
سيطرة النظام

سيطرة المعارضة

سيطرة المعارضة المدعومة من تركيا

SDF سيطرة ما تسمى بقوات سو��ة الديمق�اطية

مناطق اشتباك- خطوط اشتباك

ومنذ دخول هدنة وقف إطالق النار حيز التنفيذ بدأت 
عسك��ة  دو��ات  بتس�ير  وال�وسية  التركية  القوات 
النظام  قوات  �ين  التماس  خطوط  على  مشتركة 
الط��ق  على  الدو��ات  هذه  تسير  حيث  والمعارضة؛ 
تط�يق  لم�اقبة  الدو��ات  هذه  وتهدف  M4؛  الدولي 
أن  إال  التماس؛  التصعيد على خطوط  الهدنة وخفض 
هذه  في  المشاركة  عن  توقفت  ال�وسية  القوات 

الدو��ات في منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2020.
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التطو�ات الميدانية
في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 1-7 نيسان/أب��ل 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 7 نيسان/أب��ل 2022

منذ بدء الهدنة حتى هذا التا��خ

�تيجة األعمال العدائية للنظام حلفاؤه في شمال غرب سو��ا

بعد أن توصلت �وسيا وتركيا التفاقية هدنة وقف إطالق النار في محافظة إدلب بتا��خ 5 آذار/مارس 2020؛ لم يقصف النظام 
السوري وحليفه ال�وسي شمال غرب سو��ة بالطي�ان الحربي؛ إال أنه استمر في قصف هذه المدن والبلدات بالمدفعية الثقيلة 
والصوا��خ من ال�اجمات األرضية؛ وبتا��خ 2 ح���ان/�ونيو 2020؛ عاود الطي�ان الحربي ال�وسي قصف المدن والبلدات في شمال 
غرب سو��ة إلى جانب استم�ار النظام قصفها بالمدفعية الثقيلة والصوا��خ من ال�اجمات األرضية، عملت وحدة �نسيق الدعم ACU؛ 
من خالل شبكة باحثيها على توثيق خ�ق النظام للهدنة؛ وحتى تا��خ إعداد هذا التق��ر خ�ق النظام السوري وحليفه ال�وسي الهدنة 

3,076 مرة.
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أعداد الضحايا �تيجة األعمال العدائية للنظام وحلفاؤه خالل العام األخير

خ�ق الهدنة من النظام السوري خالل العام األخير
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خالل األسبوع الماضيشمال غرب سو��ة
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�تيجة األعمال العدائية للنظام حلفاؤه في شمال غرب سو��ا

في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 1-7 نيسان/أب��ل 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

شمال ش�ق سو��ة

في ��ف إدلب الجنوبي وبتا��خ 2 نيسان/أب��ل 2022، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة الفطيرة مما 
نيسان/أب��ل   4 وبتا��خ  إدلب  محافظة  من  الوسطى  المنطقة  وفي  آخ��ن.   3 وإصابة  مدني  مقتل  إلى  أدى 
2022، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة معارة النعسان مما أدى إلى مقتل 4 أطفال وإصابة 7 
بلدة  الثقيلة  بالمدفعية  النظام  لمدارسهم. وقصفت قوات  األطفال  توجه  أ�ناء  وذلك  2 طفل،  منهم  مدن�ين 
كنصفرة. وفي ��ف إدلب الجنوبي، قصف الطي�ان الحربي ال�وسي بعدة غا�ات جوية بلدتي سفوهن وفليفل. 
حلب  ��ف  وفي  النعسان.  معارة  بلدة  الهاون  بقذائف  النظام  قوات  قصفت   ،2022 نيسان/أب��ل   7 وبتا��خ 

الشمالي، نفذ الطي�ان الحربي ال�وسي مناو�ات جوية بصوا��خ جو- جو في سماء مدينة الباب.

قنبلة  انفجرت   ،2022 نيسان/أب��ل   3 وبتا��خ  الحسكة  في محافظة 
3 أطفال،  يدوية في حي قدور بمدينة الحسكة مما أدى إلى إصابة 
وانفجرت القنبلة أ�ناء عبث األطفال بها. وبتا��خ 5 نيسان/أب��ل 2022، 
صادر حرس الحدود الع�اقي شحنة ضخمة من المواد المخدرة حاولت 

المليشيات اإلي�انية إدخالها من سو��ا إلى الع�اق.

في شمال غرب سو��ا
أدى  مما  ناسفة  عبوة   1 انفجرت 

إلى مقتل 3 مدن�ين

في مخيمات شمال غرب سو��ا
خيمة   6 الحت�اق  أدت  حادث   5

وإصابة 4 نازحين

في ��ف الرقة الشمالي وبتا��خ 3 نيسان/أب��ل 2022، نفذت قوات التحالف الدولي عملية إن�ال جوي بالتنسيق مع ما تسمى بقوات 
سو��ا الديمق�اطية  SDF  استهدفت خاللها مخيمًا عشوائيًا للنازحين في محافظة الرقة، واعتقلت خمسة شبان من أبناء المخيم. حيث 
نفذت م�وحيتين إن�اًال بمشاركة قوات ب��ة تابعة لـ SDF في مخيم عشوائي للنازحين في منطقة حوس ش�ق الرقة. واستمرت عملية 
اإلن�ال لساعة واحدة تمت خاللها مداهمة 3 خيم واعتقال 5 أشخاص من ��ف د�ر ال�ور الخاضع لسيطرة النظام، باإلضافة العتقال سيدة 
ع�اقية تدعى ساجدة. وُنقل المعتقلين إلى مدينة الحسكة باس�ثناء السيدة الع�اقية والتي تم نقلها الى مركز االستخبا�ات في عين 
28 مارس/آذار  SDF نفذا عملية إن�ال جوي، بق��ة ذ�بان ب��ف د�ر ال�ور بتا��خ  عيسى ب��ف الرقة، ويذكر أن التحالف الدولي بمشاركة 
2022، حيث أسفرت عملية االن�ال عن مقتل شاب واعتقال والده. وبتا��خ 4 نيسان/أب��ل 2022، منعت SDF األهالي من العودة إلى 
الرقة  شمالي  والصفاوية"  سالم  وخفية  والخالدية  حسن  "كور  قرى  أهالي  حاول  حيث  والرقة،  الحسكة  ��في  في  ومنا�لهم  ق�اهم 
"والكو�لية والطويلة والمطمورة" شمالي الحسكة، العودة إلى ق�اهم إال أن SDF منعتهم من ذلك بحجة أن المنطقة عسك��ة و�وجد 
200 عائلة من العودة، ويقيمون حاليًا في مخيمات ب��ف الحسكة وسط  SDF أكثر من  فيها ألغام، وغير صالحة للسكن. حيث منعت 
ظ�وف معيشية وإنسانية صعبة. ويذكر أن SDF �تخذ من منا�ل المدن�ين داخل القرى المأهولة بالسكان والم�افق العامة نقاطًا عسك��ة 

الستهداف منطقة نبع السالم شمال ش�ق سو��ة.

7 نيسان/أب��ل 2022، تعرضت المدينة السكنية في حقل العمر النفطي، والتي �تخذها قوات  في ��ف د�ر ال�ور الشرقي  وبتا��خ 
التحالف الدولي قاعدة لها شرقي د�ر ال�ور إلى قصف لم ُيعرف مصدره، تاله قصف من قبل قوات التحالف الدولي استهدف مواقع في 
محيط مدينتي المياد�ن والقو��ة.  وقال مكتب SDF اإلعالمي في �يانه إن الميليشيات اإلي�انية استهدفت قاعدة التحالف الدولي في 
حقل العمر بعدة قذائف صا�وخية للمرة األولى منذ نحو ثالثة أشهر.  �ينما لم ُيعلن التحالف الدولي بشكل رسمي عن تعرض قاعدته 

العسك��ة في حقل العمر لالستهداف، وبحسب المصادر أدى االستهداف إلى إصابة 4 جنود أم��ك�ين ضمن القاعدة العسك��ة.
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