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 معارضة ودعم تركي.، من قبل فصائل 2020شباط/فبراير  27تم إعادة قطع طريق "دمشق/حلب" مرة أخرى بتاريخ  1
شباط/فبراير  21. آخر زيارة بتاريخ 2020كانون الثاني/يناير  9" موقع روسيا اليوم في اتفاق روسي تركي حول وقف إطالق النار في إدلب"  2

2020 .-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-https://arabic.rt.com/middle_east/1075100
-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-88%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%
-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-D9%88%D9%82%D9%81%

%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1% 
كانون الثاني/يناير  20" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، في قصف األسواق في إدلب من قبل القوات السورية وحلفاؤها نمط متكرر"  33

sy.org/ar/%d9%82%d8%b5%d9%81-https://stj-. 2020شباط/فبراير  21. آخر زيارة بتاريخ 2020
-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82

https://arabic.rt.com/middle_east/1075100-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/
https://arabic.rt.com/middle_east/1075100-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/
https://arabic.rt.com/middle_east/1075100-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/
https://arabic.rt.com/middle_east/1075100-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/
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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-%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/-82%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9% 
 ، وأنصار التوحيد والحزب اإلسالمي التركستاني.أبرزها هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا 4
. 2020شباط/فبراير  15في "، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة سوريا: قتلى مدنيين في تصعيد عسكري عنيف على ريف حلب الغربي " 5

sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-https://stj-. 2020شباط/فبراير  21آخر زيارة بتاريخ 

-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89

-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-d9%81%d9%8a%

%d8%b9/-%81%d8%b9%d9%86%d9%8a%d9-d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%   

. آخر 2020شباط/فبرير  6" موقع األمم المتحدة في سوريا: مجلس األمن يطالب بوقف القتال في إدلب وتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة "  6

 .https://news.un.org/ar/story/2020/02/1048802. 2020شباط/فبراير  21زيارة بتاريخ 
. )آخر 2020شباط/فبراير  14ون من أجل الحقيقة والعدالة. حاطة موجزة حول األوضاع اإلنسانية والعسكرية في محافظة إدلب”. سوريإ"  7

 .http://bit.ly/37q0DK6(. 2020شباط/فبراير  21زيارة للرابط 

 

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/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%b9/
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%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%b9/
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%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%b9/
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%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%b9/
https://news.un.org/ar/story/2020/02/1048802
http://bit.ly/37q0DK6
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 تسيطر عليها هيئة تحرير الشام. 8
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للمزيد من االطالع:  9

https://www.youtube.com/watch?v=TsJ7rNe0Z10&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0wBu9PD5bUtO3Kkt83KvzB
qAGawlf81Twkf9TTslqlSibWI3qveejoQ9T 

https://www.google.com/maps/place/Hamah+Military+Airport/@35.1199832,36.7128324,821m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x15237deb024871b3:0x6332e4acff7b8bba!8m2!3d35.1199788!4d36.7150211
https://www.youtube.com/watch?v=TsJ7rNe0Z10&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0wBu9PD5bUtO3Kkt83KvzBlqlSibWI3qveejoQ9TqAGawlf81Twkf9TTs
https://www.youtube.com/watch?v=TsJ7rNe0Z10&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0wBu9PD5bUtO3Kkt83KvzBlqlSibWI3qveejoQ9TqAGawlf81Twkf9TTs
https://www.youtube.com/watch?v=TsJ7rNe0Z10&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0wBu9PD5bUtO3Kkt83KvzBlqlSibWI3qveejoQ9TqAGawlf81Twkf9TTs


 

www.stj-sy.org  Page | 10  

 شمال غرب سوريا: هجمات جديدة وعنيفة على أسواق مكتّظة بالسكان



 

www.stj-sy.org  Page | 11  

 شمال غرب سوريا: هجمات جديدة وعنيفة على أسواق مكتّظة بالسكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.stj-sy.org  Page | 12  

 شمال غرب سوريا: هجمات جديدة وعنيفة على أسواق مكتّظة بالسكان



 

www.stj-sy.org  Page | 13  

 شمال غرب سوريا: هجمات جديدة وعنيفة على أسواق مكتّظة بالسكان



 

www.stj-sy.org  Page | 14  

 شمال غرب سوريا: هجمات جديدة وعنيفة على أسواق مكتّظة بالسكان

 
=https://www.youtube.com/watch?v-للمزيد من االطالع:  10
-R2CoqWau8mINxStR8tI&feature=youtu.be&fbclid=IwA

ZYd4vSvUtX5ixfMVhuemSXNQOtMviXv2X0MZnFi2QTQDHF0Q 

https://www.google.com/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/@34.5297102,37.6250299,827m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x153cbfc33a4828ab:0x4e69787740cdc3d0!8m2!3d34.5297058!4d37.6272186
https://www.youtube.com/watch?v=-mINxStR8tI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2CoqWau8-QZYd4vSvUtX5ixfMVhuemSXNQOtMviXv2X0MZnFi2QTQDHF0
https://www.youtube.com/watch?v=-mINxStR8tI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2CoqWau8-QZYd4vSvUtX5ixfMVhuemSXNQOtMviXv2X0MZnFi2QTQDHF0
https://www.youtube.com/watch?v=-mINxStR8tI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2CoqWau8-QZYd4vSvUtX5ixfMVhuemSXNQOtMviXv2X0MZnFi2QTQDHF0
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 https://www.youtube.com/watch?v=nNbBYhIrAGAللمزيد من االطالع:  11

https://www.youtube.com/watch?v=-mINxStR8tI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2CoqWau8-QZYd4vSvUtX5ixfMVhuemSXNQOtMviXv2X0MZnFi2QTQDHF0
https://www.youtube.com/watch?v=nNbBYhIrAGA
https://www.youtube.com/watch?v=nNbBYhIrAGA
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 .https://www.youtube.com/watch?v=hx8gO8egHoAللمزيد من االطالع:  13
 .https://www.youtube.com/watch?v=_Q4xJZL1Q70للمزيد من االطالع:  14

https://www.youtube.com/watch?v=hx8gO8egHoA
https://www.youtube.com/watch?v=_Q4xJZL1Q70
https://www.youtube.com/watch?v=hx8gO8egHoA
https://www.youtube.com/watch?v=_Q4xJZL1Q70
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 .2020شباط/فبراير  4سيطر عليها الجيش النظامي السوري في  15
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 .https://www.youtube.com/watch?v=IxWE5dIoPsIللمزيد من االطالع:  16

https://www.youtube.com/watch?v=oZDI_ErF_WE
https://www.youtube.com/watch?v=IxWE5dIoPsI
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