
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  M٤؛  الدولي 
أن  إال  التماس؛  التصعيد على خطوط  الهدنة وخفض 
هذه  في  المشاركة  عن  توقفت  ال�وسية  القوات 

الدو��ات في منتصف شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠.
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التطو�ات الميدانية
في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا ١-٧ أيلول/ سبتمير ٢٠٢٢

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ ٧ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢

منذ بدء الهدنة حتى هذا التا��خ

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

٢٠٢٠؛ لم يقصف النظام  آذار/مارس   ٥ بتا��خ  النار في محافظة إدلب  بعد أن توصلت �وسيا وتركيا التفاقية هدنة وقف إطالق 
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 ٢ ح���ان/�ونيو ٢٠٢٠؛ 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 

٣,٥٨٩ 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

٠
مدينة وبلدة 

تعرضت لقصف 
طي�ان حربي

٠
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�تيجة القصف

٣٢
مدينة وبلدة تعرضت 

لقصف بالمدفعية 
والصوا��خ

ج��ح �تيجة القصف٢

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

في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا ١-٧ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

في ��ف إدلب الجنوبي وبتا��خ 3 أيلول/سبتمبر 2022، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة الفطيرة 
مما أدى إلى إصابة ام�أة. وفي المنطقة الوسطى من محافظة إدلب وبتا��خ 5 أيلول/سبتمبر 2022، قصفت 
قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة البارة. وحدث انفجار مجهول في من�ل في مدينة بنش مما أدى إلى مقتل 
4 أطفال، ولم تعرف أسباب االنفجار فيما إذا كان نا�جًا عن لغم من مخلفات الحرب أو أنه عبوة ناسفة كانت 

موجودة في المن�ل.

في شمال غرب سو��ا
انفجرت 1 عبوة ناسفة مما أدى إلى 

مقتل 4 مدني.

في مخيمات شمال غرب سو��ا 
خيمة   12 أدت الحت�اق  حادث   12

وإصابة مدني.

شمال ش�ق سو��ة

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

 ،2022 أيلول/سبتمبر   2 وبتا��خ  الغربي  ال�ور  د�ر  ��ف  في 
الطكيحي  ق��ة  على  جوي  إن�ال  عملية  الدولي  التحالف  أجرى 
سابق  قيادي  مقتل  إلى  اإلن�ال  وأدى  البصيرة،  لناحية  التابعة 
بتنظيم الدولة اإلسالمية "مساعد خالوي العو�رة الملقب ابو بكر 
وهرب  الحسبة،  في  قيادي  منصب  يشغل  وكان  الطكيحي" 
التحالف  طي�ان  فاستهدفه  الم�وحية  سماع  عند  السابق  القيادي 
التحالف  نفذ   ،2022 أيلول/سبتمبر   3 وبتا��خ  البادية.  في  المسير 
سو��ا  بقوات  تسمى  ما  مع  بالتعاون  جوي  إن�ال  عملية  الدولي 
الديمق�اطية SDF، في بلدة الشحيل، وأسفرت العملية عن اعتقال 

شخص نا�ح من ق��ة موحسن "يدعى أبو سي��ن".

في ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ 5 أيلول/سبتمبر 2022، عثرت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF على سجن لتنظيم 
الدولة اإلسالمية في مخيم الهول، ووجدت ضمن السجن 3 نساء مقيدات وعليهّن آ�ار التعذيب. وبتا��خ 6 أيلول/سبتمبر 2022، ُأج��ت 
للمرة األولى وبالقرب من المثلث الحدودي السوري- التركي- الع�اقي تد��بات وتط�يقات بالذخيرة الحية، لقوات سو��ا الديمق�اطية 
SDF وقوات التحالف الدولي في قرى الكوج�ات، واستخدم في التد��بات صوا��خ "التاو" وقذائف "اآلر بي جي" و"الكالشينكوف 

"، مع وجود مصفحات ومدرعات عسك��ة أميركية، وهذه هي المرة األولى التي تجري فيها التط�يقات في هذه المنطقة.

في ��ف دمشق الشرقي وبتا��خ 4 أيلول/سبتمبر 2022، أجرى وفد من القوات األم��كية المتمركزة في قاعدة التنف ��ارة إلى 
مخيم الركبان المحاصر، وتعتبر المرة األولى التي يدخل فيها وفد من القوات األم��كية المخيم. 
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