
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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وحدة إدارة
المعلومات

التطو�ات الميدانية
في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 22-31 أيار/ما�و 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 31 أيار/ما�و 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 

3,156 مرة.
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خالل األسبوع الماضيشمال غرب سو��ة
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�تيجة األعمال العدائية للنظام حلفاؤه في شمال غرب سو��ا

في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 22-31 أيار/أما�و 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

شمال ش�ق سو��ة

في شمال غرب سو��ا، تكبد الم�ارعون في ��ف حلب الشمالي خسائر ك�يرة في محصول الك�ز بسبب موجة 
ضرب  الذي  والصقيع  البرد  بسبب  المواشي  مربي  من  األكبر  القسم  وتض�ر  مواسمهم.  ضربت  التي  الصقيع 
المنطقة خالل العام المنصرم، حيث إن الث�وة الحيوانية مهددة باالنق�اض بسبب تكاليف تر�يتها. و�ؤكد مربو 
المواشي أن التكاليف أكبر بكثير من المنتجات، مما أجبر ق�ابة 60% من المر�ين للتخلي عن ث�وتهم الحيوانية من 
خالل ب�يعها أو نفوق قسم منها. وأصيب 16 مدنيًا منهم 6 أطفال خالل 24 ساعة �تيجة حوادث سير متفرقة، 
وبعض الجرحى بحالة خطرة. وبتا��خ 29 أيار/ما�و 2022، ا�تحرت ام�أة تبلغ 35 عامًا في مدينة دركوش من خالل 

القفز من الطابق ال�ابع.

في ��ف حلب الشمالي الشرقي وبتا��خ 23 أيار/ما�و 2022، أص�بت 
ام�أة وطفلة في ق��ة الحم�ان التابعة لناحية منبج �تيجة انفجار لغم. 
سو��ا  بقوات  تسمى  ما  قصفت   ،2022 أيار/ما�و   29 وبتا��خ 
الديمق�اطية SDF سيارة مدنية في بلدة الحلونجي بصا�وخ موجه مما 

أدى إلى إصابة مدني.

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

إلى إصابة 2 مدني.

في مخيمات شمال غرب سو��ا
خيمة   21 الحت�اق  أدت  حادث   20

وتض�ر 8 خيم.

في ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ 25 أيار/ما�و 2022، حدثت اشتباكات في منطقة �أس العين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني 
باألسلحة الخفيفة والمتوسطة، �ين عشيرتي الموالي والعكيدات (فخد الكرعان)، على خلفية حادثة ثأر، لتنتقل االشتباكات إلى عناصر 
 ،2022 أيار/ما�و   28 العشيرتين. وبتا��خ  أبناء  الوطني من  الجيش  �ين عناصر  إلى حرب شوا�ع  المنطقة وتطورت  الوطني في  الجيش 
6 م�وحيات  التع���ات سرب من الطائ�ات الم�وحية عددها  وصلت تع���ات عسك��ة �وسية إلى مطار القامشلي العسكري، وتضمنت 
باإلضافة لـ 2 طائرة حر�ية مقا�لة، وعدد من المدرعات العسك��ة. وبتا��خ 29 أيار/ما�و 2022، استقدمت قوات النظام تع���ات عسك��ة 
من مدينة القامشلي إلى ��ف مدينة الدرباسية الغربي عند الحدود السو��ة -التركية. وفي ��ف حلب الشمالي، وصلت تع���ات عسك��ة 
للنظام والميليشيات إي�انية الموالية له إلى قرى وبلدات ال��ارة ود�ر جمال وخ��بكه وأ�ين ومرعناز ومطار منغ العسكري ضمن مناطق 
ا�تشار القوات الكردية والنظام شمالي حلب، وتضمنت التع���ات �اجمات صوا��خ ومدافع ثقيلة وناقالت جند وباصات محملة بالمقا�لين، 
حلب  ��ف  في  الوطني)  (الجيش  المعارضة  وفصائل  التركية  القوات  مع  التماس  خطوط  طول  على  العسك��ة  التع���ات  وا�تشرت 

الشمالي.

50 على  الـ  لليوم  الركبان  الحصار على مخيم  النظام السوري �إطباق  2022، يستمر  أيار/ما�و   28 وبتا��خ  في محافظة ��ف دمشق 
التوالي، من خالل منع الشاحنات التجا��ة المحملة بالمواد الغذائية واألدوية من الدخول للمخيم. ويعتمد األهالي على كمية قليلة من 
الخض�وات التي بدأوا ب��اعتها لمواجهة الحصار المطبق على المخيم، يذكر أن عدد سكان المخيم بلغ 70 ألف مهجر في العام 2018، 
2019، وخالل األيام  2022. ولم تصل المساعدات اإلنسانية للمخيم منذ عام  8,000 مهجر خالل العام  وانخفض عددهم إلى حوالي 

القليلة الماضية خفضت منظمة اليونسف كمية المياه المقدمة للمخيم من دولة األردن إلى نصف الكمية.
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