
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 ٨-١٤ تش��ن األول/أكتوبر ٢٠٢٢

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ ١٤ تش��ن األول/أكتوبر 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 

٣,٨٣٣ 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

٢
مدينة وبلدة 

تعرضت لقصف 
طي�ان حربي

٢
ضحايا مدنين 

�تيجة القصف

٤٧
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��ا ٨-١٤ تش��ن األول/أكتوبر ٢٠٢٢التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات
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في ��ف حلب الغربي وبتا��خ 10 تش��ن األول/أكتوبر 2022، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محيط 
مخيم المحسنين (كفر نبل) في بلدة با�بو مما أدى لتض�ر بعض خيم النازحين، كما قصفت قوات النظام بلدة 
األبزمو مما أدى لمقتل طفل عمره 17 سنة وام�أة. وفي ��ف إدلب الغربي وبتا��خ 11 تش��ن األول/أكتوبر 
2022، قصف الطي�ان الحربي ال�وسي بعدة غا�ات جوية مدجنة في بلدة الزعينية مما أدى إلى دمار المدجنة 
بشكل كامل ومقتل كافة الدواجن ضمنها. وفي ��ف حماة الشمالي الغربي، قصف الطي�ان الحربي ال�وسي 

بعدة غا�ات جوية بلدة القرقور.

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

في ��ف حلب الشمالي وبتا��خ 12 تش��ن األول/أكتوبر 2022، حدثت اشتباكات �ين فصائل المعارضة في ناحية جند�رس مما 
أدى إلى ن�وح عدد من سكان المخيمات في منطقة عف��ن وبلدة أطمة، وبدأ االق�تال بعد ا�هامات وجهت إلى مقا�لين من فرقة 
نوا�ه  الشامية  الجبهة  تشكل  والذي  الثالث  الفيلق  استنفار  إلى  أدى  ما  وهو  الباب،  مدينة  إعالمي في  ناشط  مقتل  الحمزة في 
األساسية، بهدف تفكيك فصيل الحم�ات والسيطرة على مدينة الباب. وتصاعدت االشتباكات بعد وصول فصيل العمشات (السلطان 
سليمات شاه) دعمًا لفرقة الحم�ات ضّد الفيلق الثالث. ثم أرسلت قوات تح��ر الشام أرتاًال عسك��ة لدعم فصيلي العمشات والحم�ات 
ضّد الفيلق الثالث، وأدت االشتباكات إلى قطع كافة الط�ق الواصلة �ين محافظة إدلب ومنطقة عف��ن، كما أدت إلى مقتل 2 ام�أة 
نازحة وطفل وإصابة 28 نا�ح منهم 5 نساء. وبتا��خ 14 تش��ن األول/أكتوبر 2022، توصلت الفصائل المتنازعة متمثلة بهيئة تح��ر الشام 
والفيلق الثالث إلى ا�فاق لوقف إطالق النار، إال أن الفيلق الثالث نقض االتفاق فور نشره على مواقع التواصل االجتماعي، حيث رفض 
قادة من الفيلق الثالث وخصوصًا من جيش اإلسالم االتفاق، مما أدى إلى عود القصف واالشتباكات في محيط بلدة كفر جنة، وقد 
وصفت هذه االشتباكات والقصف بأنها األعنف منذ بدء الخالف. وأعلنت الحكومة المؤقتة عدم وجود أي مظاهر مسلحة في مدينة 
تش��ن   13 وبتا��خ  المدينة.  ضمن  األمنية  الجوانب  كافة  على  تشرف  المؤقتة  للحكومة  التابعة  المدنية  الشرطة  وأن  عف��ن، 
األول/أكتوبر 2022، قصفت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF مخيم كويت الرحمة بالقرب من مدينة عف��ن، مما أدى إلى 

مقتل 2 نا�ح وإصابة 3 نازحين.

شمال ش�ق سو��ة

في مخيمات شمال غرب سو��ا  
6 حادث أدت الحت�اق 8 خيمة.

في ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ 8 تش��ن األول/أكتوبر 2022، 
تعرضت قاعدة عسك��ة للتحالف الدولي في مدينة رميالن إلى قصف 
 11 وبتا��خ  أي ضحايا.  وقوع  عن  الهجوم  يسفر  ولم  مجهولة،  بصوا��خ 
التحالف الدولي في سو��ا أكثر من  2022، أرسل  تش��ن األول/أكتوبر 
إلى  باإلضافة  لوجستية  وإمدادات  بأسلحة وذخائر  100 شاحنة محملة 
قواعد  نحو  ا�جهت  دبابات،  وحامالت  متطورة  نوعية  وأسلحة  صوا��خ 

القوات األم��كية المنتشرة في شمال سو��ا.

وفي ��ف حلب الشرقي وبتا��خ 10 تش��ن األول/أكتوبر 2022، داهمت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF ق��ة عون 
الدادات شمالي مدينة منبج، واعتقلت 16 شابًا بتهمة الته��ب والتعامل مع الجيش الوطني (قوات المعارضة في شمال حلب)، وأ�ناء 
االعتقاالت حدثت اشتباكات مع األهالي وقد أدت االشتباكات الى إصابة 7 عناصر من SDF ومقتل شخصين من أهالي الق��ة، بعدها 

فرضت SDF حظ�ًا للتجول على الق��ة ومنعت األهالي من الدخول والخ�وج.

في ��ف د�ر ال�ور الشرقي وبتا��خ 10 تش��ن األول/أكتوبر 2022، قصف طي�ان مجهول موقعين للحرس الثوري اإلي�اني، بالقرب 
من قاعدة اإلمام علي جنوب مدينة البوكمال، حيث يستخدم الحرس الثوري اإلي�اني الموقع كمستودع للسالح، والموقع الثاني ضمن 
سو��ا  بقوات  تسمى  ما  مع  بالتعاون  الدولي  التحالف  قوات  نفذت   ،2022 األول/أكتوبر  تش��ن   13 وبتا��خ  البوكمال.  مدينة 

الديمق�اطية SDF، عملية إن�ال جوي في بلدة حواي� شرقي، وأسفرت العملية عن اعتقال شخص من ذوي اإلعاقة.

في ��ف الرقة الشمالي وبتا��خ 10 تش��ن األول/أكتوبر 2022، قصف طي�ان التحالف الدولي شخص يقود د�اجة نا��ة في بلدة 
حمام التركمان بثالث صوا��خ مما أدى إلى مقتله.
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