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 الشمال الغربي تحديث

 2019تشرين الثاني  10إلى  1من 

ة باإلضاف 2020و حتى كانون الثاني  2019مقدمة : سترصد املنصة املدنية السورية الوضع في الشمال الغربي من سوريا من تشرين الثاني 

لتحديث الجهات الفاعلة السورية والدولة عن الوضع الحاصل . وهذا سوف يستجيب ملخاوف املدنيين السوريين في تلك املناطق بسبب 

 ن قبل النظام وروسيا . التصعيد الحاصل م

ناطق من شهر تشرين الثاني ضمن امل 10وحتى  1يرصد هذا التقرير األوضاع اإلنسانية وامليدانية في شمال غرب سوريا في الفترة املمتدة من 

ملنطقة الخارجة عن سيطرة النظام في محافظة إدلب وجنوب وغرب محافظة حلب وريف حماة الغربي وريف الالذقية حيث يسكن هذه ا

 مليون نسمة 3.5أكثر من 

شهد الشمال الغربي ارتفاع كبير في أسعار املحروقات بعد بدء عملية "نبع السالم" حيث أثرت على خطوط نقل املحروقات من املناطق 

 الشرقية, باإلضافة النخفاض الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي

رتفاع اهل السكان الذين يعانون من مشاكل اقتصادية كبيرة كالفقر والبطالة, وكان تأثير اال مما أدى الرتفاع في أسعار معظم السلع وأثقل ك

 أوضح على قطاع املخابز والكهرباء, حيث تم تخفيض ساعات التشغيل وزيادة قيمة االشتراك الشهري, كما تم تخفيض وزن ربطة الخبز

 1/11/2019الخدمي واملعيش ي " بتاريخ  على صعيد آخر شهدت مدينة إدلب مظاهرة احتجاجا على الواقع

, نفذ العاملون في قطاع التعليم في محافظة إدلب وريف حلب الغربي إضراب 9/11/2019وبتاريخ  على صعيد آخر
ً
احتجاجا على انقطاع  ا

 الدعم عن القطاع التعليمي

 حركة النزوح

 سيطرة النظام شبه خالية من السكان التزال قرى الريف الجنوبي والشرقي ملحافظة إدلب والقريبة من مناطق

كما يعيش الريف الجنوبي للمحافظة حالة خوف وترقب حيث يعانون من التصعيد الذي يطال قراهم ويتخوفون من نزوح جديد يجبرون 

 عليه في حال استمرار القصف أو قيام قوات النظام بعمليات برية على األرض

ن أوضاع إنسانية صعبة خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء, حيث اليزال قسم كبير منهم بدون أما النازحون في املناطق الشمالية فيعانو 

 مأوى, أو يسكن في خيام ضمن األراض ي الزراعية

 الضحايا

غرب حلب, وقتل شخص واحد  7في محافظة إدلب, وقتل  37نساء في عموم الشمال الغربي حيث قتل  5طفل و 15مدني بينهم  45مقتل 

 غرب حماة

 غرب حلب(  28منهم في محافظة إدلب,  56نساء )  6طفل و  13مدني بينهم  84ة إصاب
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 األوضاع امليدانية

 جنوب إدلب:

 استمرت الطائرات الحربية يرجح أنها روسية )بحسب مراصد ميدانية( بقصف يومي لعدة مناطق في جنوب إدلب 

 ريف إدلب الجنوبي

 املناطق املستهدفة بقصف الطائرات الحربية

 حسانة بعربو الدار الكبيرة كفروما كفر سجنة معرة النعمان

 سطوح الدير كرسعة النقير الشيخ مصطفى البارة كفرنبل

 معرزيتا أم الصير أرينبة جباال حزارين حاس

 سرجة بسيدا كنصفرة تحتايا ركايا معرة حرمة

 شنان معرتماتر الشيخ دامس الفطيرة الرامي بينين

 

 صاروخ شديد االنفجار 14صواريخ عنقودية و  9تم توثيق قصفت مدينة كفرنبل ب  4/11/2019وبتاريخ 

 

 
ً
 كما استمرت قوات النظام البرية بقصف عدة مناطق جنوب إدلب يوميا

 ريف إدلب الجنوبي

 املناطق املستهدفة بقصف قوات النظام البرية

 معرزيتا سرجة كفر سجنة حاس ترمال معرة النعمان

 جباال كفروما حزارين أرينبة النارتل  كفرنبل

 تحتايا سطوح الدير بعربو معرة حرمة الويبدة حيش

 الشيخ دامس الشيخ مصطفى ركايا النقير معر حطاط كفرعويد
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 شرق إدلب:

 استمرت الطائرات الحربية يرجح أنها روسية )بحسب مراصد ميدانية( بقصف شبه يومي لعدة مناطق شرق إدلب 

 الشرقيريف إدلب 

 املناطق املستهدفة بقصف الطائرات الحربية

 أم جالل التح مرديخ املشيرفة سحال معر شورين

مزرعة 

 الجدعان

     تل الشيخ

 

 بشكل يومي كما استمرت قوات النظام البرية بقصف عدة مناطق شرق إدلب

 ريف إدلب الشرقي

 املناطق املستهدفة بقصف قوات النظام البرية

 الدير الغربي الرفة الصرمان صهيان املشيرفة التح

 تل الطوقان الدير الشرقي الفرجة البرسة أم جالل بابولين

   الطنائس التينة أم الخالخيل الهلبة

 

 غرب إدلب:

  9/11/2019ولغاية  4/11/2019أيام بدًء من تاريخ  6قامت الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام بحملة قصف عنيفة استمرت ملدة 

 ريف إدلب الشرقي

 املناطق املستهدفة بقصف الطائرات الحربية

 كفريدين عين العصاقير الشيخ سنديان الكفير الناجية جسر الشغور 

 حلوز  عين الباردة مرعند البشيرية الكندة بداما

   اشتبرق  الزعينية الشغر مشمشان
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يعتقد أن مصدرها البوارج الروسية في البحر  1/11/2019وتم توثيق استهداف منطقة جسر الشغور بالصواريخ العنقودية بتاريخ 

 املتوسط)بحسب مراصد ميدانية(

 واستمرت قوات النظام البرية بقصف عدة مناطق غرب إدلب 

 ريف إدلب الغربي

 املناطق املستهدفة بقصف قوات النظام البرية

 الزعينية الغسانية مرعند الجانودية جسر الشغور  بداما

   الناجية الحنبوشية الصيادي الكندة

 

 شمال غرب حماة:

 استمرار القصف املدفعي والصاروخي على عدة 
ً
 مناطق بريف حماة الغربي بشكل يومي تقريبا

 ريف حماة الغربي

 املناطق املستهدفة بقصف قوات النظام البرية

 قرة الجرن  ميدان غزال الحويجة الزيارة السرمانية الحواش

      القاهرة

 

 وشهدت املنطقة اشتباكات وعمليات قصف وقنص متبادلة بين قوات املعارضة والنظام 

قامت قوات النظام باستهداف سيارات املدنيين بالصواريخ املوجهة على الطريق الواصل بين قريتي القرقور والشيخ  5/11/2019وبتاريخ 

 سنديان

 10/11/2019كما تم استهداف سيارة على أطراف قرية العنكاوي بصاروخ موجه بتاريخ 
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 جنوب وغرب حلب:

 في قرية السحارة غرب حلب أدى قصفت الطائرات الحربية  6/11/2019بتاريخ 
ً
 سكنيا

ً
)يعتقد أنها روسية حسب مراصد ميدانية( تجمعا

 أخرين بجروح 25مدنيين بينهم طفل وسيدتين وإصابة  7ملقتل 

 قصف الطائرات الحربية أطراف قرية كفر حلب ولم يسجل سقوط ضحايا 7/11/2019وبتاريخ 

 غرب حلب ولم يسجل سقوط ضحايا 111أطراق بلدة دارة عزة والفوج  قامت الطائرات الحربية بقصف 8/11/2019وبتاريخ 

 قصف الطائرات الحربية قرية البوابية مما أدى لجرح طفل وامرأتين  9/11/2019وبتاريخ 

 وبذات التاريخ تم توثيق اشتباكات متقطعة بين قوات النظام وقوات املعارضة في منطقتي املنصورة والبحوث العلمية غرب حلب

 ت قوات النظام البرية بقصف عدة مناطق جنوب وغرب حلب قام

 ريف حلب الجنوبي والغربي

 املناطق املستهدفة بقصف قوات النظام البرية

ضاحية  عرب فطوم كفرناها خان العسل

 الكهرباء

 زمار جزرايا

     تل باجر خلصة

 

 شمال شرق الالذقية:

برية على منطقة الكبينة بريف الالذقية وسط قصف جوي عنيف من الطائرات الحربية استمرار قوات النظام القيام بمحاوالت تقدم 

ة )يعتقد انها روسية بحسب مراصد ميدانية( ومن مروحيات النظام التي تقوم بإلقاء البراميل املتفجرة بشكل يومي على املنطقة باإلضاف

 م يطرأ أي تغيير على خريطة السيطرةلقصف مدفعي إال أن قوات املعارضة تصدت لجميع هذه املحاوالت ول

قامت قوات املعارضة بشن هجوم معاكس سيطرت فيه على عدة نقاط كانت تحت سيطرة النظام, وانسحبت منها  1/11/2019وبتاريخ 

 عنصر من قوات املعارضة 11عنصر من قوات النظام, و 23بذات التاريخ, حيث قتل 

 

 


