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باإلضافة  "أنصار التوحيد" ، والمدعوم من تركيا "الجيش الوطني السوري" و "هيئة تحرير الشام": من أبرز الفصائل المشاركة في معارك حلب 1

 والتي انضمت الحقاً لغرفة العمليات هذه. "حركة نور الدين الزنكي"إلى 

https://www.google.fr/maps/place/Kafr+Taal,+Syria/@36.1756221,36.8305746,22941m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1525664fba06b3dd:0x978fe2602502ce3c!8m2!3d36.1529529!4d36.9057288?hl=en
https://www.google.fr/maps/place/Kafr+Nouran,+Syria/@36.084543,36.7904099,9657m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x15256dd4be24075d:0x56353d11942ab8d!8m2!3d36.080167!4d36.8196442?hl=en
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. )آخر  2020شباط/فبراير  14ريون من أجل الحقيقة والعدالة. سو". إحاطة موجزة حول األوضاع اإلنسانية والعسكرية في محافظة إدلب " 2

 . http://bit.ly/37q0DK6 (. 2020ر ايشباط/فبر 14زيارة للرابط 
 المدعوم من تركيا.مثل الجيش الوطني السوري  3
شباط/فبراير  6. آخر زيارة في 2020كانون الثاني/يناير  14" في إدلب من قبل القوات السورية وحلفاؤها نمط متكررقصف األسواق في  " 4

2020 .-sy.org/ar/%d9%82%d8%b5%d9%81-https://stj

-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82

-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%85%d9%86-d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8%

%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1/-9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aad8%a7%d% 

http://bit.ly/37q0DK6
https://stj-sy.org/ar/%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1/
https://stj-sy.org/ar/%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1/
https://stj-sy.org/ar/%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1/
https://stj-sy.org/ar/%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1/
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 تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام. 5
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https://www.google.com/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://www.youtube.com/watch?v=G6Lo3jVMpII&t=4sللمزيد من االطالع:  6

https://www.youtube.com/watch?v=G6Lo3jVMpII&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=G6Lo3jVMpII&t=4s
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 تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام. 7
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 https://www.youtube.com/watch?v=LJMpDoYgC2gللمزيد من االطالع:  8

https://www.youtube.com/watch?v=LJMpDoYgC2g


 

www.stj-sy.org  Page | 17  

 سوريا: قتلى مدنيين في تصعيد عسكري عنيف على ريف حلب الغربي

 
 eFw0uzqmI-https://www.youtube.com/watch?v=sللمزيد من االطالع:  9

https://www.youtube.com/watch?v=LJMpDoYgC2g
https://www.youtube.com/watch?v=s-eFw0uzqmI
https://www.youtube.com/watch?v=s-eFw0uzqmI
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. آخر  2020كانون الثاني/يناير  20" شبكة إباء اإلخبارية في غرفة عمليات الفتح المبين تصدر بيانا هاًما بخصوص األهالي في مدينة حلب " 10

   details/2020/01/63192/-https://ebaa.news/news/news. 2020شباط/فبراير  4زيارة في 

https://ebaa.news/news/news-details/2020/01/63192/
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. آخر  2020كانون الثاني/يناير  20" شبكة إباء اإلخبارية في غرفة عمليات الفتح المبين تصدر بيانا هاًما بخصوص األهالي في مدينة حلب " 11

 . details/2020/01/63192/-https://ebaa.news/news/news. 2020شباط/فبراير  4زيارة في 

https://ebaa.news/news/news-details/2020/01/63192/
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