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 الشام/جبهة النصرة سابقاً على مدينة إدلب. تسيطر هيئة تحرير 1
 تسيطر جبهة تحرير سوريا على بلدة كفرسجنة. 2
ف الشمالي ويأتي هذا التصعيد من حانب القوات النظامية السورية، عقب تمكن هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة من السيطرة على قرية أبو دالي في الري 3

، إال أّن القوات النظامية السورية استطاعت مدعومة بالطيران الحربي التابع لسالح 2017تشرين األول/أكتوبر  9الشرقي لمحافظة حماة وذلك بتاريخ 

، كما تمكنت القوات 2017كانون األول/ديسمبر  29الجو الروسي، استعادة هذه القرية إضافة إلى عدة قرى في ريف حماة الشمالي، وذلك بتاريخ 

 7ن التقدم بإتجاه ريف ادلب الجنوبي الشرقي، حيث سيطرت على عدة قرى مثل )عطشان و الخوين و سنجار( بتاريخ النظامية السورية وحلفاؤها م

، وذلك بهدف الوصول الى مطار "أبو الضهور" العسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ووفقاً لباحثي سوريون من أجل 2018كانون الثاني/يناير 

كانون  27ليات العسكرية أسفرت عن السيطرة على المطار من قبل القوات الحكومية السورية والميليشيات المتحالفة معها بتايخ الحقيقة والعدالة، فإّن العم

 .2018الثاني/يناير 

https://www.google.com.tr/maps/place/Idlib,+Syria/@35.9266858,36.6004629,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152508664354cbdf:0xc44836a7b49c636f!8m2!3d35.9310271!4d36.6417777?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafar+Sijnah,+Syria/@35.5261309,36.5813184,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15245f74eea26aeb:0xad63b54d3d2a2f35!8m2!3d35.5251472!4d36.5904949?hl=en
https://www.stj-sy.com/ar/index/news
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يسية" والذي توصل إلى تشكيل "مجلس تأسيسي/هيئة تأس ، تم انعقاد "المؤتمر السوري العام" في محافظة إدلب،2017أيلول/سبتمبر  17بتاريخ  4

سوريا، وقد لتسمية رئيس حكومة جديد، ونتج في عنه بيان ختامي لتشكيل ما أطلقوا عليها اسم "حكومة اإلنقاذ" حتى تدير "المناطق المحررة" في شمال 

سيسي الذي تّم برئاسة "محمد ، إذ أنها أعلنت عن تسمية وزرائها في مؤتمرها التأ2017تشرين الثاني/نوفمبر  2تّم تشكيل "حكومة اإلنقاذ" فعلياً بتاريخ 

يئات في محافظة الشيخ"، والذي قال بأّن تشكيل هذه الحكومة جاء بعد إطالق مبادرة لتشكيل إدارة مدنية من قبل مجموعة من األكاديميين والفعاليات واله

خلفية استعانتها بعناصر من هيئة تحرير الشام في إدلب، وواجهت هذه الحكومة اتهامات بالتبعية لهيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً، وذلك على 

 تطبيق عدد من قرارتها.

https://www.stj-sy.com/ar/view/458
https://www.stj-sy.com/ar/view/458
https://www.stj-sy.com/ar/view/458
https://www.stj-sy.com/ar/view/458
https://www.stj-sy.com/ar/view/442
https://www.stj-sy.com/ar/view/442
https://www.stj-sy.com/ar/view/442
https://www.stj-sy.com/ar/view/442
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 تتبع مديرية التربية والتعليم في إدلب إلى الحكومة السورية المؤقتة/االئتالف السوري المعارض. 5

https://www.facebook.com/SyrianFreedomRider/videos/1586697318092483/?t=0
https://www.facebook.com/SyrianFreedomRider/videos/1586697318092483/?t=0
https://www.facebook.com/SyrianFreedomRider/videos/1586697318092483/?t=0
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https://www.facebook.com/idlebedu/photos/a.707658192623771.1073741829.691038190952438/1701466739909573/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=QZRPTuRpHUI
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https://www.facebook.com/100009633937218/videos/631098633887929/?t=0
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https://www.youtube.com/watch?v=nmCPXa7sZNE
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https://www.facebook.com/local.kafarsijna/posts/1625117380902986

