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 2017تموز من العام  30اعتبارا من 

 أبرز األحداث:
 تموز مما أدى إلى عرقلة تقديم الخدمات اإلنسانية في المناطق  25وحتى  19رك عدة ما بين الفصائل في الفترة ما بين نشبت معا

 تحت سيطرة المجموعات المسلحة غير الحكومية في شمال غرب سوريا

 توقف ، مما أدى إلى في حكم المغلق باب الهوى من الجانب السوري كان معبر من تموز،   25و 19بين  الوقعة خالل الفترة

 ن تركيا إلى سوريا.الشحنات اإلنسانية والتجارية م

  نشاطاتها بعد بضعة استأنفت  ، مع العلم أن معظمها قدتموزمن  19 لعدة أيام منذ نشاطاتها العديد من المنظمات اإلنسانية علقت

 أيام من تاريخ نشوب المعارك بين الفصائل 

  إمكانية ظهور المزيد من التحديات ولكن يجب األخذ بعين االعتبار ، استتب هدوء نسبي في شمال غرب سوريا، زتمو 26منذ

 لإلستجابة اإلنسانية في المنطقة نتيجة التغيرات الجديدة التي طرأت على الوضع الميداني.

  خالل مدنيين سقوط ضحايا ب تفيد تقارير وقد وردت، خالل الفترة التي شهدت توترا   للسكانمحدودة حركات نزوح لوحظت

 النار بين الطرفينإطالق عمليات 

 تموز: 19منذ تاريخ توتراً ح الخريطة أدناه المناطق التي شهدت توض

 

 لمحة عامة عن الوضع
محافظة إدلب. من تموز ما بين أحرار الشام وهيئة تحرير الشام في عدة مواقع  19نشبت اشتباكات عنيفة في الساعات األولى من صباح 

لمحافظة، تركزت أشدها على طول الحدود السورية التركية، وهي مناطق متعددة من امناطق األعمال العدائية في   توزعلوحظ وبينما 

 لمخيمات النازحين.كثيفاً  اً تواجدتشهد 

 مما ، محافظة ادلبالعديد من الطرق الرئيسية في حواجز تفتيش على   عدةالجهات المتصارعة بعد بدء االشتباكات بساعات قليلة، نصبت 

، أصبح معبر باب الهوى الحدودي، وهو المعبر الحدودي الوضع في ظل هذاوتحركات المدنيين.  ةريالتجاالنشاطات معظم عرقلة أدى إلى 

اإلنسانية إلى المنطقة غير سالكا من الجانب السوري. وعلى سبيل المصادفة، كانت قد قررت الحكومة إلرسال المساعدات األساسي 
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إبقاء المعبر تموز، مع  21-19التركية إغالق المعبر الحدودي في وجه الشحنات التجارية وعبور المدنيين بغرض الصيانة من تاريخ 

 المعبر من الجانب السوري، لم تستطع أي شاحنة العبور إلى سوريال إلى والوصعدم القدرة على  بسببلشحنات اإلنسانية. ولكن لل مفتوحاً 

 اإلنسانية والعودة إلى سوريا لتحميل الشحنات

من قبل شخصيات بارزة في الشمال الغربي  للتهدئة مبادرةاقتراح   بعد تموز، وذلك 19 منتوقف القتال بشكل مؤقت في فترة المساء 

 وصا في المنطقة، خصالمناطقفي العديد من  بين الطرفينالقتال تموز، استأنف  20في ولكن لسوريا تم اإلعالن عنها بهدف إنهاء القتال. 

مخيمات النازحين حول بلدات قاح  محيطالحاصلة في  سببت اإلشتباكاتتحسب التقارير الواردة، لقد باب الهوى الحدودي.  المحيطة بمعبر

 في. الطائش الرصاصنتيجة بين المدنيين  عن وقوع جرحى تقارير أخرى غير مؤكدة  ،ولقد تحدثت بين النازحين حاالت من الهلعبوأطمة 

نشوب النيران في معمل قديم تستخدمه العديد من بالحدودي لمعبر باب الهوى في المنطقة المجاورة  اليوم التالي، تسبب االقتتال الحاصل

أحرار الشام  ت حركة، أعلنتموز 21نهار أدى إلى خسائر مادية جسيمة. ومع منتصف  ممااإلنسانية، البضائع المنظمات اإلنسانية لتخزين 

لهيئة الحدودي المعبر  االعالن عن اتفاق يقضي بإعطاء مهمة أدارةوبين هيئة تحرير الشام، مع  بينهاالوصول إلى اتفاقية رسمي بيان في 

  إدارية مدنية. 

 معظمعلى  الطرف المسيطر هيئة تحرير الشامأصبحت في المنطقة المجاورة لمعبر باب الهوى،التي حصلت باإلضافة إلى األحداث و

هيئة تحرير الشام أيضا على بلدة دارة عزة وردت تقارير عن سيطرة الحدودية في شمال غرب سوريا ما بين سوريا وتركيا. كماالمناطق 

لقد وردت وعفرين والريف الغربي لمحافظة حلب. منطقة على الطريق التجاري الرئيسي ما بين  الواقعةريف الغربي لمحافظة حلب، الفي 

. حيث اعتداءات طالت المدنيين عن اطق التي شهدت اقتتاال داخليا ما بين المجموعات المسلحة غير الحكوميةفي بعض المنتقارير مقلقة 

مظاهرة مناهضة لهيئة تحرير الشام. كما تم اعتقال ناشط إعالمي في بلدة سلقين من قبل  خالل أصيب في بلدة سراقب ناشط إعالمي

بعد  سيطرتهاتموز  23فرضت هيئة تحرير الشام بتاريخ في مدينة ادلب، وأيام قليلة. مجموعة ألسباب مجهولة، وتم إطالق سراحه بعد 

مما أدى ، في وسط المدينة . وفي السياق الزمني ذاته، انفجرت عربة مفخخة في حي الزراعةالمدينة من أحرار الشام مقاتليإنسحاب آخر 

ساعات من حدوث التفجير في مدينة ادلب، قامت هيئة تحرير الشام بعد  آخرين. 65شخصا وجرح  17مقتل  ىإل حسب التقارير الواردة

على  في مناطق متفرقة من شمال غرب سورياوافقت بعض الفصائل المسلحة  ،أخيرا   بإعدام علني لشخصين اتهما بتدبير التفجير.

   نفوذ في المنطقة.يؤدي إلى تغيير ميزان القوى والقد اإلنضمام تحت راية هيئة تحرير الشام، وهو األمر الذي 

 التأثيرات على الوضع اإلنساني:
يبلغ عدد مليون شخصا،  2.3المسلحة غير الحكومية في شمال غرب سوريا  فصائليبلغ التعداد السكاني في المناطق تحت سيطرة ال

محافظة إدلب، ناهيك عن المناطق مليون شخصا من المحتاجين للمساعدات اإلنسانية في  1.3يوجد أكثر من و. النازحين منهم المليون 

. وتصل العمليات اإلنسانية عبر الحدود التركية إلى أكثر من مليون المجاورةالمسلحة غير الحكومية في المحافظات  فصائلتحت سيطرة ال

 شخصا في شمال غرب سوريا بمعدل شهري. 

تموز في المنطقة حول معبر باب الهوى الحدودي إلى إيقاف كل من الشحنات اإلنسانية  25وحتى  19أدت األعمال العدائية في الفترة من 

تعليق جميع شحنات األمم المتحدة التي كان من المخطط عبورها إلى سوريا ، وشهدت هذه الفترة أيضا والتجارية إلى شمال غرب سوريا. 

منذ  عند المعبر تموز لجميع الشاحنات العالقة 26لطات التركية بتاريخ كما هو الحال بالنسبة لشحنات المنظمات اإلنسانية. وسمحت الس

. وصرحت خالل فترة االشتباكات إغالق المعبر الحدودينتيجة  لتخفيف االزحام الحاصلسوريا، وذلك   إلى الدخولبتموز  19تاريخ 

خلو المعبر من أي  شريطةو المعبر من قبل هيئة مدنيةتدار أمور شريطة أن السلطات التركية بأنها ستبقي على المعبر الحدودي مفتوحا، 

الهيئة اإلدارية المدنية تموز، عادت  21بعد االتفاق الذي حصل بين أحرار الشام وتحرير الشام بتاريخ . وتواجد عسكري ألي طرف كان

 . إلى مزاولة عملها التي كانت تدير أمور المعبر قبل األحداث األخيرة ذاتها

الطحين في مادة نقص في  فقد أفادت تقارير عن حصولق المعبر الحدودي بشكل فوري في الشمال الغربي لسوريا. تأثير إغاللوحظ 

إلغالق األفران أصحاب اضطر عدد كبير من ولقد األخرى.  السكنيةوالتجمعات  المتواجدة قرب المنطقة الحدودية مخيمات النازحين

لقد أفادت تقارير أن التوترات التي شهدها شمال غرب سوريا أدت إلى ارتفاع بسعر مادة ير. وبشكل كب خفض كمية الخبز المنتجأو  أفرانهم

  .دوالرا أمريكيا 270دوالرا أمريكيا إلى  230من الطحين 

ولى من وعلقت معظم المنظمات العاملة في قطاعات األمن الغذائي والمياه واإلصحاح والنظافة والتعليم والحماية عملياتها في األيام األ

اضطرار بعض المنظمات العاملة في المجال الطبي إلى تعليق نشاطاتها قطاع الصحة عن  أفادالتصعيد لألعمال العدائية في المحافظة. كما 

استطاعات بعض المنظمات اإلنسانية بالرغم من التوتر في معظم الحاصل في معظم المناطق من شمال غرب سوريا، . وبشكل محدود

تموز،  24وبتاريخ . أية توترالمناطق  ،حيث لم تشهد هذهعملياتها في األجزاء الغربية والجنوبية من ريف محافظة إدلب اإلستمرار في

بعض البرامج اإلنسانية تعرض مخاوف حول  ظهرت. ولكن معظم المنظمات اإلنسانية العاملة في شمال غرب سوريا نشاطاتهااستأنفت 

القيود المفروضة على بعض التقارير حول ازدياد وردت على العمل، مثل بعض النشاطات في مجال الحماية. كما القيود من للمزيد 

 ، من الشاحنات المحملة بالبضائع اإلنسانيةالمتواجدين على الحواجز ،طلب مقاتلي الفصائل المسلحة ، وذلك من خاللالوصول اإلنساني

  الحصول على نسب من المساعدات.
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صعوبة الحفاظ ب متعلقا بشكل رئيسي سيكونأن تأثير المتغيرات التي طرأت على الوضع في شمال غرب سوريا  يبدو  ى القصير،المد في

إلى خلق احتياجات جديدة  تؤدي هذه المتغيراتوليس من المتوقع أن الوصول اإلنساني لألشخاص المحتاجين للمساعدات اإلنسانية، على 

في تدخلها في إلى ازدياد  منطقة ماتنامي نفوذ المجموعات المسلحة في  يؤديى تجارب سابقة، من الممكن أن . واستنادا علالصراعنتيجة 

مليون شخصا للخطر، ومما يعرض مليون شخصا من المجمل للخطر الشديد  2.3مما يعرض اإلستجابة اإلنسانية لـ ، العمليات اإلنسانية

 صال المساعدات عبر الحدود من تركيا إلى سوريا في صدد صياغة خطة لمواجهة هذهإن المجتمع اإلنساني العامل في إيكل شهر. 

األجل اإلحتياجات الجديدة التي من الممكن أن تنتج عن صراع محتمل على نطاق أوسع في  وستأخذ هذه الخطة بعين االعتبارالتحديات، 

 .المتوسط

 للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:
ير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تركيا، على البريد اإللكترونيمدتروند ينسن   

jensen8@un.org:التالي 

 (+90) 342 8602211 والهاتف المحمول:    
 بدياكو بوهاني نائب مدير مكتب األمم الكتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على البريد اإللكتروني: 

buahene@un.org 
 والهاتف المحمول: 

Tel: (+90) 342 211 8605, Cell (+90) 531 377 1553 
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