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ا

 الوضع الدولي واإلقليمي الخاص بسوريةأوًل

سااااالسااااالة ديسااااام ر،  /األول  كانون  23 مساااااام الجمعة، مولود جاويش أوغلو، أجرى وزير الخارجية التركي

واملمثلة ، والةنزويلية د لساا ي رودري  ، اتصاااًلت تاتةية مع نظير ه الريري مدمد  ع ع د الرحمع  ل ثاني

 دث فيها امللف الساااااااااوري ووقف ، العليا لألمع والساااااااااياساااااااااة الخارجية لرتداد األوروني فيد ري ا موغير  ي

 .سوريةوالجهود امل ذولة إل صال املساعدات اإلنسانية إلى ، إطرق النار

لية وعم، املساااااااارلة السااااااااورية، ونظيره الروساااااااا ي فرد مير  وتين،  دث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

 كانون  23في اتصااال تاتةي جرى  يمهما مسااام الجمعة ، اغتيال السااةير الروساا ي لدى أنررن رأندريه كارلو ر

 دعم مع ، ترترب مع السااييرن ع ى مد نة رال ابر”وأكد أن قوات رالجيش السااوري ال ر ديساام ر  /األول 

 .الروات املسل ة التركية في إطار عملية ردرع الةرات

 ”داعش“مع جنودنااا  يااد تنظيم  3رلااد نااا معلومااات عع وجود  التركي فكري إشاااااااااااااي  وقااال وزير الاادفاااع

دن، اإلرتاني
ّ
  "وجميع الترويرت األخرى ليست معلومات مؤك

إن ديسااااااااااااام ر،  /األول  كاااانون  23الجمعاااة ، قاااال ماااد ر وكاااالاااة املخاااا رات املرك ياااة األميركياااة جون  ريناااان

ألن ي مرتنع  رن الكثير ، نها ة سوريةرسروط حلب  النس ة لي ليس عرمة ع ى أنه ست ون لهذا الصراع في 

مع أولئك املعارضاااااااين الذ ع  داولون اساااااااتعادن  لدتم مع أجا عائرأهم وجيرانهم وأطةالهم سااااااايوا ااااااالون 

 ."الرتال

امل ادرن التركية “ ا ديسم ر،  /األول  ون كان 23 الجمعة، جون  اس، فيما رحب السةير األميركي لدى أنررن

أضا  أن الوًل ات املتددن تثمع جميع الجهود امل ذولة مع أي دولة مع ، سورية بشرن” اإل رانيةالروسية 

  .وتنظر  إ جا ية لتلك امل ادرات، وًل سيما حلبسورية، أجا تخةيف املعانان في 

ستة وزرام سوريين ومسؤولين في مصر  ديسم ر،  /األول  كانون  23الجمعة  ،أدرجت الوًل ات املتددن

التي ارتكبها نظام ”وذلك ع ى خلةية دورتم في رأعمال العنف، روسااااااااااا ي ع ى ًلئديها اًلقتصااااااااااااد ة الساااااااااااودام

 .الرئيس بشار األسد

 /األول  كانون  23الجمعة ، د د يه ريندرز ، و اااف نائب رئيس الوزرام وزير الشاااؤون الخارجية ال لجي ي

 رنه الخيون الهامة وامللموساااااااااااة ملنع  ساااااااااااوريةاألخير بشااااااااااارن  الجمعية العامة لألمم املتددن قرارديسااااااااااام ر، 

 ."سوريةاإلفرت مع العراب عع جرائم وحشية ارتك ت في 
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األول رأس النظام السوري بشار األسد  كانون  /ديسم ر 23تنر الرئيس الروس ي فرد مير  وتين الجمعة 

وأضاااااا  أن راملهمة األسااااااساااااية في الوقت الراتع سي التو اااااا إلى  ساااااوية  ، انيهام عملية تدرير مد نة حلب

ا تمهيدا ساااااااااورية، ساااااااااياساااااااااية شااااااااااملةر  وكشاااااااااف عع قرب التو اااااااااا إلى اتةاق شااااااااااما لوقف إطرق النار في 

أنها ًل  فيما أعلنت الخارجية الروساااااااية  أساااااااتانا، للمةاوضاااااااات الساااااااياساااااااية املرتر ة في عا ااااااامة كازخساااااااتان

 .أستاناة العليا للمةاوضات املعارضة في اجتماع تنتظر مشاركة الهيئ

ا وقع أمرا ، أن الرئيس الروسااااااااااااا ي فرد مير  وتينديسااااااااااااام ر،  /األول  كاااااانون  23 الجمعاااااة ،أعلع الكرملين

 توساااااااااااايع الراعدن ال درية الروسااااااااااااية في طرطوس السااااااااااااورية  فيما أعلع عع و ااااااااااااول كتي ة مع الشاااااااااااارطة 

 توفير األمع تنااااك وتااارمين سااااااااااااارماااة الروافاااا اإلنساااااااااااااااانياااة العساااااااااااااكرياااة الروساااااااااااااياااة إلى حلاااب للمسااااااااااااااااعااادن 

  واملستشةيات  املد نة

إناااه إذا قاااام الرئيس األميركي ديسااااااااااااام ر،  /األول  كاااانون  23 الجمعاااة، قاااالااات وزارن الخاااارجياااة الروساااااااااااااياااة

فإن موسااااااااااااا و لع  عت ر أميركا ،  تدساااااااااااااين العرقات مع ح ومة النظام الساااااااااااااوري، دونالد ترمب، املنتخب

إنه ًل توجد اتصااااااااااااااًلت  ين موسااااااااااااا و واإلدارن ، غينادي غاتيلو ،   وقال نائب الوزيرساااااااااااااوريةفي ا خصاااااااااااااما 

 سااااااااورية، األميركية املر لة بشاااااااارن 
ا
، أفضااااااااا في التةاوئ مع الرئيس ال اليا لكع روساااااااايا  عت ر ترمب شااااااااري 

 . اراك أوباما

اًلأهااااماااات املوجهاااة ديسااااااااااااام ر،  /األول  كاااانون  24 السااااااااااااا ااات ،رجاااب طياااب أردوغاااان، انتراااد الرئيس التركي

ا إلى أن األخير رحركاااة مرااااوماااة وًل عرقاااة لاااه ، إرتاااا يااااا   وناااه تنظيماااا ”لاااااااااااااااااااااااااارالجيش الساااااااااااااوري ال ر مشااااااااااااايرا

إلى أن عدم ا مشااااايرا ساااااورية،  التنظيمات اإلرتا ية  وقال إن  رده لع  ساااااما  إقامة أي دولة جد دن شااااامال 

 .لخير الدائمإنشام منيرة  منة تناك سيعرئ املدن التركية ال دود ة ل

ع ى عاادم وجود أي ديسااااااااااااام ر،  /األول  كااانون  24السااااااااااااا اات ،  ع ع ي  لاادريم، شاااااااااااااادد رئيس الوزرام التركي

ا أن عمليات  رده العساااااااااااكرية شااااااااااامالي ، ميامع ل رده في أراضااااااااااا ي أي مع دول الجوار جامت  ساااااااااااوريةمؤكدا

ألعوام األخيرن في العراق وإن رفراغ السااااااااااااالياااااة خرل ا لل ةاااااا  ع ى أروات وممتل اااااات املواطنين األتراك 

ا أرضاااااااية لتساااااااوي  املنظمات اإلرتا ية وتدري  بعمل الدول طموحاأها في املنيرة ع ر تلك ساااااااورية، و 
ّ
شااااااا 

 ."املنظمات

أن إدارن واشااااااانيع ال الية مساااااااتعدن في سااااااا يا “ ديسااااااام ر /األول  كانون  24 ،أكدت الخارجية الروساااااااية

 ."وتخري ية  ما في ذلك جبهة رالنصرن  يير السلية في دمش  ملساعدن أي قون مدمرن 
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 24الساااااااا ت ، أكد الرئيس الروساااااااا ي فرد مير  وتين ونظيره اإل راني حسااااااااع روحاني خرل اتصااااااااال تاتةي

خيون تامة في طري  النصااااااار ، أن اًلنيهام الناجح للعملية املشاااااااتركة في تدرير حلبديسااااااام ر،  /األول  كانون 

 .م في ال ردوإحرل السر سورية ال اما ع ى اإلرتاب في 

ياة ميركأن تاد  العروباات األ ديسااااااااااااام ر،  /األول  كاانون  24السااااااااااااا ات ، أكادت وزارن الخاارجياة الروساااااااااااااياة

الجد دن ع ى بعمل الشااااااخصاااااايات الروسااااااية تو معاق ة روساااااايا ع ى دعمها لل  ومة السااااااورية في م افدة 

 .اإلرتاب

رن الدفاع الروسااااااية ع ى متمها طائرن ركاب تابعة لوزاديساااااام ر،  /األول  كانون  25 اااااا ات األحد ، تديمت

 .سوريةفوق ال در األسود وسي في طريرها إلى ا شخصا  92

إّن املساااااااااااا ي التركية ديسااااااااااام ر،  /األول  كانون  25األحد ، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

اًلساااااااااااااتررل التي للجميا الذي قّدمه أجدادتم لألتراك في معركة ا إلنراذ أتالي حلب الساااااااااااااورية  عت ر رردا 

، ويسااا ي قا ناق، أكد نائب رئيس الوزرام التركيفيما   "سااا رت إعرن الجمهورية في عشااارينات الررن املاضااا ي

  وأمع أوروبا   دأ مع تركيا، والعراق سوريةأن أمع  رده   دأ مع 

تؤيد  أن حركتهديساااام ر،  /األول  كانون  25األحد ، راشااااد ال نو اااا ي، أكد رئيس حركة المهضااااة التونسااااية

والعالم العرني  دترق ونصف ، وإن راليمين املتير   تصاعد في أوروبا، والعراق سوريةال ا السياس ي في 

ر  "الشعب السوري ُهّجِّ

مدافع ود ا ات إضاااااااافية ع ى حدودتا مع ساااااااورية حت  ديسااااااام ر،  /األول  كانون  25األحد ، نشااااااارت تركيا

مع تضاااااااايي  الخناق ع ى مد نة  ”درع الةرات“تتمكع الروات التركية وفصااااااااائا سااااااااورية مشاااااااااركة في عملية 

  .ال اب

إنه  مجرد اًلنيهام ديساام ر،  /األول  كانون  25األحد ، املعارضااة ”قال قدري جميا رئيس رمنصااة موساا و

وبما أنه ًل  مكع الرة   ”إلى جنيف  ألن رمسار جنيف استعص  ، مجددا، لعودنستتم ا، أستانامع مؤتمر 

 ."وجود طريرة لتجاوز تذا اًلستعصاما كان ضروريا ، فوق جنيف وإل اؤتا

و عهاادت ، أن مااا و اااااااااااااةتااه  تدرير حلااب ليس نهااا ااة ال ربديسااااااااااااام ر،  /األول  كااانون  25 ،أعلناات طهران

في وقت اعت رت فيه جبهة حلب الخط األول ، ما لم  تم التو ا إلى حا سياس ي سورية موا لة الرتال في 

  للثورن اإلسرمية اإل رانية  وف  تصريدات لريادات عسكرية
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ديساااااااااام ر،  /األول  كانون  24،  دث الرئيس الروساااااااااا ي فرد مير  وتين مع أعضااااااااااام مجلس األمع الروساااااااااا ي

في وقت واف  الرئيس األميركي  اراك أوباما ع ى مشاااااروع ، التساااااوية في ساااااورية بعد انيهام عملية تدرير حلب

  .موازنة الدفاع  ما في ذلك  رنامج تدريب املعارضة السورية مع شرت لشروط ت ويدتا  مضادات جوية

 كانون  25األحد ،  دث الرئيسااان الروساا ي فرد مير  وتين والتركي رجب طيب أردوغان في مدادثة تاتةية

ملةاوضاااااااات السااااااارم الساااااااورية املرتر ة في ا تمهيدا ،  ا الساااااااياسااااااا ي لألزمة الساااااااورية فاق الديسااااااام ر،  /األول 

  أستانا

أن موسااااااا و تدرس جميع ديسااااااام ر،  /األول  كانون  25 ،مكسااااااايم ساااااااوكولو ، أعلع وزير النرا الروسااااااا ي 

 .التي تديمت في ال در األسود، لسروط طائرن النرا العسكريةا اًلحتماًلت التي قد ت ون س  ا 

 رن تركيا ديساااااااااااام ر،  /األول  كانون  26اًلثنين ، املتددث  اساااااااااااام الرئاسااااااااااااة التركية إ راتيم قالين اااااااااااارت 

املدعوم مع أنررن في عمليات تدرير  ”الجيش الساااااااااااااوري ال ر“اتةرت مع الوًل ات املتددن ع ى مشااااااااااااااركة 

 .”الدولة اإلسرمية“مد نة الرقة السورية مع سييرن تنظيم 

إن عملية ، الةري  سااااااتيةع تاونسااااااند، اإلرتاني ”داعش“ولي مل اربة تنظيم قال قائد قوات التدالف الد

 ."تيهير مد نتي املو ا العراقية والرقة السورية مع التنظيم رقد  ست رق عامين

أكدت قير وتركيا التزامهما  دعم الشاااااااااااعب الساااااااااااوري وبالعما ع ى تي ي  وقف دائم وشااااااااااااما إلطرق 

وخرل اجتماع  ين وزير الخارجية الريري مدمد ، الررارات الدوليةوضاااااااااامان ساااااااااارمة املدنيين وف  ، النار

 /األول  كااااانون  26،  ع ع ااااد الرحمع  ع جاااااسااااااااااااام  ل ثاااااني ونظيره التركي مولود جاااااويش أوغلو في الاااادوحااااة

 . دضور املنس  العام للهيئة العليا للمةاوضات ريائ حجابديسم ر، 

إنه مستعد ًلستضافة ديسم ر،  /األول  كانون  26 اًلثنين، ك اخستان نور سليان ن اربا يفقال رئيس 

 .أستانافي العا مة  سوريةامل ادثات متعددن األطرا  بشرن الصراع في 

 في مناط  تخضع للمعارضة السورية وفصائا 
ا
تمسكت موس و  تشكيا مجالس مدلية مدعومة تركيا

  ”أستاناوار ح“إسرمية بعد التو ا لوقف إطرق نار شاما  توقع إعرنه في 

 /األول  كاااااانون  26اًلثنين ، قاااااال إ راتيم كاااااالين املتدااااادث  ااااااسااااااااااااام الرئيس التركي رجاااااب طياااااب إردوغاااااان

ر جب أن  روم التدالف الدولي  واج اته فيما  تعل   الدعم الجوي للمعركة التي نخوضااااااااااااها في ديساااااااااااام ر، 

تم  ”الدولة اإلساااااااااارمية“تشااااااااااددي مع م 226وأكد أن  ”إن عدم ترد م الدعم الرزم أمر غير مر ول ، ال اب

 .في العمليات األخيرن في مد نة ال اب ”رتدييدتم
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ع ى األقا قتلوا وأ اااايب ا مدنيا  30إن ديساااام ر،  /األول  كانون  26قال الجيش التركي في  يان  وم اًلثنين 

الناس مع  مد نة ال اب السااورية ملنع ا هجوما  ”الدولة اإلساارمية“ خرون  جروت األحد بعد أن شااع تنظيم 

 .الهرب

إلى ا مشيرا  سوريةإلى إنهام الرتال في ديسم ر،  /األول  كانون  25في عظة عيد امليرد ، دعا ال ا ا فرانسيس

 ".الكثير مع الدمام سةكت خرل تذا الصراع“أن 

ديسم ر،  /األول  كانون  26اًلثنين ، أمر خادم ال رمين الشريةين امللك سلمان  ع ع د الع ي   ل سعود

 .ظيم حملة شع ية في جميع مناط  اململكة إلغاثة الشعب السوري تن

أن األتدا  ديسااااام ر،  /األول  كانون  26اًلثنين ، أكد نائب وزير الخارجية الروسااااا ي ميخائيا  وغدانو 

  .املستر لية للعمليات العسكرية عرب تدرير حلب مع اإلرتاب ستدددتا ال  ومة السورية

في اتصاااال تاتةي ، مولود جاويش أوغلو، ونظيره التركي، سااايرالي ًلفرو ،  دث وزير الخارجية الروساااية

 .تدا ير وقف إطرق النار في جميع األراض ي السوريةديسم ر،  /األول  كانون  26اًلثنين 

اإلرتاني في مد نة ال اب  ”داعش“ندع ندا ار تنظيم ديسام ر،  /األول  كانون  27 ،قال الرئيس أردوغان

 ا كانوا  يهموننا  دعم ، إلى المها ة ”داعش“وكان التدالف  رول سااااااااااااانوا اااااااااااااا مداربة ، مع الجهات األرنعة

واآلن اختةى جميعهم عع األنظار  ا ع ى العكس فهم  دعمون التنظيمات اإلرتا ية وع ى رأساها ، التنظيم

 ."ي ب ك  /والارب ي د  ”داعش“

 نة ال اب الساااورية الخاضاااعة لتنظيم إن مسااارلة مد، نعمان قورتوملوش، قال نائب رئيس الوزرام التركي

ا لناااا فاااإن تركياااا قاااادرن  رواتاااا تمس أمع تركياااا الرومي و ، اإلرتااااني ”داعش“ حت  لو لم ترااادم أي جهاااة دعماااا

 
ا
 .ع ى أممها الروميا الوطنية ع ى تنةيذ عملية مد نة ال اب حةاظ

اأهامات الرئيس التركي رجب طيب ديساام ر،  /األول  كانون  27الثرثام ، يةميركرفضاات وزارن الخارجية األ 

 ”الادولاة اإلسااااااااااااارمياة“ممهاا تنظيم  ساااااااااااااورياةفي  ”إردوغاان  ارن التداالف الاذي تروده دعم جمااعاات رإرتاا ياة

وو اااااااااااااةيهاااا  ااارنهاااا  ساااااااااااااورياااةالكرد اااة وح ب اًلتدااااد الاااد مرراطي الكردي في  ”وحااادات حماااا اااة الشاااااااااااااعاااب”و

 .ًل أساس لها مع الص ةو  رمض كةر

ماااارياااا زاخااااروفاااا وزير الخاااارجياااة ال ر يااااني  وريس ، وزارن الخاااارجياااة الروساااااااااااااياااةدعااات النااااطراااة  ااااسااااااااااااام 

مؤكدن أن ال د ث عع رحيا األسد أ  ا مع املاض ي سورية، إلى   يير خيا ه السياس ي حول ، جونسون 

 . رنها بعيدن عع الواقع، وو ةت تصريداته حول الوضع في حلب
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ًل تصااااااااّر ، أن  ردهديساااااااام ر،  /األول  كانون  27لثرثام أمس ا، حسااااااااين دتران، أكد وزير الدفاع اإل راني

ع ى أن السااااعود ة ًل تلعب الدور ا مشااااددا ، ع ى شااااخر الرئيس السااااوري بشااااار األسااااد في أي مرحلة مر لة

 .الذي  ؤتلها للمشاركة في املةاوضات حول سورية

رجي ًلفرو   دث في إن وزير الخارجية سااااايديسااااام ر،  /األول  كانون  27 ،قالت وزارن الخارجية الروساااااية

 رن قرار الوًل ات املتددن ا وأ ل ه أ ضا ، ي جون كيري ميركمع نظيره األ  سوريةاتصال تاتةي خية للسرم في 

 .تخةيف بعمل الريود ع ى  سليا املعارضة السورية قد  ؤدي إلى زيادن الرت ى والجرحى

ديسم ر،  /األول  كانون  27، حالياأن العسكريين الروس واألتراك  جرون ، أكد مصدر د لوماس ي روس ي

 .سوريةفي أنررن مةاوضات مع ممث ي املعارضة السورية حول معا ير نظام وقف إطرق النار في 

عع جهود روسااااااية وتركية ديساااااام ر،  /األول  كانون  27 ،كشااااااف وزير الخارجية الروساااااا ي ساااااايرالي ًلفرو 

  .أستاناوإ رانية لصياغة اتةاق  ين دمش  واملعارضة ق ا حوار 

 أساااااتاناتوقعت وزارن الخارجية الروساااااية  رن   ون حضاااااور املعارضاااااة الساااااورية املسااااال ة في مةاوضاااااات 

 .موض ة أن ذلك سي ون امليزن األساسية لهذه املةاوضات التي لم  تم تدد د موعد انيرقها بعد، قويا

دول الشااااااااااارق  مع بعملا إن روسااااااااااايا تجري حوارا ديسااااااااااام ر،  /األول  كانون  27، قالت الخارجية الروساااااااااااية

 . ما في ذلك مع السعود ة وقير ومصر واألردن واإلماراتسورية، حول  سوية النزاع في  األوسط

أعترااد أن ع ى األتراك  ديسااااااااااااام ر: /األول  كااانون  27، قااال العميااد حساااااااااااااين دترااان وزير الاادفاااع اإل راني

أم كان  الساااااورية ال  ومة تا كان دخولهم إلى األراضااااا ي الساااااورية  يلب مع ا جدا  اإلجا ة ع ى ساااااؤال تام

فيجب أن  خرجوا مع تناك  مجرد طلب ،  ررار أحادي مع جانبهم  إذا كان  يلب مع ال  ومة الساااااااورية

وًل  مكع للمعتدي أن  ررر نيا ة عع اآلخريع  وقال إن ، فهم معتدون ، فيما عدا ذلك، ال  ومة الساااااااااورية

 .د نة حلب السورية إذا ل م األمر رده ستدرس إم انية إرسال مستشاريع عسكريين إلى م

قرار واشاااااانيع الخاص  تزويد املعارضااااااة ديساااااام ر،  /األول  كانون  27، اعت رت وزارن الخارجية الروسااااااية

 .سوريةالسورية  األسل ة خيون عدوانية أهدد اليائرات والروات الروسية والسةارن الروسية في 

أن األدلة ع ى ديسم ر،  /األول  كانون  27 ،زاخاروفاأكدت املتددثة  اسم وزارن الخارجية الروسية ماريا 

جرائم حرب في حلب ستسلم في أقرب وقت إلى جهات عد دن  ما فيها وسائا  ”املجموعات املسل ة“ارت اب 

 .اإلعرم
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اجتماع  ين ممثلين ديسااااام ر،  /األول  كانون  29الخميس  ،مع املررر أن يعرد في العا ااااامة التركية أنررن

 .أستانا ال ازاخيةًلجتماعات في العا مة ا السورية وعسكريين روس وأتراك تمهيدا عع املعارضة 

إن أي عملية ديساااااااام ر،  /األول  كانون  28قال وزير الخارجية التركي مولود  شاااااااااووش أوغلو  وم األرنعام 

إذ أن املعارضاااااة  ”تضااااام الرئيس الساااااوري بشاااااار األساااااد سااااات ون رمساااااتديلة ساااااوريةانترال ندو السااااارم في 

  .لسورية لع تر لها

، أن  نيامين نتنياتوديسم ر،  /األول  كانون  28، كشف املراسا السياس ي لص يةة تآر س  اراك را يد

بشااااااااااارن ، في األمم املتددن  الت يب عع التصاااااااااااويت  الجمعية العامة لألمم املتددن ”أمر مندوب رإسااااااااااارائيا

أعراب ض وط د لوماسية مارسيها روسيا ع ى في ، التدري  في جرائم ال رب التي  مارسها النظام السوري

 ، إسرائيا
ا
 .لتو ية وزارن الخارجية اإلسرائيلية  التصويت لصالح الررارا وذلك خرف

مع األعضااااام الدائمين ملجلس ديساااام ر،  /األول  كانون  28األرنعام ،  دث الرئيس الروساااا ي فرد مير  وتين

 .سوريةاألمع الروس ي مختلف جوانب التسوية في 

إن م عوث األمم املتددن الخاص إلى ديسم ر،  /األول  كانون  28األرنعام ، ت وزارن الخارجية الروسيةقال

سااااتافان دي ميسااااتورا  دعم جهود روساااايا وتركيا وإ ران مل اولة التو ااااا إلى وقف إلطرق النار في  سااااورية

 .وترتيب مدادثات جد دن للسرم  ستضيةها كازاخستان سورية

 عرئ السااااااااااةارن الروسااااااااااية في دمشاااااااااا  ديساااااااااام ر،  /األول  كانون  28األرنعام ، وساااااااااايةأكدت الخارجية الر 

 .للرصف حيث سريت ع ى السةارن قذ ةتا تاون دون أن تنةجراا مجددا 

مع نواب ال رملان األوروني تردموا ا أفادت رئيساااااااااة مجلس اًلتداد الروسااااااااا ي فالنتينا ماتةيين و  رن عددا 

 ".حلب لرؤية ما  جري تناك  رم أعيمهم لروسيا  يلب مساعدأهم في السةر إلى

مع امل عوث األممي ديساااااااااام ر،  /األول  كانون  28األرنعام ،  دث وزير الخارجية الروساااااااااا ي ساااااااااايرالي ًلفرو 

  سوريةالخاص إلى 
ا
 .ستافان دي مستورا في اتصال تاتةي مسرلة إطرق مدادثات السرم السورية مجددا

ع ى األوضاااااااع التي  لت إليها األحداث في ا مترسااااااةا ديساااااام ر،  /األول  كانون  28، غادر  ان كي مون منصاااااا ه

  سااااااااااااورية
ا
 دون دعم الدول … سااااااااااااوريةرأسااااااااااااةي العمي  وأنا أترك املنصااااااااااااب تو ال ا وس املسااااااااااااتمر في  قائر

 " .جداا كان األمر  ع ا ، األعضام ال اما

تجااادات مسااااااااااااا، ونظيره الروسااااااااااااا ي سااااااااااااايرالي ًلفرو ، مولود جااااويش أوغلو،  داااث وزير الخاااارجياااة التركي

كما ت ادل الوزيران وجهات ديساااااااام ر،  /األول  كانون  29خرل اتصااااااااال تاتةي مسااااااااام سااااااااورية، األوضاااااااااع في 
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نةسااااه قال جاويش أوغلو اليوم    وفيسااااوريةالنظر حول الخيوات املسااااتر لية بشاااارن األزمة التي  شااااهدتا 

اإلساااااااااااااناد الجوي الذي كان  ردمه ، ية أوقف منذ فترنميركإن التدالف الدولي  ريادن الوًل ات املتددن األ 

 .شمالي حلب ”لعملية ردرع الةرات

غارات ع ى مواقع ديسااااااااام ر،  /األول  كانون  29والخميس شااااااااانت مراترت روساااااااااية ليا األرنعام ، ألول مرن

فيمااا  داااول مراااتلو املعااارضااااااااااااااة الساااااااااااااوريااة  اادعم مع ، في الرياااع الجنوني ملااد نااة ال اااب ”داعش“لتنظيم 

ادن السااااااااااييرن عليها  ولكع وزير الخارجية التركي نةى وجود عملية مشااااااااااتركة  ين تركيا الجيش التركي اسااااااااااتع

 .في مد نة ال اب ”الدولة اإلسرمية“وروسيا ضد تنظيم 

إنه رًل  مكع أن ت ون مجموعات ديساااام ر،  /األول  كانون  29،،  ع ع ي  لدريم، قال رئيس الوزرام التركي

حينما تجتمع ، وًل  مكع لها الجلوس ع ى الياولة ر،ال ا السااااااااااااوريمع ا ج ما ” نصااااااااااااّنةها منظمات إرتا ية

 .األطرا  مع أجا حا سياس ي

التو اااااااا ًلتةاق وقف إطرق النار ديسااااااام ر،  /األول  كانون  29، فرد مير  وتين، علع الرئيس الروسااااااا يأ

التو اااا لرتةاق ،  دورتا أكدت الخارجية التركية ، ضااامانة  رده وتركيا،  ين املعارضاااة الساااورية والنظام

وأوضااااااا ت الخارجية التركية أن املجموعات   ديسااااااام ر /األول  كانون  30ع ى أن   دأ تي يره منتصاااااااف ليا 

 .مع اًلتةاقا ليست ج ما ، التي  صنةها مجلس األمع الدولي كمنظمات إرتا ية

إن يسااام ر، د /األول  كانون  29 قال املتددث  اسااام التدالف الذي تروده الوًل ات املتددن  وم الخميس

املدعو أ و جندل ال ويتي قتا  وم اًلثنين املاضاااا ي سااااورية، في  ”الدولة اإلساااارمية“أحد ك ار قياديي تنظيم 

 .قرب سد الي رة

سااااورية، أعلع وزير الدفاع الروساااا ي ساااايرالي شااااوي و عع اًلسااااتعداد لترلير عدد الروات الروسااااية في 

 ."وتنظيم مراق ة دائمة للتركد مع اًللتزام بهاوالردرن ع ى ترمين فرئ نظام وقف إطرق النار 

 ساااااااوريةإن الرئيس الروسااااااا ي فرد مير  وتين  دث الوضاااااااع في ديسااااااام ر،  /األول  كانون  29، قال الكرملين

 .خرل اتصال تاتةي مع الرئيس املصري ع د الةتات السيس ي

تضااامع طرد ا تنةيذ ا ا أمرا  ،ديسااام ر /األول  كانون  29 وم الخميس ،  اراك أوباما، يميركأ ااادر الرئيس األ 

وإغرق مجمعين روساايين في نيويورك وماريرند كانت  سااتخدمها موساا و رللشااؤون ، روسااياا د لوماساايا  35

وتددت روسااايا  الرد  يةر ميركضاااد اًلنتخا ات األ  وذلك ردا ع ى عمليات موسااا و اإللكترونية ”اًلساااتخ ارية

  .ع ى تذه العروبات
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كما رح ت العد د مع ساااورية، دي ميساااتورا  اتةاق وقف إطرق النار في  رحب امل عوث الدولي ساااتافان

 .العوا م اإلقليمية والدولية  ه واعت رته خيون إ جا ية

األزمة ديسم ر،  /األول  كانون  28األرنعام ، أنيونيو غوتيريس ،و ف األمين العام الجد د لألمم املتددن

 ”أن تتمكع روساايا والوًل ات املتددن مع رتجاوز خرفاأهما الساارطان الدولي  وأعرب عع أمله في  سااوريةفي 

 .لوضع حد لذلك

مشاااااااااااروع الررار الذي أعدته لندن وباريس لةرئ حظر ع ى  ساااااااااااليم ، سااااااااااالم إلى أعضاااااااااااام مجلس األمع

 سورية مروحيات إلى ال  ومة والجيش واملؤسسات ال  ومية في 

 كانون  29 ، اولو سيرجيو  ينيروسورية، اكات في أعرب رئيس اللجنة الدولية املسترلة للتدري  في اًلنيه

 .في الصراعا عع أمله في أن يشهد العام املر ا انةراجا ديسم ر،  /األول 

 

ا:   حراك املعارضة السورية، السياسية والعسكريةثانيا

إن مراتلين مع املعارضاااااااااااة الساااااااااااورية تدعمهم ديسااااااااااام ر،  /األول  كانون  24 السااااااااااا ت ،قال الجيش التركي

خرل الليا  سااااااوريةفي شاااااامال  ”الدولة اإلساااااارمية“مع تنظيم ا متشااااااددا  68اليائرات ال ربية التركية قتلوا 

  فيما  توا ا الرتال العنيف حول مد نة ال اب

أن األ ام الرادمة سااااتدما الكثير مع  ”أكد مدمد علوش مسااااؤول الهيئة السااااياسااااية في رجيش اإلساااارم

ا اه ا معت را  ”إعرن موسااااا و”ما يسااااام   ااااااااااااااااااديسااااام ر،  /األول  كانون  24 ،املةاجآت في امللف الساااااوري  ورفمل

 .كما أنه يسما إل ران ومليشياأها  التدخا في الشرن السوري وارت اب الجرائم   افة أش الها ”رمدا صة

فشاااااا مشاااااروع ديسااااام ر،  /األول  كانون  24السااااا ت  ،أكد املكتب الساااااياسااااا ي في رحركة نور الد ع ال ن ير

التخو  مع التصنيف “لا ذلك ا عازيا ، فتا الشامر العسكرية في الشمال السوري مع رجبهة توحد الةصائا

 ."الدولي

 /األول  كانون  23الجمعة ،  ريف درعا ”فرقة  ااااارت الد ع”التابع لاااااااااااااااااا ”فوج الهندساااااة والصاااااواري “أعلع 

الجهات عع عج  املالي وامتناع العد د مع بسااااااااااا ب اللي  عمله العساااااااااااكري حت  إشاااااااااااعار  خر  عديسااااااااااام ر، 

 .التسليا وترد م الدعم
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بعد مداتمة مجهولين ، ”جيش إدلب ال ر“قياد ان مع فصاااااايا ديساااااام ر،  /األول  كانون  25األحد ، قتا

 .ألحد مرراأهم العسكرية في  لدن معرن حرمة  ريف إدلب الجنوني

السااوري بشااار أن  رام الرئيس ديساام ر،  /األول  كانون  24 أكد الةنان السااوري املعارئ جمال سااليمان

 ا  ما  ساااااااااااااتوج ه ، األساااااااااااااد ع ى رأس السااااااااااااالية في ال رد ًل يعتمد ع ى رغ ة املعارضاااااااااااااة في  رائه أو رحيله

 .املصل ة الوطنية

ع ى حاج  ل ركة أحرار الشام في  لدن اله يط  ريف إدلب اشت اكات ديسم ر،  /األول  كانون  25، جرت

 .وًلذ املهاجمون  الةرار، عنا ر ال اج واستشهد ع ى إثرتا أحد ، الجنوني مع جهة مجهولة

بعد قيام ديسااااااااااااام ر،  /األول  كانون  25، نجى مساااااااااااااؤول إحدى كتائب أحرار الشاااااااااااااام مع مداولة اغتيال

 .ن  إطرق النار عليه في مد نة إدلبيمجهول

إن عنا اااااار مع جبهة ديساااااام ر،  /األول  كانون  26 ،قال لوام  اااااارور الج ا التابع للجيش السااااااوري ال ر

الشاااااااااام داتموا منازل لعنا ااااااااار  ت عون للوام بعد عودأهم مع ريف حلب الشااااااااامالي حيث يشااااااااااركون في فتا 

 .وقاموا  اقتيادتم إلى جهة مجهولة ”عملية ردرع الةرات

إن اندماج الجبهة اًلسااااارمية فشاااااا رغم الترارب ديسااااام ر،  /األول  كانون  26 قال ل يب نداس ع ى تويتر

 .ألخوية والل ظة الثورية املواتية فما  الكم  اندماج مش ع  التناقضاتالك ير  ين الجميع والعرقات ا

ما أدى لساااااااروط ، فجر انتداري نةساااااااه ع ى  وا ة أحد مررات جيش املجاتد ع في الريف ال رني  دلب

 .حيث تم اكتشا  أمره ق ا الدخول إلى املرر وقام  تةجير نةسه م اشرن، جريا واحد فرط

نتي تل يسااااااة والرسااااااتن وقرية كيسااااااين في الريف الشاااااامالي ل مر لرصااااااف  عرضاااااات منيرة ال ولة ومد 

 .ما أدى لسروط جرحى في تل يسة،  الرشاشات الثريلة وقذائف املدفعية مع جانب قوات النظام

إن ديسام ر،  /األول  كانون  27 قال املنسا  العام للهيئة العليا للمةاوضاات ريائ حجاب في  يان أ ادره

مساااااتعدن لهدنة ومةاوضاااااات بشااااارن اًلنترال الساااااياسااااا ي ع ى أن  عرد في جنيف  رعا ة املعارضاااااة الساااااورية 

األمم املتددن  ورّحب  التدوًلت في مواقف بعمل الروى الدولية والجهود التي قد تمثا انيرقة للتو اااااااااااا 

 .إلى اتةاق  جلب األمع ع ر تنةيذ مضامين  يان جنيف والررارات األممية ذات الصلة

 27 الثرثام، املدعومة مع تركيا في إطار عملية درع الةرات، جيش السااااااااااااوري ال روا اااااااااااالت فصااااااااااااائا ال

 .في مديط مد نة ال اب ”داعش“ن ع األل ام التي زرعها تنظيم ديسم ر،  /األول  كانون 
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ًلتةاق   ترد م ورقة مضاااااااااادنديسااااااااام ر،  /األول  كانون  28، املعارضاااااااااة رّدت فصاااااااااائا، في مدادثات أنررن

عدا قتال ، وقف إطرق النار وكا العمليات“ يمها ، الخا ااااة  النظام تضاااامنت سااااتة  نود النار إطرقوقف 

والتركد مع شااامول وقف النار ال وطة الشااارقية لدمشااا  ومنيرة وادي  ردى وال بداني ومضاااا ا ، ”داعش“

وكانت موساااااااااا و وافرت  دا ة ع ى ذلك ثم عادت وأ ل ت الةصااااااااااائا رفمل ال  ومة ، وحي الوعر في حمر

 .ية وقف النار في ريف دمش السور 

تردمها ندو مد نة ديساااام ر،  /األول  كانون  28 وا اااالت املعارضااااة السااااورية مدعومة مع الروات التركية

 .في الدفاع عع معرله ”ال اب في إطار عملية درع الةرات في حين يستميت رتنظيم الدولة

أحرار الشام قالت إن لديها تدةظات أعلنت املعارضة السورية املسل ة أن الهدنة شاملة ولكع حركة 

ع ى اًلتةااااق ولم توقع علياااه  كماااا رح ااات الهيئاااة العلياااا للمةااااوضاااااااااااااااات واًلئتر  الوط ي وتيئاااة التنساااااااااااااي  

 .الوطنية  اًلتةاق ع ى وقف النار

 ديسااااااااااااام ر،  /األول  كانون  29 الخميس، قال مكتب اًلدعام الساااااااااااااويدي
ا
في املعارضاااااااااااااة ا ساااااااااااااا را  إن مراتر

له اأهامات  انيهاك الرانون الدولي فيما  تعل   إعدام ساااا عة جنود مؤيد ع للرئيس بشااااار السااااورية وجهت 

  2012 األسد في

 عرضاااااااااااااات منيرااة وادي  ردى ل ااارات جويااة مع اليااائرات ال ربيااة واملروحيااة  وجرت اشااااااااااااات اااكااات  ين 

 .كتائب املعارضة وقوات األسد ع ى مدوري وادي بسيمة وال سينية

جيش أساااااااااااود ر اًلشاااااااااااتراك مع ا عنيةا ا هجوما ،  ااااااااااا ات الخميس، رحمد الع دوقوات الشاااااااااااهيد أرشااااااااااانت 

وتمكنت مع السييرن ع ى عدن ، في ال اد ة السورية  ريف دمش ، ”داعش“ع ى مداور تنظيم  ر،الشرقية

 . ينما تدور اشت اكات سي األعنف ع ى نريتي تيس وال دوث العلمية، نراط
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ا: 
ا
 السوري واإلقليمي والدوليفاعليات املجتمع املدني ثالث

حمرت ديسااااام ر،  /األول  كانون  23 شاااااهدت املسااااااجد في عموم ال وسااااانة والهرساااااك عرب  ااااارن الجمعة

 ناما ع ى قرار اتخذه اًلتداد اإلسرمي ، وأقيمت ال مرت، واسعة لجمع الت رعات لصالح الشعب السوري

 .مع كافة حروقه ومساعدته في تذا امل نة دعا فيه إلى التضامع مع الشعب السوري امل روم، في ال رد

بعد ، الذ ع اسااااااتر ليهم املسااااااتشااااااةيات التركية، و ااااااا عدد السااااااوريين املصااااااا ين  جرات  ال ة الخيورن

 .ديسم ر /األول  كانون  23 حت   وم الجمعةا جريدا  199إلى ، خروجهم مع أحيام حلب الشرقية امل ا رن

وأحيام زمل ا ، في مد نة دوماديسااااااااااااام ر،  /األول  كانون  23دعا متظاترون خرجوا عرب  ااااااااااااارن الجمعة 

 .قوات املعارضة املسل ة إلى أن تجتمع تدت مظلة وجيش واحد،  ال وطة امل ا رن، وجوبر وسر ا

 ااال راميااا  -رممهااا سااااااااااااارط داخااا الن ع  400ر -غااارن ع ى قريااة عين الةيجااة  600تداادث ناااشااااااااااااايون عع 

مساااااااااايهدفة ن ع الررية وم ااااااااااجديها ، ي  فراغية وقذائف الهاون املتةجرن ونعضااااااااااها مدملة  النا الم و ااااااااااوار 

 .ومنازل املدنيين واليرق العامة

  /نها ة  ذار، عع اجتماع أم ي ك يرديسم ر،  /األول  كانون  23 الخميس، كشف املؤرخ العرني بشير نافع

في قال األسااااااااد أن بشااااااااار و ، ضاااااااام شااااااااخصاااااااايات أمنية سااااااااورية وعراقية ول نانية،  دا ة الثورن، 2011مارس 

 دسااب ، ”يسااكيهم ملئة عاما وساارلرمهم درسااا ، عاما 40في حمان أسااكيهم ا لرد قمنا  تلريمهم درسااا “اًلجتماع: 

 .”واحد مع أ رز مراك  الدراسات في املشرق “ما نرا عع 

العشاارات مع املدنيين  مظاترن في مد نة جرا لس  ريف حلب ديساام ر،  /األول  كانون  24 الساا ت، خرج

ون ع السااااااااااااارت ومنع كااافااة مظاااتر الل اااس ، طااال اات  خروج الةصااااااااااااااائااا العساااااااااااااكريااة مع املااد نااة، الشااااااااااااامااالي

 .العسكري 

 يلب مع عنا اااار ا  عميما ديساااام ر،  /األول  كانون  24 ،أ اااادر مرك  شاااارطة ح اريع ال رن في ريف إدلب

د   ساااوية به،  السااارعة املمكنة، لشااارطة ال رنامراجعة مراك  ، الشااارطة ال رن امليجريع مع مد نة حلب

 .كما طالب  عميم  خر املعلمين امليجريع  وضع أنةسهم تدت تصر  مد رية التر ية والتعليم، أوضاعهم

وذلك رغم ضاااااااااااااي  السااااااااااااا ا وساااااااااااااوم ، ألف شاااااااااااااخر مع الخروج مع حلب إلى األريا  ال ربية 35تمكع 

 .األحوال الجوية واستمرار مداوًلت التضيي  والرصف

في ال رب ، ”ح ب هللا“إن رمشااااااااااركة ، ال ارز الشاااااااااي  ع اس الجوتري  قال رجا الد ع الشااااااااايني الل ناني

 ر.كما أنها مستنكرن ومدانة، خييئة تاريخية واستراتيجية، إلى جانب بشار األسد سوريةالجارية في 
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، في العا ااااااااااااامة األملانية  رلين رمسااااااااااااايرن مدنّية ألجا حلبرديسااااااااااااام ر،  /األول  كانون  26 اًلثنين، تنيل 

 .وإ صال املساعدات اإلنسانية إلى املدنيين املتضرريعسورية، الدولي  إنهام الرصف في تيالب املجتمع 

 /األول  كانون  25 ،أطلرت الهيئات املدنية والي ية واإلغاثية   لد ي مضاااااااااااااا ا وال بداني في ريف دمشااااااااااااا 

 ديسم ر، 
ا
ا قوات النظام لألوضاع في املنيرتين اللتين تدا رتم م ادرن مع أرنع نراط قالت إنها  ش ا حر

ونصاااااااااااااااااات تلااااااك امل ااااااادرن ع ى ال ةااااااا  ع ى وقف إطرق النااااااار وجميع العمليااااااات ، الل ناااااااني ”ح ب هللا”و

وحةظ أمع مع ًل  رغب ، كما اقترحت خروَج املدنيين الذ ع  ودون ذلك للجهة التي  ريدونها، العساااااااااااااكرية

في ال باداني  2011 ااإلضااااااااااااااافاة إلى عودن قوات النظاام للمواقع والثكناات التي كاانات فيهاا ق اا عاام ، الخروج

 .وعودن أتالي ال لدتين إلى د ارتم وتةعيا مؤسسات الدولة، ومضا ا

ع ى توزيع ديسااااااااااااام ر،  /األول  كانون  25األحد  ،أشااااااااااااار  نائب رئيس الشاااااااااااااؤون الد نية التركي  اوز أونال

 .ال دودي مع تركيا ”اإلنسانية في مخيم لرجئين السوريين قرب مع ر ر اب الهوى املساعدات 

لع د  ”مصااااااااااير مجهول “عع ديساااااااااام ر،  /األول  كانون  24، ”املر ااااااااااد السااااااااااوري ل روق اإلنسااااااااااان“تددث 

ر طةلته ق ا أ ام وسط دمش  عالرحم جبهة فتا “في ظا اأهامات  رن ، شداد )أ و نمر السوري( الذي فجَّ

 .سي التي اسيهدفته، التي كان يعما تدت حما يها ”الشام

تتوا اااااااااااا العمليات العساااااااااااكرية لروات النظام وامليليشااااااااااايات املسااااااااااااندن لها في ، لليوم الرابع ع ى التوالي

وساااااااط حملة قصاااااااف مساااااااتمرن  سااااااايهد  قرى وبلدات املنيرة اسااااااايهد  كالا مع قرى ، منيرة وادي  ردى

بعشاااارات قذائف املدفعية والد ا ات  وتناك  ”وكةير ال يت وعين الةيجةربساااايمة ود ر قانون وال سااااينية 

ممااا يهاادد ، وغورتااا في  اااطع األرئ، حوالي الثلااثر، أن ااام عع  سااااااااااااارب كميااات ك يرن مع مياااه ن ع الةيجااة ر

للخير في حال اساااااتمرار النظام في قصاااااةه ، املصااااادر املاغي امل ذي بشااااا ا رئيسااااا ي ألحيام العا ااااامة دمشااااا 

 .املكثف

مع العا ااااااااااامة األملانية  رلين  ”رمسااااااااااايرن مدنّية ألجا حلبديسااااااااااام ر،  /األول  كانون  26ثنين اًل، انيلرت

وإ صااااال املساااااعدات اإلنسااااانية  سااااوريةتيالب املجتمع الدولي  إنهام الرصااااف في ، متوجهة إلى مد نة حلب

 .إلى املدنيين املتضرريع

 ديساااااام ر،  /األول  كانون  26اًلثنين ، قال قيادي في حركة مشااااااروع تونس
ا
مع األمين العام لل ركة  إن كر

لرعتذار  اساااااااام الشااااااااعب التونساااااااا ي مع  سااااااااوريةإلى ا مدسااااااااع مرزوق وعدد مع الريادات ساااااااايتوجهون قري ا 

 .الرئيس بشار األسد وأهنئته  تدرير حلب



 
 15 

إنسااااانية غا ة في السااااوم بساااا ب ال صااااار ا يعاني ندو مئتي ألف نساااامة في ريف حمر الشاااامالي أوضاااااعا 

  ًل سيما وأن املنيرة تتعرئ ألشد عا ةة ثلجية منذ سنوات، اد ال ذائية والي يةونرر املو 

املجتمع الدولي  ضااااااااااارورن التدرك وتدما ، طال ت الهيئات واملؤساااااااااااساااااااااااات املدنية في منيرة وادي  ردى

والتدخا السااااااااريع إلنراذ ما ت رى مع مؤسااااااااسااااااااة مياه ، مسااااااااؤولياته تجاه حما ة املدنيين في قرى وادي  ردى

 .ورفمل أي ش ا مع أش ال التيجير الرسري لس ان املنيرة، ن الةيجيةعي

رت الشااااااااا كة الساااااااااورية ل روق اإلنساااااااااان
ّ
امل رمة  ”الرنا ا العنرود ة“اساااااااااتخدام النظام الساااااااااوري  وث

واساااااااتخدامها ، 2016األول(  )كانون ديسااااااام ر  15وحت   2012هجمة شاااااااّمها منذ  وليو )تموز(  232في ، دوليا

  .2015س تم ر  30 سوريةهجمة منذ  دا ة تدخا روسيا في  147الروسية في مع جانب الروات 

 أعلع مد ر املؤسااسااة العامة ملياه الشاارب والصاار  الصااظي في مدافظة دمشاا  املهندس مدمد الشاايات

أن املؤساااااساااااة تروم  ترييم الوضاااااع املاغي في مد نة دمشااااا  بشااااا ا  ومي و عد ا ديسااااام ر،  /األول  كانون  26

 .مع اًلحتياجات امليلوبة ونش ا عادل  ين املناط ا األحيام  مياه الشرب  ما  ؤمع ج ما فترات ت ويد 

 /األول  كاااانون  27، خرج مرك  للااادفااااع املااادني في  لااادن العثماااانياااة  اااالريف الجنوني ل لاااب عع الخااادماااة

 .وتضررت سيارن إسعا  جرام قيام اليائرات ال ربية  اسيهدا  املرك  بش ا م اشرديسم ر، 

أن ما  رارب ساااااتة مر ين ساااااوري م اااااجلون كرجئين في ديسااااام ر،  /األول  كانون  28 األمم املتددن أكدت

  .الخارج
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ا:   أوضاع وأعمال النظام السوري وميليشياتهرابعا

عودن األمع واألمان ديساااام ر،  /األول  كانون  23 مسااااام ،أعلنت الريادن العامة للجيش والروات املساااال ة

  تدريرتا مع اإلرتاب واإلرتا يين وخروج مع ت رى ممهم مع املد نةإلى مد نة حلب بعد 

أن النصر الذي تدر  في مد نة حلب تو نصر عسكري  نصر هللاحسع  ”ح ب هللار اااااكد األمين العام لأ

ت يمة ك رى للمخيط ا وسااااياساااا ي ومعنوي ك ير للجبهة امل افدة للرتاب وع ى رأسااااها سااااورية ويشاااا ا أ ضااااا 

 .اإلرتاني وداعميه

تاجمت ميليشاايا الدفاع الوط ي التابعة للنظام قصاار العدل في السااويدام وقاموا  إطرق النار الكثيف 

في الهوام ميال ين  اإلفراج عع عدد مع املوقوفين التابعين لهم ما أج ر قضاااااااان امل كمة ع ى إطرق سااااااارات 

 .املوقوفين ع ى الةور 

بسااااااااااا ب اعتراًلت ، ولوام ثوار الرقة ”رراطيةساااااااااااورية الد م“اندلعت مواجهات مسااااااااااال ة  ين ميليشااااااااااايا 

بعد أن  ”نةذتا األول  د  عنا ااار مع اللوام  وحا ااارت تذه امليليشااايا قائد جبهة ثوار الرقة رأحمد علوش

 ."رفمل املشاركة معها في معركة رغضب الةرات

 نةسااااااااااااه غرب ميار التيةور في ”داعش“جرام تةجير أحد عنا اااااااااااار ، مع قوات النظام 15أعلع مصاااااااااااارع 

 .الريف الشرقي ل مر

الل ناني التردم مع ثكنة ج ا تا يا  اتجاه قرية ال ساااااااينية وتصااااااادت لها  ”ح ب هللا“حاولت ميليشااااااايا 

 .قوات املعارضة ما أج ر تذه امليليشيا ع ى التراجع لنراطها الرد مة

إن جبهة م ر، ديس /األول  كانون  24، قال الرائد العام لل رس الثوري اإل راني اللوام مدمد ع ي جعةري 

وأضاااااااااااا  أن مجال الثورن قد تجاوز حدود ، حلب الساااااااااااورية  عت ر الخط األول للثورن اإلسااااااااااارمية اإل رانية

 ."إ ران

وثيرة “أن ديسااااااااام ر،  /األول  كانون  24السااااااااا ت  لها،في  يان  ساااااااااوريةالكرد ة في  ”اإلدارن الذاتية“أعلنت 

ا مع حيث امل دأ خيون إ جا ية   ".مهيئة ل وار سياس يموس و الصادرن مؤخرا

وساط قصاف مدفني تتعرئ له قرى وبلدات عين ، مداوًلت قوات النظام ًلقتدام وادي  ردى  ساتمر

 .الةيجة وعين الخضرن وكةير ال يت ونسيمة في املنيرة
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بعد اشاااااات اكات مع ، ع ى قريتي تا طارق وجمعة  ريف الرقة ”سااااااورية الد مرراطية“سااااااييرت ميليشاااااايا 

 .”داعش“تنظيم 

أن اًلنتصااااااااااار في ديساااااااااام ر،  /األول  كانون  24 الساااااااااا ت، فيصااااااااااا املرداد، نائب وزير خارجية النظام أكد

 .حلب وضع مرحلة ما ق ا المها ة لألحرم املريضة والشييانية للدول ال ربية

استمرار اًلشت اكات العنيةة في مديط ميار التيةور العسكري وقرية الشرفة  الريف الشرقي ل مر 

 .وقوات النظام وسط غارات جوية وقصف مدفني عنيف ”داعش“ ين تنظيم 

 اااادرت قوات النظام كميات مع املواد اإلغاثية والتموينية مع بعمل مساااتودعات املؤساااساااات اإلغاثية 

 .في خرق جد د ًلتةاق الهدنة، في مخيم خان الشيا  ريف دمش 

 تاري  “ اااااةدته الةيسااااا وكية  ع ى، مندوب النظام الساااااوري في األمم املتددن،  ساااااامل بشاااااار الجعةري 

رتااا يعرااا أن مجتمعاااتنااا كاااناات تنااام ع ى حواضاااااااااااااع إرتااا يااة تت ااذى كااا تلااك ديسااااااااااااام ر،  /األول  كااانون  22

ا ألم تكع تذه الخرفات التي  يل  عليها اليوم اساام خرفات سااياسااية أساااساااا  الساانين ع ى جاتلية دموية 

 اساااااااااام ، تنا وتناك، الرا ات التي كانت ترفر  وتدت كا، لرتجار  رتا ال يت واضاااااااااايهادتم في كا العهود

 ر.اإلسرم

أن اًلنتصار في حلب ديسم ر،  /األول  كانون  26 ،الشي  نعيم قاسم ”ح ب هللا”قال نائب األمين العام لاا

تو ملشروع الدولة السورية املراومة مرا ا ال رب ال ونية التي شنيها أميركا وإسرائيا ومع معهما مع أجا 

ت وجود الرئيس السااااااوري بشااااااار األسااااااد  تدويا سااااااورية إلى سااااااورية اإلساااااارائيلية  ورأى أن انتصااااااار حلب ث َّ

 
ا
 .كدريرة ًل  مكع تجاوزتا  ري حا قد  ر ي مستر ر

فيما حذر مجلس ، أن ام عع اسااااتعداد جيش النظام السااااوري ل دم عملية عسااااكرية  ريف حلب ال رني

 .نيه النازحون مع شرق حلب إلى األريا  ال ربيةاألمع الدولي مع تةاقم الوضع اإلنساني الذي يعا

وقوات النظام في مديط ميار التيةور العسااااااااااكري  ”داعش“اسااااااااااتمرار اًلشاااااااااات اكات العنيةة  ين تنظيم 

 .وقرية شريةة املجاورن له  ريف حمر الشرقي دون تمكع أي مع اليرفين إحراز أي تردم بعد

مريع فيد و  ظهر إعرن عدد مع قيادات ديساااام ر،  /األول  كانون  24ق ا  ومين في  ” ثت قوات رقسااااد

وذلك بعيد أ ام مع ، ”سااااااااورية الد مرراطية“وانضاااااااامامهم لروات ، انشااااااااراقهم عع اللوام ”رلوام ثوار الرقة

لعدن مررات تابعة للوام ثوار الرقة وقامت ع ى إثرتا  اعترال الرادن  ”حمرت دتم نةذأها عنا اااااااار رقسااااااااد

 ".الةيد و وع ى رأسهم النريب رأ و الراسم الشمري الذ ع ظهروا في مريع 
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الدولة “التي تدعمها الوًل ات املتددن في قتال تنظيم  ”سااااااورية الد مرراطية“قال متددث  اساااااام قوات 

إلى  سااااوريةإنه  رما أن  ؤدي قرار واشاااانيع  تخةيف الريود عع  سااااليا الجماعات املراتلة في  ”اإلساااارمية

 .ليائراتحصوله ع ى  واري  مضادن ل

ع ى مداور وادي  ردى وًل سااااااااااايما ع ى ، اإلرتاني ”ح ب هللا“ ساااااااااااتمر مداوًلت قوات النظام وميليشااااااااااايا 

 .مداور ال سينية ود ر قانون وأرئ الضهرن وج ا ونسيمة

الل ناني عمليات الرضاااااااااام ع ى الرادن امليدانيين للمعارضاااااااااة  ”ح ب هللا“توا اااااااااا الروات الخا اااااااااة لاااااااااااااااااااااا 

فإن تذا التكتيك الجد د يسااااما  تجنب العمليات ال ربية ، وباعتراد الخ رام، دلبالسااااورية في مدافظة إ

 .الواسعة في إدلب

ع ى قرية حداج  الريف ال رني للرقة بعد اشاااااااااااات اكات مع  ”سااااااااااااورية الد مرراطية“سااااااااااااييرت ميليشاااااااااااايا 

 .ضمع معركة غضب الةرات ”داعش“تنظيم 

وميليشااايات  ”ح ب هللا“األول عنا ااار مع ميليشااايات  كانون  /ديسااام ر 16أظهر فيد و مسااارب يعود إلى 

 .وسي تروم  إذًلل السوريين أثنام عمليات اإلجرم مع حلب، أخرى تابعة لنظام األسد

ا للمدادثات املرتر ة في 
ا
ساااااااااايسااااااااااتعجا ،  ين املعارضااااااااااة والنظام  رعا ة إقليمية ودولية أسااااااااااتانااساااااااااات اق

عرااد “إقرار ديسااااااااااااام ر،  /األول  كااانون  28 ،” مرراطيااةساااااااااااااوريااة الااد“وقوات  ”ال  ب الااد مرراطي الكردي“

 .أو دستور  تم فرئ تي يره في املدن والررى الخاضعة لسييرن تذه الروات ”اجتما ي

ع ى الساااااااااعود ة وقير وتركيا والدول ا هجوما ديسااااااااام ر،  /األول  كانون  29الخميس ، شاااااااااع بشاااااااااار األساااااااااد

الضاا ا ا املدنيين اعتر   رنها مشاا لة ك يرن وقال وبخصااوص  ” سااوريةال ربية   عم ردعمهم للرتا يين في 

 رن ا تو أن يساااااما الجميع  وأعترد أن لد نا شااااعورا سااااورية، الساااا يا الوحيد ل ا املشاااا لة في ، رفي المها ة

 ."تذا تو التوجه الرئيس ي ع ى املستوى الشعبي

 ا أعلناات الريااادن العااامااة للجيش وقةااا 
ا
مع ا ي الساااااااااااااوريااة  اادما لألعمااال الرتاااليااة في جميع األراضااااااااااااا  شااااااااااااااامر

فيما رأى سااااااورية،   وأكد األسااااااد اسااااااتعداده لرلتزام  الهدنة في ديساااااام ر /األول  كانون  30-29ليا  منتصااااااف

   اإلرتابالوزير وليد املعلم أن اتةاق وقف األعمال الرتالية يعكس ثرة الدولة الساااااااااااااورية  النصااااااااااااار ع ى 

  .فر ة حريرية لتسوية سياسية
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