تحديث الشمال الغربي
من  1إلى  10كانون الثاني 2020
مقدمة  :سترصد املنصة املدنية السورية الوضع في الشمال الغربي من سوريا من تشرين الثاني  2019و حتى كانون الثاني  2020باإلضافة لتحديث الجهات الفاعلة السورية والدولة
عن الوضع الحاصل  .وهذا سوف يستجيب ملخاوف املدنيين السوريين في تلك املناطق بسبب تصعيد العنف الحاصل من قبل النظام السوري وروسيا .
يرصد هذا التقرير األوضاع اإلنسانية وامليدانية في شمال غرب سوريا في الفترة املمتدة من  1وحتى  10من شهر كانون الثاني  2020ضمن املناطق الخارجة عن سيطرة النظام في
محافظة إدلب وجنوب وغرب محافظة حلب وريف حماة الغربي وريف الالذقية حيث يسكن هذه املنطقة أكثر من  3.5مليون نسمة
اليزال الشمال الغربي يعاني من القصف والعمليات الحربية التي تشنها قوات النظام وروسيا ,بالرغم من اعالن وقف اطالق النار بتاريخ 2020/1/9
استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي حيث وصل سعر صرف الليرة السورية ل  950ل.س للدوالر الواحد مما أدى الرتفاع في أسعار معظم السلع وأثقل كاهل
السكان الذين يعانون من مشاكل اقتصادية كبيرة كالفقر والبطالة ,خصوصا مع حلول فصل الشتاء وازدياد حاجة الناس لوقود التدفئة ,وفي ظل هذه الظروف الصعبة يلجئ
السكان لالستعاضة عن الوقود بحرق األلبسة واالحذية املستعملة باإلضافة لإلطارات واملخلفات البالستيكية على الرغم من اضرارها الكبيرة على صحة االنسان والبيئة
استمرار ارتفاع أسعار املحروقات في الشمال الغربي حيث سجل لتر الديزل سعر  690ل.س بينما ارتفع سعر أنبوبة الغاز املنزلي لحدود  9400ل.س

التعليم
اليزال قطاع التعليم يعاني من شلل وتوقف شبه كامل للعملية التعليمة خصوصا بعد إيقاف االتحاد األوربي ملنحته لقطاع التعليم في إدلب والتي كانت تغطي  % 65من املنحة الكلية
املقدمة للتعليم من مشروع مناهل

حركة النزوح
التزال قرى الريف الجنوبي والشرقي ملحافظة إدلب والقريبة من مناطق سيطرة النظام شبه خالية من السكان
كما يشهد عموم الريف الجنوبي للمحافظة حركة نزوح باتجاه املناطق الشمالية القريبة من الحدود السورية التركية ,حيث نزح قرابة  96000شخص ,قرابة  15300عائلة منذ
 2019/12/31ولغاية  2020/1/10ليصل عدد النازحين منذ بداية شهر تشرين الثاني ألكثر من  379000نازح ,وذلك نتيجة للعمليات العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري
مدعومة بقوات روسية وبغطاء جوي كثيف تنفذه الطائرات الحربية الروسية
يعاني النازحون في املناطق الشمالية من أوضاع إنسانية صعبة خصوصا مع حلول فصل الشتاء وضعف استجابة املنظمات للحاجات اإلنسانية للنازحين وبشكل خاص املأوى
والغذاء والتعليم واملياه واإلصحاح و وقود التدفئة ,حيث اليزال قسم كبير منهم بدون مأوى ,أو يسكن في خيام ضمن األراض ي الزراعية.

الضحايا
وصل عدد الضحايا خالل الفترة من  2020/1/1ولغاية  29 2020/1/10قتيل من املدنيين باإلضافة لعدد أكبر من الجرحى

القتلى
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5

14

األوضاع امليدانية
جنوب وشرق إدلب:
تواصل قوات النظام السوري حملتها العسكرية على شرق وجنوب إدلب مدعومة بقوات روسية ,رافق هذه الحملة العسكرية قصف على تلك املناطق من قبل الطيران الحربي
الروس ي والسوري والقوات البرية التابعة لقوات النظام باإلضافة للمروحيات التابعة لقوات النظام حيث تعرضت املناطق التالية لقصف شبه يومي بمختلف أنواع األسلحة

ريف إدلب الجنوبي والشرقي
املناطق املستهدفة بالقصف
كفرسجنة

معرشمشة

معرة النعمان

سرمين

حيش

كفرعويد

تلمنس

الدير الغربي

حزارين

معرحطاط

بابولين

معصران

بابيال

سفوهن

معرشورين

الغدفة

الدير الشرقي

حنتوتين

سراقب

معرشمارين

الحامدية

الشيخ ادريس

أريحا

بينين

داديخ

خان السبل

دير سنبل

بعربو

فريكة

املنطار

مرج الزهور

كفروما

معردبسة

بزابور

الجرادة

سرجة

كما تعرضت بلدة سرمين للقصف بالقنابل العنقودية بتاريخ  2020/1/1أدى لسقوط  9قتلى بينهم  4أطفال وسيدتين
وبتاريخ  2020/1/10تعرضت قرية سرجة لقصف بصواريخ محملة بذخائر عنقودية
وتشهد خطوط التماس اشتباكات متكررة بين قوات املعارضة وقوات النظام وحلفائه

غرب إدلب:
تعرضت بعض مناطق الريف الغربي لقصف متقطع من قبل قوات النظام البرية والطائرات الحربية الروسية
ريف إدلب الغربي
املناطق املستهدفة بالقصف
بداما

الناجية

الكندة

كما تعرضت قريتي مرعند والناجية لقصف بالقنابل العنقودية بتاريخ 2020/1/1
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مرعند

جسر الشغور

مدينة إدلب:
قصفت الطائرات الحربية الروسية مدينة ادلب بتاريخ 2020/1/1

شمال غرب حماة:
شهدت بعض القرى في ريف حماة الشمالي الغربي قصف مدفعي متقطع من قبل قوات النظام البرية

ريف حماة الغربي
املناطق املستهدفة بقصف قوات النظام البرية
محطة زيزون

العنكاوي

العريمة

جب سليمان

الحويجة

جنوب وغرب حلب:
بتاريخ  2020/1/1شنت الطائرات الحربية الروسية عدة غارات على املناطق التالية :االيكاردا ,أم عتبة ,الشيخ أحمد ,تل حدية ,زمار

شمال شرق الالذقية:
شهدت املنطقة اشتباكات متقطعة بين قوات النظام وقوات املعارضة على محور الكبانة بريف الالذقية في سياق محاوالت تقدم متكررة من قبل قوات النظام وحلفائها دون أي تغير
لخارطة السيطرة على األرض
بالتزامن مع قصف نفذته الطائرات الحربية الروسية والطيران املروحي التابع لقوات النظام باإلضافة لقصف قوات النظام البرية
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