
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 22-30 نيسان/أب��ل 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 30 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 

3,107 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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حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

شمال ش�ق سو��ة

 SDF الديمق�اطية  سو��ا  بقوات  تسمى  ما  قصفت   ،2022 نيسان/أب��ل   22 وبتا��خ  الشمالي  حلب  ��ف  في 
بالمدفعية الثقيلة مدينة ما�ع مما أدى لمقتل جندي تركي وإصابة 6 آخ��ن واحت�اق عربتهم العسك��ة. وبتا��خ 
 3 منهم  مدن�ين   6 إصابة  إلى  أدى  مما  ما�ع  مدينة  الصوا��خ  ب�اجمات   SDF 2022، قصفت  نيسان/أب��ل   26

أطفال.

تع���ات  2022، وصلت  نيسان/أب��ل   23 ال�ور وبتا��خ  في مدينة د�ر 
عسك��ة جديدة للحرس الثوري اإلي�اني إلى مطار د�ر ال�ور العسكري 
التي �تخذه القوات ال�وسية قاعدة عسك��ة لها في محافظة د�ر ال�ور. 
وشهدت الشه��ن الماض�ين دخول أرتال عسك��ة �تع لمليشيات إي�انية 
إلى مطار د�ر ال�ور العسكري. وتأ�ي هذه التع���ات بالت�امن مع تسليم 
القوات ال�وسية موقعين عسك��ين للقوات اإلي�انية في ظل انخ�اطها 
سو��ا  في  قوا�ها  من  �وسيا  خفضت  حيث  أوك�انيا.  مع  الحرب  في 
تدمر  �وسيا من مطار  انسحاب  إلى  األخبار  أوك�انيا. وتشير  إلى  لنقلها 
ال�وسية  القوات  وسلمت  اإلي�انية.  للمليشيات  وتسليمه  العسكري 
اللبناني  اهلل  حزب  لمليشيا  حمص  ش�ق  لألسلحة  مهين  مستودعات 
وقت  في  إلي�ان  والموالية  السوري  للنظام  التابعة  ال�ابعة  والفرقة 

سابق، ويعتبر مستودع مهين ثاني أكبر مستودع للذخيرة في سو��ا. 

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

إلى مقتل 1 مدني وإصابة 2

في مخيمات شمال غرب سو��ا
7 حادث أدت الحت�اق 7 خيمة 

في مخيمات محافظة إدلب وبتا��خ 23 نيسان/أب��ل 2022، تسمم 100 نا�ح في مخيمات بلدتي أطمة وكللي �تيجة �ناول وجبات 
إفطار (للصائمين) وزعتها أحد المنظمات، وأغلب النازحين الذ�ن تسموا من األطفال والنساء وكبار السّن. وبتا��خ 26 نيسان/أب��ل 2022، 
ُأصيب 20 طفل بحاالت تسمم �تيجة �ناول وجبات إفطار وزعتها إحدى الجهات العاملة في المنطقة. وبتا��خ 28 نيسان/أب��ل 2022، 
سجلت ف�ق الدفاع المدني الحّر 15 حادث سير في شمال غرب سو��ا خالل 72 ساعة، وأدت الحوادث إلى مقتل 5 مدن�ين منهم طفل 

وإصابة 11 مدني منهم 3 أطفال.

أجبر فشل الموسم ال��اعي الم�ارعين في محافظة الحسكة على �يع محاصيلهم لمربي المواشي (الضمان)، وذلك بسبب ضعف نمو 
محصولي القمح والشعير، وفي حال حصادها لن تغطي القسم األكبر من التكاليف. حيث أدى الُشح في األمطار للعام الثاني على 
التوالي إلى تدني إ�تاج األ�اضي التي تعتمد في سقايتها على مياه األمطار (الري البعلي)، كما يتوقف نمو المحاصيل في األ�اضي 
الم�وية على عدد م�ات السقاية والتي كانت قليلة هذا العام بسبب ُشح األمطار وارتفاع تكاليف الري، مما أدى لتض�ر األ�اضي الم��وعة 
لتوفير  المحصول دون حصاده)  ال��اعية (ش�اء  المحاصيل  المواشي لش�اء  بعًال. ويلجأ مربو  الم��وعة  األ�اضي  أقل من  بنسبة  ��ًا، ولكن 
م�اعي لمواشيهم في ظل انعدام الم�اعي وغالء األعالف، حيث تض�ر مربو المواشي أيضًا بسبب انعدام الم�اعي �تيجة ت�اجع الهطوالت 

المط��ة للعام الثاني على التوالي.

في ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ 24 نيسان/أب��ل 2022، ُقتلت ام�أة مهجرة في مخيم الهول على باب خيمتها في القطاع الخامس 
الخاص بالسو��ين. وبتا��خ 29 نيسان/أب��ل 2022، أنهى النظام السوري وما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF الحصار المف�وض 

على حيي الشيخ مقصود واألشرفية في مدينة حلب، وعلى مناطق سيطرة النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وسبق أن خفضت �وسيا من عدد مقا�ليها في مدينة حلب المتمرك��ن عند أط�اف أحياء الحمدانية وفي محيط ك�اج ال�اموسة باإلضافة 
لمنطقتي الجميلية والمشهد. وبتا��خ 24 نيسان/أب��ل 2022، سيطر محتجون على بعض الحواجز العسك��ة التابعة لما تسمى بقوات 
سو��ا الديمق�اطية SDF في ال��ف الغربي لمحافظة د�ر ال�ور على خلفية مقتل شاب من المنطقة برصاص أحد مقا�لي SDF.  وهدد 
المحتجون بالتصعيد في حال لم ُيحاَسب قا�ل الشاب. وتشهد مناطق عشائر الشعيطات شرقي د�ر ال�ور احتجاجات ضد SDF منذ مطلع 
آذار الماضي، لالعت�اض على الوضع المعيشي المتدهور.  و�نفذ SDF عمليات أمنية ب��ف د�ر ال�ور الشرقي الذي يشهد نشاًطا لخاليا 
�نظيم الدولة اإلسالمية، إال أن عمليات االعتقال التي ُ�نفذها تستهدف المدن�ين بشكل ك�ير أيضًا. وفي منتصف آذار الماضي، حاصرت 
SDF قرى السفافنة والعرقوب والم�اشدة والسوسة ب��ف د�ر ال�ور الشرقي ألكثر من عشرة أيام، بالت�امن مع حملة اعتقاالت واسعة، 
على خلفية احتجاجات ضدها شهدتها المنطقة. وبتا��خ 26 نيسان/أب��ل 2022، قصفت SDF قافلة لصها��� النفط في مناطق سيطرة 
النظام في بادية بلدة الشعفة، وأدى القصف إلى احت�اق القافلة المكونة من 10 صها��� ومقتل 4 أشخاص كانوا ضمن القافلة وإصابة 
 SDF إلى مناطق سيطرة النظام عبر نهر الف�ات، حيث يشترك قادة من SDF 9 آخ��ن، وتحمل الصها��� نفط تم ته��به من مناطق سيطرة

في ته��ب النفط بالتعاون مع قوات النظام.
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