
 

 محافظة إدلب والتصعيد العسكرّي 

 2019حز:ران  22

 

حDــ] تــار:خ ة عWX شمال غرب ســور:ة مســتمرّ  2019 نOسان أواخر بتار:خ التزال اGHملة العسكر:ة الCD بدأت

̂ـــذا التقر:ـــر  ، وُ:ـــصـــدور 
َ

دqrا iـــل مـــن روســـيا ̂ـــذه املنـــاطق iانـــت مشـــمولة باتفاقيـــة خفـــض التصـــعيد الDـــC حـــّد ر أن ذك

 يحــاول ^ــذا التقر:ــر رصــد أ^ــّم ة) حولzــا لرصــد اyHروقــات. ة وروســيّ وقامــت بwشــر نقــاط مراقبــة (تركّيــ، وإيــرانوتركيــا 

، )، وتــأث�{ اGHملــة العســكر:ة عXــW الوضــع اإل�ســا�ّي 2019حز:ران  22ار وحD] أيّ 27ة من (األحداث خالل الف~{ة املمتّد 

 . الشع�Cّ  باإلضافة إ�W املزاج العامّ 

: أوّ 
ً
 : الوضع العامّ ال

ــ ــ
ّ

ــام بــــدعم مــــن حليفــــھ الرو�ــــ�C، عXــــW منــــاطقت~{ك ــC بــــدأ^ا النظــ ــاة ز اGHملــــة العســــكر:ة الDــ الشــــما��،  ر:ــــف حمــ

كفرنبــل، كنصــفرة، كفر�ــ�نة، حــزار:ن، (zــا أ^ّم  ،قر:ــة �شــ�ل يــومّي  18مــن  أك�ــ{قصــف  حيــث يــتّم  دلــب ا�Hنــو�ي.إو 

̂ـــذه املنـــاطق قـــد دّمـــو  ،)معـــرة حرمـــة ،كفرنبـــودة، حـــOش مـــن  النظـــام الســـورّي اســـتطاع ، كمـــا رت �شـــ�ل iامـــلمعظـــم 

  مالتقّد 
ً
 ،ة¤� ر:ف حما قر:ة و£لدة ١٥إ�W  عسكر:ا

 

 

 

  ،غرفة عمليــات واحــدةب¨شكيل  ،بمن ف§qم ^يئة تحر:ر الشام ،فصائل املعارضة قامت 
ّ
تــار:خ بم والبــدء ب©�ــوم مــنظ

 و  6/6/2019
ّ

ــ ،تـــــل م°ـــــ¯ :و®ـــــ� ،مجموعـــــة مـــــن املواقـــــع نـــــوا مـــــن اســـــتعادةتمك ـــ
ّ
ــ~{اتيجية الة اإل والتل ــاDـــــســـ  ،وا�Hبـــــ�ن ،C تل§qـــ

ود  ه اGHملة. خالل ^ذ سقاط طائرة حر£ية للنظام السورّي إ كما تّم  .وكف̂ر

ــّم  ــ]  ،ســــ°Gةنــــواع األ أاســــتخدام مختلــــف  تــ  اG³رّ تلــــك وحDــ
ً
ــا كمــــا حصــــل ¤ــــ� العديــــد مــــن قــــرى و£لــــدات  ،مــــة دوليــ

ــّل  ــ� iــ ــاو  {،النق�ــــو ، الzبــــيطو  ،كفرومــــةو  ،كرســــع :مــــن الر:ــــف ا�Hنــــو�ي إلدلــــب ¤ــ  ،الشــــيخ مصــــطفىو ، كفر�ــــ�نةو  ،رiايــ

ذا فقط من تــار:خ ، خدم النابالم اGHارق والقنابل العنقودية والفوسفور حيث استُ  بحســب املصــادر  2019-5-27̂و

 
ّ
 ية ¤� ^ذه البلدات. اG³ل

طلعــة  2789مــن  أك�ــ{وشzر حز:ــران حDــ] ^ــذه ال°Gظــة ار ¤� األسبوع األخ�{ من شzر أيّ :ة ووصل عدد الطلعات ا�Hوّ 

 :ـــــة جوّ 
ّ
ـــان قـــــة موث ــا أiــ ــ ̂ـ ــأك�{ ــرّيـــ ــا ســـــاحات العيـــــد حيـــــث، ام عيـــــد الفطـــ ــ اســـــ¼qدف الط�ـــــ{ان الســـــوري مـــــن خاللzـــ ــ ع يتجّمـ

 
ّ
   األطفال.من ¾Gايا  ٤ى إ�W وقوع دّ أ ،)ودير سwبلمن (معرة النعمان  عب ¤� iّل األطفال لل

  أعلن
ّ

XG³دينة املن أ� ¤� مدينة كفرنبل ا�³لس اCDتقع غرب شمال مدينة معرة النعمان  ال

راC�Ã ن ¤� األ ديمqÀم مشرّ  %20وس�اqÂا، من  %80ك�{ من أ^اجر مqÀا  ،مدينة من�و£ة

 . الزراعية



 

 

 

 
 

un 2019J 22, date: https://syria.liveuamap.com/: Sources from 

 :
ً
 ثار ا34ملة العسكر*ة: آثانيا

 الل خ وصل عدد الGÙايا -
ّ
بيqÀم  68 أك�{ من إ�W) 2019حز:ران  22ار وحD] أيّ q§ )27ا التقر:رالف~{ة الÛ CDغط

  23امرأة و 28(
ً
  .االستجابة) يقم من الwساء واألطفال (بحسب مwّس ¼qغالبيّ  )طفال

، وصــل عــدد^م خــالل إلدلــبإ�ــW الر:ــف الشــما��  موجــة نــزوح كب�ــ{ة مــن منــاطق ر:ــف إدلــب ا�Hنــو�يحــدوث  -

  ،ســــرةأ 1592حــــوا�� �ــــW إ) 2019-6-10حDــــ]  2019-5-27(بــــ�ن أســــبوع�ن فقــــط 
ّ
يــــة ¤ــــ� بحســــب املصــــادر اG³ل

  .املدينة

رت iافــة البÞــ] التحتيــة ّمــ، حيــث دُ �شــ�ل شــبھ iامــل قر:ــة 15ت اGHملة العسكر:ة إ�W تدم�{ مــا يقــارب مــن أدّ  -

 .املشا¤� واألفران واملراكز اإلغاثية اإل�سانية و�ش�ل خاّص  ،ف§qا

-  ّCا �شــ�ل مباشــر مــن الط�ــ{ان الرو�ــ�zدافq¼دمــة �عــد اســyHخــالل  والســورّي  خرجت العديد من املشــا¤� عــن ا

 .قرع ¤� كفرنبل، ومشفى اyHطيب ¤� كفرنبل)(مشفى األ :و®�عداد التقر:ر، إف~{ة 



 

ســـوق معـــرة النعمـــان اســـ¼qداف: ( حيـــث تـــّم  ،ضـــ�{ للعيـــدة ¤ـــ� ف~ـــ{ة التحوخاّصـــ ،ســـواق الشـــعبيةاســـ¼qداف األ  -

ى مــا أدّ  )5\24وســوق حــاس  5\24وأيضــا ســوق كفرنبــل  5\28، وســوق أر:حــا 5\29، وسوق احســم ¤ــ� 5\30

 Wإ� 
ّ
 ق اسو ف حركة األ توق

ّ
Xمن وقوع مجازر  �،�ش�ل شبھ ك 

ً
  .خوفا

 

 

 

 

-  
ّ
 قحرق اGHقول الزراعية ¤� سzل الغاب بالقذائف الصاروخية (كما وث

ّ
  مةت منظ

ُ
yHذ البيضاء)وَ ا 

 

 

   

 

 
ً
 :الوضع اإل:سا:ّي  -ثالثا

 �النــازحلــم Ûســتطع أغلــب 
ّ

 ن مــؤخ
ً
م أ èــ�ار "األاملبOــت ¤ــ� العــراء بــ�ن ^م إ�ــW اضــطرّ ، مــا تــأم�ن مــأوى لzــم مــن را

ولــم ëســتطع تــأم�ن  ،ر�عــة منــذ بدايــة اGHملــة العســكر:ةطفالzــا األ أqÂــا نزحــت ®ــ� و أخê{تنــا أحســن مــن قر:ــة (الشــرéعة) 

 .".ومثلzا الكث�{ .نخيمة حD] اآل 

، حيـــث أن محافظـــة إدلـــب الوحيـــد معظـــم املـــدني�ن نزحـــوا ¤ـــ� وقـــت جÞـــC محاصـــيلzم الDـــC ®ـــ� مصـــدر رزقzـــم

 س�اqÂا.محافظة زراعية ëعتمد عWX الزراعة ¤� دخل 

ّ̄ �ســـانية اإلغاثيـــة للنـــازح�ن م~{دّ االســـتجابة اإل ــ شـــ�الھ مـــن أم بمختلـــف الـــدعم املقـــّد  ¤ـــ� يـــة، حيـــث ^نالـــك èـ

ــــقِ   َبــ
ّ
ــــد�ّي ل منظ ــــع املــ ــــات ا�³تمــ ــّم مــ ــ ̂ــ   ، وأ

ّ
ــــة (املنظ ــــ� اG³افظــ ــة ¤ــ ــ ــــات العاملــ  مــ

ّ
ــــنمنظ ــــة وطــ ــــïو  ،مــ ــــفقو ، £نفðــ ــــب و  ،شــ القلــ

  iHH ، islamic Relief SARD ، Global  ، in need،pahاإل�ســانية،^يئــة العمــل  �ñفر:ــق ملzــم التطــوّ و  ،الصــغ�{

،Goal  people. 

 
ً
 :حول ا34ملة العسكر*ة األخHIة الشعDEّ  املزاج العامّ  -را?عا

وحليفـــھ  النظـــام الســـورّي قـــوم qøـــا أن مـــا يحـــدث مـــن مجـــازر، ي يـــرى  ن ¤ـــ� شـــمال غـــرب ســـور:ة�جـــزء مـــن املـــدني

 ّCذكر، األ ك ُيــتحــرّ  تحــت أعــ�ن ا�³تمــع الــدو��، بــدون أّي  يــتّم  ،الرو�ــ� ُÛ م بالغضــب، و:ُ مــر الــذي يمــاqÂم إفقــد^م شــع̂ر

̂ـــو مـــا أشـــار إليـــھ ، و£العمليـــة السياســـيةوثقـــ¼qم بـــا�³تمع الـــدو��  السيا�ـــ�Cّ  ن اGHـــّل إ"أبـــو معـــن  الناشـــط السيا�ـــ�Cّ ، و

و مزارع من ر:ف خان شيخون ¤� ر:ف  ،أبو محمد يقول: "لدينا عشرات دلب ا�Hنو�ي، إ̂و

اطقنا، إثر اGHملة العسكر:ة ان ¤� منالقمح والشع�{، اG³صوالن الرئOسالzكتارات املزروعة ب

ض ل°Gرق، بOنما مات ¤� الشمال، وسمعنا أن العديد من محاصيلنا ëعرّ نا للzرب إ�W اy³يّ ر اضطر 

 ية"G³اصيل املتبّق ال �ستطيع جCÞ ا

 

فقال: "نحن �عمل ¤� ^ذه  ث عن الوضع العامّ سعيد أحد الباعة ¤� سوق معرة النعمان، تحّد 

 ّCب قصف الط�{ان الرو��üل أيام السنة، ولكن �سi ووقوع ا�³ازر ¤�  األيام املزدحمة أك�{ من

  ةرى والبلدات الCD حولنا، فإن حركالق
ّ
�ل شبھ iامل، ونحن خائفون من أن شفت �السوق توق

 يرتكب النظام مجزرة جديدة"



 

 اســـتانأن إ :وقـــال ،مـــل والثقـــة ¤ـــ� الشـــارع الســـورّي ســـ~{اتيجية جديـــدة تـــزرع األ إو يwتÿـــC ¤ـــ� حـــال لـــم توضـــع أ سOتالþـــ�]

  اســتانأفضــل مــن أجنيــف ، و يــران لنظــام األســدإ! وا¾ــ¯ ل�ــل مــن روســيا و فشــلت �عــد تحّ�ــ
ً
تنفيــذ  ¤ــ� حــال تــّم  سياســيا

 ."بنود^ا

و طبOب Ûعمل  ¤ــ� منطقــة حــارم مــا Ûســمعھ يوميــم .كو:روي (  مــن النــاس) ̂و
ً
حقيقــة النــاس ëشــعر بخــذالن " :يقــول  ،ا

 ّC"ــال ــاه الثــــورة ال عــ ــتجــ   ،ةور:ّ ســ
ً
ــا ــاةأ علمــ ــانوا تلــــك املعانــ ــالر:ف ا�Hنــــو�ي ،qÂــــم لــــم Ûعــ الف آولكــــن مــــن خــــالل  ،مقارنــــة بــ

 
ّ
 إق�ن النازح�ن املتدف

ّ
 ".اال عWX جزء Ûس�{ مqÀإيحصلون  ية الCD الباqrم املعOشية والطبّ �W حارم ومتطل

 ضــمن محافظــة إدلــبم نظام األسد برّ تقّد  ب�ن املدني�ن منف كب�{ تخوّ Ûسيطر من جzة أخرى 
ً
بــو عبــد أ"، :ــا

و  ،هللا ن عناصــر أذا دخلوا إ�ــW ادلــب، وذلــك إا�³ازر  أفظع بون سد س�{تكاأل  جنودن إ :يقول  ،نازح من ر:ف حماة̂و

ــاب عXــW صــفحات التواصــل أسد األ  دون qøــا بالــذبح لألطفــال والشــيوخ يتوّعــ ،االجتمــا�ñرسلوا الكث�ــ{ مــن مقــاطع اال̂ر

ــو  ،وا¾ــ¯ ن اGHــّل إ :و:قــول ، ر:نqÂــم تبــا^وا �ســرقة منــازل امل©ّ�ــأكمــا  ،والwســاء ن ينضــم جميــع شــبابنا ¤ــ� املنطقــة أ̂و

 ."حسب وجzة نظره ،رضرض والعِ للدفاع عن األ  الشمالية ل°�Oش اGHّر 

ــو  يجــري مــا  ومــا ،باGHســم العســكرّي  يوجــد حــّل  نــھ الأرى أنــا أحقيقــة " الزاو:ــةمــن جبــل س مــدرّ ¤� ح�ن يقول ( أ.م) ̂و

الف آ، تجــاه قضــية الشــعب الســورّي  ولكــن ^نــاك تخــاذل دو�ــ�ّ  ،و املعارضــةأســواء النظــام  ،ال است'!اف للطرف�نإ ^و

ــابة م�افحــة اإل �ن مــاتوا تحــت القصــف ب)ّ�ــمــن املــدنيّ  نــھ أفاعتقــد  ،جموقــف املتفــرّ  ذخــأودول العــالم بال�امــل ت ،̂ر

ــار£ة مــــن يجــــب بــــذل اz�Hــــود لتحــــرّ  ــا و أك القــــوة الضــ ــا أمر:�ــ ــا وتركيــ ــاءور£ــ ^ــــذا النظــــام الفاþــــ�C عــــن طر:ــــق مجلــــس  إلqÂــ

 .األعزل"الشعب  واملطالبة بوقف عملياqrم ضّد  ،ةرض السور:ّ عWX األ  يرا�ّي واإل  وqrمOش الدور الرو��Cّ  ،مناأل 

واسعة عWX وسائل التواصل االجتما�ñ لوقف القصــف  حملة ناشطون  أطلق ؛وعWX مستوى التفاعل العامّ 

ــل�Cّ  دلــــب، إال أن املوقــــف الــــدو��ّ إعــــن  ــا يــــرى ال ،�شــــ�ل كب�ــــ{ ســ ــا قــــام ، ةناشــــطون ¤ــــ� الشــــمال الغر�ــــي ¤ــــ� ســــور:كمــ كمــ

ــا ناشــــطون ¤ــــ�  ــ بــــإطالقأورو£ــ   ة¤ــــ� األمــــاكن العاّمــــ ةحملــ
ّ
مــــوا لوقــــف اGHملــــة العســــكر:ة عXــــW شــــمال غر�ــــي ســــور:ة، ونظ

 .تضامنية يدعون ف§qا للضغط عWX الدول iي تنقذ املدني�ن ¤� إدلبوقفات 

 : ترى  ةة السور*ّ ة املدنيّ املنصّ  فإن؛ وST سياق Pذه ا34ملة العسكر*ة

 .للقصف يقاف فورّي إو  ،دلبإاتھ حول حماية املدني�ن ¤� ل مسؤوليّ تحّم لمجلس األمن  ةدعو  -1

2- WـــXال الـــدول الضـــامنة التفاقيـــة خفـــض التصـــعيد تحّمـــ أن عqr̂ـــذه االتفاقيـــة مســـؤوليا  ،¤ـــ� تطبيـــق بنـــود 

 األسد.وضبط اyHروقات الCD تدعمzا القوات الداعمة لنظام  ،ة ا�Hانب ال~{iّي خاصّ و 

  ةدناشـــم -3
ّ
 ،دلـــبإمـــن ال�ارثـــة اإل�ســـانية ¤ـــ� محافظـــة  ل الفـــوري ل°Gـــّد لتـــدخُّ امـــات اإل�ســـانية العامليـــة املنظ

 .وخاصة النازح�ن ا�Hدد الذين اف~{شوا العراء

 �ــW حــّل إجــل الوصــول أوëســرéعzا مــن  ،٢٢٥٤ة وخاّصــ ،وفــق القــرارات الدوليــةتفعيل العملية السياسية  -4

 ّC"حالل السالم ¤� املنطقةإيضمن حماية املدني�ن و  ،شامل سل.  


