
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 1-7 تموز /�وليو 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 7 تموز /�وليو 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 

3,243 مرة.

خرقًا للهدنة 3,243
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 شمال شرق وشمال غرب سوریاالجمهوریة العربیة السوریة
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خالل األسبوع الماضيشمال غرب سو��ة
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ج��ح �تيجة القصف2

�تيجة األعمال العدائية للنظام حلفاؤه في شمال غرب سو��ا

في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 1-7 تموز /�وليو 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

في المنطقة الوسطى من محافظة إدلب وبتا��خ 4 تموز/�وليو 2022، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة 
بلدة معارة التعسان مما أدى إلى مقتل ام�أة وإصابة 2 مدني. وأطلقت قوات النظام المتمركزة في مدينة 
س�اقب رشقات رصاص با�جاه بلدة آفس مما أدى إلى مقتل طفل. وبتا��خ 6 تموز/�وليو 2022، قصف الطي�ان 
الحربي ال�وسي بعدة غا�ات جوية األ�اضي ال��اعية في محيط بلدة بنين والط��ق الواصل �ين بلدتي البارة ود�ر 
سنبل ومدينة سرمين وبلدة آفس. وقصفت قوات النظام بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة محيط بلدة معارة 
النعسان. في ��ف حلب الشمالي، قصفت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF بالصوا��خ من ال�اجمات 

األرضية مدينة اع�از مما أدى إلى إصابة 2 مدني.

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

إلى إصابة 5 مدني.

في مخيمات شمال غرب سو��ا
خيمة    11 الحت�اق  أدت  حوادث   7

وإصابة 2 نازح�ين.

وفي ��ف حلب الشرقي وبتا��خ 7 تموز/�وليو 2022، وصل وفد عسكري من التحالف الدولي (أم��كي ب��طاني فرنسي) إلى مدينة 
منبج، حيث التقى مع مجلس منبج العسكري ثم توجه إلى مركز ما يعرف باإلدارة الذا�ية التابع لما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية 

SDF، وسط مدينة منبج.

شمال ش�ق سو��ة
منعت   ،2022 تموز/�وليو   2 وبتا��خ  الشمالي  الحسكة  ��ف  في 
قوات النظام 6 عر بات عسك��ة أم��كية من دخول بلدة قبور الغ�اجية 
مطار  إلى  وصل   ،2022 تموز/�وليو   4 وبتا��خ  تمر.  تل  لناحية  التابعة 
طائ�ات  خالل  من  �وسي  مظللي  جندي   500 العسكري  القامشلي 
تسمى  لما  اإلعالمي  المكتب  مد�ر  شامي"  "فرهاد  وأكد  �وسية. 
و النظام  �ين  جديد  لتفاهم  الوصول   SDF الديمق�اطية  سو��ا  بقوات 

SDF لصّد أي هجوم تركي محتمل. وأضاف أن 550 جندي من قوات 
النظام وصلوا إلى مناطق SDF بعد تفاهم أولي وتمرك�وا في بلدة 
عين عيسى، إضافة لمدن الباب ومنبج وعين العرب (كوباني). ودخلت 
قافلة عسك��ة لقوات التحالف الدولي تضم أكثر من 80 آلية عسك��ة 
قواعد  على  اآلليات  وتوزعت  الع�اق،  مع  الحدودي  الوليد  معبر  من 

التحالف الدولي في ش�ق سو��ا. 

في ��ف د�ر ال�ور الشرقي وبتا��خ 4 تموز/�وليو 2022، نفذت قوات التحالف الدولي عملية إن�ال جوي في بلدة ال�ر وقتلت شخص 
واعتقلت آخر.

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

https://acu-sy.org/ar/covid-updates/
https://acu-sy.org/ar/periodic_imu_reports/population_movement_in_north_syria/
https://acu-sy.org/ar/periodic_imu_reports/idps_camps_monitoring_study/
https://acu-sy.org/ar/periodic_imu_reports/market_price_index_in_syria/
https://acu-sy.org/ar/periodic_wash_reports/technical-specifications-of-pumping-stations/
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