
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 15-21 تموز /�وليو 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 21 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 

3,282مرة.

خرقًا للهدنة 3,282
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خالل األسبوع الماضيشمال غرب سو��ة

0
مدينة وبلدة 

تعرضت لقصف 
طي�ان حربي

0
ضحايا مدنين 

�تيجة القصف

29
مدينة وبلدة تعرضت 

لقصف بالمدفعية 
والصوا��خ

ج��ح �تيجة القصف11

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

في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 15-21 تموز /�وليو 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

بالمدفعية  النظام  قوات  قصفت   ،2022 تموز/�وليو   20 وبتا��خ  إدلب  محافظة  من  الوسطى  المنطقة  في 
الثقيلة بلدة البارة مما أدى إلى إصابة 10 مدن�ين.

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

إلى إصابة 1 مدني.

في مخيمات شمال غرب سو��ا
 9 حوادث أدت الحت�اق 10 خيمة.

في ��ف حلب الشرقي وبتا��خ 17 تموز/�وليو 2022، دخلت 6 حافالت تحمل 200 عنصر تابع للنظام تالها دخول 6 شاحنات تحمل 
6 دبابات من معبر التا�هة. وتوجهت القافلة العسك��ة إلى خط بلدة الساجور لال�تشار في القرى الحدودية مع الجيش الوطني (قوات 
عربات   8 من  النظام مكون  لقوات  رتل  مّر   ،2022 تموز/�وليو   18 وبتا��خ  �وسيتين.  م�وحيتين  العسك��ة  القافلة  و�افق  المعارضة)، 
عسك��ة �ينها �اجمات صوا��خ ومدفعية وناقالت جند، وعبر الرتل من معبر التا�هة وشوهد على الط��ق الدولي بالقرب من مطاحن 
حدث اق�تال   ،2022 20 تموز/�وليو  العرب. وبتا��خ  ناحية عين  التع���ات لال�تشار في  منبج. وبحسب مصادر المعلومات توجهت هذه 
عشائري في ق��ة عوسجلي صغير غربي مدينة منبج مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثالثة آخ��ن. ودخل رتل عسكري لقوات النظام 
من معبر التا�هة مؤلف من 5 حافالت و4 دبابات برفقة م�وحيتين �وسيتين، وتوجه هذا الرتل إلى قرب ق��ة عون الدادات في ��ف منبج 

الشمالي.

في ��ف د�ر ال�ور الشرقي وبتا��خ 16 تموز/�وليو 2022، رفض قادة مجلس د�ر ال�ور العسكري التابع لما تسمى بقوات سو��ا 
SDF عدة  SDF إرسال مقا�لين إلى مدينة منبج ب��ف حلب الشرقي لمواجهة الهجوم التركي المحتمل. حيث أجرت  الديمق�اطية 
لقاءات خالل األيام الماضية مع قائد مجلس د�ر ال�ور العسكري أحمد الخ�يل (أبو خولة) بهدف الضغط عليه لتجهيز ق�ابة 1,000 مقا�ل 
وإرسالهم إلى منطقة منبج. وفشلت SDF �إقناع الخ�يل بالمشاركة الفعالة في مواجهة أي هجوم جديد للجيش الوطني وتركيا على 
مناطق سيطرة SDF، وجاء رفض مجلس د�ر ال�ور العسكري بضغط من شيوخ العشائر التواجد في مناطق �نتشر فيها قوات النظام، 
حيث أن وجود أبناء عشائر د�ر ال�ور، وخاصة ق�يلتي العكيدات والبقارة في صفوف الجيش الوطني، �اد األمر تعقيدًا. األولوية لدى عشائر 
د�ر ال�ور هي حماية مناطقهم ومحاربة النظام ومواجهة النفوذ اإلي�اني في المنطقة، ال توجيه السالح نحو أبناء عشائر د�ر ال�ور. وتواجه 
SDF صعوبة في تع��ز قوا�ها بمناطق منبج وتل رفعت وعين عيسى بسبب رفض أبناء هذه المناطق المشاركة إلى جانب النظام 

في قتال فصائل المعارضة.

شمال ش�ق سو��ة
في ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ 17 تموز/�وليو 2022، ُعثر على 
الهول.  الصحي ضمن مخيم  الصرف  ام�أة مقتولة في مجرى  جثة 
د�اجة  يستقلون  مجهولون  اختطف   ،2022 تموز/�وليو   19 وبتا��خ 
الحسكة،  الحجر في مدينة  تل  والدته في حي  نا��ة طفل من حضن 
أن  إال  عليهم  الرصاص  إطالق  خالل  من  إيقافهم  المارة  أحد  وحاول 

الخاطفين الذوا بالف�ار مصطح�ين الطفل معهم.

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف


