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https://www.google.fr/maps/place/Idlib+Governorate,+Syria/@35.8028553,36.1104803,9z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152500e6cc6ed27b:0xe59a7e2f651fc24c!8m2!3d35.8268798!4d36.6957216?hl=en
https://www.google.fr/maps/place/Idlib+Governorate,+Syria/@35.8028553,36.1104803,9z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152500e6cc6ed27b:0xe59a7e2f651fc24c!8m2!3d35.8268798!4d36.6957216?hl=en
https://www.google.fr/maps/place/Idlib+Governorate,+Syria/@35.8028553,36.1104803,9z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152500e6cc6ed27b:0xe59a7e2f651fc24c!8m2!3d35.8268798!4d36.6957216?hl=en
https://www.google.fr/maps/place/Baluon,+Syria/@35.6956849,36.5041052,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152450dd76a92c59:0x9c4fd976816b59f!2sBaluon,+Syria!3b1!8m2!3d35.697861!4d36.5040446!3m4!1s0x152450dd76a92c59:0x9c4fd976816b59f!8m2!3d35.697861!4d36.5040446?hl=en
https://www.google.fr/maps/place/Baluon,+Syria/@35.6956849,36.5041052,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152450dd76a92c59:0x9c4fd976816b59f!2sBaluon,+Syria!3b1!8m2!3d35.697861!4d36.5040446!3m4!1s0x152450dd76a92c59:0x9c4fd976816b59f!8m2!3d35.697861!4d36.5040446?hl=en
https://www.google.fr/maps/place/Saraqib,+Syria/@35.860218,36.7905218,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073?hl=en
https://www.google.fr/maps/place/Saraqib,+Syria/@35.860218,36.7905218,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073?hl=en
https://www.google.fr/maps/place/Saraqib,+Syria/@35.860218,36.7905218,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073?hl=en
https://www.google.fr/maps/place/Saraqib,+Syria/@35.860218,36.7905218,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073?hl=en
https://www.google.fr/maps/place/Abadeta,+Syria/@35.7184163,36.5385747,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152456bd3c853e95:0x79352d56d1310b74!8m2!3d35.7184836!4d36.5432297?hl=en
https://www.google.fr/maps/place/Abadeta,+Syria/@35.7184163,36.5385747,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152456bd3c853e95:0x79352d56d1310b74!8m2!3d35.7184836!4d36.5432297?hl=en
https://www.google.fr/maps/place/Abadeta,+Syria/@35.7184163,36.5385747,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152456bd3c853e95:0x79352d56d1310b74!8m2!3d35.7184836!4d36.5432297?hl=en
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 والجبهة الوطنية للتحرير، والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.وهي هيئة تحرير الشام  1
. 2019آب/أغسطس  31" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في سوريا: قتلى مدينون بينهم أطفال في هجمات جوية عنيفة بريف إدلب الجنوبي 2

r/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7sy.org/a-https://stj-. 2020كانون الثاني/يناير  9آخر زيارة بتاريخ 
-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89
-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85%

d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa/%. 
كانون  8. آخر زيارة بتاريخ 2020كانون الثاني/يناير  7" في الثمانية الماضيةألف مدني من إدلب في األشهر  700األمم المتحدة: نزوح  3

 .https://news.un.org/ar/story/2020/01/1046711. 2020الثاني/يناير 

https://www.google.fr/maps/place/Sarmin,+Syria/@35.9023618,36.7124031,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15250f71b3ac8429:0x2f72c2d5e8b53742!8m2!3d35.9032997!4d36.733459?hl=en
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://news.un.org/ar/story/2020/01/1046711
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كانون  20. آخر زيارة بتاريخ 2019كانون األول/ديسمبر  10يا اليوم في " روسلـ"مباحثات أستانا" حول سوريا 14انطالق الجولة الـ "  4

https://arabic.rt.com/middle_east/1067069-. 2019األول/ديسمبر 
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
-%D9%84%D9%80%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%8014D8%A7%D9%84%D9%
-%D8%AD%D9%88%D9%84-D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%

D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/% 

https://arabic.rt.com/middle_east/1067069-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8014-%D9%84%D9%80%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/1067069-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8014-%D9%84%D9%80%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/1067069-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8014-%D9%84%D9%80%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/1067069-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8014-%D9%84%D9%80%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/1067069-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8014-%D9%84%D9%80%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
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https://www.google.com.tr/maps/place/Khmeimim+Air+Base/@35.4072639,35.9405797,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152400769cab24cd:0xd1e58da61ec4271f!8m2!3d35.4072595!4d35.9427684
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=108817830604965&id=106667217486693
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=108817830604965&id=106667217486693
https://www.youtube.com/watch?v=k6783Zr55Uo
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https://www.youtube.com/watch?v=k6783Zr55Uo


 

www.stj-sy.org  Page | 15  

 قصف األسواق في إدلب من قبل القوات السورية وحلفاؤها نمط متكرر



 

www.stj-sy.org  Page | 16  

 قصف األسواق في إدلب من قبل القوات السورية وحلفاؤها نمط متكرر

 



 

www.stj-sy.org  Page | 17  

 قصف األسواق في إدلب من قبل القوات السورية وحلفاؤها نمط متكرر

 



 

www.stj-sy.org  Page | 18  

 قصف األسواق في إدلب من قبل القوات السورية وحلفاؤها نمط متكرر



 

www.stj-sy.org  Page | 19  

 قصف األسواق في إدلب من قبل القوات السورية وحلفاؤها نمط متكرر

 
https://www.youtube.com/watch?v=6m-للمزيد من االطالع:  5

IwAR1a5hIl3GwLjO1y4nTZe8yJzlxggwTKcW6ZGng8O0WXPkex0TtzxYwZ8v4znKFAiIk&feature=youtu.be&fbclid= 

https://www.youtube.com/watch?v=6m-znKFAiIk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1a5hIl3GwLjO1y4nTZe8yJzlxggwTKcW6ZGng8O0WXPkex0TtzxYwZ8v4
https://www.youtube.com/watch?v=6m-znKFAiIk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1a5hIl3GwLjO1y4nTZe8yJzlxggwTKcW6ZGng8O0WXPkex0TtzxYwZ8v4
https://www.youtube.com/watch?v=6m-znKFAiIk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1a5hIl3GwLjO1y4nTZe8yJzlxggwTKcW6ZGng8O0WXPkex0TtzxYwZ8v4
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https://www.youtube.com/watch?v=O6Q91zkVXxE
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. آخر 2019آب/أغسطس  2" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في سوريا: هجمات جوية سورية/روسية تقتل عشرات المدنيين في إدلب "  6

sy.org/ar/%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-https://stj-. 2019كانون األول/ديسمبر  20زيارة بتاريخ 
-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9
-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84%

%d8%a8/d8%a5%d8%af%d9%84%. 

https://stj-sy.org/ar/%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
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 تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام. 7

https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%E2%80%AD/@34.6265755,37.2843803,10.75z/data=!4m5!3m4!1s0x153cbfc33a4828ab:0x4e69787740cdc3d0!8m2!3d34.5297058!4d37.6272186
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 s-https://www.youtube.com/watch?v=ForRXxrdKللمزيد من االطالع اضغط الرابط التالي:  8

https://www.youtube.com/watch?v=ForRXxrdK-s
https://www.youtube.com/watch?v=ForRXxrdK-s
https://www.youtube.com/watch?v=ForRXxrdK-s
https://www.youtube.com/watch?v=ForRXxrdK-s
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https://www.google.com.tr/maps/place/Hamah+Military+Airport/@35.1199832,36.7128324,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15237deb024871b3:0x6332e4acff7b8bba!8m2!3d35.1199788!4d36.7150211
https://www.google.com.tr/maps/place/Hamah+Military+Airport/@35.1199832,36.7128324,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15237deb024871b3:0x6332e4acff7b8bba!8m2!3d35.1199788!4d36.7150211
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