
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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التطو�ات الميدانية
في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 1-7 ح���ان/�ونيو 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 7 ح���ان/�ونيو 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 

3,176 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 1-7 ح���ان /�ونيو 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات
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حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

 SDF الديمق�اطية  سو��ا  بقوات  تسمى  ما  قصفت   ،2022 ح���ان/�ونيو   1 بتا��خ  الشمالي،  حلب  ��ف  في   
بالمدفعية الثقيلة ق��ة جلبل في ��ف ناحية مركز عف��ن. واستهدفت SDF بصا�وخ موجه سيارة مدنية في بلدة 
الحلوانجي مما أدى إلى إصابة 4 مدن�ين منهم 2 طفل كانوا ضمن السيارة. وفي ��ف إدلب الشمالي، انفجر 
مستودع لألسلحة بالقرب من بلدة بابسقا مما أدى إلى تض�ر 17 مخيمًا �تيجة تساقط الشظايا عليها، واندلعت 
ح�ائق ضخمة التهمت أكثر من 19 خيمة وأدت إلى مقتل 3 نا�ح أحدهما ام�أة من ذوي اإلعاقة وإصابة نا�ح، 
نا�ح من مخيما�هم خوفًا من   3,500 405 خيمة. وفّر أكثر من  154 خيمة بشكل كللي، وتض�رت  حيث ُدمرت 
الشظايا. أعلنت و�ارة اإلدارة المحلية وال�يئة التابعة للنظام عن م�اد علني الس�ثمار أشجار الفستق في م�ا�ع 

��ف إدلب الجنوبي، ومن خالل اإلعالن ستعرض أ�اضي المهج��ن في م�اد علني لالس�ثمار.

في شمال غرب سو��ا
انفجرت 3 عبوة ناسفة مما أدى 
 7 وإصابة  مدني   2 مقتل  إلى 

مدني.

في مخيمات شمال غرب سو��ا
خيمة   21 الحت�اق  أدت  حادث   11
وتض�ر 559 خيمة ومقتل 3 نازحين 

وإصابة 6.

3 ح���ان/�ونيو 2022، شهد ��ف حلب الشمالي مظاه�ات مدنّية احتجاجًا على رفع سعر الكيلو واط من الكهرباء وسياسة التقنين 
الكهرباء في كل من مدينتي ما�ع وعف��ن، وأح�ق  بناء  للكهرباء، واقتحم محتجون  الم�ودة   AK Energyو STE تبعها شركتي� التي 
المحتجون األبنية ل�تدخل الشرطة المدنية التابعة للمعارضة وتطلق الرصاص الحي لتف��ق المتظاه��ن. وأدى إطالق الرصاص إلى مقتل 

متظاهر وإصابة آخر، وُعثر على جثة مدني متفحمة �تيجة الني�ان التي أضرمها المتظاه�ون ببناء الكهرباء في مدينة عف��ن.

في ��ف الرقة الشمالي وبتا��خ 1 ح���ان/�ونيو 2022، قصفت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF مدينة تل أ�يض بالصوا��خ 
مما أدى إلى مقتل 4 مدن�ين وإصابة 20 مدني. وبتا��خ 4 ح���ان/�ونيو 2022، وصلت تع���ات عسك��ة ضخمة للقوات ال�وسية إلى 

مطار الثورة (الطبقة). وبتا��خ 6 ح���ان/�ونيو 2022، أرسلت قوات النظام تع���ات عسك��ة لمدينة عين عيسى.

شمال ش�ق سو��ة
خرجت   ،2022 ح���ان/�ونيو   4 وبتا��خ  الشمالي  الحسكة  ��ف  في 
دفعة جديدة من العائالت الع�اقية القاطنة في مخيم الهول عبر قافلة 
األ�اضي  إلى  متوجهة  المخيم  من  أمنية  ح�اسة  برفقة  السيا�ات  من 
الع�اقية، وتضم القافلة األسر الع�اقية ال�اغبة في العودة إلى ديارها 
الثبوتيات  يحملون  شخصًا   600 ق�ابة  تضم  أسرة،   125 عددها  والبالغ 
الع�اقية من نساء وأطفال ورجال. وبتا��خ 6 ح���ان/�ونيو 2022، ا�تحر 
والشاب طالب في  نفسه،  الحسكة من خالل شنق  مدينة  شاب في 
كلية الطب. لم تبلغ غال�ية األ�اضي ال��اعية الم��وعة بمحصول العدس 
وُشّح  الشديد  الجفاف  بسبب  وذلك  العام،  لهذا  الحصاد  مرحلة  بعًال 
5.5 % فقط من المساحات الم��وعة  األمطار. وتؤكد المعلومات أن 
بالعدس في مجمل أ�اضي الحسكة يتم حصادها منذ أسبوع، وأن 31 
بسبب  اإل�تاج  من  بالكامل  خرجت  البعل  بالعدس  م��وع  هكتار  ألف 
الجفاف، ولم �تجاوز مساحات العدس الم�وي الذي بقي صالحًا للحصاد 

1,800هكتا�ًا في عموم أ��اف محافظة الحسكة.

6 ح���ان/�ونيو 2022، في ��ف حلب الغربي، ا�تحر رجل عمره 50 سنة من خالل إطالق الرصاص على نفسه في بلدة أ�ين في ناحية 
األتارب. وفي ��ف إدلب الغربي، ا�تحرت ام�أة في العقد الثاني من العمر ولد�ها 3 أطفال من خالل �ناولها حبوب سامة. وفي ��ف 

حلب الشمالي، ا�تحر شاب في مدينة اع�از من خالل إلقاء نفسه من أحد المباني.
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