
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- 31 كانون الثاني/ينا�ر 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 31 كانون الثاني/ينا�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 

2,997 مرة.
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أعداد الضحايا �تيجة األعمال العدائية للنظام وحلفاؤه 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 22-31 كانون الثاني/ينا�ر 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

في ��ف الحسكة الشمالي  وبتا��خ 22 كانون الثاني/ينا�ر 2022، فرضت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF طوقًا أمنيًا على 
السجن.  الشدادة، واستمرت االشتباكات في حي غوي�ان ومحيط  ناحية  الدولة اإلسالمية في  �نظيم  المخصص لمعتقلي  الكم  سجن 
وقصفت م�وحيات التحالف الدولي بعدة غا�ات جوية معهد الم�اق�ين الفن�ين الذي �تحصن فيه قوات �نظيم الدولة اإلسالمية مما أدى 
إلى دماره، كما قصفت صوامع القمح. وبتا��خ 26 كانون الثاني/ينا�ر 2022، سيطرت SDF بدعم من التحالف الدولي على سجن الصناعة 
في حي غوي�ان، إال أّن القصف المدفعي تجدد على حي غوي�ان ليًال وسط أنباء عن تواجد خاليا لتنظيم الدولة في الحي. ونفذت قوات 
التحالف الدولي عملية إن�ال جوي في بلدة الحدادية (الع��شة)، وأعُتقل شخصين خالل عملية اإلن�ال. شددت عدة جهات إنسانية على 
12 سنة ومعظمهم  850 طفًال، ال �تجاوز أعمارهم  ي��د عددهم عن  المعتقلين في محافظة الحسكة والذ�ن  ض�ورة حماية األطفال 
معتقلين في سجن غوي�ان. حيث يتعرض األطفال للخطر في ظل االشتباكات الدائرة �ين SDF ومقا�لي �نظيم الدولة اإلسالمية. وأدت 
األحداث العسك��ة إلى ن�وح أكثر من 5,500 عائلة من حي غوي�ان جميعهم من المكون العربي. وهدمت SDF 32 من�ًال في حي غوي�ان 
باإلضافة لمحالت تجا��ة ولم تعرف األسباب. والمنا�ل التي ُهدمت خالية من سكانها بعد أن نزحوا أ�ناء االشتباكات �ين SDF ومقا�لي 

�نظيم الدولة اإلسالمية.

شمال ش�ق سو��ة

في الفترة الممتدة �ين 18- 27 كانون الثاني/ ينا�ر 2022، حدثت عواصف مط��ة وثلجية شديدة في شمال غرب سو��ا، 
وبحسب قطاع إدارة و�نسيق المخيمات CCCM تم اإلبالغ عن 293 حادثًا (162 عواصف ثلجية، و117 فيضانات، و14 ��اح 
121 موقعًا في محافظة حلب، و172 موقعًا في محافظة  شديدة) ضمن مواقع النازحين في شمال غرب سو��ا، منها 
إدلب، وتحديدًا في مناطق عف��ن وع�از وحارم.  و�تيجة هذه العواصف 939 خيمة دمرت بشكل كامل فيما تض�رت 9,570 
خيمة بشكل جزئي، وتض�ر 57,008 نازحًا يسكنون هذه الخيم كما تض�رت مواد المأوى لهذه العائالت. وفي مخيمات ��ف 
2022، فا�ق الحياة طفل نا�ح في مخيم �وغرة بالقرب من مدينة ج�ابلس  22 كانون الثاني/ينا�ر  حلب الشمالي وبتا��خ 
بسبب البرد الشديد. وبتا��خ 31 كانون الثاني/ينا�ر 2022، فارقت الحياة طفلة حديثة الوالدة �تيجة البرد الشديد في مخيم 
ناسفة م��وعة  انفجرت عبوة   ،2022 الثاني/ينا�ر  30 كانون  وبتا��خ  الشمالي  ��ف حلب  الباب. وفي  األ��ق قرب مدينة 
بسيارة رئيس المجلس المحلي لناحية �اجو، وأدى االنفجار إلى إصابة أحد أبناء رئيس المجلس المحلي إصابة بليغة أدت إلى 

بتر أط�افه، فيما نجا رئيس المجلس المحلي من محاولة االغتيال.

في ��ف د�ر ال�ور الشرقي وبتا��خ 23 كانون الثاني/ينا�ر 2022، شهدت الحواجز العسك��ة التابعة لـ SDF في مدينة الصور وبلدتي 
جاسمي ومعيجيل هجومًا عنيفًا من مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم الدولة اإلسالمية. فيما استقدمت SDF تع���ات عسك��ة لتكثيف 

الح�اسة في محيط سجن الصور.

في شمال ش�ق سو��ا وبتا��خ 25 كانون الثاني/ينا�ر 2022، أعاد 
(سيمالكا)  خابور  وفيش  الوليد  معبري  فتح  الع�اق  كردستان  إقليم 

أمام الحركة التجا��ة، وبدأت الشاحنات التجا��ة دخول ش�ق سو��ا.

في ��ف حلب الشمالي الشرقي وبتا��خ 28 كانون الثاني/ينا�ر 2022، ُعثر على طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مقتولة بأداة حادة 
وملقاة في حاوية للقمامة في مدينة منبج، بعد البحث والتحقيق من قبل السلطات المحلية ت�ين أن المجرم هو أخاها وهو مدمن على 

تعاطي المواد المخدرة، وتم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات المحلية.

في شمال غرب سو��ا
انفجرت 5 عبوات ناسفة مما أدى 

إلى مقتل 4 مدني وإصابة 10

في مخيمات شمال غرب سو��ا
خيمة   38 الحت�اق  أدت  حادث   18
العواصف  ودمرت  نا�ح،   14 وإصابة 

المط��ة والثلجية 10,509 خيمة.
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