
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 15- 21 شباط/فب�ا�ر 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 21 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 

3,032 مرة.

خرقًا للهدنة 3,032

خرقًا للهدنة
3,032

ضحية
307

ضحية ام�أة
44

ج��ح
749

ضحية طفل
72

 شمال شرق وشمال غرب سوریاالجمهوریة العربیة السوریة

أیلول

٢٠٢١

تشرین األول

٢٠٢١

آب

٢٠٢١

تموز

٢٠٢١

حزیران

٢٠٢١

أیار

٢٠٢١

نیسان

٢٠٢١

آذار

٢٠٢١

شباط

٢٠٢١

تشرین الثاني

٢٠٢١

کانون األول

٢٠٢١

کانون الثاني

٢٠٢٢

١٤٠

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

أعداد الضحايا �تيجة األعمال العدائية للنظام وحلفاؤه خالل العام األخير

أیلول

٢٠٢١
آب

٢٠٢١
تموز

٢٠٢١
حزیران

٢٠٢١
أیار

٢٠٢١
نیسان

٢٠٢١
آذار

٢٠٢١
شباط

٢٠٢١
تشرین األول

٢٠٢١

أعداد الجرجى

أعداد الشهداء

تشرین الثاني

٢٠٢١
کانون األول

٢٠٢١
کانون الثاني

٢٠٢٢

خ�ق الهدنة من النظام السوري خالل العام األخير
٢٠٠

١٨٠

١٦٠

١٤٠

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠



www.acu-sy.orgimu@acu-sy.org وحدة �نسيق الدعم
ASSISTANCE COORDIANTION UNIT

خالل األسبوع الماضيشمال غرب سو��ة
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في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 15-21 شباط/فب�ا�ر 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات
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حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

شمال ش�ق سو��ة

في ��ف حلب الغربي وبتا��خ 15 شباط/فب�ا�ر 2022، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة كفر نو�ان 
 16 وبتا��خ  الشمالي  إدلب  ��ف  وفي  أطفالها.  من  و4  �وجها  وإصابة  وطفلها  ام�أة  مقتل  إلى  أدى  مما 
ترمانين  وبلدة  الدانا  مدينة  �ين  الواصل  الط��ق  الثقيلة  بالمدفعية  النظام  2022، قصفت قوات  شباط/فب�ا�ر 
حلب  ��ف  وفي  ضخم.  ح��ق  ونشوب   4 وإصابة  مدن�ين   4 مقتل  إلى  القصف  وأدى  الما�وت)،  نقل  (ط��ق 
الشمالي، انفجر مقذوف من مخلفات الحرب بالقرب من مدينة جند�رس مما أدى إلى إصابة 3 أطفال؛ وانفجر 
ح�وان  بلدة   (SDF) الديمق�اطية  سو��ا  بقوات  تسمى  ما  وقصفت  للخردة.  األطفال  جمع  أ�ناء  المقذوف 

بالمدفعية الثقيلة.

في ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ 18 شباط/فب�ا�ر 2022، نشب ح��ق في خيمة ضمن القطاع السادس في مخيم الهول مما أدى 
إلى مقتل ام�أة حرقًا. وبتا��خ 21 شباط/فب�ا�ر 2022، سّلم الصحفي "أحمد صوفي" نفسه لالستخبا�ات التابعة لما تسمى بقوات سو��ا 
الديمق�اطية (SDF) بعد أن داهمت (SDF) من�ل الصحفي في ق��ة بانه قصري (في ��ف المالكية) واعتقلت ابنه كرهينة عندما لم تجد 
صوفي، وذلك بهدف الضغط عليه لتسليم نفسه. ونشرت المجموعة المسلحة التي داهمت المن�ل الهلع �ين أف�اد العائلة، حيث فتشت 
(SDF) مقابل  الصحفي أحمد صوفي نفسه الستخبا�ات  العائلة، وبعد ذلك سلم  المن�ل وصادرت أجهزة موبا�ل والبتوب تعود ألف�اد 
التواصل  مواقع  عبر  ب�امجها  تبث  التي   ،ARK لشبكة  م�اسًال  يعمل  صوفي  أن  بالذكر  والجد�ر  كرهينة.  احتجز  الذي  ابنه  عن  اإلف�اج 
االجتماعي و�تبع لحزب الديمق�اطي الكردستاني – سو��ا (أكبر أح�اب المجلس الوطني الكردي المعارض). ويذكر أن (SDF) اعتقلت 
 .ARK باور مال أحمد م�اسل موقع يكيتي ميديا وصبري فخري م�اسل  القامشلي هما  ا�نين من مدينة  الجاري صحف�ين  مطلع الشهر 

واختطف مجهولون طفلة تبلغ 15 سنة في حي الكالسة ضمن مدينة الحسكة.

انفجر   ،2022 15 شباط/فب�ا�ر  ال�ور الشرقي وبتا��خ  في ��ف د�ر 
إلى  أدى  مما  السوسة  مدينة  من  بالقرب  الحرب  مخلفات  من  لغم 
على  الرصاص  نا��ة  د�اجة  يستقلون  مجهولون  وأطلق  طفل.  مقتل 
سو��ا  بقوات  تسمى  ما  عناصر  يتخذها  التي  ال�ر  مياه  محطة 
أحد  مقتل  إلى  أدى  مما  عسك��ة،  نقطة   (SDF) الديمق�اطية 
على  وإي�ان  �وسيا  و�تنافس   .SDF من  عنص��ن  وإصابة  المجهولين 
لكل  تابعة  نفوذ  بمناطق  لربطها  سو��ا،  شرقي  قرى  والء  كسب 
اآلونة  �ين موسكو وطه�ان في  الباردة"  "الحرب  وتصاعدت  منهما. 
األخيرة، بعد اف�تاح الميليشيات اإلي�انية جس�ًا �ربط قرى حطلة وم�اط 
الف�ات،  نهر  ش�ق  والحسينية  والصالحية  والطا�ية  وخشام  ومظلوم 
بمناطق النفوذ اإلي�انية غرب نهر الف�ات منتصف الشهر الماضي، حيث 
تواجدها في  التي كثفت  ال�وسية  القوات  استياء  الجسر  اف�تاح  أ�ار 
تحمل  للطالب  مالبس  ال�وسية  القوات  وزعت  كما  المناطق،  تلك 
محاولة  عن  فضًال  شتوي،  لباس  إلى  إضافة  و�وسيا،  النظام  علمي 
القوات ال�وسية استقطاب وجهاء المنطقة لكسب الحاضنة الشع�ية. 
إال أن الميليشيات اإلي�انية لم تقف ساكنة حيال المحاوالت ال�وسية، 
وردت بتو��ع مواد غذائية على أهالي هذه القرى. وتواصل القوات 
ال�وسية محاوالت السيطرة والتغلغل ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ 
الميليشيات اإلي�انية في سو��ا، عبر استقطاب األهالي والتقرب منهم 
التمدد  إليقاف  محاولة  في  إغا�ية،  مساعدات  تسليمهم  خالل  من 

اإلي�اني المتواصل باأل�اضي السو��ة.

في شمال غرب سو��ا
انفجرت 6 عبوات ناسفة مما أدى 

إلى مقتل 7 مدن�ين وإصابة 9

في مخيمات شمال غرب سو��ا
11حادث أدت الحت�اق 11 خيمة

في ��ف حلب الشمالي وبتا��خ 15 شباط/فب�ا�ر 2022، قصفت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية (SDF) مدينة اع�از بالصوا��خ من 
ال�اجمات األرضية، واستهدف القصف حديقة عامة مزدحمة بالمدن�ين، وأدى القصف إلى مقتل 2 مدني وإصابة 4 مدن�ين. وانفجرت 
عبوة ناسفة م��وعة في حاوية قمامة بالقرب من بناء المواصالت في مدينة اع�از، وأدى االنفجار إلى مقتل 3 مدن�ين وإصابة 6 مدن�ين.

في ��ف إدلب الشمالي وبتا��خ 20 شباط/فب�ا�ر 2022، شهدت مخيمات أطمة احتجاجات ك�يرة بسبب إلغاء الدعم عن عدد ك�ير من 
المستفيد�ن من قبل منظمة الغذاء العالمي WFP. واختطف طفلين في مخيمات أطمة (ذكر ثالث سنوات وأ�ثى سنتين ونصف)، وبعد 
قتلتهما،  التي  الطفلين هي  �وجة عم  أن  بعد  ليت�ين فيما  ُقتال خنقًا،  التعذيب وقد  أ�ار  الطفلين وعليهما  ألقت سيارة ج�تي  أيام  عدة 

واعتقلت القوى األمنية المجرمة ويجري التحقيق معها.
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