
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- 28 شباط/فب�ا�ر 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 28 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 

3,038 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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لقصف بالمدفعية 
والصوا��خ

ج��ح �تيجة القصف5

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

في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 22-28 شباط/فب�ا�ر 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

شمال ش�ق سو��ة

سابق  قصف  من  مقذوف  انفجر   ،2022 شباط/فب�ا�ر   23 وبتا��خ  إدلب  محافظة  من  الوسطى  المنطقة  في 
لقوات النظام على أط�اف بلدة بليون مما أدى إلى إصابة 2 طفل. وفي ��ف إدلب الجنوبي، قصفت قوات 
النظام بالمدفعية الثقيلة بلدتي الفطيرة وسفوهن مما أدى إلى إصابة مدني ومقتل أكثر من 40 خ�وفًا في 
سفوهن. وفي ��ف إدلب الغربي، انفجرت قنبلة من مخلفات قصف سابق للنظام على بلدة عرى القبلي_عدوان 
مما أدى إلى مقتل طفل. وفي المنطقة الوسطى من محافظة إدلب وبتا��خ 27 شباط/فب�ا�ر 2022، قصفت 
استهدف  حيث  مدن�ين،   4 وإصابة  مدني   2 مقتل  إلى  أدى  مما  آفس  بلدة  الثقيلة  بالمدفعية  النظام  قوات 

القصف �وضة لألطفال.

في ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ 23 شباط/فب�ا�ر 2022، اعترض حاجز لقوات النظام ط��ق دو��ة أم��كية ومنعها من الم�ور في 
ق��ة خويلد التابعة لبلدة تل ب�اك (بئر الحلو الوردية) ب��ف الحسكة. وبتا��خ 25 شباط/فب�ا�ر 2022، أرسلت قوات التحالف الدولي تع���ات 
23 شاحنة تحمل معدات ومواد لوجستية إلى  عسك��ة جديدة إلى قواعدها المنتشرة في منطقة شمال شرقي سو��ا، حيث دخلت 
إلى وجهتها  العسك��ة  المدرعات  الشاحنات عدد من  و�افق  الع�اق.  إقليم كردستان  الحدودي مع  الوليد  عبر معبر  شمال ش�ق سو��ا 
النهائية في قواعد التحالف في شمال شرقي سو��ا. ووصلت قبل عدة أيام تع���ات عسك��ة ك�يرة للقوات ال�وسية إلى مطار القامشلي 
ب��ف الحسكة الشمالي الشرقي، وشملت التع���ات ال�وسية 4 عربات عسك��ة وأكثر من 65 مقا�ًال من مرتزقة "فاغنر".  كما تضمنت 
طائرتين من نوع "سوخوي24" قدمت من قاعدة حميميم. وتجدر اإلشارة إلى أن �وسيا بدأت منذ أشهر بتحو�ل جزء من مطار القامشلي 

إلى قاعدة جوية لقوا�ها، وقد هبطت أول طائرة حر�ية �وسية في المطار في نهاية شهر تش��ن األول الماضي.

في ��ف د�ر ال�ور الشرقي  وبتا��خ 22 شباط/فب�ا�ر 2022، دهست 
حطلة  بلدة  في  الحل�ية  دوار  بالقرب  عائلة  �وسية  عسك��ة  عربة 
العائلة  كانت  حيث  الشمالي)،  ال�ور  د�ر  مدينة  مدخل  من  (بالقرب 
تستقل د�اجة نا��ة عندما دهستها العربة ال�وسية مما أدى إلى مقتل 

ام�أة وإصابة �وجها وطفلتها بج�وح بليغة.

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

إلى مقتل مدني وإصابة 2

في مخيمات شمال غرب سو��ا
خيمة   21 الحت�اق  أدت  14حادث 
عواصف  �تيجة  خيمة   2,537 وتض�ر 

مط��ة و��اح شديدة

في ��ف حلب الشمالي وبتا��خ 23 شباط/فب�ا�ر 2022، ألقى الطي�ان الحربي ال�وسي قنابل ضوئية على أط�اف مدينة الباب الغر�ية. 
وبتا��خ 26 شباط/فب�ا�ر 2022، قنصت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية (SDF) مدني أ�ناء صيده األسماك على ضفاف نهر الف�ات 
بالقرب من مدينة ج�ابلس، مما أدى إلى مقتل المدني. وبتا��خ 27 شباط/فب�ا�ر 2022، قصفت SDF بعدة رشقات من مدفع رشاش عيار 
23 مشفى اع�از الوطني مما أدى إلى تض�ر المشفى وإصابة مدني. ووجد شاب منتح�ًا عن ط��ق شنق نفسه في أحد الم�ا�ع بالقرب 

من مدينة عف��ن.

في ��ف إدلب الشمالي ، حدثت عواصف مط��ة و��اح شديدة في الفترة الممتدة �ين 21- 26 شباط/ فب�ا�ر 2022، مما أدى إلى دمار 
 23 للنازحين في الخيم المذكورة. وبتا��خ  1,447 خيمة بشكل جزئي. وتض�رت كافة مواد المأوى  1,090 خيمة بشكل كامل، وتض�ر 
شباط/فب�ا�ر 2022، ا�تحرت فتا�ين نازحتين تقيمان في بلدة الفوعة عن ط��ق �ناولها حبوب سامة (حبوب الغاز)، وتشير المعلومات أن 

سبب اال�تحار هو األوضاع المعيشية الصعبة وما يترتب عليها من ضغوط نفسية.

SDF حملة اعتقاالت  2022، بدأت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية  24 شباط/فب�ا�ر  في ��ف حلب الشمالي الشرقي وبتا��خ 
ك�يرة في مدينة منبج و��فها تستهدف من قام بعملية التسوية والمصالحة مع النظام، حيث اعتقلت SDF أكثر من 40 شخصًا من مدينة 
منبج و��فها.  ومن الجد�ر بالذكر أنه تم اف�تاح مركز للتسوية والمصالحة ألهالي مدينة منبج في مدينة مسكنة الخاضعة لسيطرة النظام.

2022، تجددت المظاه�ات الشع�ية في محافظة د�ر ال�ور، ال�افضة والمنددة  26 شباط/فب�ا�ر  في ��ف د�ر ال�ور الشرقي وبتا��خ 
بسياسة ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية (SDF) التي اهمتها بنهب ث�وات المنطقة. حيث خ�ج أهالي ق��ة العزبة في ��ف د�ر ال�ور 
الشمالي بمظاه�ات حاشدة تطالب SDF �إيجاد حلول جذ��ة لتحسين األوضاع المعيشية المتردية. وقطع المتظاه�ون الطرقات باإلطا�ات 
المشتعلة، ورفعوا شعا�ات مناهضة لسياسة SDF، واحتجاجًا لعدم تو��ع SDF مخصصات األهالي من المح�وقات، باإلضافة لمطالبتهم 
�إطالق س�اح المعتقلين المغي�ين في سجون SDF وطالب المتظاه�ون بتغ�ير الواقع المعيشي والخدمي الذي يعاني منه األهالي، 
والذي �تعمده SDF حيث تهمل تقديم الخدمات للمنطقة، و�ؤكد األهالي أن SDF �تعمد تهميش منطقة د�ر ال�ور الخاضعة لسيطرتها، 

وتحرمها من أدنى الحقوق والخدمات، ت�امنًا مع استم�ار SDF، بنهب ث�وات المنطقة التي تعتبر من أغنى المناطق في سو��ة.
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