


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركز حرمون للدراسات املعارصة

عنى بإنتاج الدراسات والبحوث حول املوضوعات السياسية 
ُ
مؤّسسة بحثية مستقلة، ال تستهدف الربح، ت

واملجتمعية والفكرية املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر في سورية وسيناريوهات تطوره، 
وتهتم بتعزيز أداء املجتمع املدني، وتنمية الوعي الديمقراطي وقيم املواطنة املتساوية وحقوق اإلنسان. وهو 

إحدى مؤسسات املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في الدوحة.

مرصد حرمون:

والعسكرية  السياسية  في سورية، من جوانبه  الصراع  واقع  في  التغيرات  أهّم  يرصد »مرصد حرمون« 
واالقتصادية واملعيشية واالجتماعية، في مختلف األطراف واملناطق، بغية خلق معرفة مواكبة تساعد 
الباحثين وتمّد صانعي القرار بصورة عن أهّم التطورات، ويستقي املرصد معلوماته من مصدر رئي�سي هو 

راصدو مركز حرمون امليدانيون، ومن مصدر ثانوي هو املصادر املفتوحة املوثوقة املتاحة للجمهور.
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خالصة أولّية للرصد العسكري واألمني على األرض السورية:

في شهر الرصد الحالي )شباط/ فبراير(، لم يكن هناك تغيير في حدود مناطق النفوذ للقوى املتصارعة في 
سورية، وبقيت خطوط التماس ثابتة، مع انخفاض وتيرة االشتباكات وعمليات القصف في معظم املناطق، 
في حين ارتفع عدد الضحايا، قياًسا بالشهر املا�ضي، بسبب ارتفاع عدد القتلى في درعا من جراء عمليات 

االغتيال املتزايدة.

ومع انشغال روسيا بحربها على أوكرانيا؛ تراجعت وتيرة عمليات الطائرات الحربية الروسية في سورية، 
تابعة للقوات  نّفذتها مروحيات  التي  وكان الحدث العسكري األبرز خالل شباط هو عملية اإلنزال الجوي 
تل في العملية زعيم )تنظيم 

ُ
األميركية، فجر الخميس 3 شباط، على منزل في قرية أطمة شمال إدلب، حيث ق

الدولة اإلسالمية/ داعش( عبد هللا قرداش، امللقب بـ »أبو إبراهيم الهاشمي القر�ضي«، وقد أسفرت العملية 
عن مقتل 13 شخًصا على األقل، بينهم ستة أطفال وأربع نساء.

االحتالل  جيش  وواصل  والسويداء،  درعا  محافظتي  في  األمني  الفلتان  وتيرة  تزايدت  آخر،  صعيد  على 
باملقابل  وتراجعت  إيران،  من  املدعومة  وامليليشيات  السوري  النظام  لجيش  مواقع  استهداف  اإلسرائيلي 
املواقع  عديد  في  تغيير  أي  ُيسّجل  ولم  سورية،  في  إيران  من  املدعومة  للميليشيات  العسكرية  األنشطة 

العسكرية األميركية والروسية والتركية وعتادها خالل شهر الرصد الحالي.

القوات األميركية على األرض السورية

وّجهت الواليات املتحدة ضربة قوية إلى جهود تنظيم )داعش( الساعي إلعادة بناء نفسه، بعد هزيمته 
د فيه 

ّ
2019، فقد أصدر البيت األبيض بياًنا فجر يوم 3 شباط أك في معارك شرق سورية في آذار/ مارس 

تنفيذ قوات أميركية خاصة عملية عسكرية في منطقة أطمة شمال إدلب، أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم 
“الدولة اإلسالمية”، عبد هللا قرداش، امللقب بـ”أبو إبراهيم الهاشمي القر�ضي”، وأسفرت العملية عن مقتل 

13 شخًصا على األقل، بينهم ستة أطفال وأربع نساء.

من  السوري  النظام  هّجرهم  نازح  مليون  من  أكثر  ومنهم  املنطقة،  أهالي  مخاوف  العملية  أثارت  وقد 
مختلف مناطق سورية، من خطورة اعتبار مناطق إدلب مأًوى لقادة التنظيم املتطرف، وال سيما أن الزعيم 
في مناطق  الخاصة  للقوات األميركية  إنزال  في عملية  تل هو اآلخر 

ُ
ق البغدادي،  أبو بكر  للتنظيم،  السابق 

إدلب، عام 2019.

ولم يسّجل راصدو مركز حرمون أّي تغيير في عديد انتشار القوات األميركية في سورية ومواقعها، خالل 
شهر شباط، باستثناء نشر الجيش األميركي مزيًدا من مركبات »برادلي« القتالية »M2A3«، في شمال شرقي 
سورية الخاضعة لسيطرة ميليشيا )قسد(، إال أّن قوات التحالف الدولي، وهي في معظمها قوات أميركية، 
نّفذت عملية إنزال جوي، بدعم من مشاة ميليشيا »وحدات حماية الشعب« الكردية، استهدفت مطلوبين 
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9 شباط، أسفرت عن مقتل شخص، واعتقال ثالثة  في  الزور،  في مدينة البصيرة شرقي محافظة دير  لها 
آخرين.

القوات التركية على األرض السورية

تركزت عمليات الجيش التركي في سورية، خالل شهر شباط، وال سيما في األسبوع األول منه، على هجمات 
بالطائرات املسّيرة استهدفت مواقع مليليشيا حزب العمال الكردستاني، في مناطق متفرقة في الحسكة ومواقع 
أخرى شرقي حلب، وفي الرقة شمال شرقي سورية، بالتزامن مع عشرات الغارات املماثلة في العمق العراقي. 
وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، في 5 شباط، إن تركيا نّفذت عملية جوية عسكرية »مؤثرة جًدا« 
بمشاركة نحو 60 مقاتلة، في إطار عملية »نسر الشتاء« شمالي العراق وسورية، ضّد ميليشيا حزب »العمال 

الكردستاني«، وميليشيا »وحدات حماية الشعب«.

القوات الروسية وميليشياتها على األرض السورية

التقى وزير الدفاع الرو�ضي سيرغي شويغو، في سورية، في 15 شباط، رئيَس النظام السوري بشار األسد، 
موفًدا من الرئيس الرو�ضي فالديمير، وذلك في أثناء تفقد شويغو سير مناورات البحرية الروسية في البحر 
املتوسط، ومع انشغال روسيا بالتحضيرات املكثفة لغزو أوكرانيا منذ بداية شباط، لم تسّجل حركة القوات 
ا كبيًرا، باستثناء تمركز مقاتالت »MIG-31K« وقاذفات »TU-22M3«، في قاعدة 

ً
الروسية في سورية نشاط

»حميميم«، بالتزامن مع رسو 6 سفن إنزال كبيرة تابعة ألسطولي بحر الشمال والبلطيق في ميناء طرطوس، 
في 4 شباط، في إطار املناورة البحرية الروسية.

وعززت القوات الروسية مواقع ميليشيا الفرقة 25 )مهام خاصة(، التي تدعمها روسيا ويقودها العميد 
سهيل الحسن امللّقب بـ »النمر«، في محور »السخنة -كوم« في البادية السورية.

شباط،  شهر  خالل  ا، 
ً
ملحوظ تراجًعا  سورية  في  الروسية  الحربية  الطائرات  عمليات  وتيرة  وشهدت 

قرية  أطراف  على  الدواجن  لتربية  مزرعة  استهداف  أبرزها  كان  متقطعة،  قصف  عمليات  على  واقتصرت 
 على أطراف قرية الرامي جنوبي إدلب، في 3 شباط، واستهداف مناطق متفرقة ُيرجح أنها 

ً
كفرشاليا، ومنزال

تأوي مقاتلين من تنظيم الدولة في شرقي دير الزور.

الدفاع  تدريبات لوحدات  النظام، أجرى عسكريون روس  لتعزيز قدرات جيش  إطار جهود روسيا  وفي 
الجوي التابعة لقوات النظام السوري، على كيفية استخدام أنظمة الصواريخ »ستريال2-« املحمولة.

وُسّجل دخول وفد عسكري رو�ضي على خط االحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء، خالل شهر 
شباط، التقى محافظها ورئيس فرع »أمن الدولة«.
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القوات اإليرانية وميليشياتها على األرض السورية

للشهر الثالث على التوالي، سّجل راصدو حرمون تراجًعا في التحركات العسكرية للميليشيات املدعومة 
سجل عمليات قتالية أو تعزيزات ملواقع امليليشيات خالل شهر شباط، في حين 

ُ
من إيران في سورية، ولم ت

»لواء  لـ  تابعين  إحداها خمسة عناصر  في  تل 
ُ
ق متفرقة،  لهجمات  امليليشيات  لهذه  تابعة  دورّيات  تعرضت 

شرقي  البادية  بمنطقة  لهم  تمشيط  عملية  أثناء  في  أر�ضي  لغم  انفجار  نتيجة  إيران،  من  املدعوم  الباقر« 
سورية.

الحدود السورية العربية 

بعد تغيير الجيش األردني قواعد االشتباك على الحدود السورية، من جراء ارتفاع عدد عمليات تهريب 
الثاني، تمرينات للقوات العسكرية  املخدرات على الحدود؛ أجرى الجيش األردني، بحضور امللك عبد هللا 
الخاصة بسيناريو يحاكي »القضاء على املهّربين والعناصر اإلرهابيين«، في 21 شباط، وكان العاهل األردني 
قد وّجه في 14 شباط رسالة إلى قوات حرس الحدود األردنية مع سورية، مشيًدا بدورها في التصّدي لعمليات 

تهريب املخدرات ومحاوالت تسلل املهربين.

وفي لبنان، دعا الجيش اللبناني األمَم املتحدة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل، لكبح استخدام املجال 
الجوي اللبناني لقصف مواقع لجيش النظام وامليليشيات املدعومة من إيران في األرا�ضي السورية.

العمليات اإلسرائيلية على األرض السورية

تجّددت عمليات قصف جيش االحتالل اإلسرائيلي في سورية، في شهر شباط، وسجلت 4 عمليات قصف 
تل فيها عدد من جنود النظام السوري، حيث قصف جيش االحتالل اإلسرائيلي بعض النقاط 

ُ
إسرائيلية ق

17 شباط، بصواريخ »أرض-  في  الجيش اإلسرائيلي،  استهدف  9 شباط، كما  في  في محيط مدينة دمشق، 
أرض«، بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوبي دمشق. وقصف الجيش اإلسرائيلي، في 23 و24 شباط، 
الرصد  نقاط  بينها  سورية،  جنوبي  القنيطرة  محافظة  محيط  في  النقاط  بعض  أرض«   - »أرض  بصواريخ 
واملراقبة التابعة لـ »اللواء 90« بريف القنيطرة األوسط، في بلدة رويحينة املحاذية للشريط الحدودي مع 

الجوالن، ومواقع عدة في بلدة زاكية في ريف دمشق.
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قوات النظام السوري

تواصل الفلتان األمني في مناطق الجنوب السوري، في كل من درعا والسويداء، في حين تراجعت عمليات 
قصف جيش النظام ملواقع في الشمال السوري، وشهد شهر شباط تفجيرين لحافالت عسكرية في حمص 
تل 

ُ
ودمشق، قتل فيهما عدد من الجنود وأصيب آخرون، من دون معرفة الجهة التي نفذت الهجومين، كما ق

طّيار وعنصر وضابطان من جيش النظام في سقوط مروحية في الالذقية، وفي هجوم آخر في حمص.

فقد سجلت عمليات اغتيال واستهداف لقادة من فصائل التسوية، وعناصر عسكريين وأمنيين تابعين 
تل شخص وأصيب آخران، باستهداف سيارة تابعة ألحد أعضاء »الجنة 

ُ
للنظام السوري في درعا، حيث ق

في درعا  أربعة أشخاص  تل 
ُ
ق الغربي، كما  الشمال  املتاخمة ملدينة درعا من جهة  بلدة عتمان  في  املركزية« 

على إثر عمليات استهداف في مناطق متفرقة من املحافظة، بينهم عامل في القطاع الطبي، إضافة إلى اثنين 
تل القيادي السابق في لواء »أهل العزم« التابع للجيش الحر، جمال شرف 

ُ
من حملة بطاقة »التسوية«. وق

ناسفة بسيارة  انفجرت عبوة  في حين  في مدينة نوى شمالي درعا،  الزين«، على يد مجهولين  بـ »أبو  لقب 
ُ
امل

القيادي بـ »األمن العسكري« شادي بجبوج، ما أدى إلى مقتله بعد إصابته بجروح خطرة.

وواصلت قوات النظام عمليات اعتقال ومالحقة مطلوبين أمنيين، في درعا، حيث اعتقلت قوات النظام 
السوري، في 8 شباط، أربعة أشخاص بينهم عناصر تابعون لـ »اللواء الثامن« املدعوم من روسيا، في بلدة 
خربة غزالة بريف درعا الشرقي، كما داهمت قوات »األمن العسكري« التابعة للنظام السوري، مدعومة 
بعناصر من ميليشيات محلية، منازل مدنيين في بلدة الطيبة بريف درعا الشرقي، واعتقلت عدًدا من أبنائها.

15 شباط، من جّراء  11 عنصًرا من قوات النظام، وإصابة أربعة آخرين، في  وشهد شهر شباط مقتل 
تل جندي 

ُ
استهداف حافلة »مبيت« على الطريق الواصل بين محافظة حمص وبلدة مهين شرقي حمص، وق

في قوات النظام السوري، وجرح 11 شخًصا آخرين، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بحافلة »مبيت« أخرى في 
العاصمة دمشق، بالقرب من دوار »الجمارك«.

أثناء محاولتهم  في  السوري شخًصا،  للنظام  التابع  العسكري«  الزور، قَتل عناصر من »األمن  وفي دير 
املداهمة  أثناء  في  جرى  حيث  اإلجبارية،  العسكرية  الخدمة  عن  املتخلفين  الشبان  من  مجموعة  اعتقال 
دير  بلدة صبيخان شرقي  في  النظام،  لقوات  الرديفة  الوطني«  »الدفاع  ميليشيا  اشتباك مع مجموعة من 

الزور.

تل ضابطان طياران من ضباط مطار »الشعيرات«، في 15 شباط، على إثر استهدافهما من مجهولين 
ُ
وق

صيب ثالثة آخرون 
ُ
تل طيار وعسكري آخر من قوات النظام السوري، وأ

ُ
بعد خروجهما من املطار، كما ق

بسقوط مروحيتهم في أراض زراعية شرقي مدينة الالذقية.

حكومة  سياسات  على  اعتراًضا  السويداء،  محافظة  في  الشعبية  االحتجاجات  تجددت  السويداء،  وفي 
النظام السوري، التي أدت إلى تدهور الوضع املعي�ضي واألمني والخدمات في مختلف املحافظات السورية، 
تل مدني برصاص قوات األمن خالل 

ُ
وتزامن ذلك مع استمرار استقدام تعزيزات عسكرية إلى املحافظة، وق

مصادمات مع املحتّجين.
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الفصائل الجهادية

أبرز أحداث شهر شباط، على صعيد الفصائل الجهادية، كان عملية اإلنزال الجوي التي نّفذتها مروحيات 
تل في العملية زعيم تنظيم 

ُ
تابعة للقوات األميركية في بلدة أطمة شمالي إدلب، فجر الخميس 3 شباط، وق

»الدولة اإلسالمية/ داعش«، عبد هللا قرداش، امللقب بـ”أبو إبراهيم الهاشمي القر�ضي”، وأسفرت العملية 
عن مقتل 13 شخًصا على األقل، بينهم ستة أطفال وأربع نساء.

دت عدم سماحها لتنظيم 
ّ

وسارعت »هيئة تحرير الشام« إلى نفي معرفتها بعملية اإلنزال قبل حدوثها، وأك
)داعش( باستخدام »املناطق املحررة« تحت أي هدف.

وتعليًقا على تصنيف أستراليا لها، كمنظمة إرهابية، اعتبرت »هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة سابًقا(، 
في تصريحات صحفية في 22 شباط، أن قرار تصنيفها ضمن التنظيمات اإلرهابية املحظورة غيُر مبنّي على 
أدلة ملموسة، وأنه أمر سيا�ضي محض. وجاءت تصريحات الهيئة بالتزامن مع وقفات احتجاجية لعشرات 
على  احتجاًجا  شباط،  في  الشمالي،  إدلب  ريف  في  أخرى  وقرى  حسان  دير  قرية  شهدتها  املتظاهرين  من 
»االعتقاالت التعسفية« التي تمارسها »هيئة تحرير الشام« ضد الناشطين واإلعالميين، ومقتل مدنيين على 

أيدي عناصرها األمنيين.

الوقود  تنقل  سيدة  على  النار  الشام«  »تحرير  لهيئة  تابعة  عناصر  أطلقت  القمعي،  لنهجها  واستمراًرا 
من مناطق سيطرة »الحكومة املؤقتة« في ريف حلب إلى إدلب، عن طريق معبر »دير بلوط«، ما أثار غضًبا 
شعبًيا خرجت إثره تظاهرة ألهالي مخيم »أطمة«، في 11 شباط، تطالب بمحاسبة العناصر املسؤولين عن 
ذلك، وتنّدد بسياسة »الهيئة«، وسارعت »هيئة تحرير الشام« إلى إعالنها القبض على »املشتبه بهم« في قتل 

السيدة.

وعلى الرغم من الضربة التي ُوّجهت إلى التنظيم باغتيال زعيمه في إدلب، واصلت خاليا تنظيم الدولة 
 20 بين  سورية،  في  العسكرية  لهجماته  إحصائية  التنظيم  أصدر  وقد  شباط،  شهر  في  هجماتها  »داعش« 
من كانون الثاني املا�ضي و9 من شباط، وقال إنها 42 عملية، أسفرت عن أكثر من 100 قتيل، وتوزعت في 

محافظات حمص والحسكة والرقة ودير الزور بمناطق نفوذ قوات )قسد(.

تل ستة مدنيين من عائلة واحدة، في مجزرة ارتكبتها قوات 
ُ
وفي مناطق سيطرة »هيئة تحرير الشام«، ق

النظام وروسيا، باستهداف منزلهم بقذيفة هاون في بلدة معارة النعسان شمال شرقي إدلب، وردت فصائل 
املعارضة وغرفة عمليات »الفتح املبين« التي تدير العمليات العسكرية في إدلب، على القصف باستهداف 

مقار ومراكز تجّمع قوات النظام باملدفعية والصواريخ والرشاشات الثقيلة.

في   ،
ً

مقاتال  180 بتخريج  احتفلت  قد  الشام«  تحرير  »هيئة  لـ  التابعة  الشعبية”  املقاومة  “سرايا  وكانت 
دورة  الشام«  تحرير  »هيئة  خّرجت  كما  للهيئة،  التابعة  اإلنقاذ«،  »حكومة  من  قادة  بحضور  شباط،   17

“قناصين”، ملقاتلي األلوية العسكرية، في 15 شباط.
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امليليشيات في مناطق اإلدارة الذاتية )قسد(

)أسايش(  الديمقراطي  االتحاد  حزب  ميليشيا  في  الداخلي«  األمن  و«قوى  )قسد(  ميليشيا  واصلت 
عمليات بحث وتمشيط ملواقع في مدينة الحسكة وأريافها، ملالحقة خاليا تنظيم )داعش( بعد السيطرة على 
سجن »غويران«، الذي شهد الشهر املا�ضي عملية اقتحام من عناصر التنظيم، ذهب ضحيتها العشرات 
7 شباط أقوى االشتباكات بين عناصر )قسد(  من مقاتلي امليليشيا الكردية وتنظيم )داعش(، وشهد يوم 

وعناصر )داعش( املختبئين في محيط حي غويران، وقد أسفرت عن قتلى من الطرفين.

صفوفها،  في  إجبارًيا  سيطرتها  مناطق  في  الشبان  تجنيد  حمالت  )قسد(  ميليشيا  واصلت  األثناء،  وفي 
بالتزامن مع إصدارها قرار “عفو عام” عن الفاّرين من التجنيد اإلجباري، في 23 من شباط، ويشمل القرار 
“تسوية” مدتها 45 يوًما للفارين من الخدمة العسكرية داخل سورية لتسليم أنفسهم، و90 يوًما للمتخلفين 

عن الخدمة خارجها.

فصائل الجيش الوطني املعارض في الشمال السوري

شهد شهر شباط مزيًدا من عمليات اندماج الفصائل املسلحة في مناطق سيطرة املعارضة، وتواصلت 
عمليات قصف النظام السوري وميليشيا )قسد( ملواقع عسكرية ومدنية في مناطق سيطرة املعارضة، كما 

شهد مزيًدا من االنفجارات بعبوات ناسفة مجهولة املصدر، وقد أسفرت عن ضحايا معظمهم مدنيون.

عمليات اندماج الفصائل املسلحة في مناطق الشمال السوري تواصلت في شهر شباط، في إطار تنظيم 
الشرقية”  و”جيش  الشرقية”  “أحرار  فصائل  من  كل  أعلنت  حيث  التركي،  الجانب  من  بمواكبة  أوضاعها 
و”الفرقة ″20 و”صقور الشام”، التابعة لـ ”الجيش الوطني السوري” املدعوم من تركيا، اندماجها بشكل 
كامل في تشكيل عسكري، في 15 من شباط. وحمل التشكيل اسم “حركة التحرير والبناء”، ويبلغ قوامه نحو 
ف قائد “جيش الشرقية”، الرائد حسين الحمادي، بقيادة التشكيل، بينما ُعّين قائد 

ّ
ل

ُ
سبعة آالف مقاتل. وك

“أحرار الشرقية”، املعروف بـ”أبو حاتم شقرا”، نائًبا له.

)العمشات(،  شاه«  سليمان  السلطان  »فرقة  بانتهاكات  تحقق  التي  الثالثية  اللجنة  أصدرت  حين  وفي 
بقيادة محمد الجاسم )أبو عمشة(، بياًنا تضّمن أحكاًما عدة بحق الفصيل وشخصيات قيادية فيه، وأبرز 
هذه األحكام نفي »أبو عمشة« وشقيقيه وليد الجاسم )سيف(، ومالك الجاسم )أبو سراج(، خارج منطقة 
تظاهرة  18 شباط،  في  الشرقي،  بريف حلب  الباب  ملدة عامين. وشهدت مدينة  الزيتون«  عمليات »غصن 

شعبية، دعًما لقرارات لجنة التحقيق بانتهاك »فرقة السلطان سليمان شاه« )العمشات(.

ل في مقتل أربعة مدنيين، وإصابة اثنين بجروح، في قصف 
ّ
وبرز حدث عسكري الفت، في شهر شباط، تمث

مخيم  وأطراف  للمحروقات،  ا 
ً
سوق استهدف  الروسية،  والقوات  السوري  النظام  قوات  مصدره  مدفعي 

»األرامل«، قرب بلدة ترمانين في ريف إدلب الشمالي، في منطقة قريبة جًدا من الحدود السورية التركية.
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تل ثالثة أشخاص، وأصيب آخرون 
ُ
وواصلت ميليشيا )قسد( استهدافها ملناطق سيطرة املعارضة، حيث ق

مصدره  إن  عسكرية  مراصد  وقالت  حلب،  محافظة  شمالي  إعزاز  مدينة  وسط  استهدف  مدفعي  بقصف 
املناطق التي تسيطر عليها قوات )قسد( وقوات النظام السوري، كما أصيب خمسة مدنيين بهجوم مزدوج 
بصاروخين موجهين من قوات )قسد(، بريف حلب الشمالي، 12 من شباط، على أطراف مدينة جرابلس، 

بينهم أربعة من عائلة واحدة )رجل وزوجته واثنان من أبنائهما(.

انفجرت عبوة ناسفة  الناسفة حصد ضحايا مدنيين، وعسكريين، حيث  العبوات  انفجارات  وواصلت 
داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وأدى االنفجار إلى مقتل عضو مكتب العالقات العامة في 
»الفيلق الثالث« التابع لـ »الجيش الوطني السوري«، كما انفجرت عبوة ناسفة قرب مبنى املواصالت وسط 

مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، بينهم ثالثة أطفال.

وفي األثناء، أعلن فصيل “فيلق الشام” التابع للجيش الوطني السوري، إيقاف العناصر ولجنة التحقيق 
تل فيه مدني تحت التعذيب في 25 من شباط، وأصدر الفصيل تعليمات 

ُ
املشرفة على مركز التوقيف الذي ق

مباشرة بتسليم اللجنة والعناصر إلى القضاء العسكري في عفرين، ملتابعة حيثيات القضية والتحقيق مع 
مت جثة عبد الرزاق طراد 

ّ
املتهمين ومحاسبة الفاعلين واملتسببين بها، وكانت قوة أمنية تابعة للفصيل قد سل

العبيد إلى عائلته، بعد مقتله تحت التعذيب في أحد سجونها شمالي حلب.

“التنف”  قاعدة  في  املتمركز  الثورة”  “مغاوير  فصيل  بين  الفت  تعاون  برز  سورية،  شرق  التنف  وفي 
األميركية، وفصيل “مكافحة اإلرهاب” املحلي في السويداء، الذي سلم إلى »فصيل املغاوير« املدعو جودت 

حمزة، املتعاون مع “حزب هللا” اللبناني، واملتهم بضلوعه بعمليات تهريب املخدرات جنوبي سورية.
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مؤشر التطورات العسكرية وتوزع السيطرة

التحركات  وبرصد  السيطرة  توزع  خريطة  في  التغييرات  برصد  العسكرية  التطورات  مؤشر  يعنى 
العسكرية لالعبين الرئيسين في سورية، وذلك من خالل شبكة رصد تتوزع في املحافظات واملدن السورية. 
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مؤشر األحداث األمنية

يعنى مؤشر األحداث األمنية برصد مختلف األحداث األمنية، من قصف وإطالق نار وانفجارات وقتل 
افيا السورية وتاريخه. ويقّدم املؤشر تحليالت بخصوص  ق مكان وقوعها في الجغر

ّ
واعتقال وغيرها، ويوث

ف األحداث 
ّ
مكان حصول الحدث وتواتره ونسبة االرتفاع واالنخفاض مقارنة باألشهر املاضية، ويصن

وفق الجهات القائمة بها ونوع األهداف املستهدفة، مدنّية كانت أم عسكرية، ويوّضح تصنيفها حسب 
الجهات املسؤولة ونسب املسؤولية لكٍل منها. 
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للشهر الرابع على التوالي، لم يكن هناك أّي محافظة سورية باللون األحمر، على مؤشر األحداث األمنية 
ملرصد حرمون. 

ا في مختلف املحافظات السورية، بانخفاض بنسبة %17 مقارنة بالشهر  ا أمنيًّ
ً
سجل املرصد 387 حادث

ا. 
ً
املا�ضي الذي ُسجل فيه 467 حادث

ا في عدد األحداث األمنية 
ً
سجلت كٌل من حماة وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة، انخفاًضا ملحوظ

 ،52%  ،67% بنسب  املا�ضي،  بالشهر  مقارنة   ،)2022 فبراير  الحالي )شباط/  الرصد  املسجلة خالل شهر 
%31، %18 و%6 على التوالي. 

سجلت كل من محافظات درعا وريف دمشق وحلب ارتفاًعا في أعداد األحداث األمنية املسجلة، خالل 
شهر الرصد الحالي )شباط/ فبراير 2022(، بنسب %36، %25، %23 على التوالي.

 بـ 113 
ً

للشهر الثاني على التوالي، تتصدر حاالت القصف املدفعي قائمة األحداث األمنية األكثر تسجيال
حالة، خالل شهر الرصد الحالي، مقارنة بالشهر املا�ضي )226(، بالرغم من أنها قد سجلت ارتفاًعا بنسبة 

.50%

حافظت حاالت إطالق النار/ االشتباكات املسجلة، خالل شهر الرصد الحالي، تقريًبا على النسبة املسجلة 
خالل الشهر املا�ضي.

مقارنة بالشهر املا�ضي، يالحظ وجود ارتفاع في عدد حاالت االعتقال وانفجار مخلفات الحرب، خالل 
شهر الرصد الحالي، بنسب %48 و%150 على التوالي.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

13

مقارنة بالشهر املا�ضي، ُيالحظ انخفاض في عدد حاالت القصف املدفعي املسّجلة، في مناطق سيطرة 
)قسد( واملعارضة والنظام، بنسب %56 و%44 و%49 على التوالي. 

 لحاالت إطالق النار/ اشتباك مسلح، مع العلم بوجود 
ً

ما زالت مناطق سيطرة املعارضة هي األقّل تسجيال
ارتفاع بنسبة %7 في حاالت إطالق النار/ اشتباك مسلح، في مناطق سيطرة )قسد(، وانخفاض بنسبة 9% 

بمناطق سيطرة النظام، مقارنة بالشهر املا�ضي. 

ُيالحظ ارتفاع كبير في عدد حاالت االعتقال املسجلة في مناطق سيطرة )قسد(، في شهر الرصد )شباط/ 
فبراير(، حيث تم تسجيل 60 حالة، مقارنة بـ 37 حالة اعتقال خالل الشهر املا�ضي، أي بزيادة بنسبة 62%، 

مع العلم أن نسب الحاالت املسجلة في مناطق سيطرة النظام ازدادت بنسبة ال تتجاوز 18%.

يالحظ وجود ارتفاع في حاالت انفجار مخلفات الحرب، في مناطق سيطرة النظام ومناطق )قسد(، مقارنة 
بالشهر املا�ضي.
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لم تعد قوات املعارضة املسلحة في طليعة قائمة الجهات املسؤولة عن األحداث األمنية في سورية، حيث 
ا. 

ً
ا بنسبة %51، مقارنة بالشهر املا�ضي الذي ُسّجل فيه 148 حدث

ً
ت انخفاًضا ملحوظ

ّ
سجل

بعد الجهات املجهولة، فإن )قسد( تتصّدر قائمة الجهات املسؤولة عن وقوع أحداث أمنية في مجمل 
ت ارتفاًعا بنسبة %10، مع وجود انخفاض ملحوظ في أعداد األحداث األمنية التي 

ّ
أرجاء سورية، حيث سجل

تسببت فيها قوات النظام، خالل شهر الرصد )شباط/ فبراير( 52 حالة، أي بانخفاض بنسبة %60، مقارنة 
بالشهر املا�ضي الذي ُسّجلت فيه 130 حالة. 

يالحظ ارتفاع واضح بأعداد األحداث األمينة التي تسببت فيها قوات تركية، خالل شهر الرصد الحالي 
)11(، حيث تم تسجيل ارتفاع بنسبة تتجاوز الضعف، مقارنة بالشهر املا�ضي. 
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هنالك انخفاض كبير في عدد املواقع املدنية املستهدفة بأحداث أمنية في مختلف املحافظات السورية، 
خالل شهر الرصد الحالي، 203 هدف، أي هناك ارتفاع بنسبة %174، مقارنة بـ 74 موقًعا مدنًيا استهدف 

خالل الشهر املا�ضي.

ا، مع وجود ارتفاع نسبي 
ً
تتصّدر محافظة درعا القائمة، من حيث االستهداف ملواقع مدنية، بـ 35 هدف

)%46( مقارنة بالشهر املا�ضي.
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مناطق  في  في شهر شباط  أمنية  بأحداث  املستهدفة  العسكرية  املواقع  في عدد  انخفاض  يالحظ وجود 
عدد  في  كبير  ارتفاع  يرافقه  التوالي،  على  و70%  و38%   54% بنسب  واملعارضة،  والنظام  )قسد(  سيطرة 

املواقع املدنية املستهدفة، بنسب %400 و%74 و%125 على التوالي.

تقريًبا %51 من املواقع بشكل عام، و%53 من املواقع العسكرية املستهدفة خالل شهر الرصد الحالي، 
تقع ضمن مناطق سيطرة )قسد(.
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للشهر الثالث على التوالي، أكثر من %53 من املواقع املدنية املستهدفة بأحداث أمنّية، خالل شهر الرصد 
الحالي، استهدفت من قبل قوات النظام و)قسد(، مع العلم أن %36 تقريًبا من املواقع املدنّية اسُتهدفت من 

جهات مجهولة.

من املالحظ أن أكثر من %88 من املواقع املستهدفة بأحداث أمنية من جهة )قسد( كانت مواقع مدنّية، 
التي  املواقع  إلجمالي  املدنية  املواقع  استهداف  نسبة  بلغت  نفسه،  السياق  وفي  الحالي.  الرصد  شهر  خالل 

استهدفتها قوات النظام %64. بينما النسبة ذاتها ال تتجاوز %11 بالنسبة إلى قوات املعارضة املسلحة. 

ومن املالحظ أن أكثر من %90 من املواقع املستهدفة من قوات تركية كانت مواقع عسكرية، خالل شهر 
الرصد الحالي.
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ر التوّجه 
ّ

مع االنخفاض النسبي، في مجمل األحداث األمنية املسجلة خالل الشهر الحالي، أصبح مؤش
نسبة  وسطي  أن  العلم  مع  شهري،  أساس  على  مستمر  انخفاض  إلى  يشير  األخيرة  الستة  لألشهر  العام 

االنخفاض الشهرية أصبح %9، بعد أن كان %3 في الشهر املا�ضي.

ا 
ً

ر استهداف املواقع املدنّية أن هناك ارتفاًعا بنسبة %22 تقريًبا، على أساس شهري، آخذ
ّ

يوّضح مؤش
بعين االعتبار األشهر الستة األخيرة فقط، بعد أن كانت النسبة %20 في الشهر السابق.
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الضحايا واالنتهاكات

سجل فريق رصد االنتهاكات في مركز حرمون مقتل ما ال يقّل عن 102 سوري، منهم 96 مدنًيا، في شهر 
 و7 نساء، و10 ضحايا تحت التعذيب، وناشط إعالمي، وقتيل من الكادر 

ً
18 طفال شباط/ فبراير، بينهم 

الطبي.

، منهم 22 مدنًيا قضوا بانفجار 
ً

وتسببت جهات مجهولة في قتل العدد األكبر من الضحايا، بواقع 46 قتيال
بحوادث  منهم  تبقى  ما  ق�ضى  حين  في  أطفال،   10 بينهم  وألغام،  قذائف  من  املعارك  ومخلفات  مفخخات 

خطف وإطالق نار، إضافة إلى مقتل مدنّي تحت التعذيب بعد خطفه.

كما سّجل مكتب التوثيق مقتل 25 شخًصا، منهم 16 مدنًيا، بأيدي ميليشيا )قسد( و«وحدات حماية 
الشعب« الكردية، بينهم طفالن وسيدة ومعتقل تحت التعذيب، بينما ق�ضى 17 مدنًيا بأيدي قوات األسد، 

بينهم 3 أطفال وسيدتان و7 ضحايا تحت التعذيب.

تل 
ُ
تل بنيران القوات التركية 3 مدنيين، أحدهم طفل، وق

ُ
تل بنيران القوات الروسية 5 مدنيين، ق

ُ
في حين ق

شخصان بأيدي الجيش الوطني السوري، أحدهما تحت التعذيب. وق�ضى مدنيان، أحدهما تحت التعذيب، 
مخلفات  من  مقذوف  بانفجار  وطفل  “داعش”،  تنظيم  بأيدي  واحد  ومدني  الشام”،  تحرير  “هيئة  بأيدي 

قصف لقوات األسد وروسيا.

و14  شخًصا،   21 وإدلب  شخًصا،   22 درعا  فهي  الضحايا؛  من  عدد  أكبر  سجلت  التي  املحافظات  أما 
شخًصا من دير الزور.
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مؤشر الضحايا واالنتهاكات

تلوا من جّراء 
ُ
يعنى مؤشر الضحايا واالنتهاكات بتوثيق جميع الضحايا املدنيين وغير املدنيين الذين ق

 إلى مكان الوفاة 
ً
عمليات عسكرية أو أمنية في سورية، ويحدد املحافظة التي تنتمي إليها الضحية، إضافة

ا لتصنيفات أساسية منها إطالق نار واشتباكات، قصف بأنواعه، اعتقال وتعذيب وغيرها... 
ً

وسببها، وفق
الفئات األساسية )مدنيين/  ا للجهات املسؤولة، ويوّضح توّزعها حسب 

ً
ف املؤشر الضحايا وفق

ّ
ويصن

قهم باالسم والتاريخ والصور، مع أي معلومة أخرى من مصادر 
ّ
غير مدنيين: رجال/ نساء/ أطفال( ويوث

موثوقة.
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عادت محافظتا درعا وإدلب لتتصدرا قائمة الضحايا املسجلة خالل شهر الرصد الحالي، وتصبحا ضمن 
بالشهر  التوالي، مقارنة  %57 و%75 على  اللون األحمر على مؤشر الضحايا، بعد تسجيلهما زيادة بنسبة 

املا�ضي.

تم  أرجاء سورية، حيث  في مجمل  املسجلين  املدنيين  الضحايا  أعداد  في  ا  ارتفاًعا عامًّ أن هناك  يالحظ 
تسجيل 96 ضحية هذا الشهر، مقارنة بـ 69 ضحية الشهر املا�ضي، بزيادة نسبتها 39%. 

تم تسجيل ارتفاع في عدد الضحايا املسّجل بمحافظتي الرقة وحلب، خالل شهر الرصد الحالي، بنسب 
%125 و%27، مقارنة بالشهر املا�ضي.

سّجل فريق الرصد انخفاًضا في أعداد الضحايا املسجلة في محافظتي حماة ودير الزور، في شهر الرصد 
الحالي، بنسب انخفاض %50 و%8، مقارنة بالشهر املا�ضي. 

يالحظ ارتفاع بأعداد الضحايا من جّراء قصف صاروخي/ جوي وانفجار ألغام أرضية وتحت التعذيب، 
مقارنة بالشهر املا�ضي، بنسب %150 و%150 و%25 على التوالي. 
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العلم بوجود  إيقاع ضحايا مدنيين، مع  الرئيس عن  الجهات املجهولة تتصدر قائمة املسؤول  ما زالت 
ارتفاع في نسبة مسؤولية قوات النظام عن إيقاع ضحايا في مجمل أرجاء سورية )%16(، خالل شهر الرصد 

الحالي، مقارنة بالشهر املا�ضي، حيث كانت النسبة 12%. 
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 لوقوع ضحايا في مجمل أرجاء سورية، مقارنة باألشهر 
ً

ُيعّد شهر شباط/ فبراير 2022 أكثر األشهر تسجيال
ر الضحايا ارتفاًعا تدريجًيا على أساس شهري، ألول مرة 

ّ
 التوجه العام ملؤش

ّ
الستة املاضية، حيث ُيظهر خط

منذ ستة أشهر، بنسبة ارتفاع وسطية قدرها %9، علًما أنه كان يؤشر بنسبة انخفاض %7 تقريًبا، في الشهر 
املا�ضي.
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