
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 22-30 ح���ان/�ونيو 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 30 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 

3,227 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 22-30 ح���ان /�ونيو 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

في مخيمات شمال غرب سو��ا
خيمة   11 الحت�اق  أدى  حادث   11

ومقتل 3 مدن�ين.

في شمال غرب سو��ا
أدى  ناسفة مما  عبوات   5 أنفجرت 
إلى مقتل 1 مدني وإصابة 5 مدني.

شمال ش�ق سو��ة
 23 وبتا��خ  الشمالي  الحسكة  ��ف  في  الهول  مخيم  في 
القدم،  كرة  ملعب  في  مقتولة  ام�أة  على  ُعثر   ،2022 ح���ان/�ونيو 
والضحية مهجرة من بلدة القو��ة التابعة لمحافظة د�ر ال�ور. وبتا��خ 24 
ح���ان/�ونيو 2022، ُأص�بت مهجرة سو��ة برصاصة في ال�أس من قبل 
من  مهجرة  والضحية  المخيم،  من  السادس  القطاع  في  مجهولين 
العالج.  لتلقي  الحسكة  في  مشفى  إلى  ونقلت  حلب  محافظة 
وحاصرت قوات األسايش التابعة لما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية 
أيام، ومنعت دخول  المخيم ألكثر من ثالثة  SDF قطاع األجن�يات في 
سيا�ات الخض�وات والثلج للقطاع، وب�رت األسايش الحصار باندالع أعمال 
شغب في القطاع �تيجة اعتقال الجئة �وسية تقيم في المخيم من قبل 
األسايش. وبتا��خ 25 ح���ان/�ونيو 2022، ُعثر في القطاع الخامس من 
 29 المخيم المخصص للسو��ين على ام�أة ُقتلت بقطع �أسها. وبتا��خ 
ح���ان/�ونيو 2022، ُعثر على جثة رجل مقتول رميًا بالرصاص في القطاع 
للمهج��ن  مخصص  القطاع  هذا  أن  يذكر  الهول،  مخيم  من  السادس 

السو��ين.

في ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ25 ح���ان/�ونيو 2022، نفذت قوات التحالف الدولي عملية إن�ال جوي في حي الع����ة ضمن 
مدينة الحسكة، واعتقلت خاللها شخصًا من من�له، وهو أحد وجهاء ق�يلة الش�ا��ين وتمت العملية بدعم من ما يسمى قوات التدخل 
الس��ع (HAT) التابعة لما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF. وتم تعصيب عيني المعتقل ونقله بواسطة طائرة م�وحية إلى جهة 
مجهولة، وأصيب خالل العملية أبناء المعتقل وعددهم شخصين بج�وح إ�ر إطالق قوات التحالف ثالثة كالب مدربة في داخل المن�ل، كما 
صادرت قوات التحالف من من�ل المعتقل 2 كيلو غ�ام من الذهب، باإلضافة إلى مبالغ مالية كانت موجودة في المن�ل. وُقتل 5 أشخاص 
باق�تال �ين أوالد عمومة في ق��ة غ��لة التابعة لناحية القحطانية شمالي الحسكة والخاضعة لسيطرة SDF، حيث وقع خالف على قطعة 
أرض �ينهم وتطور إلى تبادل إطالق نار �تج عنه خمسة قتلى و11 ج��حًا، وبسبب عدم تدخل SDF لحل المشكلة ناشد أهالي المنطقة 
اق�تال  20 آخ��ن ج�اء  الماضي وج�ح أكثر من  نيسان  8 أشخاص في  الدم. وقتل  ن��ف  بالتدخل لوقف  العر�ية  العشائر  شيوخ ووجهاء 
عشائري في ��ف الحسكة الشمالي نشب �ين عائلتين من عشيرة بني سبعة والتي تقطنان في ق��ة أبو ذو�ل جنوبي مدينة القامشلي، 
واستخدم أف�اد العائلتين األسلحة الرشاشة في االق�تال، وأحرقوا العديد من المنا�ل في ق��تي أبو ذو�ل والعصفو��ة الواقعتين ضمن 
مناطق سيطرة النظام في محافظة الحسكة، وسط دعوات األهالي لتدّخل العشائر األخرى لحل الخالف ووقف االق�تال. وليست هذه 
الحادثة األولى، وفي تش��ن الثاني الماضي ُقتل 5 مدن�ين وأصيب آخ�ون، في ق��ة العمو ب��ف مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، التي 
تسيطر عليها SDF، وذلك بسبب اق�تال عشائري. وسبب االق�تال هو ثأر قديم أحياه شابان أ�ناء مشاجرتهما ليتطور الشجار إلى استخدام 
السالح والقنابل اليدوية �ين الطرفين. وبتا��خ 28 ح���ان/�ونيو 2022، ا�تحر شاب في بلدة تل ب�اك التابعة لناحية بئر الحلو الوردية من 

خالل تفجير نفسه بقنبلة يدوية.

في ��ف حلب الشمالي وبتا��خ 25 ح���ان/�ونيو 2022، ا�تحر طفل �بلغ من العمر 15 عامًا في مدينة عف��ن 
 SDF من خالل �ناول حبة سامة. وبتا��خ 27 ح���ان/�ونيو 2022، قصفت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية
بالمدفعية الثقيلة بلدة البلدق في ��ف ناحية ج�ابلس، وأدى القصف إلى مقتل مدني وإصابة ام�أة. وقصفت 
SDF بالمدفعية الثقيلة بلدة عرب حسين التابعة لناحية الغندورة. وانفجرت سيارتين مفخختين في بلدتي تل علي 
وثلجة التابعتين لناحية غندورة دون وقوع أي خسائر بش��ة. وانفجرت سيارة مفخخة في بلدة شويحة بالقرب من 

بلدة قباسين دون وقوع خسائر بش��ة. 
وفي شمال غرب سو��ا، حدثت عواصف ��اح شديدة في الفترة الممتدة �ين 20- 25 ح���ان/�ونيو 2022، مما 

أدى إلى دمار 19 خيمة بشكل كلي و10 خيم بشكل جزئي دون وقوع خسائر بش��ة.

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف
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