
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 01-07 آذار/مارس 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 07 آذار/مارس 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 

3,043 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 01-07 آذار/مارس 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

شمال ش�ق سو��ة

 (SDF) الديمق�اطية  سو��ا  بقوات  تسمى  ما  قصفت   ،2022 آذار/مارس   2 وبتا��خ  الشمالي  حلب  ��ف  في 
بالمدفعية الثقيلة مدينة ج�ابلس مما أدى إلصابة مدني.

ُقتل طفلين   ،2022 آذار/مارس   2 وبتا��خ  الشرقي   في ��ف حلب 
أعمارهم حوالي 12 عام وُأصيب ثالثة آخ��ن �تيجة انفجار لغم أرضي 
أ�ناء رعيهم األغنام في م�رعة الج�اد بالقرب من ق��ة المحسنلي ب��ف 
مدينة منبج الشمالي. وا�تحر شاب �بلغ من العمر 21 عامًا عبر إطالق 

النار على نفسه من مسدس بمن�له في مدينة عين العرب.

في شمال غرب سو��ا
أدى  مما  ناسفة  عبوة   2 انفجرت 

إلى مقتل 2 مدني وإصابة 3

في مخيمات شمال غرب سو��ا
خيمة   15 الحت�اق  أدت  14حادث 

وإصابة 8 نازحين

في ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ 1 آذار/مارس 2022، ُقتل 3 عناصر من قوات النظام وعنصر مما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية 
(SDF) في بلدة غو�ليه التابعة لناحية تل تمر �تيجة اشتباك �ين الطرفين. حيث تطورت مشادة كالمية �ينهما إلى اشتباك مسلح. ونشب 
الخالف مع منع قوات النظام دو��ة عسك��ة أم��كية من الم�ور في بلدة الغو�ليه مما دفع (SDF) إلى استقدام تع���ات عسك��ة إلى 
البلدة. وبتا��خ 2 آذار/مارس 2022، عقد ضباط من النظام وقيادات من (SDF) اجتماعًا في بلدة تل تمر في قاعدة المباقر ال�وسية، جرى 
الجانب  ا�هم  االجتماع  وخالل  النظام.  وقوات   (SDF) �ين  وقعت  التي  األخيرة  االشتباكات  عقب  العسك��ة  التداعيات  مناقشة  خالله 
ال�وسي (SDF) بقصف نقطتين عسك��تين لقوات النظام في ق��ة الغو�لية، وذلك ردًا على طرد قوات النظام دو��ة أم��كية حاولت 
التمركز على مقربة من نقاطها في المنطقة. ونفت (SDF) االدعاء ال�وسي وقالت إن قصفها للنقاط جاء ردًا على مقتل عنص��ن من 
قوا�ها في هجوم وصفته باالستف�ازي على نقطة تابعة لمجلس تل تمر العسكري. ولم يتوصل الطرفان خالل االجتماع إلى تهدئة أو حل 

للتوتر الحاصل، كما لم تصدر أي �يانات لتوضيح النقاط الرئيسية التي أشعلت االشتباكات.

في ��ف د�ر ال�ور الشرقي وبتا��خ 1 آذار/مارس 2022، فرقت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية (SDF) مظاهرة شع�ية في بلدة 
محيميدة بالرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مدن�ين ا�نين، فيما ُأصيب عنصر من (SDF) أصيب إصابة طفيفة بعد اندالع اشتباكات �ين 
 (SDF) مداخل البلدة وفرضت حظ�ًا للتجوال فيها. شهدت البلدة حالة من التوتر �ين األهالي و (SDF) مجموعة مسلحة والدو��ة، وحاصرت
حيث استقدمت (SDF) تع���ات إلى البلدة في ظل تخوف األهالي من اقتحام البلدة وشن حملة اعتقاالت فيها. وبتا��خ 5 آذار/مارس 
2022، أطلقت قوات النظام والمليشيات اإلي�انية الموالية لها الرصاص على طفلة على الضفة األخرى لنهر الف�ات أ�ناء لعبها مما أدى 
إلى إصابتها في �أسها إصابة حرجة. وتعتبر هذه الحالة الثالثة من نوعها من اعتداءات قوات النظام والمليشيات الموالية لها على أهالي 

الباغوز، حيث سبقها إطالق النار على صيادي أسماك في الف�ات، وقصف بقذيفة هاون ألحد المنا�ل مما أدى لمقتل طفل.

في جنوب سو��ا وبتا��خ 4 آذار/مارس 2022، أعلن الجيش األردني إحباط محاولة تسلل مجموعة من األشخاص واآلليات، قادمة من 
األ�اضي السو��ة إلى األ�اضي األردنية، محملة بكميات ك�يرة من المواد المخدرة. وبحسب ما نقلته وكالة "عمون" األردنية، الخميس 3 
من آذار، عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية، فإن المنطقة العسك��ة الشرقية وبالتنسيق مع األجهزة األمنية 
واآلليات  األشخاص  من  مجموعة  تسلل  محاولة  المسؤولية،  منطقة  ضمن  الخميس،  أمس،  مساء  أحبطت  المخد�ات،  مكافحة  وإدارة 
القادمة من سو��ا، ما أدى إلى ت�اجع األشخاص واآلليات إلى العمق السوري، وبعد عمليات البحث والتفتيش في المنطقة، ُعثر على 
مواد مخدرة، وُحّولت إلى الجهات المختص. ولم يحدد المصدر ط�يعة المواد الُمخدرة التي ُضبطت أو كميتها، إذ أشار فقط إلى أنها 
"كمية ك�يرة". وبدوره، قال فصيل جيش مغاو�ر الثورة (قوات المعارضة)، العامل في منطقة التنف الحدودية مع الع�اق إنه ألقى القبض 
على مجموعة ك�يرة من مهربي المخد�ات خرجوا من الحدود األردنية وحاولوا التوجه إلى مناطق النظام، �وم الجمعة 4 من آذار. وأضاف 

الفصيل أن المجموعة ت�ين أنها دخلت إلى األردن من مناطق سيطرة النظام السوري، مستغلة األحوال الجوية السيئة.
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