
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 15-21 ح���ان/�ونيو 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 21 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 

3,207 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 15-21 ح���ان /�ونيو 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

في شمال غرب سو��ا
 أنفجرت 2 عبوة ناسفة مما أدى إلى مقتل 1 مدني وإصابة 3 مدني.

شمال ش�ق سو��ة
في ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ 17 ح���ان/�ونيو 2022، ُعثر على 
وتم  الهول،  مخيم  من  الثالث  القطاع  في  مقتولتين  ام�أ�ين  ج�تي 
التعرف على أحد الج�تين وهي لمهجرة من محافظة الرقة. وفي ��ف 
دمشق الشرقي، قصف طي�ان مجهول قاعدة عسك��ة لقوات مغاو�ر 
الثورة (قوات المعارضة) المدعومة أم��كيًا في منطقة التنف، و�توجه 
أصابع االتهام إلى القوات ال�وسية في استهداف القاعدة العسك��ة.

في ��ف حلب الشمالي وبتا��خ15 ح���ان/�ونيو 2022، انفجرت عبوة ناسفة م��وعة بسيارة مد�ر أحد المنظمات اإلنسانية (IYD) في 
مدينة الباب مما أدى إلى مقتله. وانفجر لغم من مخلفات الحرب في بلدة قي�اطة التابعة لناحية ج�ابلس مما أدى إلى إصابة 3 أطفال، 
حيث انفجر اللغم أ�ناء جمع األطفال لبعض األعشاب الب��ة. ونفذت م�وحيات �تبع للتحالف الدولي عملية إن�ال جوي في بلدة الحميرة 
التابعة لناحية الغندورة، وصدر �يان عن التحالف الدولي �وضح أن التحالف اعتقل خالل العملية أحد قادة �نظيم الدولة اإلسالمية وأن 
العملية لم تسفر عن وقوع ضحايا. وبتا��خ 18 ح���ان/�ونيو 2022، قصفت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF بالمدفعية الثقيلة 
بلدة عبلة التابعة لناحية الباب مما أدى إلى مقتل 2 مدني وإصابة 6 مدن�ين منهم 4 أطفال، وقصفت بالصوا��خ من ال�اجمات األرضية 

بلدة ح�وان مما أدى إلى إصابة 3 مدن�ين.

في ��ف إدلب الجنوبي وبتا��خ 16 ح���ان/�ونيو 2022، قصفت قوات النظام بأكثر من 40 قذيفة هاون بلدتي 
فطيرة وفليفل. وفي ��ف حماة الشمالي الغربي، قصفت قوات النظام بصا�وخ موجه سيارة مدنية في بلدة 

القاهرة مما أدى إلى إصابة مدني.
وفي ��ف حماة الشمالي وبتا��خ 18 ح���ان/�ونيو 2022، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مدينة ال��ارة 
وبلدات العنكاوي والسرمانية ودو�ر األك�اد والقاهرة وخربة الناقوس وقليد�ن، وأدى القصف إلى إصابة مدني 
14 عامًا في  2022، ا�تحرت طفلة عمرها  21 ح���ان/�ونيو  واندالع ح�ائق ضخمة بالمحاصيل ال��اعية. وبتا��خ 
�إخ�اجها من  �تيجة تهديد أهلها  �ناولها حبوب سامة (حبة غاز)، وذلك  إدلب بعد  بلدة كفرجالس شمال مدينة 

المدرسة في حال كانت عالما�ها متدنية.
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