
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 آذار/مارس 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 31 آذار/مارس 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 

3,071 مرة.

خرقًا للهدنة 3,071

خرقًا للهدنة
3,071

ضحية
310

ضحية ام�أة
44

ج��ح
761

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

٢٠٢٢

شباط

٢٠٢٢

تشرین الثاني

٢٠٢١

کانون األول

٢٠٢١

کانون الثاني

٢٠٢٢

١٤٠

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

أیلول

٢٠٢١
آب

٢٠٢١
تموز

٢٠٢١
حزیران

٢٠٢١
أیار

٢٠٢١
نیسان

٢٠٢١
آذار

٢٠٢٢
شباط

٢٠٢٢
تشرین األول

٢٠٢١

أعداد الجرجى

أعداد الشهداء

تشرین الثاني

٢٠٢١
کانون األول

٢٠٢١
کانون الثاني

٢٠٢٢

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 آذار/مارس   23 وبتا��خ  الشمالي  حلب  ��ف  في 
بالصوا��خ من ال�اجمات األرضية مدينة اع�از مما أدى إلى مقتل مدني إصابة 7 مدن�ين. وفي ��ف حلب الغربي 
إلى مقتل مدني  أدى  تقاد مما  بلدة  الثقيلة  بالمدفعية  النظام  2022، قصفت قوات  آذار/مارس   24 وبتا��خ 
وإصابة 3 مدن�ين. في ��ف حلب الغربي وبتا��خ 27 آذار/مارس 2022، قصفت قوات النظام بصا�وخ موجه عربة 
عسك��ة تركية بالقرب من مدينة األتارب مما أدى إلى إصابة 2 جندي تركي واحت�اق العربة. وقصفت قوات 
2022، قصفت  آذار/مارس   28 وبتا��خ  إصابة طفل.  إلى  أدى  نو�ان مما  بلدة كفر  بالرشاشات أط�اف  النظام 
قوات النظام بالمدفعية الثقيلة نقطة الم�اقبة التركية في بلدة مكل�يس مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود 
األت�اك. وفي ��ف حلب الشمالي ُج�ح 8 أطفال في مدرسة ق��ة ميركان التابعة لناحية المعبطلي �تيجة شظايا 

مقذوفات من رشاشات ثقيلة ُأطلقت بالقرب من المدرسة، وُأصيب األطفال أ�ناء انص�افهم من مدرستهم.

في شمال ش�ق سو��ا  للعام الثانية على التوالي لم يكمل الطالب 
مناهجهم التعليمية، والسبب في هذا العام هو االض�اب عن العمل من 
قبل المدرسين في عش�ات المدارس مطال�ين ب��ادة �وا�بهم. ويتقاضى 
الديمق�اطية  سو��ا  بقوات  تسمى  ما  سيطرة  مناطق  في  المدرسون 

(SDF) حوالي 260,000 ليرة سو��ة وهو ما يعادل 65 دوال�ًا.
في ��ف حلب الشرقي وبتا��خ 27 آذار/مارس 2022، أنشأت القوات 
حلب،  ش�ق  العرب  عين  مدينة  ب��ف  جديدة  عسك��ة  نقطة  ال�وسية 
وذلك في إطار تع��ز وجودها في المنطقة. وُأنشأت النقطة العسك��ة 
الجيش  مع  األمامية  الجبهة  خطوط  بمحاذاة  كوب�لك  ق��ة  تلة  في 
التركي والجيش الوطني السوري ش�ق مدينة عين العرب. وتأ�ي هذه 
مطار  إلى  ال�وسية،  للقوات  عسك��ة  تع���ات  وصول  بعد  الخطوة 
 4 القامشلي  مطار  إلى  وصلت  كما  الحسكة،  بمحافظة  القامشلي 
من  ومقا�لين  ال�وسية  الشرطة  من  عنص�ًا   80 ونحو  قتالية،  م�وحيات 
ميليشيا فاغنر ال�وسية. وبتا��خ 29 آذار/مارس 2022، فا�ق الحياة شاب 
السبب  معرفة  دون   (SDF) سجون  أحد  داخل  حسن  عرب  ق��ة  من 
الحقيقي للوفاة، في حين أبلغت (SDF) أهل المتوفاة بأنه قد فا�ق 

الحياة �تيجة وقوعه بأحد األنفاق أ�ناء محاولته الهرب من السجن.

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

إلى مقتل 2 مدني

في مخيمات شمال غرب سو��ا
خيمة   23 الحت�اق  أدت  حادث   23

وإصابة 7 نازحين

في محافظة الحسكة  وبتا��خ 22 آذار/مارس 2022، نشب ح��ق في القطاع ال�ابع ضمن مخيم الهول مما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 
3 أشخاص آخ��ن من األسرة نفسها. وبتا��خ 24 آذار/مارس 2022، ا�تحر طفل عمره 17 عامًا من أهالي ناحية الدرباسية باستخدام سكين. 
وشهد مطار القامشلي حالة من التوتر �ين الميليشيات اإلي�انية والقوات ال�وسية، عقب محاولة ميليشيا الحرس الثوري اإلي�اني تجربة 
طائرة مسيرة داخل مطار القامشلي. ومنعت القوات ال�وسية استقدام تع���ات إي�انية، ويذكر أن المليشيات اإلي�انية استقدمت خالل 
اآلونة األخيرة تع���ات عسك��ة إلى عدة مواقع في مدينة القامشلي، ضمن مساعيها لتع��ز تواجدها في مناطق شمال ش�ق سو��ا. 
وبتا��خ 25 آذار/مارس 2022، ُقتل طفل عمره 14 سنة (زك��ا الحسن) �تيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات قصف سابق في ق��ة الحجالت 
ب��ف ناحية الشدادة. وبتا��خ 29 آذار/مارس 2022، أحرقت ام�أة نفسها في مخيم س��كاني الطالئع بالقرب من مدينة الحسكة بعد أن 
صادرت إدارة المخيم خيمتها. وسمعت أصوات انفجا�ات في مخيم الهول وسط استنفار أمني من (SDF) وأنباء عن تمرد خاليا من �نظيم 
الدولة اإلسالمية داخل المخيم. وحّلق الطي�ان الم�وحي للتحالف الدولي على علوِّ منخفض فوق المخيم، وجرى إطالق رصاص ضمن 

المخيم مما أدى إلى مقتل 3 نازحين ضمن المخيم منهم طفل وام�أة وإصابة أكثر من 10 نازحين.

في ��ف الرقة الشمالي، شن التحالف الدولي برفقة دو��ات (SDF) حملة اعتقاالت استهدفت عدد من قيادي (SDF) المتواجد�ن على 
جبهات ��ف الرقة بعد توجيه تهم متعددة لهم. وأدت الحملة إلى اعتقال 6 قياد�ن و12 عنصر من SDF. وسبب االعتقال جاء بعد تورط 
القادة بالعمل مع النظام لت�وي� المواد المخدرة، وته��ب األسلحة، باإلضافة إلى إدخال األسلحة إلى معتقلي �نظيم الدولة اإلسالمية 
الدو��ة  وضبطت  ضخمة.  مالية  مبالغ  مقابل  قياد�ين  �ينهم  التنظيم  سجناء  من  عدد  وته��ب  الحسكة،  مدينة  في  غوي�ان  سجن  في 
العسك��ة كمية ك�يرة من المواد المخدرة داخل مقر األمن العام وسط بلدة عين عيسى، والذي يعرف باسم "زنار". وبتا��خ 22 آذار/مارس 
2022، أعلنت قوى األمن الداخلي (أسايش) التابعة لما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية (SDF) في شمال شرقي سو��ا، ضبط كميات 

من المواد المخدرة كانت معدة للته��ب إلى دول الجوار. 

في ��ف د�ر ال�ور الشرقي حاصرت (SDF) ليومين م�تالين مدينة السوساة وبلدات السفافنة والعرقوب والم�اشدة، واعتلقت عدد من 
المدن�ين منهم طفل ألسباب مجهولة، كما قطعت (SDF) الكهرباء عن هذه البلدات وفرضت حظ�ًا للتجوال. كما يعيش أهالي بلدات درنج 
والم�اشدة واليعقوب والسفافنة ظ�وًفا إنسانية صعبة، وسط صعوبة بتأمين الخبز والطعام والخ�وج من منا�لهم لليوم الخامس على 
التوالي، �تيجة حصار فرضته (SDF) على قرى شرقي د�ر ال�ور. حيث إن مياه الشرب لم تصل إلى منا�ل البلدة بعد إيقاف عمل محطة 
من  مجموعة  إح�اق  بعد  البلدات،  أهالي  على  جماعي  كعقاب  الظ�وف  هذه   (SDF) وفرضت  اإل�ترنت.  قطع  إلى  باإلضافة  المياه، 
المتظاه��ن سيارة عسك��ة تابعة لـ (SDF) في أ�ناء المظاهرة التي شهدتها بلدة درنج للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي والخدمات، 

والتي حاولت SDF فّضها بالقوة.

في ��ف حلب الشمالي وبتا��خ 22 آذار/مارس 2022، عثر األهالي في بلدة كفرة بمنطقة اع�از على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات 
مقتولة خنقًا بعد �وم واحد من فقدانها. وفي ��ف حلب الغربي، عثر األهالي في مدينة األتارب على طفل حديث الوالدة بالقرب من 
أحد مساجد المدينة. وا�تحر شخصين في محافظة إدلب خالل 48 ساعة، ووجد طفل �بلغ من العمر 13 عامًا مشنوقًا في خيمته ضمن 
مخيم كمونة شمالي إدلب. وعثر سكان منطقة �اجو ب��ف حلب الشمالي، على شاب متوفي في أحد البسا�ين، وكان معلقًا من رقبته 
في شجرة. وتجدر اإلشارة إلى أن منطقة شمال غربي سو��ا شهدت خالل الفترة الماضية تصاعدًا في حاالت اال�تحار بسبب الظ�وف 

المعيشية السيئة وانعدام مقومات الحياة والفقر المدقع.
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