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 :
ا

 الوضع الدولي واإلقليمي الخاص بسوريةأوًل

إن املقاتالت الروسممممممممية تمممممممم   ضممممممممر ات ع   ، ديسممممممممم ر /األول  كانون  30قال الجيش التركي يوم الجمعة  

في أول دعم جوي روسمممعي ع   ، سممموريةحول مدينة الباب بشممممال  ”الدولة اإلسمممالمية“ثالثة أهداف لتنظيم 

 .لعمليات الجيش التركي باملنطقةما يبدو 

 سممممممممممممموريةالنار في جميع أنحاء  طالقإل ا بعد أن أعلن الرئيس الروسمممممممممممممعي فالديمار بوتان يوم الخميس وق ا 

. كازخسمممتانلبدء محادثات سمممالم من املقرر إجرا ها في عا ممممة ا وقال إن األطراف املتحار ة مسمممتعدي أي ممما 

إنه أمر وزاري ، ديسمممممممم ر /األول  كانون  30يف يوم الجمعة نور سممممممملطان ن ار اي كازخسمممممممتانقال مكتب رئيس 

في املسمممتقبل القريب. وقال   أسمممتانافي العا ممممة  سممموريةالخارجية بالتح مممار ًلسمممت مممافة محادثات بشممم ن 

بحثا في اتصمممممممال  خارت عبد الرحمنوف كازخسمممممممتانوزاري الخارجية الروسمممممممية إن سمممممممارهي ًلفروف ونظار  في 

 .كازخستانعا مة  أستاناامل مع إجرا ها في  سوريةهات ي املحادثات املستقبلية بش ن 

من أن تقممدم قوات ، ديسمممممممممممممم ر /األول  كمانون  30 ،حمرر رئيس هيةممة األركمان املشمممممممممممممتريمة في الجيش األردني

ن يجيش العشممائري من وقال إ، بلبنان إيرانالحشممد الشممعيي في تلع ر سمميىدي إل  إنشمماء يح ام بريي يصممل 

 .وليس النظام السوري، هناك ”داعش“قتال تنظيم باملعارضة السورية سيقوم 

النار  إطالقويقول إن ات اق وقف ، سممممممممموريةوزير الخارجية الكندي يطالب بتوفار انتقال سمممممممممياسمممممممممعي في 

يا
ا
 .ب مانة ترييا وروسيا ليس كاف

وتجري مشممممماورات محلقة حول ، سممممموريةالنار في  إطالقلبحث وقف ا مجلس األمن الدولي يعقد اجتماعا 

في حان قدم  الدول الحر ية بمجلس األمن ثالث تو ممممممممممميا  ا ، مشمممممممممممروع قرار يشممممممممممميد بج ود ترييا وروسممممممممممميا

 .لتعديل مشروع القرار الروسعي

ًلفروف وجاويش أوغلو يبحثان ال دنة ويشمممممممددان ع   أهمية تمسممممممممل جميع فصمممممممائل املعارضمممممممة بوقف 

يقول جاويش أوغلو إن ، حان تىيد روسممممممميا اسمممممممت ناء فتد الشمممممممام من ال دنة وامل اوضممممممماتوفي ، النار إطالق

 .النار إطالقإلنجاح وقف  سوريةممارسة ن وذها بشكل إيجابي في  إيرانع   

مثل ، ديسممممممممم ر /األول  كانون  31، سمممممممممار ج جع، قال رئيس ح ب القوات اللبنانية إن بشممممممممار األسممممممممد ًل ي 

تل نصف مليون سوري حتى اآلن، إذ لم يعد من وجود ل ر  الدولة سوريةالدولة في 
 
 .وًل سيما بعد أن ق
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خالل اسمممممممتقباله وزير الخارجية وليد ، ديسمممممممم ر /األول  كانون  31، حسمممممممن روحاني، ييرانأيد الرئيس اإل 

 ع   ان يكون محور محادثات السمممممممممممممالما مشمممممممممممممددا ، سممممممممممممموريةالنار في  إطالقبوقف  إيراناملعلم ع   ترحيب 

 .املقبلة يرتك  ع   تع ي  سيادي الحكومة السورية واستعادي اًلمن واًلستقرار في هرا البلد

 31في اتصممممممممممال هات ي ، أيد رئيس الوزراء اإلسممممممممممرائي ي ب يامان نت ياهو والرئيس الروسممممممممممعي فالديمار بوتان

 .سوريةع   استمرار الت سيق العسكري بان البلدين في ، ديسم ر /األول  كانون 

أن تنظيم يأحرار الشمممممممممامي ، األول  كانون  /ديسمممممممممم ر 31، أعلن السممممممممميناتور الروسمممممممممعي أليك مممممممممعي بوتمممممممممكوف

 .سوريةالسوري املعارض رفض املصالحة تح  ت ثار القوى املعادية لعملية السالم في 

بإعالن وقف األعمال العدائية في سورية عشية رأس ، ديسم ر /األول  كانون  30، رحب اًلتحاد األوروبي

إل  أنه كان من الداعان لوقف جديد ألعمال القتال في سمممممممممممورية منر ا  يار وقف ا مشمممممممممممارا ، سمممممممممممنة الجديديال

 .املاضعي سبتم ر /النار في أيلول  إطالق

 كانون  1، ولي ولي الع د النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجه األمار محمد بن سمممممممملمان

فيما توفي كافة ، سممممممممممممموريان فقدا أطراف ما إثر تعرض م  ل  ما للقصمممممممممممممفبنقل وعالج ط لان ، يناير /الثاني

 .أفراد عائلت  ما

عن تمممممممممممممكويمه في فرص ، ينمماير /الثمماني كمانون  2، أعرب وزير الخممارجيممة األملماني فرانممل فمالتر تمممممممممممممتمماينممماير

 .النار الحالي إطالقالتو ل إل  تسوية دائمة للصراع السوري ع   الرغم من وقف 

الدولة “لروسمممممممممممعي سمممممممممممالح الجو التركي للمري الثانية خالل أيام في قصمممممممممممف مواقع تنظيم تمممممممممممارك الطاران ا

 .في محيط مدينة الباب ”اإلسالمية

ع   األقمل في ا ممدنيما  188أن قوات التحمالف المدولي قتلم  ، ينماير /الثماني كمانون  2، يماركقمال الجيش األ 

والعراق منر بدء عمليات التحالف الدولي غارات للتحالف الدولي ضممممممممممد أهداف لتنظيم الدولة في سممممممممممورية 

 .2014عام 

إن قواته التي تسممممممممماند فصمممممممممائل سمممممممممورية معارضمممممممممة في ، يناير /الثاني كانون  3الثالثاء ، قال الجيش التركي

من عنا ر  18قتل   سوريةفي تمالي  ”الدولة اإلسالمية“ت ور ضد مسلحي يتنظيم  4عملية مضعى عل  ا 

 .في اتتباكات وقصف مدفعي 37التنظيم وجرح  

واحترام وقف  سمممموريةروسمممميا لوقف األعمال العسممممكرية في ، يناير /الثاني كانون  2اًلثنان ، دع  فرنسمممما

 .النار ال ش الري توسط  فيه موسكو وترييا إطالق
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، عسكرية للجيش التركي خارج الحدودإن العمليات ال، قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتوملوش

لحان إزالة   ديدا  ا املوج ة ضد ، ستتوا ل بح م ضد جميع التنظيمات اإلرهابية، وعملية يدرع ال راتي

  .ترييا

إن األنباء حول ، يناير /الثاني كانون  2، يةيراناملتحدث باسمممممممممممممم وزاري الخارجية اإل ، قال ب رام قاسممممممممممممممي

وإن ، وروسمممميا وترييا يمجرد هراء وتتر ممممات ًل أسمممماس ل ا إيرانإل  ثالث مناطق تابعة لكل  سمممموريةتقسمممميم 

 .الح اظ ع   وحدي اًلراضعي السورية وعودي السالم واًلستقرار ال  اا من امل م جدا 

، يناير /الثاني كانون  2، سمممموريةاملسممممتشممممار السممممياسممممعي للمبعوث الدولي الخاص إل  ، أيد فيتالي نعومكان

 حادثات املرتقبة بان دمشق واملأن امل
ا
 . يحة جنيفعن  عارضة في أستانا ليس  بديال

 طالقأعر   األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسمممممممممالمي عن ارتياح ا للتو مممممممممل ال  ات اق لوقف تمممممممممامل إل 

 .2016 /12 /31بتاريخ  2336الري وافق عليه مجلس اًلمن بإجماع كافة أع ائه بقرار   سوريةالنار في 

ب الرئيس األ   3في اتصممممممممممممممال هممات ي مع نظار  التركي رجممب طيممب أردوغممان الثالثمماء ، ي بمماراك أو مماممماماركرحمم 

بالج ود التي تبرل ا ترييا مع األطراف ال اعلة في املنطقة بشمممممممممممم ن توسمممممممممممميع نطاق وقف ، يناير /الثاني كانون 

 .و دء م اوضات سياسية بان النظام واملعارضة سوريةالنار في عموم  إطالق

ا جويممما ا إن التحمممالف المممدولي قمممدم دعمممما ، ينممماير /الثممماني كمممانون  3الثالثممماء ، يمممةماريقمممالممم  وزاري المممدفممماع األ 

في عملية لم تت مممممممممممممن تن ير يغاري ، سمممممممممممموريةللقوات التريية بناء ع   طلب من ا قرب مدينة الباب تمممممممممممممالي 

 ."للقويا جويةي ولكن فيما يشبه ياستعراضا 

إنه يجري التحقيق في كافة خروق وقف  .يناير /الثاني كانون  3 حميميمقال مري  الت سممممميق الروسمممممعي في 

  27ر ممممممممممدوا  سمممممممممموريةوأن ممث ي روسمممممممممميا في اللجنة املشممممممممممترية ملراقبة ال دنة ب، سمممممممممموريةالنار في  إطالق
ا
ا خرق

  .ساعة األخاري 24الم لل دنة خالل 

عن امتعاضممممممممم ا من التقارب التركي الروسمممممممممعي بشممممممممم ن ، يناير /الثاني كانون  3 يةإيرانأعر   وسمممممممممائل إعالم 

 ، النار إطالقاألزمة السورية واملترجم بات اق وقف 
ا
 .ييرانللدور اإل ا معت ري ذلمل   ميش

مقتل بريطاني يقاتل في  ممممممممممممم وف تنظيم يب ي ، يناير /الثاني كانون  3ا، أعلن  هيةة اإلذاعة ال ريطانية

 .في اتتباكات قرب الرقة دي
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إنه لن يشممممممممممممارك في ، يناير /الثاني كانون  3، سممممممممممممتافان دي ميسممممممممممممتورا سممممممممممممورية ممممممممممممرح املبعوث األممي إل  

فيما قال سمممممممممممممتي ان دوجاريمل املتحدث باسمممممممممممممم األمان العام ل مم املتحدي  .في أسمممممممممممممتانا املحادثات املرتقبة

 .ضات جنيفالثالثاء إن األمم املتحدي ًل تنظر إل  م اوضات أستانا باعتبارها منافسة مل او 

إل  ال حط ع   املقاتلان  ، إيرانيناير /الثاني كانون  4دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو 

من أن هر  اًلنت اكات تعرض ا محررا  سوريةالنار في  إطالقالشيعة والحكومة السورية لوقف انت اك وقف 

د أن  محادثات أسمممممممممممممتانا 
 
في حال ، الثاني كانون  /يناير 23سمممممممممممممتبدأ في محادثات السمممممممممممممالم امل معة للخطر. وأي

النار. وإن بالد  تعمل مع روسمممممممممممميا من أجل فرض عقو ات  إطالقالت م  األطراف املتحار ة في بات اق وقف 

واملليشممممميا الشممممميعية هم من  ”ح ب هللا”. وإن النظام السممممموري وسممممموريةالنار في  إطالقع   من ينت مل وقف 

  .م اوضات أستانا بال شل وهو ما ي دد، ينت كون اًلت اق

عن أملمه في أن يتم ، ينماير /الثماني كمانون  4األربعماء ، أعرب نمائمب رئيس الوزراء التركي نعممان قورتوملوش

 .التو ل إل  نتيجة وحل ل زمة السورية ع   طاولة امل اوضات خالل فتري وجا ي

لدى بالد  ترتيبات جديدي سمممممممممممممتن ي إن ، يناير /الثاني كانون  4، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

 .اإلرهابي خالل فتري قصاري ”داعش“عملية مدينة الباب السورية التي يسيطر عل  ا تنظيم 

استعداد  ، يناير /الثاني كانون  4األربعاء ، بقيادي الوًليات املتحدي ”داعش“أعلن التحالف الدولي ضد 

 .ضد التنظيم سوريةلدعم العملية العسكرية التي تن رها القوات التريية في تمال 

عن التعليق ع   موضمممممممممموع التعاون ، يناير /الثاني كانون  3، بيتر كوك، امتنع املتحدث باسممممممممممم الب تاغون 

 .لعدم معرفته ت ا يل هرا التعاون ، سوريةفي  ”داعش“بان روسيا وترييا في محار ة 

عن أمله في تقديم التحالف الدولي وع   ، يناير /الثاني كانون  4، أعرب وزير الدفاع التركي فكري إتمممميق

 .سوريةالدعم الجوي الالزم لترييا في عملية درع ال رات تمالي ، يةماريرأسه الوًليات املتحدي األ 

أن املنظمة ، يناير /الثاني كانون  4، أعلن مندوب روسممممممممممممميا الدائم لدى األمم املتحدي فيتالي تشممممممممممممموريان

 .أستاناالدولية تم  دعو  ا للمشارية في املحادثات حول األزمة في سورية املقرر عقدها في 

، اللبناني في ال  داني ”ح ب هللا“وآخر ميداني من ، يناير /الثاني كانون  4، ن ى مصممممممدر عسممممممكري روسممممممعي

 .لوادي بردى بريف دمشقاألنباء التي جرى تداول ا عن منع الح ب دخول ضباط روس 

أن القوات الجوية ال  ممممممممائية الروسمممممممممية ، يناير /الثاني كانون  4األربعاء ، أعلن  وزاري الدفاع الروسممممممممية

من قب مممممممة املسممممممملحان.  سممممممموريةمن أراضمممممممعي ا مربعا ا ييلومترا  12360، بالتعاون مع الجيش السممممممموري، حررت
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بنى التحتية في سمممممممممممورية وًل تسمممممممممممت دف مواقع دمرت بشمممممممممممكل ممن   ال” يماركالتحالف األ “وأيدت أن غارات 

ألف إرهابي من م  35الجيش السمموري بمسمماعدي القوات الجوية الروسممية قضممعى ع   “وأن  ”داعش“تنظيم 

 .”قادي ميدانيان 204

وقوف ، يناير /الثاني كانون  4األربعاء ، أيد مندوب بريطانيا الدائم لدى األمم املتحدي ماثيو رايكروف 

 جانب ترييا في حرب ا ضممممد اإلرهاب وذلمل في معرض يالمه عن تواجد قوات تابعة ملنظمة يبي كاكايبالد  إل  

 .قرب املو ل

أن التح مممممممممممممارات ، ينمماير /الثمماني كممانون  4، رأى مصممممممممممممممدر دبلوممماسمممممممممممممعي غربي رفيع في مجلس األمن الممدولي

نه لن تكون هناك   اية للم اوضممممممات السممممممورية في أسممممممتانا ًل ت ال تتم بصمممممموري غريبة وغام ممممممة. وأتممممممار إل  أ

 .للصراع إذا تم   ميش املعارضة املعتدلة الرئيسية وإذا عمد الروس إل  خلق معارضة زائ ة

ا إل  اًلحترام التام يوخصممممممو مممممما ، يناير /الثاني كانون  5الخميس ، فرنسمممممموا هوًلند، دعا الرئيس ال رن ممممممعي

إلفسمماح املجال لعقد م اوضممات السممالم املقرري  سمموريةالنار في  إطالقلوقف ، من قبل نظامي بشممار األسممد

  .ف راير في جنيف برعاية األمم املتحدي /في تباط

إن الوًليات املتحدي تشممجع ، يناير /الثاني كانون  5 ي جون ياري يوم الخميسماركقال وزير الخارجية األ 

 .أستاناي في محادثات السالم السورية التي تعد روسيا لعقدها في وق  ًلحق من الش ر الجار 

أن ترييا لن تسمممد بتحول سممنجار تمممالي العراق إل  ، أيد املتحدث باسممم الرئاسممة التريية إبراهيم قالن

 .تعمل ع   تثبي  موطئ قدم ل ا في سنجار ”بي كا كا“إل  ان ا جبال قنديل أخرى مشارا 

المدولي بقيمادي  يشمممممممممممممف نمائمب رئيس الوزراء التركي أن حكوممة أنقري تبحمث جمدوى وجود قوات التحمالف

ممما يممدل ع   إحبممماط ترييممما من التقصمممممممممممممار في تقمممديم الممدعم ، الوًليممات املتحمممدي في قمماعممدي إنجرليممممل الجويممة

 .سوريةلعمليا  ا في تمال 

التي نصممممممممممم  ف  ا ، يناير /الثاني كانون  5، ع   تصمممممممممممريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلوا ردا 

همماجم أي ر من ، يسممممممممممممموريممةط ران بمم ن يتقوم بممدورهمما وتسمممممممممممممتتممدم ن وذهمما ع   امليليشممممممممممممميممات التممابعممة ل مما في 

 .ي وأن عل  ا الخروج من اسوريةمت مان ترييا بمياحتالل ، ي أوغلوإيرانمسىول 

 أسمممتاناثات إن األمم املتحدي سمممتشمممارك في مباح، سمممتافان دي ميسمممتورا، سممموريةقال املبعوث األممي إل  

 .الثاني الحالي كانون  /امل مع عقدها قبل   اية يناير، بان النظام السوري واملعارضة
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ا:   السياسية والعسكرية، حراك املعارضة السوريةثانيا

في ، ديسمممممممممممممم ر /األول  كانون  30يلتقي امل سمممممممممممممق العام لل يةة العليا للم اوضمممممممممممممات رياض  جاب الجمعة 

ولتشمممممممممممكيل وفد ، النار إطالقاسمممممممممممطنبول رئيس اًلئتالف الوطني السممممممممممموري أنس العبدي لبحث ات اق وقف 

أن الحل الوحيد هو  ”جب ة فتد الشمممممممممام“فيما أعلن   .أسمممممممممتاناللم اوضمممممممممات املقرري في العا ممممممممممة الكازخية 

ثب   أركان النظام أو يعيد إنتاجه، إسقاط األسد  .وأ  ا لن توقع أي ات اق ي 

عبوي ناسممممممممممممم ة اسمممممممممممممت دف  قيادي في حرية أحرار ،  جرت بالقرب من مديرية الك ر اء في مدينة إدلبان

 .ولكنه نج  من اًلن جار، الشام

 /األول  كانون  30 سمممممممموريةأعلن  مجموعات يردية وعر ية ومسمممممممميحية في مدينة الرميالن تمممممممممال تممممممممرق 

 .سوريةعن مشروع لنظام اتحادي فيدرالي تمال ، ديسم ر

، ديسمممم ر /األول  كانون  31املعارضمممة السمممورية املسممملحة روسممميا حتى التاسمممعة من مسممماء السمممب  أم ل  

في حان قال املتحدث باسمممممممممممممم  النار الري بدأ سمممممممممممممريانه الجمعة. إطالقلوقف انت اكات النظام ًلت اق وقف 

لم ي وضموا إ  م لم يح مروا ولم يوقعوا و ، ديسمم ر /األول  كانون  31، حسمام الشمافعي، ”جب ة فتد الشمام“

  إطالقا في ات اق وقف أحد
ا
 .سوريةإل  حل سياسعي ين ي األزمة في  النار و وًل

أيد امل سمممممممق العام لل يةة العليا للم اوضمممممممات رياض  جاب في اتصمممممممال هات ي مع سمممممممتافان دي مسمممممممتورا 

املتحدي ان العملية السمممممممممممممياسمممممممممممممية التي تقودها األمم ، مبعوث األمان العام ل مم املتحدي الخاص لسمممممممممممممورية

لة وع   وجه الخصوص القرار  ٢٠١٢مستندي إل  بيان جنيف لعام   ٢٢٥٤وقرارات مجلس األمن ذات الص  

 .هي اإلطار الري تعمل ال يةة من خالله لتحقيق اًلنتقال السياسعي

مقرات ال صممممممميل في بلدي ي تان  أحد أن، يناير /الثاني كانون  1، قال املسمممممممىول اًلعالمي في فيلق الشمممممممام

واقتيمماد عمممدوا ع   ت ريحممه من السمممممممممممممالح ، تعرض ل جوم مسمممممممممممممل  من قبممل ملثمان، كل ي بريف ادلممبقرب 

 .وذلمل في حالة جديدي تعكس حالة ال لتان األمني الري تعيشه املحافظة إل  ج ة مج ولة العنا ر

من تمكن متابرات النظام ، يناير /الثاني كانون  1، وثق  مجموعة من املسمممممممممتندات الرسممممممممممية املسمممممممممر ة

ع ر زرع عمالء في تلمل ، اختراق  ممممممممممممم وف بعض الكتائب املقاتلة ضمممممممممممممد  واملناطق الخارجة عن سممممممممممممميطرته

 .وإفشاء أسرارها وخطط ا املرسومة ملحار ة النظام، تتول  ر د تحركا  ا من الداخل، الكتائب واملناطق

يما ، سممممممممممممموريةتجميد أي م اوضمممممممممممممات حول ، يناير /الثاني كانون  2 اًلثنان، أعلن  فصمممممممممممممائل عسمممممممممممممكرية

ل  ال صمممممممممممممائل ، مالم يلت م النظام وحل اء  بال دنة، النار يبحكم املنت يي إطالقاعت رت ات اق وقف  وحم 
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مسمممممممممممممىولية إعادي األمور ع   األرض إل  وضمممممممممممممع ا قبل دخول ، الج ات ال مممممممممممممامنة لالت اق (روسممممممممممممميا وترييا 

 .ال دنة

للمسمممار الري و مممل  ا نداء ضمممم نقدا ، يناير /الثاني كانون  2، قدم  مجموعة من املعارضمممان السممموريان

 .ومحاولة ًلست تاج الدروس وتصويب مسار الثوري ووضع ا ع   الطريق القويم، إليه الثوري

أن اًلئتالف اآلن في طور  مممممممممياغة ، يناير /الثاني كانون  3 يشمممممممممف األمان العام لالئتالف يعبد اإلله ف دي

وأن العمل جار ع   تشممممكيل جسممممم عسممممكري ، ا للم اوضمممماتاسممممتراتيجية جديدي بالت سمممميق مع ال يةة العلي

أن تصمممممممممممريحات نائب الرئيس سمممممممممممماري املسممممممممممماملة التي ال  د رأى و  .ي مممممممممممم كل ال صمممممممممممائل املعتدلة ع   األرض

 .إل  اللجنة القانونيةت ا إحالا مىيدا ، انتقدت اًلئتالف ع   تاتات التل  ي غار مسىولة

تجميد أي ، يناير /الثاني كانون  3 املسممممملحة أسمممممامة أبو زيد أيد املتحدث باسمممممم وفد املعارضمممممة السمممممورية

إل  أن ا مشمممارا ، خا مممة في وادي بردى، محادثات متصممملة بم اوضمممات أسمممتانا في ال انت اكات النظام املتكرري

 .النار بصوري كاملة إطالقالعودي مشروطة بالت ام النظام بات اق وقف 

ع   عدي ، يناير /الثاني كانون  3 الحارات الصمممممممممباحيةتممممممممم   الطائرات الحر ية الروسمممممممممية سممممممممملسممممممممملة من 

 .ال دنة التي تم اًلت اق عل  ا في أنقري ءفي تطور هو األول منر بد، مناطق في محافظة ادلب

ل املتحدث اإلعالمي باسم جماعة اإلخوان املسلمان في  ، يناير /الثاني كانون  3، عمر مشوح، سوريةحم 

أن النظام لم يقبل بكل ال دن منر بداية الثوري ا موضمممممحا ، النار للنظام إطالقمسمممممىولية خرق ات اق وقف 

 .السورية

إن جيش اإلسمممممممالم وفصمممممممائل املعارضمممممممة ، يناير /الثاني كانون  3، املعارض قال قائد أركان جيش اإلسمممممممالم

 .السورية ستقدم املىازري لل صائل املحا ري في وادي بردى بريف دمشق الحربي

عن است داف قوات النظام في عدي نقاط ، يناير /الثاني كانون  3 مون يبي  جنيأعلن قطاع تجمع الحر 

ع   قرى وادي بردى  ”ح ب هللا“بممماملنطقمممة الجنو يمممة في رد ع   اعتمممداء تلممممل القوات ممممدعوممممة بميليشممممممممممممميممما 

َحاَ ري قرب دمشق
 
 .امل

، يناير /الثاني كانون  3الثالثاء ، فصممممممممممائل الجيش السمممممممممموري الحر أحد، قال قائد يلواء السمممممممممملطان مرادي

لتحريرها من تنظيم ، سممممممممممموريةإ  م سممممممممممميشمممممممممممنون يقريباي عملية يباري ع   مدينة الباب بريف حلب تممممممممممممالي 

 .”داعش“
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إل  تشمممممممممممممكيممل جيش وطني حر وهيةممة سممممممممممممميمماسممممممممممممميممة ، ينمماير /الثمماني كممانون  3، دعمما يمحممامو حلممب األحراري

 .ق السورية املحرري وتوحيدهاوالتوا ل مع باقي ال يةات في كافة املناط، بصالحيات واسعة

و ل  با ات إل  منطقة سعسع للبدء بنقل املقاتلان الراف ان للمصالحة من بلدات بي  تيما وي ر 

 .حور و ي  سابر إل  إدلب

أن الوفد السممممممممممممموري سممممممممممممميتنماول مع ، ينماير /الثماني كانون  4 بالدوحة، أوضممممممممممممم  الديتور جواد أبو حطمب

و حث اسممممممتمرار الدعم القطري ، سمممممموريةاملسممممممىولان القطريان آخر التطورات السممممممياسممممممية والعسممممممكرية في 

رئيس الحكومة املىقتة الج ود  سمممميعرضالسممممياسممممعي واإلنسمممماني واإلغاوي للمعارضممممة والشممممعب السمممموري يما 

  .و تا ة في حلب، التي تبرل ا حكومته في األراضعي السورية

سممممممميطر  ا ع   سمممممممد ال لف و مممممممجن ، يناير /الثاني كانون  4، أعلن  قوات املعارضمممممممة السمممممممورية املسممممممملحة

 .”الدولة اإلسالمية“بعد معارك مع تنظيم ، ال لف بريف السويداء الشرقي

 ع   وادي بردى ”ح ب هللا“القصممف الجوي واملدفعي ومحاوًلت تقدم قوات النظام وميليشمميا  يتوا ممل

 .اًلتتباكات ع   أطراف الواديفيما تستمر 

إن مبممماحثمممات تجري مع الحكوممممة ، رئيس الحكوممممة السممممممممممممموريمممة املىقتمممة، قمممال المممديتور جواد أبو حطمممب

 .لتسيار املعابر الحدودية ضمن األ ول الدولية من قبل الحكومة املىقتة، التريية

املشممممممارية في م اوضمممممممات  الناطق الرسمممممممي باسممممممم ال صممممممائل، اسممممممامة أبوزيد، يناير /الثاني كانون  5، أيد

ن هنمماك تع ممدات من الطرفان ال ممممممممممممممامنا أن، النممار التي تم توقيع مما في أنقري الخميس ال ممائمم  إطالقوقف 

الخروقات الحا مممممممممممملة في وايقاف ، النار في وق  قريب إطالقلتطبيق آليات وقف   وروسمممممممممممميا (ترييالالت اق 

 .جنوب دمشقوادي بردى و 

تم بموجب ا تحرير ، العراقية يحرية النجباءيعملية تبادل ل سمممممممممممممرى مع  يألوية  مممممممممممممقور الشممممممممممممماميأجرت 

 إطالقمقابل ، العراقية يحرية النجباءيكانا معتقلان لدى ، يحرية أحرار الشممممممممام اإلسممممممممالميةيأسممممممممارين من 

 .في وق  سابق ماأسر   يألوية  قور الشاميكان   يحرية النجباءيسراح اثنان من عنا ر 

عن تشمممممممممممممكيل مجلس ، يناير /الثاني كانون  5، ية في بلدي كل ي بريف إدلب الشمممممممممممممماليأعلن  القوى الثور 

وذلمل ، ليكون نواي لتوحد أي ر واندماج أوسممع ع   مسممتوى البلدي واملنطقة، عسممكري موحد و مماحب قرار

ءا بعممدي بلممدات وقرى أعلنمم  ذات األمر في اممل اسمممممممممممممتمرار حممالممة التشمممممممممممممرذم التي تشممممممممممممم ممدهمما ال صممممممممممممممائممل ااقتممد

ما دفع كل بلدي ع   حدي لتكوين ن سممممم ا ضممممممن تشمممممكيل عسمممممكري موحد يىمن حميا  ا وسمممممط ، العسمممممكرية

  .حالة الخلل األمني التي تش دها إدلب
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بمتيم  15في تارع المممممممممممممم ، ”داعش“ن سه ع   حاج  تابع لتنظيم  ”جب ة فتد الشام”ممممممممممممممفجر عنصر تابع ل

 .وت   ذلمل اتتباكات عني ة بان الطرفان، تنظيمقت   من عنا ر ال 8ما أدى لسقوط ، بدمشق، الارموك

 

ا: 
ا
  فاعليات املجتمع املدني السوري والدولي واإلقليميثالث

لة  200قافلة من أي ر من ، ديسممممممممممممم ر /األول  كانون  30الجمعة ، انطلق  من اسممممممممممممطنبول  تمممممممممممماحنة محم 

حملة مسمماعدات أطلق ا فرع وذلمل في إطار ، إل  نازحي حلب داخل األراضممعي السممورية، بمسمماعدات إنسممانية

 ."باسم ياستن ار األخوي، بالتعاون مع ال الل األحمر، ح ب يالعدالة والتنميةي بإسطنبول 

العديد من املظاهرات في محافظات إدلب ودمشمممممممق وحلب ، ديسمممممممم ر /األول  كانون  30الجمعة ، خرج 

، عارضمممممممة السمممممممورية املسممممممملحةتح  تمممممممعار يالثوري تجمعناي للمطالبة بإسمممممممقاط النظام وتوحد ال صمممممممائل امل

 .النار امل رم بان النظام واملعارضة برعاية روسية تريية إطالقوذلمل في أول أيام سريان وقف 

خمسمممة قت   مدنيان في قرية دب مممعي ، ديسمممم ر /األول  كانون  30الجمعة ، أسمممقط  غاري للتحالف الدولي

 22وأ مممميب  -بين م ثالثة أط ال-ص يما سممممقط في مدينة الطبقة سممممبعة أ ممممخا، ع نان بريف الرقة الحربي

  .جراء قصف لطائرات التحالف الدولي، آخرون بين م نساء وأط ال وبع  م في حالة حرجة

تت اقم أزمة ميا  الشمممممرب التي تشممممم دها دمشمممممق مع اسمممممتمرار انقطاع ميا  نبع ال يجة عن ا لليوم الثامن 

طويلة للحصمممممول ع   يميات قليلة من ع   التوالي. وي مممممطر سمممممكان بعض أحياء دمشمممممق لالنتظار سممممماعات 

  .ميا  الشرب ع ر حافالت تقوم بتوزيع ا ع   تلمل األحياء بشكل دوري

تىيد املىسممممسممممات وال عاليات املدنية في منطقة وادي بردى خرق النظام لل دنة ع ر القصممممف بعشممممرات 

ميا  نبع عان ال يجة حاملا  مشاري إل  أ  ا ع   استعداد إلدخال ورتات الصيانة مل ش ي، ال راميل املت جري

وقد حررت األمم املتحدي من أن قطع ميا  الشمممممممممممرب عن دمشمممممممممممق قد يىدي  .يوقف النظام قصممممممممممم ه ال مجي

لت شمممممعي أو ةة وأن أربعة ماليان  مممممخي في دمشمممممق ي تقرون إل  ميا   مممممالحة للشمممممرب منر أي ر من أسمممممبوع 

 .جراء است داف ينابيع امليا 

، ديسمم ر /كانون األول  30 ترييالنصمري الشمعب السموري من خالل مكتب ا في  أرسمل  الحملة السمعودية

 .آخر دفعات األلبسة الشتوية املخصصة للنازحان داخل األراضعي السورية
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ا املاضممممممممممية، أرسممممممممممل  هيةة اإلغاثة اإلنسممممممممممانية التريية تمممممممممماحنات محملة باملواد  905، خالل الثالثان يوما

في إطار حملة مسمممممممممماعدات تح  اسممممممممممم (افتحوا ، آلًلف األسممممممممممر الحلبيةلتقديم الدعم  سمممممممممموريةاإلغاثية إل  

  ."الطريق إل  حلب 

  299اعترر 
ا
من الشممعب السمموري ع   دور حكومة بالدهم في املجازر التي وقع  ا يا إيرانا وصممح يا ا ناتممط

 .في سورية

 كانون  الدوري لشمم رتقرير الضممحايا ، يناير /الثاني كانون  1 أ ممدرت الشممبكة السممورية لحقوق اإلنسممان

ا 16,913و، األول  كانون  فيا مدنيا  827الري وثق  فيه اسممممتشمممم اد ، األول  ع   يد  2016في عام ا مدنيا  تمممم يدا

 .سوريةالج ات الرئيسة ال اعلة في 

حصممممممممممممميلمة أعممال المدفماع املمدني في ، ينماير /الثماني كمانون  1 وثقم  إداري المدفماع املمدني في محمافظمة إدلمب

ي اسممتجابة ل رق الدفاع املدني املنتشممري في املحافظة 11641والتي بلح  ي  2016خالل عام محافظة إدلب 

 .من عمليات انقاذ واخماد حرائق وخدمات متنوعة

طالب فيه الدول ا بيانا ، يناير /الثاني كانون  1 أ مممدر املجلس املح ي في منطقة املرج في الحوطة الشمممرقية

نظام األسمممد واملليشممميات املوالية  وال مممحط ع  حمل كامل مسمممىوليا  ا النار بت إطالقالراعية ًلت اق وقف 

 .له  لوقف جميع الخروقات املستمري التي يرتكب ا النظام

فاملنازل في القرى التي تتعرض للقصمممف مكتظة بالعائالت ، في وادي بردىا ي داد الوضمممع اإلنسممماني سممموءا 

تمممممممممممممديد لدرجات الحراري حيث تصمممممممممممممل إل  ما دون مع انت اض ، ووسمممممممممممممائل التدفةة منعدمةا الالجةة داخليا 

مع انقطمماع خممدمممة ا يوممما  11الصممممممممممممم ر. وتعيش قرى املنطقممة بال ممماء وًل ي ر مماء وًل هواتف نقممالممة وثممابتممة منممر 

 .اإلنترن  ب نواع ا منر خمسة أيام

 وزع  الحملة الوطنية السمممممممممعودية املسممممممممماعدات اإلغاثية واملتمثلة في الكسممممممممموي الشمممممممممتوية وأطقم األواني

 .في لبنانا مست يدا  9570عائلة سورية بواقع  1595ع   ، يناير /الثاني كانون  2 امل  لية والحقيبة الصحية

بلغ إجمالي قيمة ت رعات جمعت ا حملة قطرية   دف إل  إغاثة الشمممممعب السممممموري وخا مممممة في حلب تح  

 .مليون ريال خالل أسبوعان 310اسم يحلب لبيهي 

، فصل املكتب اإلغاوي عن هيكليته، يناير /الثاني كانون  2، ة سنجار بإدلبأعلن املجلس املح ي في ناحي

مشممممماكل الناس وخالفا  م حول املواد اإلغاثية التي   در وق  “لمممممممممممممممممم ا تجنبا ، مع إبقائه تح  سممممملطته الرقابية

 .املجلس
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بحاًلت ثالثة أ مممممممخاص أ ممممممميبوا ، يناير /الثاني كانون  2اًلثنان ، و مممممممل إل  مشممممممم ى ياملجت دي في دمشمممممممق

 .وزع ا النظام في العا مة، ترب ميا  ملوثة تسمم نتيجة

  26إ  ا  مممممممجل  ، يناير /الثاني كانون  3، قال  الشمممممممبكة السمممممممورية لحقوق اإلنسمممممممان
ا
لوقف ا جديدا ا خرق

 .جميع ا من قبل النظام وحل ائه، مع انت اء اليوم الثالث سوريةالنار في  إطالق

 كانون  3، يتمارخي بالقرب من مدينة إع از بريف حلب الشماليأ يب العشرات من النازحان في متيم 

اء تناول م حليبا ، بحاًلت تسمم، يناير /الثاني  .فاسداا وع   األغلب أن اإل ابات كان  ناتجة جر 

للكشممف عن األخطار  ”األسممدعيعطشممكمعويقتلنا# “أطلق ناتممطون سمموريون حملة إعالمية تح  اسممم 

دمشممممممممممممق و منطقة وادي بردى التي تتعرض منر قرابة اسممممممممممممبوعان لحملة التي تحدق بالعا مممممممممممممة السممممممممممممورية 

 .أدت لدمار هائل و قطع امليا  عن دمشق، همجية من جانب النظام و حل اء 

بدأ في دمشممممممق ا ور حاًلت تسمممممممم لدى اًلهالي يرخ  أن سممممممبب ا خروج آلية تعقيم امليا  عن العمل منر 

 .ل يجة وأخرجت ا عن الخدمة بشكل   ائيأن قص   قوات النظام م ش ي مبنى نبع عان ا

، هناك عشممممممممممرات من الجرح  بين م مصممممممممممابون بجروح خطاري م ددون باملوت في قرى منطقة وادي بردى

 .جراء نقي الدواء بعد أن دمر القصف النقاط الطبية في املنطقة

لجانب الروسمعي أوضمح  هيةة إعالمية عاملة في وادي بردى أنه وبعد توا مل وج اء من وادي بردى مع ا

النار والت اوض والبدء  إطالقودعو  م إلرسمممممممممممممال وفد إل  الوادي لالطالع ع   األوضممممممممممممماع والعمل ع   وقف 

بإدخال ورتمممممات  ممممميانة نبع عان ال يجة وافق الجانب الروسمممممعي وقام بإرسمممممال وفد مكون من أربعة ضمممممباط 

وكمممان من امل ترض أن يالق  م روس وفتممماتان روسممممممممممممميتان برفقمممة وج ممماء من الوادي موجودين خمممارج الوادي 

ولكن الحاج  منع الوفد من ، ”ح ب هللا”ممممموج اء وفعاليات من داخل الوادي عند حاج  دير قانون التابع ل

 .اتمام طريقه

أغلق أصممحاب املصممال  في املنطقة الصممناعية بمدينة ع رين تمممالي محافظة حلب السممورية مصممانع م 

اعتقال تنظيم يب ي دي للشممممباب وسمممموق م للتجنيد في معسممممكراته وكان  ع   ا احتجاجا ، ومحال م التجارية

واعتقل  أي ر من عشمممممممري تمممممممبان ، دورية تابعة ملسممممممملحي يب ي دي داهم  عدي مصمممممممانع ومحالت في املنطقة

 .بحرض إلحاق م بمعسكرات التنظيم

 /الثاني كانون  4 ، ممممجاد مليمل، سمممموريةقال القائم ب عمال امل سممممق األممي املقيم للشممممىون اإلنسممممانية في 

ألف  مممممممممممممخي بممماتوا في عمممداد  400مليون  مممممممممممممخي من بين م  1.5إنمممه ييتواجمممد اآلن في حلمممب حوالي ، ينممماير

  ."وو ف الدمار الري لحق باملدينة ب نه يي وق الخيالا املشردين داخليا 
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دمشممممممممممق مليون نسمممممممممممة في  5,5انقطاع امليا  عن ، يناير /الثاني كانون  5و مممممممممم   األمم املتحدي الخميس 

 ."ب   ا يجريمة حرب، بسبب املعارك الدائري بان النظام السوري وقوات املعارضة

تقريرها الشممممممم ري الخاص بتوثيق ، يناير /الثاني كانون  5 أ مممممممدرت الشمممممممبكة السمممممممورية لحقوق اإلنسمممممممان

م التقرير إحصائية تتحدث ، سوريةحاًلت اًلعتقال التعس ي من قبل أطراف ال  اع في  عن  ًل يقل عماقدَّ

 .2016حالة اعتقال تعس ي في عام  10047

السممممميطري ا ي ور ثالثة نواب فرنسممممميان الجمعة مدينة حلب ي رى التي اسمممممتعادت القوات الحكومية أخارا 

 .ملناسبة اًلحت ال بعيد امليالد لدى الطائ ة األرمنية« ت امن م مع مسيحيي الشرق »عن ا تعبارا ، عل  ا

 

ا:   وميليشياته، السوريأوضاع وأعمال النظام رابعا

مد خط  سممممموريةأن رفض ، األول  كانون  /ديسمممممم ر 30الجمعة ، أيد رأس النظام السممممموري بشمممممار األسمممممد

وأن ع   املسممممممىولان األورو يان  .2011في العام  سمممممموريةأسممممممباب اندًلع الحرب في  أحدأنابيب اقترحته قطر 

أن يتوق وا عن دعم اإلرهابيان وأن يرفعوا الحصممممار الري دفع العديد من السمممموريان إل  الرهاب إل  أورو ا 

  .وليس فقط بسبب اإلرهاب

 
ا
من الرئيس الروسمممممممممممممعي فالديمار بوتان تناول وقف األعمال القتالية ا هات يا  تلقى بشمممممممممممممار األسمممممممممممممد اتصممممممممممممماًل

واجتماع اسممممممممممتانا ، ديسممممممممممم ر /األول  كانون  30الجمعة  ع األراضممممممممممعي السممممممممممورية الري أعلنالشممممممممممامل ع   جمي

 .القريب

، ديسممممممممممم ر /األول  كانون  30الجمعة ، من نواب ال رملان األوروبي قاعدي حميميم الجوية الروسممممممممممية 3زار 

 .وذلمل بعد لقائ م رأس النظام السوري بشار األسد مع وفد برملاني روسعي في دمشق

إضممافة لتع ي ات عسممكرية ع   الطريق العام باتجا  ، النظام قواته العسممكرية في قرية األتممرفيةيحشممد 

وسمممممممممممط مناتمممممممممممدات من أهالي وناتمممممممممممطو ، للبدء بعملية واسمممممممممممعة ًلقتحام قرى وادي بردىا تم يدا ، بسممممممممممميمة

 
ا
 .من ارتكاب مجازر بشعة بحق ما املنطقة تتوف

حميي  –من محاور طريق يدمشمممق ، ريف دمشمممقتممم   قوات النظام اجمات ع   الحوطة الشمممرقية ب

 .قري ة مدفعية وهاون است دف  مناطق الحوطة 100وأي ر من ، الدولي ويرم الر اص
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في ال ال دنة اجمات في ريف حلب الجنوبي وسممممممممممط قصممممممممممف مدفعي  يرانتمممممممممم   املليشمممممممممميات التابعة إل 

 .است دف قرية البوي ة وجبل املدوري

ب جما  ا ع   محور قرية بسمممممممممممميمة في منطقة وادي  يرانالتابعة إل اسممممممممممممتمرت قوات النظام واملليشمممممممممممميات 

 .وقد تصدى الثوار لجميع محاوًلت اًلقتحام، بردى رغم ال دنة املوقعة

 /األول  كانون  31، ي العميد رم مممممممممممممان تمممممممممممممريفيرانأيد مسمممممممممممممىول العالقات العامة في الحرس الثوري اإل 

 أن سمممممممممممممورية وحل اءها يواج ون اإلرهابيان ، ديسمممممممممممممم ر
ا
ا ع   وحدي التراب السممممممممممممموري ومنعا ا وداعم  م ح اا

 .ملخططات التقسيم والت تي  التي تست دف ا

وزير الخارجية وليد املعلم  عند اسممتقبال، ي ع ي تمممتانييرانأيد امان املجلس اًلع   ل من القومي اإل 

ا داعيا ، ستستمر وجب ة النصري ”داعش“أن الحرب ضد تنظيمي ، ورئيس مكتب األمن الوطني ع ي اململوك

الجماعات املسممممممممملحة التي ًل تتبع اًلرهاب ًلسمممممممممتحالل ال ر مممممممممة والعودي ال  طاولة امل اوضمممممممممات مع الحكومة 

 .سوريةالشرعية في 

قام  وزاري الطوارئ الروسمممممية بإيعاز من الرئيس الروسمممممعي فالديمار بوتان بإهداء مسمممممتشممممم ى متنقل إل  

 .في حلبا السلطات السورية تم نصبه سابقا 

توا ممممل قصممممف طاران النظام ع   قرى منطقة وادي بردى وال سمممميما قرى بسمممميمة وعان ال يجة وي ار 

 .ال ي  لليوم العاتر ع   التوالي

و لدتي ي رداعل ، اسمممممممممممممت دف  مدفعية النظام قرى ي ركار و نان الحي وال ياري بريف حلب الجنوبي

 .وخان العسل بالريف الحربي و لدي ي رحمري بالريف الشمالي

ترقية العقيد و ، ت ممممممممممممن  نشمممممممممممري الترفيعات والترقيات الدورية ترفيع العميد ماهر األسمممممممممممد إل  رتبة لواء

والري أسممممند إليه فرع املخابرات الجوية في ، إل  رتبة عميد، أبرز ضممممباط املخابرات الجوية، سمممم يل الحسممممن

 .املنطقة الشمالية

أن وقف القتممال في البالد يعممد خطوي تم يممديممة ، يرينمما /الثمماني كممانون  1، أيممد وزير الخممارجيممة وليممد املعلم

وأن انتصمممممممممممممار وتحرير مدينة حلب من يد اإلرهابيان هو ، السممممممممممممموري بدون تدخل خار ي -للحوار السممممممممممممموري

 .إيرانانتصار مشترك لسورية و 
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أيام  3بالرقة بعد اتمتباكات عني ة دام   ع   بلدي املحمودلي ”سمورية الديمقراطية“سميطرت ميليشميا 

من عنا مممممممر  10وقد أعلن التنظيم عن قتل ، ضممممممممن معرية غ مممممممب ال رات ”داعش“متوا ممممممملة مع تنظيم 

 .امليليشيا

عن تحيارات في وثائق ا بين ا حرف ، يناير /الثاني كانون  1، أس ر مىتمر موسع لإلدارات الراتية الكردية

من ا بدءا ، ن  قبل اسمممممممممت مممممممممافة القاعدي العسمممممممممكرية الروسمممممممممية في حميميم(غرب يردسمممممممممتا« روج آفا»عباري 

 .أستانامل اوضات ا األسبوع املقبل م اوضات بان وفدي اإلداري الراتية والحكومة السورية استعدادا 

األول  جبال  ديسمممم ر /األول  كانون  1منر سممماعات  مممباح ، ”ح ب هللا“تسمممت دف قوات النظام وميليشممميا 

إضمممافة لقرى ي ار ال ي  ، املنطقة والقرى التي تتري  عل  ا الحملة يقرى بسممميمة وعان ال يجة والحسمممي ية

 .ودير قانون 

مقتممل قممائممد بممارز بممالحرس الثوري ، ينمماير /الثمماني كممانون  1 حممداأل ، يممةيرانأعلنمم  وكممالممة أنبمماء يفممارسي اإل 

 . ات مع املعارضة السوريةخالل مواج، ي يدع  غالم ع ي ق ي زادييراناإل 

يما اسمممممت دف مدن وقرى ، غارات جوية ع   غرب حلب وجنوب ا، ديسمممممم ر /األول  كانون  1، تمممممن النظام

 .و لدات عدي بالريف الجنوبي والشمالي بالقصف املدفعي

أن الحكومممة لممدي مما خطممة عمممل ، ينمماير /الثمماني كممانون  2في حلممب ، عممماد خميس، أيممد رئيس وزراء النظممام

ويباري ب رامج زمنية واضمممممممممممممحة بشممممممممممممم ن حلب سممممممممممممميتم اإلعالن عن ا في   اية زياري الوفد الحكومي إل   طموحة

 .املدينة

سممممممممميطري النظام ، يناير /الثاني كانون  2، ع ي خامنئي إيرانمسمممممممممتشمممممممممار مرتمممممممممد ، و مممممممممف ع ي أي ر وًليتي

 ."بميفتد ال توح، ع   مدينة حلبإيران، السوري وميليشيات 

إن مليشممميات تممميعية من الحشمممد ، يناير /الثاني كانون  2اًلثنان ، نائب الرئيس العراقيقال نوري املالكي 

 .الشعيي قد تتوجه نحو األراضعي السورية إذا اقت   الحاجة

انسمممممممممممممحممماب قوات النظمممام ، ينممماير /الثممماني كمممانون  2، أيمممد تممممممممممممم ود عيمممان داخمممل أحيممماء حلمممب الشمممممممممممممرقيمممة

 .بعد دخول عنا ر من القوات العسكرية الروسية، من عدد من األحياء، وامليليشيات املوالية له

سممنوات في مواج ة اإلرهاب  6أيد امل تي أحمد بدر الدين حسممون أن الشممعب السمموري  مممد ع   مدى 

  .عن استقرار وأمن املنطقة والعالما وال كر املتطر ف مدافعا 
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بالريف الشمممممالي للرقة ضمممممن  ع   قرى دحالن وعرير وهن ود ”سممممورية الديمقراطية“سمممميطرت ميليشمممميا 

 .”داعش“إطار عملية يغ ب ال راتي ضد تنظيم 

ما ، بقصممممممف وحصممممممار وادي بردى لليوم الثالث عشممممممر ع   التوالي ”ح ب هللا“يسممممممتمر النظام وميليشمممممميا 

 
ا
 .النار إطالقلوقف ا مستمرا ا يشكل خرق

وأيد ع   ، ملكة العر ية السمممممممممممعوديةامل، يناير /الثاني كانون  3، هاجم نائب الرئيس العراقي نوري املالكي

 .دعم الرئيس بشار األسد في حر ه ع   اإلرهاب

كاثوليكوس األرمن األرثوذيس آرام األول ييشممممممممميشممممممممميان ، يناير /الثاني كانون  4، اسمممممممممتقبل بشمممممممممار األسمممممممممد

رئيس لجنة األمن القومي  يما استقبل عالء الدين بروجردي .والوفد املرافق له للت نةة بتحرير مدينة حلب

 .ي والوفد املرافق لهيرانوالسياسة الخارجية في مجلس الشورى اإل 

هاجم نواف البشمممممار تممممميخ تممممميوخ عشمممممائر البكاري في دير ال ور املعارضمممممة السمممممورية وال صمممممائل املسممممملحة 

  بمممممممممممممممممممميأج  ي ع   أن جماعة ياإلخوان املسممممممملماني تسممممممميطر ع   ما سمممممممماا مشمممممممددا ، وا  م ا باًلرت اق واًلر  ان

املعارضمممممممممةي وكل من يتال  م أو ًل ي تمي ل مي ًل يحق له التقدم وتقلد منا مممممممممب في مىسمممممممممسمممممممممات املعارضمممممممممة 

 ."يمياًلئتالفي ويال يةة العليا للم اوضات

وغار  من  ”داعش“أن تنظيم ، ينمممممماير /الثمممممماني كممممممانون  4، أيممممممد رئيس الوزراء العراقي حيممممممدر العبممممممادي

 ا يمثلون عدوا التنظيمات اإلرهابية األخرى 
ا
للشممممممممممممعبان العراقي والسمممممممممممموري وهرا الخطر يسممممممممممممتوجب ا مشممممممممممممترك

 .”التعاون بي نا للق اء عليه“

و ي   حم جنوب دمشق يمبادري ، و بيال، عرض النظام السوري ع   فصائل املعارضة في بلدات يلدا

الخميس للرد ع    وقد أم ل املعارضمممممممممممممة حتى، وخارها بان قبول املبادري و ان محادري املنطقة، للمصمممممممممممممالحة

  .ولوح بإمكانية اللجوء للحل العسكري إذا رف   مقترحه، مبادرته

مستشار األمن الوطني العراقي فال  ، يناير /الثاني كانون  5، بشار األسد، استقبل رأس النظام السوري

التعاون  الري نقل رسمممممممممممممالة تممممممممممممم  ية من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أيد ف  ا ع   أهمية، ال ياض

والعراق في حرب ما ضممممممممد التنظيمات اإلرهابية بمتتلف مسممممممممميا  ا وضممممممممروري  سمممممممموريةوالت سمممممممميق القائم بان 

 .تع ي  هرا التعاون في ال تري املقبلة

وفد جم ورية كازاخسممممممتان ال ائر ، يناير /الثاني كانون  5، اسممممممتقبل فيصممممممل املقداد نائب وزير الخارجية

ملواقف القيادي الكازاخية اًليجابية ودعم ا للج ود املبرولة للتو مممممل إل  حل وأعرب عن الشمممممكر والتقدير 

 .سياسعي ل زمة في سورية
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م ع مممو في برملان النظام باقتراح تحويل يال ائضي من موا ي وسمممائل ، لم يكشمممف عن اسممممه بعد، تقد 

-يال يلق الخامس تح  اسمممممممممممم للتجنيد واًللتحاق بامليليشممممممممممميا الجديدي التي أعلن عن ت سممممممممممميسممممممممممم ا، اإلعالم

  ."اقتحام

جمم   أول يتيبممة  ينمماير /الثمماني كممانون  4في مقمماطعممة ع رين األربعمماء  يهيةممة الممدفمماع والحمممايممة الممراتيممةيخر 

  .وذلمل خالل مراسم استعراض للم ارات القتالية، يقوات واجب الدفاع الراتيميللقوات الخا ة التابعة ل

تلوا في سممورية خالل مشمماريت م إل  يرانملقاتلان اإل ي ع ي خامنئي بايرانأتمماد املرتممد األع   اإل 
 
يان الرين ق

العمليات »أن وجودهم هناك أحبط انتقال ا معت را ، جانب القوات الحكومية في قتال فصمممممممممممممائل املعارضمممممممممممممة

 .إيرانإل  داخل « اإلرهابية

ح ب “ومنعت م ميليشممممممممممممميا ، حاول وفد روسمممممممممممممعي مع وج اء من املنطقة الدخول لوادي بردى للمري الثانية

 .من الدخول وعادوا أدراج م ملدينة دمشق ”هللا

تعرض وادي بردى لعشمممممرات الحارات من الطاران الحربي واملروحي لقوات اًلسمممممد منر سممممماعات الصمممممباح 

 .”ح ب هللا”واتتباكات عني ة مع قوات النظام و ترافق  مع محاوًلت تقدم، اًلول  ليوم الخميس

في ان جار بالقرب من امللعب البلدي في مدينة جبلة ، بين م مدنيان 55أي ر من وجرح ا  مممممممخصممممممما  11قتل 

  .ولم تت ن الت جار أي ج ة، أمنياا وتدقيقا ا وتعد منطقة الت جار من أتد املواقع تشديدا ، بريف الالذقية
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