
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 ٢٢-٣٠ أيلول/ سبتمير ٢٠٢٢

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ ٣٠ 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 

٣,٧٣٤ 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

٣
مدينة وبلدة 

تعرضت لقصف 
طي�ان حربي

١
ضحايا مدنين 

�تيجة القصف

٤٠
مدينة وبلدة تعرضت 

لقصف بالمدفعية 
والصوا��خ

ج��ح �تيجة القصف١٣

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

في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا ٢٢-٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

في ��ف حلب الغربي وبتا��خ 22 أيلول/سبتمبر 2022، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مدينة دارة عزة 
 ،2022 أيلول/سبتمبر   23 وبتا��خ  عمة.  كفر  في  طفل  وإصابة  مدني  مقتل  إلى  أدى  مما  عمة  كفر  وبلدة 
استهدفت قوات النظام بصا�وخ موجه سيارة مدنية في بلدة تد�ل مما أدى إلى إصابة 2 طفل. وفي ��ف إدلب 
الشمالي وبتا��خ 27 أيلول/سبتمبر 2022، قصف الطي�ان الحربي ال�وسي بعدة غا�ات جوية محيط مدينة سرمدا 
مستهدفًا مخيمات النازحين، وأدى القصف إلى تدمير مشفى ومدرسة وإصابة 8 مدن�ين، كما ا�تشرت حالة الهلع 
المدرسي وعاد  الدوام  المدارس  عّلقت  المجاورة، كما  الم�ا�ع  إلى  المخيم وفّر قسم منهم  النازحين في  �ين 
األطفال إلى �يوتهم وسط حالة من الخوف الشديد. وفي ��ف إدلب الغربي. وبتا��خ 30 أيلول/سبتمبر 2022، 

قصف الطي�ان الحربي ال�وسي بعدة غا�ات جوية بلدتي مصي�ين و�ويحة بـ 12 غارة جوية.

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

في ��ف حلب الشمالي وبتا��خ 22 أيلول/سبتمبر 2022، انفجرت د�اجة نا��ة مفخخة في مدينة �اجو مما أدى إلى إصابة 3 
مدن�ين منهم طفل. وبتا��خ 25 أيلول/سبتمبر 2022، سقطت عدة قذائف مدفعية على مدينة عف��ن مستهدفة �وضتين لألطفال في 
مخيم كويت الرحمة دون وقوع خسائر بش��ة، وتؤكد مصادر المعلومات أن مصادر القذائف مناطق �تشارك سيطرتها قوات النظام وما 

.SDF تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية

شمال ش�ق سو��ة
المعلمون  نفذ   ،2022 أيلول/سبتمبر  وبتا��خ22  سو��ا  ش�ق  في 
ال�ور  د�ر  محافظتي  في  التربوية  المجمعات  من  عدد  في  عامًا  اض�ابًا 
والحسكة من أجل تعد�ل ال�وا�ب الشه��ة، وربطها بالدوالر مما يتناسب 
الذا�ية  اإلدارة  أن  يذكر  المواد،  األسعار  وارتفاع  المعيشي  الوضع  مع 
التابعة لما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF ما��ال تو�ع ال�وا�ب 
األم��كي.  الدوالر  مقابل  صرفها  أسعار  تردي  ظل  في  السو��ة  بالليرة 
وطالبوا هيئة التعليم �إصدار ق�ار فوري بوقف تو��ع المنهاج الجديد في 
األهالي  أغلب  أن  حيث  بمدارسهم،  الطالب  ليلتحق  ال�ور  د�ر  محافظة 
غير  تعليمية  مناهج   ،SDF فرض  بسبب  للمدارس  أبنائهم  ارسال  رفضوا 
اليونسيف  منظمة  المعلمون  طالب  كما  األهالي.  قبل  من  مرغوبة 
بالتدخل لمنع SDF، من محاوالت تغ�ير المناهج، حيث أن المدارس في 
محافظة د�ر ال�ور كانت تعتمد مناهج اليونسيف المسّ�ع خالل السنوات 
البكارة  عشيرة  شيخ  �أسهم  وعلى  العشائر  شيوخ  أصدر  كما  الماضية، 

.SDF حاجم البشير" �يانًا برفض المناهج التد��سية التي تفرضها"

في ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ 22 أيلول/سبتمبر 2022، أعلنت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF، إفشالها مخططًا 
ك�ي�ًا لخاليا �نظيم الدولة اإلسالمية النائمة بالهجوم على مخيم الهول، وذلك بتحضير سيارتين مفخختين، حيث تم وضع كمين للخلية 
بالقرب من ق��ة أم فكيك واالشتباك معها، و�تيجة لالشتباك قامت الخلية بتفجير إحدى السيارتين المفخختين، كما قتل ثالثة من عناصر 

الخلية وأصيب أحدهم، كما تم تفكيك السيارة المفخخة الثانية والعثور على خ�ان مجهز بمواد متفجرة َتِ�ن ما يقارب 300 كيلو غ�ام.

في د�ر ال�ور الشرقي وبتا��خ 22 أيلول/سبتمبر 2022، نفذت SDF بدعم من طي�ان التحالف الدولي حملة اعتقاالت في بلدتي 
ال�ر والكسار، و�تج عن الحملة اعتقال عدد من الشبان بعد اشتباكات عنيفة �ين الطرفين، وألقت م�وحيات التحالف الدولي قنابل مضيئة 

في بادية بلدة ال�ويشد في ساعات الفجر األولى دون معرفة األسباب. 

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

إلى إصابة 3 مدني.
.

في مخيمات شمال غرب سو��ا  
خيمة   8 الحت�اق  أدت  حادث   7

وإصابة 1 نا�ح.
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