
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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وحدة إدارة
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التطو�ات الميدانية
في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 1- 7 شباط/فب�ا�ر 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 7 شباط/فب�ا�ر 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 

3,015 مرة.
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أعداد الضحايا �تيجة األعمال العدائية للنظام وحلفاؤه 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 شباط/فب�ا�ر 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

 في ��ف إدلب الشمالي وبتا��خ 1 شباط/فب�ا�ر 2022، فارقت الحياة رضيعتين بسبب البرد في مخيمات إدلب. الرضيعة األولى عمرها 
7 أيام فارقت الحياة في مخيم الليث شمال بلدة حرنبوش، والرضيعة الثانية عمرها شه��ن في مخيمات بلدة الشيخ بحر. وفي ��ف حلب 

الشمالي وبتا��خ 5 شباط/فب�ا�ر 2022، ا�تحر شاب عن ط��ق رمي نفسه من الطابق الخامس في أحد مباني مدينة عف��ن.

شمال ش�ق سو��ة

في ��ف حماة الشمالي وبتا��خ 2 شباط/فب�ا�ر 2022، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة قليد�ن مما 
أدى إلى مقتل قطيع من األغنام. وفي المنطقة الوسطى من محافظة إدلب وبتا��خ 3 شباط/فب�ا�ر 2022، 
قصف الطي�ان الحربي ال�وسي بعدة غا�ات جوبة بلدتي أورم الجوز وكفر شاليا. وفي ��ف حلب الغربي وبتا��خ 
5 شباط/فب�ا�ر 2022، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة أط�اف مدينة األتارب وبلدتي كفر تعال وكفر 
 6 وبتا��خ  إدلب  محافظة  من  الوسطى  المنطقة  وفي  األتارب.  مدينة  في  مدني  إصابة  إلى  أدى  مما  عمة، 
النظام  قوات  وقصفت  شاليا.  كفر  بلدة  غا�ات  بعدة  ال�وسي  الحربي  الطي�ان  قصف   ،2022 شباط/فب�ا�ر 
 2 وبتا��خ  الشمالي  ��ف حلب  3 مدن�ين. وفي  إصابة  إلى  أدى  بلدة كنصفرة مما  أط�اف  الثقيلة  بالمدفعية 
وأدى  صوا��خ،  بعدة  الباب  مدينة   (SDF) الديمق�اطية  سو��ا  بقوات  تسمى  ما  قصفت   ،2022 شباط/فب�ا�ر 

القصف إلى مقتل 13 مدني وإصابة 25 مدني.

في محافظة إدلب واأل��اف المتصلة بها من محافظتي حلب وحماة، أعلن المدرسون في أكثر من 80 مدرسة اض�ابًا مفتوحًا عن 
التعليم حتى تحقيق مطالبهم ضمن ما وصفوه إض�اب الك�امة، وتلخصت المطالب بتوفير الدعم ل�وا�ب المدرسين العاملين في هذه 

المدارس، والذ�ن تطوعوا للعمل بدون أجور ألكثر من 3 سنوات.

نفذت   ،2022 شباط/فب�ا�ر   3 وبتا��خ  الشمالي  إدلب  ��ف  في 
القوات األم��كية عملية إن�ال جوي في بلدة أطمة، وأدت العملية 
نساء  و4  أطفال   6 منهم  المنا�ل  أحد  ضمن  شخصًا   13 مقتل  إلى 
وتدمير بناء سكني. وبحسب رئيس الواليات المتحدة األم��كية (جو 
بايدن) استهدفت العملية زعيم �نظيم الدولة اإلسالمية (أبو إب�اهيم 
اإلسالمية  الدولة  �نظيم  زعيم  فجر  بايدن  جو  وبحسب  القرشي). 
الطابق الثالث من البناء السكني والذي تواجد فيه مع أف�اد عائلته 
مما أدى إلى مقتلهم جميعًا. فيما تم استهداف إحدى الم�وحيات 
وفجرت  تعطلها،  إلى  أدى  مما  العملية  في  المشاركة  األم��كية 

القوات األم��كية الم�وحية المعطلة قبل انسحابها.

في ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ 6 شباط/فب�ا�ر 2022، انفجر لغم في جبل عبد الع��ز غرب مدينة الحسكة مما أدى إلى مقتل طفلة 
وإصابة شقيقتها.

في شمال غرب سو��ا
انفجرت 3 عبوات ناسفة مما أدى 

إلى مقتل 4 مدني وإصابة 5

في مخيمات شمال غرب سو��ا
خيمة   13 الحت�اق  أدت  حادث   13

وإصابة نا�ح

بها في ��ف الرقة الشمالي وبتا��خ 5 شباط/فب�ا�ر 2022، اعتقلت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية (SDF) شا�ين أحدهما كفيف 
في مدينة الثورة (الطبقة) باإلضافة إلى 3 نساء، ووجهت للمعتقلين تهمة اال�تماء لتنظيم الدولة اإلسالمية. واختطفت SDF طفل عمره 

15 سنة من مدينة الثورة لسوقه للتجنيد اإلجباري.

في مخيم الهول ضمن ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ 7 شباط/فب�ا�ر 2022، أطلقت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF الرصاص 
على نساء وأطفال في مخيم الهول أ�ناء ح��ق نشب في المخيم، مما أدى إلى مقتل 2 طفل و2 ام�أة وإصابة عدد من النساء واألطفال.
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