
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 8-14 ح���ان/�ونيو 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 14 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 

3,180 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 8-14 ح���ان /�ونيو 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

في شمال غرب سو��ا وبتا��خ 12ح���ان/�ونيو 2022، دخلت قافلة مساعدات أممية من مناطق سيطرة النظام 
إلى ��ف إدلب عبر معبر ترنبة ضمن آلية "إدخال المساعدات األممية عبر خطوط التماس"، وتعبر هذه القافلة 
الخامسة من نوعها منذ آخر تجديد لق�ار إدخال المساعدات األممية عبر الحدود، وتضم القافلة 14 شاحنة محملة 
بالمساعدات الغذائية. ووقع 15 حادث سير خالل 24 ساعة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال 
 14 وبتا��خ  نساء.  و5  أطفال   3 منهم  إصابة  و17  ام�أة  منهم  وفيات   5 إلى  الحوادث  وأدت  سو��ا،  غرب 
ح���ان/�ونيو 2022، وقعت 5 حوادث سير أدت إلصابة 6 مدن�ين منهم طفل ومقتل 2 مدني. وفي ��ف حلب 
الشمالي، حدث اق�تال عشائري في بلدة الف����ة التابعة لناحية جند�رس �ين نازحين من عشيرة الجمالن ونازحين 

من بلدة عينجارة �تيجة خالف على أرض ��اعية، وأدى االق�تال إلى وقوع 3 ضحايا وإصابة 2 آخ��ن.

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

في ��ف د�ر ال�ور الشرقي وبتا��خ 9 ح���ان/�ونيو 2022، ُقتل طفل وُأصيب طفل آخر بج�وح برصاص دو��ة تابعة لـ SDF استهدفت 
مجموعة من الطالب أ�ناء عودتهم من االمتحانات بالقرب من ضفة نهر الف�ات في ق��ة الشنان التابعة لناحية ذ�بان، وساد توتر ك�ير في 

المنطقة بالت�امن مع استقدام SDF تع���ات عسك��ة إلى الق��ة.

في شمال ش�ق سو��ا، قال الرئيس المشترك لمجلس سو��ا الديمق�اطي التابع لما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF، "��اض د�ار" 
إن قوات SDF ستقا�ل إلى جانب جيش النظام السوري كل من يعتدي على الحدود السو��ة، في إشارة إلى التهديدات التركية بشن 
عملية عسك��ة شمال سو��ا. وأضاف أن SDF ستكون جزًء من جيش النظام بعد التسوية التي ستحصل، ورفعت SDF علم النظام في 
تحليق  بالت�امن مع  إلى مدينة منبج  التا�هة  للنظام من معبر  2022، دخلت حشود عسك��ة  12 ح���ان/�ونيو  تل رفعت. وبتا��خ  مدينة 
طائ�ات م�وحية �وسية في المنطقة، وتمركزت الحشود العسك��ة على خطوط التماس مع فصائل الجيش الوطني (قوات المعارضة 
المدعومة من تركيا) شمالي مدينة منبج، يذكر أن القائد العام لما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية "مظلوم عبدي" اجتمع مع جن�االت 
العملية  لمواجهة  عليها  العمل  يمكن  التي  الخطوات  لمناقشة   SDFو األسد  النظام  من  قيادات  �ين  أخرى  الجتماعات  �إضافة  �وس 
الرئيسية في مدينتي تل رفعت ومنبج للنظام ورفع  SDF تسليم المناطق  التركية. وتفيد المعلومات أن �وسيا عرضت على  العسك��ة 
أعالمه والسماح بدخول أرتال النظام بشكل علني، إال أن SDF أبدت تخوفها من دخول قوات ك�يرة للنظام على مستقبل سيطرتها على 
المنطقة في حال لم تحصل العملية التركية، حيث ال �وجد ا�فاق ُمّلزم يجبر قوات النظام على االنسحاب الحقًا. وأوضحت الشبكة بأن 
والش��ط  السوري،  الوطني  الجيش  التماس مع  مناطق  الق��ب من  الخط  على  للنظام  ونقاط عسك��ة  نشر مخافر  على  وافقت   SDF
الحدودي مع تركيا، ورفع أعالم النظام هناك، �ينما رفضت السماح للنظام بالدخول للمدن الرئيسية كمدينتي منبج وتل رفعت، كما رفضت 
باللباس  منبج  مدينة  أحياء  ضمن  يتجولون   SDF عناصر  أن  المعلومات  وتؤكد  هناك.  الرسمية  الدوائر  على  بالسيطرة  للنظام  السماح 
العسكري الخاص بقوات النظام، في محاولة منهم للتمويه على وجودهم والعمل على ت�وي� خبر انسحابهم من المدينة الحقًا. كما تشير 
المعلومات إلى دخول رتل عسكري للقوات ال�وسية إلى قاعدة السعيدية ب��ف منبج، وتوجه قسم آخر إلى قاعدة السبت في ص��ن، 
بالتوسع في  التماس مع النظام جنوب مدينة منبج خوفًا أن �بادر النظام  SDF عناصرها على الجبهات الق��بة من خطوط  كما تحشد 
مناطق سيطرة SDF مستغًال والء بعض العشائر للنظام، وإمكانية استمالتهم لصالحه، وبالتالي خسارة SDF لهذه المناطق لصالح النظام. 

ونقلت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF  500 معتقًال من سجن منبج إلى سجون الرقة والحسكة.

شمال ش�ق سو��ة
قتل   ،2022 ح���ان/�ونيو   9 وبتا��خ  الشمالي  الحسكة  ��ف  في 
سو��ا  بقوات  تسمى  ما  نفذتها  جوي  إن�ال  عملية  خالل  شخص 
الديمق�اطية SDF بمساندة طي�ان التحالف الدولي على من�ٍل في ق��ة 
عطاهلل التابعة لمدينة الشدادي. وبتا��خ 13 ح���ان/�ونيو 2022، عثرت 
في  ومرمية  مقتولة  ام�أة  جثة  على   SDF لـ  التابعة  االسايش  قوات 
أم  والضحية  الهول  مخيم  من  الخامس  القطاع  ضمن  الصحي  الصرف 

لثالثة أطفال فقدت من المخيم قبل خمس أيام.
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