
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 ٢٢-٣١ آب/ أغسطس ٢٠٢٢

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ ٣١ آب/ أغسطس 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 

٣,٥٥٧ 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

٤
مدينة وبلدة 

تعرضت لقصف 
طي�ان حربي

٠
ضحايا مدنين 

�تيجة القصف

٦٨
مدينة وبلدة تعرضت 

لقصف بالمدفعية 
والصوا��خ

ج��ح �تيجة القصف١

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

في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا٢٢-٣١ آب/ أغسطس ٢٠٢٢التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

في المنطقة الوسطى من محافظة إدلب وبتا��خ 22 آب/أغسطس 2022، قصف الطي�ان الحربي ال�وسي بـ 8 
غا�ات جوية محيط سجن إدلب غرب مدينة إدلب. وفي ��ف إدلب الغربي، ا�تحر شاب في مدينة بداما من خالل 

إطالق الرصاص على نفسه.

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

إصابة 3 مدني.

في مخيمات شمال غرب سو��ا 
11 حادث أدت الحت�اق 14 خيمة.

شمال ش�ق سو��ة

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

في ��ف حلب الشرقي وبتا��خ 23 آب/أغسطس 2022، دخل 
خمس  من  مكون  ب��طاني)  (أم��كي-  الدولي  التحالف  من  وفد 
القاعدة  إلى  يدخل  الوفد  شوهد  حيث  منبج،  مدينة  إلى  سيا�ات 
العسك��ة التابعة لما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF، في 
مطاحن مدينة منبج وفي مقر المجلس المدني التابع لـ SDF وسط 
المدينة. وبتا��خ 26 آب/أغسطس 2022، أفرجت SDF، عن جميع 
الطالب الذ�ن اعتقلتهم للتجنيد اإلجباري خالل الفترة الماضية من 
لدى  امتحانا�هم  إلج�اء  الذهاب  من  وحرمتهم  حواجزها،  خالل 
من  طالبًا   108 عنهم  المف�ج  الطالب  عدد  وبلغ  النظام،  مناطق 

طالب الشهادة الثانوية وطالب بالجامعة.

2022، قصفت قوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف قاعدة عياش  24 آب/أغسطس  في ��ف د�ر ال�ور وبتا��خ 
العسك��ة والتي تد�رها مليشيا فاطميون التابعة إلي�ان، وأكدت القيادة المرك��ة األم��كية مسؤوليتها عن االستهداف وقالت إنها 
ض�و��ة لحماية األم��ك�ين. ونفذ طي�ان التحالف الدولي عدة غا�ات جوية على مواقع للمليشيات اإلي�انية قرب مدينة المياد�ن. فيما 
قصفت المليشيات اإلي�انية بالصوا��خ من ال�اجمات األرضية حقل العمر النفطي الذي �تمركز به قوات التحالف الدولي ومدينة ذ�بان. 
الحاوي  منطقة  في  اإلي�انية  المليشيات  مواقع  على  جوية  غا�ات  األم��كية  الم�وحيات  نفذت   ،2022 آب/أغسطس   25 وبتا��خ 

ومدرسة اإلرشادية قرب مدينة المياد�ن.

في ��ف الرقة الشمالي وبتا��خ 26 آب/أغسطس 2022، بدأ مجلس الرقة المدني التابع لما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية 
SDF، العمل على إنشاء مخيم جديد شمال ق��ة العدنانية ب��ف الرقة الغربي، بحيث سيتسع المخيم الجديد لجميع المخيمات العشوائية 
المنتشرة في ��ف الرقة والتي �بلغ عددها 58 مخيما. وقالت لجنة الشؤون االجتماعية والعمل في مجلس الرقة المدني إن الهدف 
من المش�وع ضبط و�نظيم نحو 16 ألف عائلة تقطن في مخيمات عشوائية، ضمن 58 مخيمًا في ��ف الرقة. واستهدف مجهولون 

باألسلحة الخفيفة دو��ة �وسية أ�ناء توجهها إلى قاعدة عسك��ة شمال بلدة تل السمن.

في ��ف محافظة القنيطرة وبتا��خ 24 آب/أغسطس 2022، استهدف مجهولون بعبوة ناسفة دو��ة �وسية قرب بلدة الملعقة 
دون معلومات عن وقوع إصابات من عناصر الدو��ة. وفي ��ف درعا الغربي وبتا��خ 25 آب/أغسطس 2022، داهمت قوات النظام 
من�ل عقيد منشق في مدينة نوى (فواز الطياسنة) بحثًا عن ابنه العتقاله، واسفرت المداهمة عن إصابة العقيد فواز، كما نفذت قوات 
النظام حملة اعتقاالت في األحياء الجنو�ية لمدينة نوى مما أسفر عن وقود عدة جرحى من المدن�ين، كما شهدت األحياء الجنو�ية 
النظام بلدة  لمدينة نوى اشتباكات �ين سكان األحياء وقوات النظام مما أدى إلى مقتل عدد من عناصر النظام. وداهمت قوات 

المليحة واعتقلت شخصين من عشائر البدو بعد دهسهم بعربة عسك��ة.
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