتلوا على يد قوات النظام السوري وروسيا

 ."استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيينوهو مؤشر صارخ على ، املدنيين
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ا:   وميليشياته ،النظام السوريأوضاع وأعمال رابعا

أن "وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة نوفمبر،  /تشرين الثاني 26" ، ذكرت "سانا

 ".حلب تستعيد السيطرة بشكل كامل على مساكن هنانو واملنطقة املحيطة بها في

أحد قادته العسكريين في معارك ، مقتل محمد رافعنوفمبر،  /تشرين الثاني 27األحد ، أعلن "لواء القدس"

 ، اإلنذارات وبعيدين شرق حلب

مع تواصل املواجهات في حلب على أكثر من محور تستعد "قوات الحماية" الكردية في حي الشيخ مقصود 

 .تتمركز املعارضة املسلحة ًلقتحام حي بستان الباشا والجندول حيث

أغارت طائرات لم يتم تحديد تبعيتها بدقة ولكن يعتقد أنها روسية على بلدة الزهراء الشيعية واملوالية 

 ما أدى لسقوط قتيلين وجرحى لألسد

على عدة نقاط خاضعة لسيطرة جيش خالد نوفمبر،  /تشرين الثاني 28مساء ، أغارت طائرات إسرائيلية

 .بايع لتنظيم داعش بريف درعا الغربي في حوض اليرموكبن الوليد امل

 مع اللواء جميل حسن رئيس مقابلة حصريةنوفمبر،  /تشرين الثاني 28في  ،أجرت صحيفة إندبندنت

لكني مستعد ملواصلة ، قال فيها: "في اإلعالم الغربي يصفونني بمجرم الحرب، املخابرات الجوية السورية

 ".حتى وإن أخذوني إلى املحكمة الجنائية الدولية، والتضحية من أجلها سوريةعملي في خدمة 

عن إعادة األمن واًلستقرار إلى نوفمبر،  /تشرين الثاني 28 في، أعلن مصدر عسكري للنظام السوري

 .مساكن البحوث العلمية في مدينة حلب بعد القضاء على آخر تجمعات اإلرهابيين فيها

أن قطر تفضح عالقتها العضوية نوفمبر،  /تشرين الثاني 28في ، خارجية النظامقال مصدر رسمي في وزارة 

بالعصابات اإلرهابية املسلحة في سورية من خالل تقديم كافة أشكال الدعم العسكري واملالي والسياس ي 

 .لها

مليار  1300أي ما يعادل ، مليار دوًلر أمريكي 2.6إلى ، 2015وصل العجز في امليزان التجاري السوري عام 

ا ، ترليون ليرة 1.3أو ، ليرة سورية ا كبيرا وكان اًلقتصاد السوري شهد خالل األعوام الخمسة املاضية تدهورا

ي قيمة الليرة السورية، بسبب تراجع اإلنتاج النفطي
ّ
 .وانخفاض حجم الصادرات إلى جانب تدن

لنظام السوري تشكيل لجنة للمصالحة التابعة ل ”املصالحات الوطنية الشعبية“أعلنت اللجنة الرئيسية لـ 

 ، ”تسوية أوضاع الالجئين السوريين“في أوروبا مقرها برلين في أملانيا لـ 

 ناشطون 
ّ
 بث

ا
وهم يتوعدون من داخل حافلة ، على "يوتيوب" ظهر فيه عناصر من قوات النظاما شريط

 الشريطوسّجل ، "سليمان الحلبي"بسرقة كل محتويات بيوت حي ، تقلهم إلى أحياء حلب الشرقية املحاصرة

 .وهم في طريقهم للدخول إلى الحي، بعدسة هاتف نقال ألحد عناصر النظام

على أن اًلنتصارات التي يحققها الجيش  ،رئيس املجلس التنفيذي في حزب هللا ،شدد هاشم صفي الدين

ل بداية نهاية الحرب العاملية التي تشن  
ّ
 . على سورية ومحور املقاومةالعربي السوري وحلفاؤه في حلب تمث
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صاروخين على نوفمبر،  /تشرين الثاني 29فجر ، أعلن التلفزيون السوري ان "الطائرات اإلسرائيلية أطلقت

 ".منطقة غربي دمشق من املجال الجوي اللبناني دون حدوث خسائر في األرواح

الحكومة السورية  أن نوفمبر، /يتشرين الثان 30، أكد مندوب النظام لدى األمم املتحدة بشار الجعفري 

ملتزمة بمكافحة اإلرهاب وبالسعي لحل سياس ي عبر حوار سوري سوري دون تدخل خارجي ودون شروط 

 .مسبقة

نوفمبر،  /تشرين الثاني 29أكدت وزارة خارجية النظام أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 

ونها وستقطع اليد التي ؤ سورية لن تسمح له بالتدخل في شكشفت أهداف العدوان التركي على سورية وأن 

 .تمتد إليها

األربعاء ، أكد مساعد القائد العام لقوات حرس الثورة اإليرانية للشؤون السياسية العميد رسول سنائي راد

 أن التطورات التي حصلت خالل األشهر املاضية في سورية جعلت النصر النهائينوفمبر،  /تشرين الثاني 30

 .حتمياا على اإلرهابيين أمرا 

كما قصفت قافلة تعود لحزب هللا ، للذخيرةا كبيرا ا مستهدفة مستودعا  83قصفت طائرات إسرائيلية اللواء 

 .دمشق وتحمل شحنة أسلحة متجهة إلى لبنان-على أوتوستراد بيروت 

تشرين  30األربعاء ، يخالل كلمة له أمام البرملان اإليرلند، أحمد بدر الدين حسون ، سوريةقال مفتي 

 كما أنكر تهديداته السابقة، إن العقوبات اًلقتصادية على بالده يدفع ثمنها الفقراءنوفمبر،  /الثاني

 .”بـ"إرسال استشهاديين إلى أوروبا

مقتل أكثر من ألف شخص من امليليشيات األفغانية ، ديسمبر /كانون األول  1اليوم الخميس ، أعلنت كابل

 .في جبهات القتال السورية، واملنضوية تحت صفوف الحرس الثوري اإليراني، السوري الداعمة للنظام

 

  حلب

ومعارك عنيفة على جبهات حي ، على جبهة حي مساكن هنانو اشتباكاتنوفمبر،  /تشرين الثاني 23الجمعة 

 .الشيخ سعيد

داعش ليقطعوا بذلك على قريتي العجمي ودويرى بعد اشتباكات مع عناصر تنظيم ت قوات املعارضة سيطر 

 .وذلك ضمن معركة درع الفرات، بين مدينتي منبج والباب الطريق الواصل

 نوفمبر. /تشرين الثاني 25ا في إصابات بليغة في مدينة حلب وريفهجريح بينهم  132شهيد وأكثر من 44

نشر موالون ، أطلقها النظام للعب مباراة بين شطري حلب الشرقي والغربيلية التي اسوريبعد الدعوة ال

، فريق املعارضة في حافلة خضراءًلعبو للنظام عبر وسائل التواصل أشرطة تحتوي مباراة يحضر إليها 

 ."وكأنهم وضعوا خمس سنوات من القتال خلفهم، حيث تم الترحيب به بكل سالم

مع قوات الحماية الشعبية في حي بستان ا درو والهلك وحققت تقدما سيطرت قوات النظام على حي جبل ب

 .نوفمبر /تشرين الثاني 27، في الباشا وبهذا اقتربت من فصل األحياء املحاصرة عن بعضها البعض
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سيطر فصائل الجيش الحر على قريتين شمال شرق مدينة الباب بعد اشتباكات مع تنظيم داعش ضمن 

 ،نوفمبر /تشرين الثاني 28في  عملية درع الفرات

معاقل ميليشيا "سورية الديمقراطية" وتنظيم  ،نوفمبر /تشرين الثاني 28، استهدف الطيران الحربي التركي

 .داعش في محيط مدينتي مارع والباب

ا سيطرت قوات النظام وامليليشيات املساندة لها على األحياء الشمالية الشرقية من مدينة حلب وأيضا 

 سيطرت "وحدات 
ا
تم بين فصائل املعارضة ا الحماية الشعبية" على أحياء أخرى. وقال ناشطون إن اتفاق

 .وقوات "الحماية الشعبية" يقض ي بتسليم هذه األحياء لهم شرط حماية املدنيين

انسحبت فصائل املعارضة الى اًلحياء الجنوبية الشرقية وعملوا على تثبيت نقاط الدفاع ضمن هذه اًلحياء 

 .قوات النظام التسلل باتجاه حي ميسلون ولكنها باءت بالفشل فيما حاولت

قتل وأسر عدد من عناصر قوات اًلسد بعد إفشال محاولة تقدمهم على جبهة حي الشيخ سعيد جنوب 

 مدينة حلب وعلى محور حي بستان القصر على يد الثوار واشتباكات بين الطرفين وعلى جبهة كرم الطراب

الجرحى جراء قصف مدفعي لقوات اًلسد في مجزرة مروعة بحق النازحين الذين وعشرات ا شهيدا  45

 تجمعوا بالقرب من أحد املعابر التي يفترض أن تكون آمنة والتي أعلنت عنها قوات اًلسد في حي جب القبة

 .نوفمبر /تشرين الثاني 28

دعوته ملقاتلي ، ديسمبر /ول كانون األ  1،ستفان دي ميستورا سوريةجدد مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى 

وأشار إلى أن هذا اإلجراء سيساعد ، جبهة فتح الشام )النصرة سابقا( إلى مغادرة شرق حلب عبر ممر آمن

 .في تجنب إراقة الدماء

يواصل عشرات اآلًلف من سكان حلب السورية نزوحهم بين أحياء املدينة املحاصرة الخاضعة لسيطرة 

مع الهجمة األخيرة التي تعرضت لها من قبل قوات النظام وامليليشيات الطائفية  بالتزامن، مقاتلي املعارضة

 .املوالية لها

التي ، توقفت جميع األفران في املناطق املحاصرة بمدينة حلب السورية عن العمل جراء الهجمات العنيفة

حرمان مئات اآلًلف من  ما أدى إلى، تشنها قوات النظام السوري وامليليشيات الشيعية املدعومة من إيران

  .املدنيين داخل املدينة من الخبز
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