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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:

شهد شهر الرصد الحالي )آذار/ مارس( انخفاًضا واضًحا في وتيرة األحداث العسكرية واألمنية، مع تراجع 
عمليات القصف والغارات الجوية من قوات النظام والطيران الرو�سي، والتراجع الواضح في عمليات قصف 
جيش االحتالل اإلسرائيلي لألرا�سي السورية، وهجمات تنظيم الدولة )داعش(، كما شهد تراجًعا واضًحا 
السورية،  للمعارضة  التابع  الوطني  الجيش  فصائل  بين  والقصف  التسلل  وعمليات  االشتباكات  وتيرة  في 
وامليليشيات الكردية، ولم يسجل راصدو حرمون أي تغيير في خطوط التماس على الجبهات، بين مختلف 

القوى العسكرية املسيطرة في األرا�سي السورية.

مرتزقة  عناصر  من  عدًدا  الروسية  القوات  سحبت  أوكرانيا؛  على  بحربها  روسيا  انشغال  مع  وبالتزامن 
ميليشيا )فاغنر( من مواقع عدة شرقي حمص، قرب مدينة تدمر، وفي محيط مدينة مهين، وقد استغلت 
املواقع  هذه  في  قواتها  لتعزز  االنسحابات،  هذه  عن  الناتجة  الفراغ  حالة  إيران  من  املدعومة  امليليشيات 

بعناصر وآليات من ميليشيات كتائب »سيد الشهداء«، و«حزب هللا اللبناني«.

في درعا  في جنوب سورية،  السوري  النظام  في مناطق سيطرة  األمني  الفلتان  تواصل  آخر،  ومن جانب 
والسويداء، وتواصلت عمليات االغتيال في درعا موقعة العشرات من القتلى واملصابين.

وسجل راصدو حرمون مقتل وإصابة العشرات من عناصر قوات النظام وامليليشيات املساندة له، في 
هجمات عدة شّنها تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( في البادية السورية.

وما زالت الحدود السورية األردنية تشكل معبًرا ملهّربي املخدرات الذين ينطلقون من ممرات قرب مواقع 
وتيرة  ارتفاع  جراء  من  األردني،  للجانب  مستمًرا  أمنًيا  تحّدًيا  يشكل  ما  السوري،  للنظام  وعسكرية  أمنية 
عمليات تهريب املخدرات من األرا�سي السورية إلى األردن، منذ سيطرة النظام السوري على الجنوب السوري.

القوات األميركية على األرض السورية

باستثناء هجوم واحد تعّرضت له مواقع القوات األميركية في سورية، لم يسّجل راصدو مركز حرمون 
حدوث تطورات عسكرية خالل آذار/ مارس، ولم يكن هناك أّي تغيير في عديد انتشار القوات األميركية في 

سورية ومواقعها.

»حقل العمر« الذي تقيم فيه القوات األميركية أكبر قواعدها العسكرية في سورية تعّرض ليلة 16 آذار 
لهجوم بخمسة صواريخ، انطلقت من مواقع امليليشيات التي تدعمها إيران في البادية الشامية جنوب شرقي 
عسكرية  مناورات  مع  الهجوم  وتزامن  بشرية،  خسائر  عن  الهجوم  يسفر  أن  دون  من  الزور،  دير  مدينة 
أجرتها قوات التحالف الدولي التي تشكل القوات األميركية قوامها األسا�سي، وقوات من ميليشيات كردية 
النفطي شمال شرقي سورية،  العمر«  في محيط قاعدة »حقل  الديمقراطية/ قسد(  لـ )قوات سوريا  تابعة 

واستخدمت فيها الذخيرة الحية.
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»التوحيد  كتيبة  تصّنف  أنها  مارس،  آذار/   7 في  األميركية،  املتحدة  الواليات  أعلنت  آخر،  صعيد  على 
جهاديين  عناصر  من  الكتيبة  وتتألف   ،

ً
إرهابية  

ً
جماعة سورية،  غربي  شمال  مناطق  في  العاملة  والجهاد« 

النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة  عن  املنشقة  الفصائل  من  عّد 
ُ
ت وهي  والطاجيك،  األوزبك  من  معظمهم 

سابًقا(.

القوات التركية على األرض السورية

صّعد الجيش التركي عملياته ضد امليليشيات الكردية في سورية، خالل شهر آذار/ مارس، حيث أعلنت 
16 آذار/ مارس، قتل ثمانية عناصر من قوات )قسد( كانوا يحاولون التسلل إلى  وزارة الدفاع التركية، في 
مناطق نفوذها شمال غربي سورية، كما قصفت مدفعية القوات التركية في 27 آذار مواقع للنظام السوري، 
بين مدينة األتارب وقرية  46 غرب حلب، رًدا على استهداف مدّرعة تركية، على الطريق الواصل  الفوج  في 

كفر نوران، أسفر عن إصابة جنديين تركيين. 

القوات الروسية وميليشياتها على األرض السورية

االنخفاض  من  بالرغم  الجوية،  طلعاته  وتيرة  على  االستطالع  وطيران  الرو�سي  الحربي  الطيران  حافظ 
الكبير في عمليات الطائرات الحربية الروسية في سورية، بالتزامن مع بدء »الغزو« الرو�سي ألوكرانيا، في 24 
28 آذار/ مارس، استهدف  في  شباط املا�سي، وسجل راصدو حرمون هجوًما وحيًدا لسالح الجو الرو�سي، 

بأربع غارات بالصواريخ الفراغية محيط بلدة معارة النعسان شمال شرقي إدلب، من دون وقوع إصابات.

أما الحدث العسكري األبرز، على صعيد وجود القوات الروسية في سورية، فقد تمثل في سحب روسيا، في 
25 آذار/ مارس، جميع مقاتلي ميليشيا )فاغنر( من مواقعها في مدينة مهين شرق حمص، كما خفضت قيادة 
القوات الروسية عدد عناصرها من الشرطة العسكرية الروسية في مدينة حلب، التي تتمركز عند أطراف 

أحياء الحمدانية، وحلب الجديدة، وفي محيط كراج الراموسة، إضافة إلى منطقتي الجميلية واملشهد.

بين سورية والجوالن  الفاصل  الروسية دوريات عدة، عند الخط  العسكرية  وباملقابل، نشرت الشرطة 
املحتل، من دون إعالن أسباب هذه الخطوة وأهدافها.

مرتزقة  أسماء  لتسجيل  املخصصة  املكاتب  عدد  سورية  في  الروسية  القوات  زادت  آخر،  صعيد  وعلى 
سابقة  مكاتب  ثالثة  إلى  فإضافة  أوكرانيا،  في  الغازية  قواتها  صفوف  في  لتجنيدهم  السوريين،  الشبان  من 
دير  في  مكاتب  آذار،  من  األخير  األسبوع  في  افتتحت  وحلب،  وطرطوس  السويداء  في  آذار،  مطلع  افتتحتها 
ا، معظمهم من الباحثين  الزور والحسكة والرقة، وتشهد هذه املكاتب تسجيل أسماء عشرات الشبان يوميًّ
في  سابقين  مقاتلين  إلى  إضافة  سورية،  في  واالقتصادية  املعيشية  األوضاع  تردي  ظّل  في  مادي،  دخل  عن 

ميليشيات تابعة للنظام.
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القوات اإليرانية وميليشياتها على األرض السورية

للشهر الرابع على التوالي، سّجل راصدو حرمون تراجًعا في التحركات العسكرية للميليشيات املدعومة 
آذار/ مارس،  امليليشيات، طوال شهر  أو تعزيزات ملواقع  سجل عمليات قتالية 

ُ
ت في سورية، ولم  إيران  من 

آخرين  ومقاتلين  مقاتليها  من  مجموعات  آذار،   26 في  اإليراني،  الثوري  الحرس  ميليشيا  نشرت  وباملقابل 
تابعين مليليشيا »حزب هللا« اللبناني، في مواقع أخلتها ميليشيا )فاغنر( الروسية في مدينة مهين شرق حمص، 

معززين بآليات ومدرعات.

في الضربة  اثنين من قاداته  الثمن، بعد مقتل  الثوري« اإليراني قد هّدد إسرائيل بدفع  وكان »الحرس 
اإلسرائيلية في سورية، في 7 آذار/ مارس، وهما العقيد إحسان كربالئي بور، والعقيد مرت�سى سعيد نجاد.

الحدود السورية العربية 

ما  لقياداته،  إثراء  ووسيلة  له  تمويل  مصدر  وتهريبها  املخدرات  صناعة  السوري  النظام  اعتماد  بسبب 
باتجاه  منها، وخاصة  املخدرات  انطالق شحنات  الجوار، بسبب  لدول  قلق  السورية مصدر  األرا�سي  زالت 
األردن، حيث أحبط الجيش األردني بضع محاوالت تسلل ملجموعات مهربين محملين بكميات كبيرة من املواد 
تل خالل تصدي الجيش األردني لها أحد املهربين، إضافة 

ُ
املخدرة، وكانت أبرز هذه املحاوالت في 4 آذار، إذ ق

إلى محاولة أخرى في 27 آذار/ مارس، أحبطها الجيش األردني وصادر فيها كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون 
والحشيش.

قيس  الركن  الفريق  للعمليات،  العراقي  الجيش  أركان  رئيس  معاون  أعلن  الشرقية،  الحدود  وعلى 
تدفق  لوقف  سورية،  مع  الحدود  على  صّد  جدار  إنشاء  ينوي  العراق  أن  مارس،  آذار/   3 في  املحمداوي، 

املهربين املحملين بشحنات املخدرات وبضائع أخرى.

العمليات اإلسرائيلية على األرض السورية

بالرغم من انخفاض عدد عمليات الجيش اإلسرائيلي داخل األرا�سي السورية، فقد نّفذ جيش االحتالل 
في  اإليرانية،  امليليشيات  تستخدمه  النظام  لقوات  موقًعا  استهدف  قصًفا  مارس  7آذار/  في  اإلسرائيلي 
في  بارزين  الهجوم عن مقتل ضابطين  في منطقة حرستا بمحافظة ريف دمشق، وأسفر  »ضاحية األسد« 
وأضرار  لدمار  وسيارات(  )منازل  »املدنيين«  ممتلكات  من  العديد  تعرضت  كما  اإليراني،  الثوري  الحرس 

ماّدية، بسبب سقوط صواريخ مضادة للطائرات أطلقتها مضادات جيش النظام.

وعلى الشريط الحدودي السوري مع هضبة الجوالن املحتل، شهدت مواقع تمركز قوات االحتالل، في 8 
و9 آذار/ مارس، استنفاًرا وحالة تأهب، على خلفية رصد دخول عناصر تابعين مليليشيا »حزب هللا« اللبناني 

إلى املنطقة، وقد غادر العناصر املنطقة من دون معرفة طبيعة مهمتهم هناك.
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قوات النظام السوري

 في مناطق الجنوب السوري الخاضعة لسيطرة النظام، في كّلٍ من درعا 
ً

ما يزال الفلتان األمني متواصال
تفجير  في صفوف عناصرها، من جراء عمليات  السوري خسائر  النظام  تكبدت قوات  والسويداء، حيث 
وهجمات مسلحة واغتياالت، بالرغم من إحكام قوات جيش وأجهزة النظام سيطرتها على هذه املناطق، في 
حين انخفضت وتيرة عمليات قصف جيش النظام ملواقع في الشمال السوري، بالتزامن مع مواصلة أجهزة 
أمن النظام حمالت اعتقاالت مدنيين وشبان مطلوبين للخدمة اإللزامية. وفي املناطق الشرقية من البالد، 
تل وأصيب فيها العشرات، وُيرجح أن تنظيم 

ُ
تعرضت قوات النظام وامليليشيات املساندة لها لهجمات عدة، ق

الدولة اإلسالمية )داعش( يقف وراء هذه الهجمات.

18 عنصًرا تابعين لقوات النظام بهجمات متفرقة  في التفاصيل األبرز، شهد شهر آذار مقتل أكثر من 
في  الثالثة  في شرق املحطة  أكبرها هجوم استهدف حافلة مبيت  )داعش(، كان  الدولة  تنظيم  شّنها مقاتلو 
تل فيه 

ُ
بادية تدمر شرقي سورية، في 6 آذار، أسفر عن مقتل 13 عنصًرا وإصابة آخرين، ووقع هجوم آخر ق

بالبادية  النظام في منطقة جبل العمور  5 عناصر من امليليشيات املدعومة من إيران، كانت ترافق قوات 
السورية شرقي محافظة حمص، في 10 آذار/ مارس، وقد استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية جديدة 
البادية شرقي سورية، لبدء حملة تمشيط تستهدف خاليا تنظيم »الدولة اإلسالمية« املنتشرة  إلى منطقة 

بكثرة في املنطقة ذات الطبيعة الصحراوية.

وفي درعا، عاد التوتر األمني إلى مدينة جاسم، بعد مهاجمة دورية أمنية تابعة لقوات النظام السوري، 
أحد  بقتل  املعارضة  مقاتلو  عليها  رد  املعارضة،  فصائل  في  سابقين  مقاتلين  مارس، مجموعة  آذار/   15 في 
جريت في مقر »الفرقة 

ُ
العناصر وإصابة آخرين، وتدمير عدد من آليات قوات النظام، وتبع ذلك مفاوضات أ

التاسعة« بمدينة الصنمين شمالي درعا، وتوصلت األطراف املتفاوضة إلى سحب كامل قوات النظام التي 
املواجهات  خالل  القوات  تلك  خسرتها  التي  العسكرية  اآلليات  إعادة  مقابل  املدينة،  محيط  في  احتشدت 
في  املحليين  املقاتلين  أيدي  على  سروا 

ُ
أ كانوا  أمن،  عناصر  ستة  عن  اإلفراج  إلى  إضافة  املنطقة،  أبناء  مع 

املواجهات.

ناسفة  عبوات  بتفجير  لالستهداف  مارس،  آذار/   17 في  السوري،  النظام  لقوات  دوريات  تعرضت  كما 
زرعها مجهولون على أوتوستراد دمشق - درعا الدولي، بالتزامن مع اغتيال رئيس بلدية مدينة جاسم باإلنابة 

في درعا، العقيد املتقاعد تيسير العقلة.

9 آذار/ مارس، املسؤول عن  في  وفي السويداء، تواصلت عمليات الخطف، حيث اختطف مجهولون، 
قطاع املحروقات في مؤسسة املياه الحكومية في السويداء، من أمام منزله في مساكن »املياه« في املدينة، وعاد 
مقاتلو حركة »رجال الكرامة« ليؤكدوا حضورهم القوي في السويداء، إذ طردوا دوريات أمنية تابعة للنظام 
السوري من دوار »الجرة« في مدينة السويداء، رًدا على توقيفها أحد أعضاء وفد ديني من دروز لبنان، كان 

قادًما إلى املحافظة لتقديم العزاء بوفاة والدة شيخ عقل الطائفة في سورية.
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وفي حلب، تطّور توتر أمنّي، قرب أحد حواجز فرع »أمن الدولة« القريب من حّي الشيخ مقصود، بين 
عناصر من قوات النظام وآخرين من ميليشيا )قسد(، إلى اشتباٍك في محيط حيي األشرفية والشيخ مقصود، 
وبالتزامن مع ذلك، شهدت مدينة القامشلي اشتباكات باألسلحة الخفيفة، بين مجموعة من ميليشيا )قسد( 

فت جرحى من الطرفين.
ّ
خرى تابعة مليليشيا »الدفاع الوطني«، خل

ُ
وأ

صيب عدد من عناصر ميليشيا »الدفاع الوطني« التابعة للنظام السوري، أحدهم بحالة حرجة، 
ُ
كما أ

إثر اشتباك مسلح مع مجموعة من أبناء عشائر مدينة البوكمال شرقي محافظة دير الزور.

قادة  أشهر  أحد  بوفاة  تمثل  آذار،   20 في  الفًتا،  ا 
ً
حدث حماة  ملحافظة  التابعة  سلمية  مدينة  وشهدت 

ميليشيات الشبيحة في الريف الشرقي ملحافظة حماة، مصيب نمر سالمة، في السجن، بعدما اعتقلته قوات 
السالح،  وتجارة  والقتل  الخطف  منها  متعددة،  بتهم  آذار،   17 في  أيام،  بثالثة  وفاته  قبل  السوري  النظام 
حماة  في  الجنائي  األمن  فرع  تتهم  سالمة  مصيب  عائلة  فإن  سلمية،  مدينة  في  حرمون  راصدي  وبحسب 

بتصفيته، بناء على أوامر من جهات أمنية.

الفصائل الجهادية

تراجعت وتيرة هجمات تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( في شهر آذار، مع تسجيلها عملية نوعية ضد 
قوات النظام وامليليشيات املساندة له، في البادية السورية شرق حمص، قتل فيها وجرح عشرات العناصر 

التابعين للنظام وميليشياته، في 6 و10 آذار.

ميليشيا  من  وعناصر  )داعش(  لتنظيم  تابعة  خاليا  بين  اشتباكات  الحسكة  في  الهول  مخيم  شهد  كما 
»األمن الداخلي« )أسايش( التابعة لقوات )قسد(، في مخيم »الهول« بمحافظة الحسكة.

وعلى صعيد آخر، سجل راصدو حرمون في إدلب عملية اعتقال الجهاز األمني في »هيئة تحرير الشام« 
الناشط اإلعالمي محمد صبيح، من مدينة سرمدا  بينهم  تعسفًيا، ألسباب مختلفة، من  بضعة أشخاص 
شمالي إدلب، في 8 آذار/ مارس، مع توقيف زوجته لساعات قبل إطالق سراحها واستمرار احتجازه من دون 

محاكمة.

امليليشيات في مناطق اإلدارة الذاتية )قسد(

إحكام  إلى  الرامية  سياساتها  سورية  شرق  شمال  مناطق  على  املسيطرة  الكردية  امليليشيات  واصلت 
قبضتها األمنية ومنع أي حراك احتجاجي أو معارض، حيث استحدثت »هيئة الداخلية« في »اإلدارة الذاتية« 
التي تهيمن عليها هذه امليليشيات، ما أسمتها »قوات مكافحة الشغب«، على أن تتبع مليليشيا »قوى األمن 

الداخلي« )أسايش(، في مناطق نفوذها.
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وكثفت ميليشيا )قسد( حمالت تجنيد الشبان في مناطق سيطرتها إجبارًيا في صفوفها، حيث حاصرت في 
28 آذار قرى السفافنة والعرقوب واملراشدة والسوسة بريف دير الزور الشرقي، وقرية »حوايج بومصعة« 
غربي دير الزور، وشنت حملة اعتقاالت واسعة. كما شنت ميليشيا )قسد( عملية تمشيط ضّد خاليا تنظيم 
 إلى ناحية 

ً
)داعش( جنوبي الحسكة، في 12 آذار/ مارس، بدًءا من بلدة الحدادية مروًرا بالشدادي، وصوال

الدشيشة.

تل ثالثة عناصر من قوات تابعة للنظام 
ُ
وعلى خلفية توتر أمني شهدته قرية الكوزلية، مطلع شهر آذار، ق

السوري، بينهم قيادي، وعنصر آخر من ميليشيا )قسد(، في اشتباك بين الطرفين في محيط القرية التابعة 
لبلدة تل تمر، شمالي محافظة الحسكة.

وتواصل التوتر األمني بين الطرفين في أكثر من منطقة، وتحّول إلى اعتقاالت متبادلة بين الطرفين، بعد 
أمني  حاجز  على  الحسكة،  في  »البعث«  حزب  قياديي  من  مجموعة  آذار،   14 في  )قسد(،  ميليشيا  اعتقال 

بمحافظة الرقة، شمال شرقي سورية، في أثناء توجههم إلى العاصمة دمشق لحضور مؤتمر حزبي.

كما اعتقل عناصر من جهاز »األمن العام« التابع لـ »اإلدارة الذاتية« في حلب، في 10 آذار/ مارس، موظفين 
يعملون في مؤسساتها، بتهمة التخطيط للتوجه إلى مناطق نفوذ النظام من أجل »تسوية« أوضاعهم األمنية.

تل عنصر من ميليشيا »قوى األمن الداخلي« )أسايش(، على إثر شجار دار 
ُ
وعلى الصعيد األمني أيًضا، ق

بينها وبين مجموعة من املتظاهرين من أهالي قرية )أبو حمام( شرقي دير الزور، عقب محاوالت »أسايش« 
تفريق تظاهرة مناهضة لقوات )قسد( في القرية.

تل 6 عناصر من ميليشيا )قسد( في استهداف مجهولين لهم، اثنان منهم شرقّي دير الزور، أحدهما 
ُ
كما ق

تلوا بالقرب من حقل 
ُ
لـ »اإلدارة الذاتية«، واألربعة اآلخرون ق موظف في »مجلس دير الزور املدني« التابع 

»الصيجان« النفطي شمال شرقي دير الزور.

فصائل الجيش الوطني املعارض في الشمال السوري

شهد شهر آذار/ مارس تراجًعا في وتيرة االشتباكات والقصف في مناطق سيطرة الجيش الوطني، وسّجل 
التابع  الوطني السوري  الجيش  بين فصائل   

ً
فريق رصد حرمون حدوث بضعة اشتباكات، وقصًفا متبادال

للتحرير«  ثائرون  »هيئة  فصيل  استهدف  حيث  عدة،  محاور  على  )قسد(  وميليشيا  السورية،  للمعارضة 
التابع لـ »الجيش الوطني السوري«، في 7 آذار/ مارس، مجموعة عناصر عسكريين من ميليشيا )قسد( على 
جبهة الشيخ عي�سى غربي مدينة مارع، بريف حلب الشمالي قرب خطوط التماس مع مناطق سيطرة النظام 
على  )قسد(،  ميليشيا  مصدره  صاروخي،  قصف  في  آخرون  صيب 

ُ
وأ مدني  تل 

ُ
ق حين  في  )قسد(،  وميليشيا 

مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وسجل راصدو حرمون انفجار عبوة ناسفة بسيارة للشرطة العسكرية التابعة للمعارضة السورية، في 
مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح.
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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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سّجل أّي محافظة سورية باللون األحمر، على مؤشر األحداث األمنية 
ُ
للشهر الخامس على التوالي، لم ت

ملرصد حرمون. وألول مّرة، منذ قرابة عام، ال تتجاوز األحداث األمنية املسجلة في املحافظات السورية كافة 
ا حسابًيا لعدد األحداث األمنية 

ً
ا، وهو الرقم الذي شكل خالل العام املا�سي متوسط

ً
حاجز الخمسين حدث

في املحافظات السورية، وفق إحصائيات مرصد حرمون.

مقارنة   ،41% بنسبة  بانخفاض  أي  السورية،  املحافظات  مختلف  في  أمنًيا،  ا 
ً
حدث  230 املرصد  سّجل 

ا. ونسبة االنخفاض هذه هي األكبر على أساس شهري منذ قرابة 
ً
بالشهر املا�سي الذي ُسجل فيه 387 حدث

العام. 

األحداث  عدد  في  ا، 
ً
ملحوظ انخفاًضا  الزور  ودير  ودرعا  وإدلب  والرقة  وحلب  الحسكة  من  كٌل  سجلت 

األمنية املسجلة خالل شهر الرصد الحالي )آذار/ مارس 2022(، مقارنة بالشهر املا�سي، بنسب 55%، 45%، 
%44، %29 و%27 على التوالي. 

 بـ 84 حالة، خالل شهر 
ً

ح قائمة األحداث األمنية األكثر تسجيال
ّ

تتصدر حاالت إطالق النار/ اشبتاك مسل
ت انخفاًضا بنسبة %21 تقريًبا.

ّ
الرصد الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي )106(، أي سجل

يالحظ وجود تراجع كبير في حاالت القصف املدفعي املسجلة، حيث سجل فريق الرصد 70 حالة قصف 
خالل شهر الرصد، مقارنة بالشهر املا�سي )113(، بانخفاض بنسبة 28%.

يالحظ وجود انخفاض في عدد حاالت االعتقال والقصف الجوي وانفجار العبوات الناسفة، خالل شهر 
الرصد الحالي، إلى ما دون النصف، مقارنة بالشهر املا�سي.
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مناطق سيطرة  في  املسجلة  املدفعي  القصف  في عدد حاالت  انخفاض  ُيالحظ  املا�سي،  بالشهر  مقارنة 
)قسد( واملعارضة، إلى ما دون النصف. 

ح، مع العلم بوجود 
ّ

 لحاالت إطالق النار/ اشتباك مسل
ً

ما زالت مناطق سيطرة املعارضة هي األقل تسجيال
ارتفاع بنسبة %71.4، مقارنة بالشهر املا�سي. 

تم  حيث  الشهر،  لهذا  )قسد(  سيطرة  مناطق  في  املسجلة  االعتقال  حاالت  عدد  في  انخفاض  ُيالحظ 
%55، مع  بنسبة  انخفاض  املا�سي، أي هناك  الشهر  60 حالة اعتقال خالل  بـ  27 حالة، مقارنة  تسجيل 
العلم أن نسب الحاالت املسجلة في مناطق سيطرة النظام أيًضا انخفضت بنسبة %12.9، وللشهر الخامس 

على التوالي، ال يتم تسجيل أي حالة اعتقال في مناطق سيطرة املعارضة.
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من حيث املسؤولية عن األحداث األمنية في سورية، تأتي الجهات املجهولة في املوقع األول، وتأتي بعدها 
ت انخفاًضا بنسبة %32.8، مقارنة بالشهر 

ّ
قوات املعارضة املسلحة في ترتيب القائمة، مع العلم أنها سجل

ا باسمهم. 
ً
املا�سي الذي ُسّجل فيه 73 حدث

يالحظ وجود انخفاض في أعداد األحداث األمنية التي تسببت بها ميليشيا )قسد(، خالل شهر الرصد 
الحالي، )37( حالة، أي بانخفاض بنسبة %56.5، مقارنة بالشهر املا�سي الذي تم تسجيل فيه 85 حالة. 

يالحظ انخفاض واضح في أعداد األحداث األمينة التي تسببت بها قوات تركية، خالل شهر الرصد الحالي، 
)3( حاالت فقط، بانخفاض بنسبة تتجاوز %72 مقارنة بالشهر املا�سي. 
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هنالك انخفاض كبير في عدد املواقع املدنّية املستهدفة بأحداث أمنية، في مختلف املحافظات السورية، 
ا، بانخفاض بنسبة تتجاوز %55، مقارنة بـ 203 مواقع مدنية اسُتهدفت 

ً
خالل شهر الرصد الحالي، 91 هدف

خالل الشهر املا�سي.

هنالك انخفاض في عدد املواقع العسكرية املستهدفة بأحداث أمنية في مختلف املحافظات السورية، 
خالل شهر الرصد الحالي، 139 هدف، بانخفاض بنسبة %24.4، مقارنة بـ 184 موقًعا عسكرًيا، اسُتهدف 

خالل الشهر املا�سي.

القائمة، من حيث استهداف  الزور(  )الحسكة والرقة ودير  السوري  الشرق  تتصّدر محافظات شمال 
باقي  في  املستهدفة  املدنية  املواقع  إجمالي  من   61% تتجاوز  نسبة  يعادل  ما  ا، 

ً
هدف  56 بـ  املدنّية،  املواقع 

املحافظات السورية.
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مناطق  في  الشهر،  لهذا  أمنية،  بأحداث  املستهدفة  العسكرية  املواقع  عدد  في  انخفاض  وجود  يالحظ 
سيطرة )قسد( واملعارضة، بنسب %45.4 و%22.2 على التوالي؛ مع العلم بوجود ارتفاع في مناطق سيطرة 

النظام بنسبة %14 مقارنة بالشهر املا�سي. 

وهنالك انخفاض في عدد املواقع املدنّية املستهدفة بأحداث أمنية لهذا الشهر، في مناطق سيطرة )قسد( 
واملعارضة والنظام، بنسب %50 و%48.9 و%71.2 على التوالي، مقارنة بالشهر املا�سي. 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

16

%51.7 من املواقع املدنّية املستهدفة بأحداث أمنية، خالل شهر الرصد الحالي، استهدفتها قوات النظام 
و)قسد(، مع العلم أن %45 تقريًبا من املواقع املدنية استهدفت من جهات مجهولة.

من املالحظ أن أكثر من %80 من املواقع التي استهدفتها )قسد( بأحداث أمنية كانت مواقع مدنّية، خالل 
شهر الرصد الحالي. وكانت نسبة استهداف املواقع املدنّية، إلجمالي املواقع املستهدفة من قوات النظام، هي 

%50، في حين أن نسبتها ال تتجاوز %6.1 بالنسبة إلى قوات املعارضة املسلحة. 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

17

ر التوجه العام 
ّ

مع االنخفاض الكبير في مجمل األحداث األمنية املسجلة خالل الشهر الحالي، أصبح مؤش
ر بانخفاض مستمر على أساس شهري، مع العلم أن وسطّي نسبة االنخفاض 

ّ
لألشهر الستة األخيرة يؤش

الشهرية أصبح %14، بعد أن كان %9 في الشهر املا�سي.

ا بعين االعتبار 
ً

ر استهداف املواقع املدنّية ارتفاًعا بنسبة %15 تقريًبا، على أساس شهري، آخذ
ّ

ُيظهر مؤش
األشهر الستة األخيرة فقط، بعد أن كانت النسبة %22 في الشهر السابق. 
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الضحايا واالنتهاكات

 84 ا، في آذار/ مارس، منهم  86 سوريًّ سّجل فريق رصد االنتهاكات في مركز حرمون مقتل ما ال يقّل عن 
 و5 نساء، و5 ضحايا تحت التعذيب، وقتيل من الكادر الطبي.

ً
مدنًيا، بينهم 15 طفال

ميليشيا  بأيدي  قضوا  و5  مجهولين،  بأيدي  قضوا   
ً

قتيال  62 إلى  الفاعلة  الجهة  بحسب  الضحايا  توزع 
»قوات سوريا الديمقراطية« وميليشيا »وحدات حماية الشعب الكردية”، و5 ضحايا قضوا بأيدي قوات 
تلوا بأيدي ميليشيا »قسد« ومسلحين، و3 ضحايا قتلوا بنيران الجيش 

ُ
النظام السوري وميليشياته، و4 ق

التركي، واثنان قضيا بأيدي قوات األسد ومسلحين، وقتيل ق�سى بقصف لقوات التحالف الدولي، وضحية 
والعدوان  السوري  النظام  لقوات  مشترك  بقصف  وقتيل  )داعش(،  تنظيم  قتله  وآخر  مسلحون،  قتله 

 في دير الزور.
ً

 في حلب، و17 قتيال
ً

، و21 قتيال
ً

الرو�سي. ومعظم القتلى سقطوا في درعا، 30 قتيال
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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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جاءت محافظة درعا في رأس قائمة الضحايا املسجلة خالل شهر الرصد الحالي، ضمن اللون األحمر على 
ت زيادة بعدد الضحايا بنسبة %36، مقارنة بالشهر املا�سي.

ّ
مؤشر الضحايا، بعد أن سجل

يالحظ انخفاض عام بأعداد الضحايا املدنيين املسّجلين في مجمل أرجاء سورية؛ حيث تم تسجيل 84 
ضحية لهذا الشهر، مقارنة بـ 96 ضحية الشهر املا�سي، بانخفاض بنسبة 12.5%. 

كان هناك ارتفاع في عدد الضحايا املسجلة بمحافظة دير الزور وحلب، خالل شهر الرصد الحالي، بنسب 
%55 و%50، مقارنة بالشهر املا�سي.

شهر  خالل  والحسكة،  الرقة  محافظتي  في  املسجلة  الضحايا  أعداد  في  انخفاًضا  الرصد  فريق  سّجل 
الرصد الحالي، بنسب انخفاض %33 و%29، مقارنة بالشهر املا�سي. 

ألّول مرة منذ قرابة العام، ال يسّجل في محافظة إدلب سوى ضحية واحدة، بعد أن كان املعّدل الوسطي 
الشهري لعدد الضحايا، منذ حزيران 2021، في محافظة إدلب، هو 23. 

يالحظ انخفاض كبير بأعداد ضحايا القصف، صاروخي/ جوي، بنسبة %93، مقارنة بالشهر املا�سي.

يالحظ انخفاض إلى حد النصف، في أعداد ضحايا االعتقال والتعذيب، مقارنة بالشهر املا�سي.

 3 بـ  6 حاالت، خالل شهر الرصد الحالي، مقارنة  إلى  يالحظ ارتفاع في ضحايا عمليات الخطف والقتل 
ضحايا الشهر املا�سي. 

ح، بنسب 20% 
ّ

من الواضح وجود ارتفاع في أعداد ضحايا انفجار ألغام أرضية وإطالق نار/ اشتباك مسل
و%23.6 على التوالي، مقارنة بالشهر املا�سي.
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انخفاض  بوجود  العلم  مع  مدنيين،  ضحايا  إيقاع  عن  الرئيس  املسؤول  هي  املجهولة  الجهات  زالت  ما 
بنسبة قوات النظام و)قسد(، كمسؤول عن إيقاع ضحايا في مجمل أرجاء سورية )%6 و%11 على التوالي(، 

خالل شهر الرصد الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي، حيث كانت النسبة %16.3 و%36.9 على التوالي. 
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2022 ضمن املعّدل الوسطي لوقوع ضحايا مدنيين، في األشهر الستة املاضية،  ُيعّد شهر آذار/ مارس 
ر الضحايا ُيظهر ثباًتا بمستويات الزيادة/ االنخفاض الشهرية، ألول مرة 

ّ
 التوجه العام ملؤش

ّ
حيث أصبح خط

منذ ستة أشهر، علًما أنه كان يؤشر بنسبة ارتفاع تبلغ %9 تقريًبا على أساس شهري، خالل الشهر املا�سي 
)شباط/ فبراير 2022(.
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