
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 8- 15 شباط/فب�ا�ر 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 15 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 

3,025 مرة.

خرقًا للهدنة 3,025

خرقًا للهدنة
3,025

ضحية
301

ضحية ام�أة
43

ج��ح
740

ضحية طفل
71

 شمال شرق وشمال غرب سوریاالجمهوریة العربیة السوریة
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أعداد الضحايا �تيجة األعمال العدائية للنظام وحلفاؤه خالل العام األخير
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خالل األسبوع الماضيشمال غرب سو��ة

0
مدينة وبلدة 

تعرضت لقصف 
طي�ان حربي

6
ضحايا مدنين 

�تيجة القصف

10
مدينة وبلدة تعرضت 

لقصف بالمدفعية 
والصوا��خ

ج��ح �تيجة القصف2

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

في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 8-15 شباط/فب�ا�ر 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

شمال ش�ق سو��ة

بالمدفعية  النظام  2022، قصفت قوات  12 شباط/فب�ا�ر  إدلب وبتا��خ  الوسطى من محافظة  المنطقة  في 
الثقيلة بلدة معارة النعسان مما أدى إلى مقتل 5 مدن�ين من عائلة واحدة منهم طفالن وام�أ�ان، وإصابة رجل 
وام�أة. وانفجر لغم من مخلفات قصف سابق للنظام بالقرب من مدينة تفتناز مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 
ام�أة. وبتا��خ 13 شباط/فب�ا�ر 2022، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة أط�اف بلدة كنصفرة مما أدى 
بقوات سو��ا  تسمى  ما  2022، قصفت  12 شباط/فب�ا�ر  وبتا��خ  الشمالي  حلب  ��ف  مدني. في  مقتل  إلى 

الديمق�اطية SDF أط�اف مدينة ج�ابلس مما أدى إلى إصابة 6 مدن�ين منهم طفالن.

في ��ف د�ر ال�ور الشرقي وبتا��خ 9 شباط/فب�ا�ر 2022، نفذت SDF حملة اعتقاالت فج�ًا عند مدخل مدينة البصيرة، ووقعت اشتباكات 
التحالف  لطي�ان  تحليق  مع  االشتباكات  ت�امنت  أخيه،  وإصابة  مدني  مقتل  إلى  االشتباكات  وأدت  الجميل(الك�يصة)،  وعائلة   SDF �ين 
الدولي. وبتا��خ 10 شباط/فب�ا�ر 2022، تسللت مجموعة من عناصر �نظيم الدولة اإلسالمية إلى مقر SDF في بلدة الشحيل ليًال، وقتلت 
5 عناصر من SDF وأضرمت النار بالمقر قبل ف�ارها. وهاجم مجهولون محطة مياه الكبر في ناحية الكسرة ولم ُتعرف الخسائر، كما هاجم 

مجهولون محطة مياه ذ�بان.

ما  2022، قصفت  9 شباط/فب�ا�ر  وبتا��خ  الشرقي  ��ف حلب  في 
يصل  الذي  الزند�ن  أبو  SDF معبر  الديمق�اطية  بقوات سو��ا  تسمى 
�ين مناطق سيطرة النظام والمعارضة في ��ف ناحية الباب، مما أدى 
الوطني  الجيش  في  (مقا�لين  أشخاص   4 وإصابة  شخص  مقتل  إلى 

التابع للمعارضة).

في جنوب سو��ا وبتا��خ 8 شباط/فب�ا�ر 2022، أحبطت األردن عملية ته��ب حبوب مخدرة (كبتاغون) مخبأة في أحشاء خ�اف حية، كما 
أعلنت إدارة مكافحة المخد�ات قبل عدة أيام أنها أحبطت محاولة ته��ب مليون حبة كبتاغون مخبأة ضمن إطا�ات المركبات. وبتا��خ 11 
شباط/فب�ا�ر 2022، أكد مسؤول في الجيش األردني تمكّن حرس الحدود األردني من احباط محاولة ته��ب كميات ك�يرة من المواد 
المخدرة واألسلحة من سو��ا. حيث أحبط الحرس محاولة ته��ب أكثر من 9 مليون حبة كبتاجون و39 ألف حبة ت�امادول، وأكثر من 7 آالف 

كف من الحشيش وبعض األسلحة.

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

إلى مقتل مدني وإصابة مدني

في مخيمات شمال غرب سو��ا
خيمة   26 الحت�اق  أدت  21حادث 

وإصابة 5 نازحين

في ��ف إدلب الشمالي وبتا��خ 10 شباط/فب�ا�ر 2022، أطلق عناصر هيئة تح��ر الشام النار على ام�أة أ�ناء نقلها وقود التدفئة (غالون 
الم�أة في �أسها مما أدى إلى مقتلها،  الهيئة  البلوط)، وأصاب رصاص عناصر  (بالقرب من معبر د�ر  إلى إدلب  ما�وت) من ��ف حلب 
10 سنوات. و�تيجة لذلك خرجت مظاه�ات مدنية �ندد بممارسات هيئة تح��ر  3 أطفال ال �تجاوز أعمارهم  والم�أة أرملة نازحة ولد�ها 
الشام، وأطقت هيئة تح��ر الشام النار على المدن�ين لتف��قهم مما أدى إلى إصابة طفل. وفي المنطقة الوسطى من محافظة إدلب، 
انهار من�ل مكون من طابقين في بلدة كو��ن (مركز أ��حا) فوق عائلة مكونة من 8 أف�اد (أبو�ن و6 أطفال)، وأدى االنهيار إلى مقتل 
األبو�ن و5 أطفال فيما نجا طفل، وانهار المن�ل بسبب األمطار وان�الق التربة كما أن المن�ل تم بناؤه دون أساسات (أعمدة اسمنتية) وهو 
قديم. وعملت ف�ق الدفاع المدني الحّر على إ�الة األنقاض وا�تشال الجثث من تحتها. وفي ��ف حلب الغربي وبتا��خ 12 شباط/فب�ا�ر 
2022، ضبطت القوى األمنية سيارة كانت تحاول ته��ب مواد مخدرة إلى محافظة إدلب من معبر دارة عزة، وتحتوي السيارة على مليون 

حبة مخدر (كبتاجون).
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