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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.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

تقرير رصد مركز حرمون للتطورات العسكرية 

واألمنية يف سورية

نيسان/ أبريل 2022

مركز حرمون للدراسات املعاصرة



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

املحتويات

خالصة أوليّة للرصد العسكري واألمني عىل األرض السورية:............ 3

القوات األمريكية عىل األرض السورية............................................................................ 4
4 ................................................................................ القوات الرتكية عىل األرض السورية
القوات الروسية وميليشياتها عىل األرض السورية.................................................... 5
القوات اإليرانية وميليشياتها عىل األرض السورية..................................................... 6
الحدود السورية العربية .................................................................................................... 7
العمليات اإلرسائيلية عىل األرض السورية..................................................................... 7
قوات النظام السوري......................................................................................................... 7
الفصائل الجهادية................................................................................................................. 9

10 ............................................................. امليليشيات يف مناطق اإلدارة الذاتية )قسد(
10 ............................................ فصائل الجيش الوطني املعارض يف الشامل السوري

مؤرش األحداث األمنية...................................................................... 12

الضحايا واالنتهاكات......................................................................... 21

22 .............................................................. مؤرش الضحايا واالنتهاكات



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

3

خالصة أولّية للرصد العسكري واألمني على األرض السورية:

شهد شهر الرصد الحالي )نيسان/ أبريل( ارتفاًعا واضًحا في العمليات العسكرية واألحداث األمنية، رغم 
انخفاض عدد عمليات جيش النظام السوري وحلفائه في مناطق سيطرة املعارضة السورية في الشمال 
السوري، وتواصل انخفاض عدد هجمات الطيران الرو�سي منذ بدء غزو الجيش الرو�سي ألوكرانيا، إال أن 
األحداث األمنية والعسكرية في محافظات درعا ودير الزور والحسكة والرقة، ارتفعت على نحو كبير، حيث 
 لألحداث األمنية، مع تواصل عمليات االغتيال والتفجيرات 

ً
ت منطقة جنوب سورية أكثر املناطق تسجيل

ّ
ظل

وعمليات الخطف في كّل من درعا والسويداء، وسط فلتان أمني متواصل للشهر الخامس على التوالي، ما 
يعزز االعتقاد بأن النظام السوري يتعّمد خلق هذه الفو�سى األمنية في مناطق الجنوب السوري، إلظهار 

قواته األمنية بصفتها الجهة الوحيدة الضامنة الستقرار وأمن املدنيين.

وعلى وقع سحب روسيا مقاتلي ميليشيا )فاغنر( من سورية للقتال في أوكرانيا، عاودت امليليشيات 
املدعومة من إيران تكثيف نشاطها واالنتشار في مواقع عديدة، أخلتها القوات الروسية، ما استدعى تعزيزات 
ت مرتين خلل نيسان/ أبريل من امليليشيات املدعومة من 

َ
للجيش األميركي في مواقع قواعده، التي اسُتهِدف

إيران.

وعاودت طائرات جيش االحتلل اإلسرائيلي، في شهر الرصد، مهاجمة مواقع مشتركة للجيش السوري 
وامليليشيات املدعومة من إيران، في محيط دمشق ومصياف والقنيطرة، من دون أن يكون هناك أي رد من 
جيش النظام السوري، املشغول إلى جانب القوات األمنية بحملت امللحقات واالعتقاالت األمنية للشبان 

السوريين ممن هم في سن الخدمة اإللزامية.

وعلى صعيد قوى األمر الواقع، في مناطق النفوذ األخرى، واصلت فصائل املعارضة السورية انشغالها 
بصراعاتها واالشتباكات فيما بينها، وسط تجدد فو�سى انفجارات العبوات الناسفة مجهولة املصدر، في 
حين تواصل ميليشيا )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد( التي يهيمن عليها مقاتلو ميليشيا »وحدات حماية 
الشعب« الكردية، التضييَق على املدنيين وعلى خصومها السياسيين في مناطق سيطرتها، واعتقال الشبان، 
واختطاف القاصرين لتجنيدهم إجبارًيا في صفوفها. وبدوره، واصل تنظيم )الدولة اإلسلمية/ داعش( 
ا عدة، هي قوات النظام وامليليشيات املدعومة من 

ً
ا أطراف

ً
هجماته في شرق وشمال شرق سورية، مستهدف

إيران وميليشيا )قسد(، بعمليات متنوعة أوقعت عشرات القتلى واملصابين في صفوف القوات املستهدفة.

وفي التفاصيل، يستعرض التقرير التالي أبرز التطورات العسكرية واألمنية على الساحة السورية، في 
شهر نيسان/ أبريل.
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القوات األميركية على األرض السورية

شهد شهر نيسان/ أبريل تمركًزا جديدا للقوات األميركية في موقَعين في الرقة، سبق أن أخلتهما عام 
17« و«مطار الطبقة”، حيث أكد راصدو حرمون وصول تعزيزات  2018، واملوقعان هما مقر »الفرقة 
للجيش األميركي إلى املوقعين، في 28 نيسان، شملت آليات مدرعة وتحصينات هندسية ومجموعتين من 

الجنود.

وفي السياق ذاته، عززت قوات التحالف الدولي قاعدتها العسكرية في »حقل العمر«، ومعمل غاز 
»كونيكو« شمال شرقي سورية، بدفعات من املعّدات اللوجستية والعسكرية. واعتبر التحالف الدولي، 
بحسب ما نشر عبر موقعه الرسمي، أن التعزيزات جاءت بغية توفير األمان للقوات الحليفة لها في املنطقة، 

في حربها ضّد تنظيم )داعش(.

وجاءت هذه التعزيزات على إثر هجومين تعّرضت لهما القواعد العسكرية التابعة للتحالف الدولي، 
أحدهما في 18 نيسان، في منطقة »حقل العمر« النفطي في شرق محافظة دير الزور، واآلخر استهدف قاعدة 
»القرية الخضراء« شرقي سورية، بعبوتين ناسفتين، وأسفر عن إصابة أربعة جنود أميركيين، وقد نفذت 
الهجومين ميليشيات مدعومة من إيران، ورّدت القوات األميركية بقصف مواقع للميليشيات في محيط 

مدينتي امليادين والقورية.

وتزامن الهجوم على القرية الخضراء مع تدريبات عسكرية للقوات األميركية وميليشيا )قسد(، بأسلحة 
متطورة وطائرات مروحية، قرب قاعدة »حقل العمر«.

في   جوًيا 
ً

إنزاال نّفذت  األميركيون قوامها األسا�سي  الجنود  التي يشكل  الدولي  التحالف  وكانت قوات 
3 نيسان، اعتقلت فيه 5 شبان وامرأة، ُيشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة )داعش(، من مخيم عشوائي 

للنازحين في محافظة الرقة شمال شرقي سورية.

القوات التركية على األرض السورية

واصل الجيش التركي عملياته ضد امليليشيات الكردية في سورية، للشهر الثاني على التوالي، وكان من 
أبرز هذه العمليات هجوم بطائرة مسّيرة، استهدف مقًرا مليليشيا »األمن الداخلي« )أسايش( التابعة مليليشيا 
ف الهجوم قتلى وجرحى، بينهم القيادي في حزب »العمال 

ّ
)قسد(، شمال شرقي محافظة الحسكة، وقد خل

الكردستاني« محمد أيدن، في مدينة الدرباسية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سورية.

 في محيط مدينة تل 
ً

وسجل راصدو حرمون هجوًما لطائرة مسيرة تركية، في 26 نيسان، استهدف منزال
ف الهجوم 

ّ
رفعت شمالي حلب، تشغله خلّية أمنية مشتركة من جيش النظام السوري وميليشيا )قسد(، وخل

قتلى وجرحى، من دون أن يعلن الطرفان خبر الهجوم ونتائجه.
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 من “أورهان موران« 
ًّ

وفي عملية أمنية للستخبارات التركية، في 18 نيسان، اعتقلت قوة أمنية تركية كل
القريب من تنظيم  أبي بكر الصديق«  و«مصطفى قيليجلي«، وهما عنصران من فصيل »سرية أنصار 
)داعش(، وهو فصيل سبق أن تبنى عمليات عدة ضد القوات التركية في سورية. واقتادتهما القوة املهاجمة 
إلى داخل األرا�سي التركية، وبحسب وكالة )األناضول( التركية، فقد كان املعتقلن يستعدان لتنفيذ عملية 

إرهابية ضّد تركيا.

وفي 22 نيسان/ أبريل، أعلنت املديرية العامة لألمن التركي مقتل شرطي من القوات الخاصة، في هجوم 
صاروخي على مدينة مارع التابعة ملدينة إعزاز شمالي حلب، واتهمت قواِت )قسد( بالوقوف وراء الهجوم.

القوات الروسية وميليشياتها على األرض السورية

أدت أزمة روسيا في حربها على أوكرانيا إلى ظهور نتائج ميدانية في سورية، فقد سجل راصدو حرمون 
انسحابات لقوات ميليشيا )فاغنر( الروسية من بضعة مواقع لها في شرق حمص، في محيط مدينة تدمر، 
والسخنة، وجنوب حلب، ومن مطار دير الزور العسكري، وسط أنباء عن نقل هذه القوات إلى أوكرانيا، كما 
أخلت القوات الروسية مواقعها في املستودعات العسكرية، في منطقة مهين شرقي حمص، في 14 نيسان، 
بعد تسليمها لقوات مشتركة من ميليشيا »حزب هللا« اللبناني، وقوات من »الفرقة الرابعة« التابعة لقوات 

النظام السوري.

وأكدت مصادر في ميليشيا »الفيلق الخامس« الذي تدعمه روسيا، لراصدي حرمون، أن روسيا خفضت 
رواتب مقاتلي الفيلق إلى النصف، ابتداء من نيسان، بالتزامن مع الغزو الرو�سي ألوكرانيا، وبالرغم من ذلك 
 عن عناصر ميليشيا )فاغنر( الذين سحبتهم من 

ً
كثفت روسيا اعتمادها على مقاتلي الفيلق، ليحلوا بديل

سورية إلى أوكرانيا، حيث جلبت القوات الروسية 150 عنصًرا إضافًيا، من ميليشيا الفيلق الخامس إلى 
مطار الطبقة العسكري، من قاعدة حميميم، وكانت القوات الروسية فتحت، في 11 نيسان، باب االنتساب 

إلى الفيلق الخامس، في كل من الحسكة والقامشلي ودير الزور شرقّي سورية.

وباملقابل، عاود الطيران الحربي الرو�سي وطيران االستطلع طلعاته الجوية في أجواء شمال سورية، في 
شهر الرصد )نيسان/ أبريل(، بعد انخفاض وتيرة طلعاته في شهر آذار/ مارس، بعد الغزو الرو�سي ألوكرانيا، 
وتزايدت الغارات الروسية، خلل األسبوع األخير من نيسان، وتركزت في مناطق جبل الزاوية جنوبي إدلب 

وبلدتي برزة والكندة في جبل األكراد شمال اللذقية، ودارة عزة شمال حلب.

ف الطيران الحربي الرو�سي غاراته الجوية على مواقع لخليا تنظيم )داعش( في 
ّ
وبالتزامن مع ذلك، كث

البادية السورية املمتدة بين محافظات حمص وحماة ودير الزور.

وعلى صعيد آخر، رصد فريق حرمون عملية إنهاء القوات الروسية في سورية، في أواخر نيسان، أعماَل 
إنشاء مهابط طائرات مروحية، في حقل الصوانة شرقي حمص الذي سيطرت عليه مطلع العام الحالي 

2022، وشرعت باستخدامه.
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القوات اإليرانية وميليشياتها على األرض السورية

عاودت امليليشيات املدعومة من إيران تكثيف نشاطها في سورية، بعد 3 أشهر من انحسار تحركاتها، فقد 
سّجل راصدو حرمون، خلل نيسان، تحركات عسكرية مكثفة لهذه امليليشيات في شرق حمص ودير الزور، 

وجنوب حلب، بالتزامن مع إخلء القوات الروسية مواقع عدة في هذه املناطق.

تابعة  تعزيزات عسكرية  دخول  نيسان،   4 في  الزور،  دير  في  راصدو حرمون  التفاصيل، سجل  وفي 
مليليشيات »حزب هللا« العراقي، و«كتائب سّيد الشهداء«، مؤلفة من أكثر من 25 سيارة دفع رباعي، إضافة 
إلى عشرات العناصر، وانتشارها في مواقع لهذه امليليشيات في البوكمال وامليادين، كما انتشرت مجموعات 
من ميليشيا »حزب هللا« اللبناني في مواقع عسكرية، في األسبوع الثاني من نيسان، في بلدة مهين جنوبي شرق 
ا للتصنيع العسكري، وتجميع الطائرات املسيرة، ضمن مستودعات األسلحة والذخائر 

ً
حمص، وأقامت ورش

املحصنة التي أخلتها القوات الروسية، كما انتشرت مجموعات من ميليشيا »سيد الشهداء« املدعومة من 
الحرس الثوري اإليراني، في مواقع شرق مدينة تدمر، وباشرت ميليشيات محلية مدعومة من »الحرس 

الثوري« اإليراني بإنشاء أنفاق في مناطق عدة شرقي تدمر وغربها.

وفي ريف الرقة الغربي، أجرى عناصر من الحرس الثوري اإليراني وميليشيا »حزب هللا« اللبناني تجارب 
أداء لطائرات إيرانية مسيرة، من نوع )إرنا(، على مدار األسبوعين األخيرين من نيسان، وكثفت الطلعات 
التجريبية للطائرات املسيرة في مطار دير الزور العسكري، الذي باتت تسيطر عليه بشكل كامل بعد انسحاب 

القوات الروسية منه على دفعات، كان آخرها في منتصف نيسان.

تل عنصران، 
ُ
وفي أخبار التوترات األمنية التي تتكرر بين قوات النظام وامليليشيات املدعومة من إيران، ق

وأصيب خمسة آخرون، من ميليشيا كتائب »اإلمام الرضا« التابعة إليران باشتباك مع عناصر من »الفرقة 
الرابعة« التي يقودها ماهر األسد، قرب مبنى املواصلت على طريق مطار حلب الدولي، ونتج عن االشتباك 
انسحاب عناصر ميليشيا »حزب هللا« اللبناني وميليشيا »اإلمام الرضا«، وإفراغ مستودعاتهما في محيط 
مطار حلب الدولي ومعمل الزيت على طريق املطار ذاته، ونقل معدات عسكرية وأسلحة وعتاد ومنصات 

إطلق قذائف هاون إلى بلدات ريتان وحردتنين بريف حلب الشمالي.

وعلى صعيد آخر، فتحت ميليشيا الحرس الثوري اإليراني باب التطوع في صفوفها، للعناصر املحليين في 
مدينتي البوكمال ودير الزور، وذلك على خلفية هروب جماعي لعناصر متطوعين من نقاط سيطرة امليليشيا 

في منطقة البادية.

وفي 11 نيسان/ أبريل، قتل 5 عناصر وجرح آخرون، يتبعون لـ »الحرس الثوري اإليراني«، بقصف 
صاروخي مجهول استهدف أطراف مستودعات مهين العسكرية جنوب شرقي حمص.
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الحدود السورية العربية 

ما تزال دول جوار سورية تعاني من تدفق املخدرات من مناطق سيطرة النظام السوري، جراء تعاون 
أجهزة ومليشيات النظام مع جماعات تهريب املخدرات، فقد أعلنت الجمارك األردنية في نيسان عن عدة 
عمليات تهريب، أحبطتها القوات األردنية، وصادرت خللها أكثر من مليون ونصف مليون حبة »كبتاغون« 
كانت قادمة من معبر )نصيب( الحدودي مع سورية، كما أعلن األردن، في 23 نيسان/ أبريل، إحباط محاولة 

تسلل وتهريب أسلحة وذخائر قادمة من سورية إلى أراضيه.

وفي العراق، أعلنت السلطات األمنية عن عدة محاوالت تسلل ملهربي املخدرات من سورية، وكانت أكبر 
عملية واجهتها القوات العراقية في 24 نيسان، حيث تمكنت السلطات من ضبط 8 مليين حبة مخّدرة في 

بغداد، قادمة عبر شاحنة من األرا�سي السورية.

وسبق للسلطات األمنية في األنبار أن تمكنت مطلع نيسان من إحباط تهريب مليون و800 ألف حبة 
مخدرة من نوع »كبتاغون« قادمة من األرا�سي السورية.

العمليات اإلسرائيلية على األرض السورية

تجددت عمليات جيش االحتلل اإلسرائيلي العسكرية داخل األرا�سي السورية، في شهر نيسان، حيث نفذ 
جيش االحتلل اإلسرائيلي 3 هجمات، في مناطق متفرقة، فقد استهدف طيران جيش االحتلل اإلسرائيلي، 
ا عدة في املنطقة الوسطى في محيط مدينة مصياف، منها مركز البحوث، وفي 

ً
في 9 نيسان/ أبريل، نقاط

ستخدم لتصنيع وتطوير 
ُ
14 نيسان، قصف الطيران اإلسرائيلي مواقع تسيطر عليها ميليشيات إيرانية ت

الطائرات املسيرة في محيط بلدة رخلة، واألطراف الشمالية ملدينة قطنا في ريف دمشق الغربي، وفي 27 
تل أربعة جنود من قوات النظام السوري و5 من عناصر امليليشيات املدعومة من إيران، في 

ُ
نيسان، ق

هجمات صاروخية إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق.

قوات النظام السوري

مع تراجع عمليات جيش النظام السوري وامليليشيات املساندة له في الشمال السوري، واقتصار تحركاته 
هناك على هجمات محدودة على خطوط التماس مع فصائل املعارضة، تواصل الفلتان األمني في مناطق 
الجنوب السوري، في كّلٍ من درعا والسويداء والقنيطرة، وشهدت هذه املنطقة معظم العمليات العسكرية 
واألمنية التي سجلها راصدو حرمون، خلل شهر نيسان، في حين واصلت األجهزة األمنية التابعة للنظام 
ملحقة عناصر سابقين في صفوف املعارضة، مّمن أجروا تسويات أمنية، بذريعة انتهاء املهل املمنوحة لهم 
لللتحاق بالخدمة العسكرية، كما شهد األسبوع األخير من شهر نيسان تسوية بين قوات النظام وميليشيا 
)قسد( أنهى بموجبها الطرفان الحصار املتبادل ملناطق سيطرة كل منهما في القامشلي وحلب، بعد توتر أمني 

استمر أكثر من شهر.
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وتراجعت وتيرة الهجمات العسكرية لجيش النظام ضّد مناطق سيطرة املعارضة في الشمال السوري، 
وعلى الرغم من تنفيذ قوات النظام هجمات عدة باملدفعية والصواريخ على مناطق في إدلب وشمال حلب، 
تراجعت وتيرة الغارات الجوية لطيران النظام على نحو واضح، وأبرز هذه الهجمات قصف مدفعي وصاروخي 
لقوات النظام على بلدة معارة النعسان شمال شرقي إدلب، في 4 نيسان/ أبريل، أسفر عن مقتل أربعة 

أطفال.

ا أمنية عدة، خلل نيسان، من أبرزها 
ً
أما في الجنوب السوري، فقد شهدت محافظة السويداء أحداث

احتجاز فصيل يطلق على نفسه اسم »أحرار جبل العرب« عنصرين من قوات النظام، أحدهما ضابط، 
مطالبة باإلفراج عن الناشط نورس أبو زين الدين، الذي اعُتقل قبل أشهر بسبب مشاركته في التظاهرات 

ل أحد رجال الدين إلخلء سبيلهما. 
ّ
املناهضة للنظام في السويداء عام 2020، وقد تدخ

ولقي 5 مدنيين مصرعهم في حوادث إطلق نار بمناطق متفرقة من دون معرفة الجهات الفاعلة.

أما في درعا التي شهدت كثافة في األحداث األمنية، فقد نشر »األمن العسكري« حواجز جديدة في مدينة 
جاسم بريف درعا الشمالي، مطلع نيسان/ أبريل، بالتزامن مع انسحاب عناصر »أمن الدولة« من املدينة، 
ومع حملة تدقيق على هويات املدنيين في محافظة درعا من قبل الحواجز األمنية، وذلك مع انتهاء فترة 
، وترافقت 

ً
التأجيل التي ُمنحت للمتخلفين عن الخدمة العسكرية في نيسان 2020، وكانت مّدتها عاًما كامل

هذه التطورات مع ارتفاع وتيرة عمليات االستهداف بعبوات ناسفة ملتعاونين مع النظام السوري، وآخرين 
، حيث شهدت بلدة عتمان شمالي 

ً
معارضين له، لتصل إلى أكثر من 15 عملية اغتيال أسفرت عن 18 قتيل

حين مجهولين وقوات 
ّ
درعا، في 20 نيسان/ أبريل، عمليات قطع طرق واشتباكات واعتقاالت متبادلة بين مسل

النظام السوري، أسفرت عن وقوع عدٍد من اإلصابات في صفوف الطرفين.

وفي القنيطرة، استهدف مقاتلون محليون موقًعا عسكرًيا تقّدمت إليه قوات النظام السوري في محيط 
قرية جباتا الخشب، غربي محافظة القنيطرة جنوبي سورية، بعد أن كان نقطة مراقبة لقوات »حفظ 

السلم« التابعة لألمم املتحدة على الحدود بين سورية وإسرائيل.

وفي شرق البلد، عززت قوات النظام السوري قواعدها العسكرية في مدينة الطبقة غربي محافظة 
الرقة، عقب مواجهات مع تنظيم )داعش(، وسجل راصدو حرمون مرور أرتال عسكرية لقوات النظام على 
طريق تدمر باتجاه البادية السورية، منتصف نيسان، رافقها الطيران الرو�سي، ونفذت في األسبوع األخير من 

نيسان عمليات تمشيط استهدفت مواقع محتملة لخليا )داعش( في املنطقة.

كما شهدت مدن البوكمال وامليادين شرقي دير الزور استنفاًرا أمنًيا للقوات األمنية التابعة للنظام 
ا عن مطلوبين للخدمة العسكرية اإللزامية.

ً
السوري، بحث

وسجل راصدو حرمون اعتقال قوات النظام السوري طلًبا وطالبات في املرحلة الجامعية، في أثناء 
توجههم نحو مدينة حمص قادمين من مناطق سيطرة قوات )قسد(، في 19 نيسان، وذلك في حاجز إثريا 

شرق حماة، على خلفية التوترات بين )قسد( والنظام في الحسكة والقامشلي.
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للتوتر األمني الذي استمر بين  إلى تسويٍة  النظام السوري وميليشيا )قسد(  28 نيسان، توّصل  وفي 
الطرفين أكثر من شهر، سمحت بموجبها قوات »الفرقة الرابعة« التي يقودها ماهر األسد )شقيق رأس 
النظام السوري بشار األسد( بإدخال املواد األساسية، ومنها الطحين، إلى حيي الشيخ مقصود واألشرفية 
في مدينة حلب، شمال سورية، بمقابل فتح ميليشيا )قسد( الطرقات املؤدية إلى املربعات األمنية التابعة 

للنظام في مدينة القامشلي ومحافظة الحسكة.

وبعد أنباء عن هرب رجل األعمال السوري خضر علي طاهر )أبو علي خضر( مع مبالغ كبيرة من األموال، 
إلى خارج سورية، أكدت مصادر محلية في اللذقية أنه ُوضع قيد اإلقامة الجبرية في منزله، بحراسة قوات 
أمنية تابعة للفرقة الرابعة، واملعروف عن خضر علي طاهر )الوارد اسمه في قائمة العقوبات األميركية( أنه 

أحد رجال األعمال الذين يحظون بدعم أسماء األسد زوجة رئيس النظام السوري.

الفصائل الجهادية

صّعد تنظيم )الدولة اإلسلمية/ داعش( وتيرة هجماته، خلل شهر نيسان، إذ استهدف بهجوم واسع 
ثلثة مواقع تابعة للنظام السوري وميليشيا »حزب هللا« اللبناني، في بادية حمص الشرقية، في 2 نيسان/ 
أبريل، ما أدى إلى سقوط 9 قتلى وجرحى، واستيلء التنظيم على عربات عسكرية وذخائر، وعاود التنظيم 
شن عمليات في مناطق متفرقة بمحافظة دير الزور، فاستهدف في 6 و7 نيسان/ أبريل، مواقع ودورّيات 
للميليشيات املدعومة من إيران في مدينة هجين وبادية السخنة، كما هاجم التنظيم مواقع ودوريات مليليشيا 
)قسد( في مناطق عدة شمال شرقي سورية، في مدينة الطبقة غربي الرقة، وعلى طريق »الخرافي« بين دير 
تل سبعة مدنيين بهجوم شّنه تنظيم )داعش( على منزل مسؤول في »مجلس دير الزور 

ُ
الزور والحسكة، وق

املدني« التابع لـ »اإلدارة الذاتية«، في قرية فنيجين بمنطقة أبو خشب شمال غربي محافظة دير الزور، في 
27 نيسان، وتبّنى تنظيم )داعش( تفجير عربة عسكرية لقوات )قسد(، في 19 نيسان/ أبريل، بريف منبج.

وعلى صعيد آخر، وبمناسبة شهر رمضان، أصدرت حكومة »اإلنقاذ« التي تسيطر عليها هيئة تحرير 
الشام )جبهة النصرة(، في 2 نيسان/ أبريل، مرسوًما يق�سي بعفو عام عن جميع مرتكبي الجرائم الجنائية، 

بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك.

وكان املكتب اإلعلمي في فصيل هيئة تحرير الشام قد نفى، في تصريح له في 4 نيسان، ادعاء ات جهاز 
»األمن الفيدرالي« الرو�سي باعتقال 10 عناصر من هيئة تحرير الشام في روسيا، كانوا يحّضرون لتنفيذ عمل 

»إرهابي«.

صيب ثالث، من جراء إطلق شخص 
ُ
وفي إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، قتل شخصان وأ

النار بشكل عشوائي على أصحاب محال تجارية في شارع الجلء وسط مدينة إدلب، في 13 نيسان/ أبريل، 
فصح الجهات األمنية عن هوية منفذ 

ُ
قبل أن يتمكن عناصر أمن الهيئة األمنية من قتل منفذ الهجوم، ولم ت

الهجوم ودوافعه.
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امليليشيات في مناطق اإلدارة الذاتية )قسد(

العمال  »حزب  لـميليشيا  التابعة  الثورية«،  »الشبيبة  من  مجموعات  قيام  حرمون  راصدو  سجل 
الكردستاني«، بحرق مكتبين للمجلس الوطني الكردي في مدينتي الدرباسية واملالكية بريف الحسكة، في 
19 نيسان/ أبريل، ليكون هذا الهجوم أبرز أحداث شهر نيسان في مناطق سيطرة ميليشيا )قسد( التي 
يهيمن عليها مقاتلو ميليشيا »وحدات حماية الشعب« الكردية، إلى جانب التوتر األمني الذي استمّر طوال 
شهر نيسان، بين )قسد( وقوات النظام السوري، في الحسكة، وتخلله سيطرة ميليشيا )قسد(، على مباني 
حكومية تابعة للنظام السوري في مدينة القامشلي بالحسكة، على خلفية الحصار املتبادل ملواقع الطرفين 

في حلب والحسكة، قبل أن يتوصل إلى تسوية، في 28 نيسان، أنهت الحصار وأوقفت التوتر.

كما واصلت امليليشيات الكردية املسيطرة على مناطق شمال شرق سورية سياساتها إلحكام قبضتها 
األمنية ومنع أي حراك احتجاجي أو معارض، فقد شنت قوات )قسد(، في 18 نيسان/ أبريل، حملة دهم 
واعتقاالت شملت عدًدا من أهالي قرى الشحيل والحوايج، شرقي محافظة دير الزور، بذريعة االنتماء إلى 
ف عن التجنيد اإلجباري. وعلى صعيد االنتهاكات املتواصلة مليليشيا )قسد( بحق 

ّ
تنظيم )داعش(، والتخل

املدنيين في مناطق سيطرتها، قتل الشاب طارق سيد أحمد )30 عاًما( تحت التعذيب في سجون استخبارات 
قوات )قسد(، بعد اعتقاله قبل 7 أشهر في مدينة عين العرب، من دون الكشف عن مصيره وسبب االعتقال، 
كما قطع مسلحون من ريف دير الزور الغربي الطريق الرئي�سي، في 24 نيسان/ أبريل، احتجاًجا على مقتل 

أحد أبناء املنطقة على يد قوات )قسد(.

ق راصدو حرمون اختطاف عناصر من قوات )قسد( 5 أطفال، خلل شهر نيسان، من بينهم طفلة 
ّ
ووث

تبلغ من العمر 13 عاًما، اختطفت في 2 نيسان من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وذلك بهدف تجنيدها 
في صفوف امليليشيا.

وعلى صعيد آخر، عّدل املجلس العام التابع لـ »اإلدارة الذاتية«، املظلة السياسية مليليشيا )قسد(، 
قانون التجنيد اإلجباري في مناطق نفوذها، ليشمل القادمين من الخارج، واملقيمين لديها ألكثر من ثلث 

سنوات.

وشهد شهر نيسان فرار عشرات من شبان ريف عين العرب »كوباني« الشرقي والجنوبي نحو محافظة 
الرقة، وذلك بسبب بدء قوات )قسد( تنفيذ حملة التجنيد اإلجباري بحق من بلغ سن التجنيد.

فصائل الجيش الوطني املعارض في الشمال السوري

برزت خلل شهر الرصد الحالي )نيسان/ أبريل( ظاهرة الصراعات والتوترات األمنية بين فصائل املعارضة 
املسلحة في الشمال السوري، وسجل راصدو حرمون حدوث اشتباكات وخلفات، نشبت بدوافع شخصية 
في غالبها، تحّولت إلى نزاعات فصائلية، كما سجل راصدو حرمون انفجار عبوات ناسفة عدة، وهجمات 

صاروخية ومدفعية مليليشيا )قسد(، ما تسبب بعدد من الضحايا، معظمهم مدنيون.
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وكان هناك تراجع واضح في وتيرة االشتباكات والقصف في مناطق سيطرة الجيش الوطني، بفعل تراجع 
عدد هجمات قوات النظام وحلفائه، في حين واصلت ميليشيا )قسد( استهدافها نقاط التماس، ومناطق 
مدنية في شمالي وغربي حلب، حيث أصيب عدد من املدنيين وعناصر من الدفاع املدني، في 18 نيسان/ 
أبريل، نتيجة قصف مدفعي لقوات )قسد( على مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وفي 22 نيسان/ أبريل، 

تل وجرح مدنيون في قصف صاروخي لقوات )قسد( على مدينة مارع في ريف حلب الشمالي.
ُ
ق

وسجل هجوم لتنظيم )داعش( استهدف حاجًزا عسكرًيا لـ »الفيلق الثالث - الجبهة الشامية«، التابع 
للجيش الوطني، في منطقة السلمة )سجو( بريف إعزاز شمالي حلب، أسفر عن مقتل عنصرين.

وعلى صعيد خلفات الفصائل، شهدت قرية عوالن بريف حلب الشرقي اشتباكات بين فصائل تابعة 
للجيش الوطني السوري، في 1 نيسان/ أبريل، بسبب انشقاق مجموعة تابعة لفصيل »أحرار الشام« عن 

»الفيلق الثالث« في قرية عوالن.

وشهد معبر »الغزاوية« الفاصل بين مناطق سيطرة »الجيش الوطني السوري« بريف حلب الغربي، 
ومدينة إدلب الخاضعة لسيطرة »هيئة تحرير الشام«، توترات أمنية على خلفية اعتقال »فيلق الشام« 
التابع للجيش الوطني عنصًرا من »الهيئة« في أثناء محاولة دخوله منطقة »غصن الزيتون«، وفي مدينة 
الباب شرقي محافظة حلب، سجلت اشتباكات في 17 نيسان/ أبريل، بين قوات الشرطة العسكرية في املدينة 

فة جرحى من الطرفين.
ّ
وفصيل »أحرار الشام« التابع لـ »الجيش الوطني السوري«، مخل

تل 3 عناصر من الجيش الوطني في اشتباكات نشبت إثر خلف بين فصائل 
ُ
وفي مدينة رأس العين، ق

الجيش الوطني، في 22 نيسان/ أبريل، وتدخلت القوات التركية لفض النزاع.

وعلى وقع هذه االشتباكات والتوترات بين الفصائل، أصدرت وزارة الدفاع في »الحكومة السورية املؤقتة« 
تعميًما يمنع حمل املقاتلين السلح خارج املعسكرات وخطوط املواجهة مع العدو والنقاط األمنية، ضمن 

مناطق سيطرتها شمالي سورية.

وإضافة إلى االشتباكات بين الفصائل، تكّرست حالة الفلتان األمني في مناطق سيطرة املعارضة بتكرار 
انفجارات العبوات الناسفة، فقد أصيب ثلثة أشخاص في انفجار بسيارة على مدخل مدينة الباب، في 10 
تل عنصران من »الجيش الوطني السوري«، في 14 نيسان/ أبريل، باستهداف سيارة لهما 

ُ
نيسان/ أبريل، وق

في ريف حلب الشمالي، كما قتل رئيس جمعية تركمانية، في 17 نيسان/ أبريل، بانفجار عبوة ناسفة في بلدة 
تل مدني، في 22 نيسان/ أبريل، بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة 

ُ
قباسين بمنطقة الباب شرقي حلب، وق

بسيارته، في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.
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مؤشر األحداث األمنية

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

ّ
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. 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

13

ألول مّرة، منذ خمسة أشهر تقريًبا، تتعّدى محافظة درعا حاجز 100 حدث أمني على مؤشر األحداث - 
 ارتفاًعا بنسبة %206، مقارنة بالشهر املا�سي. 

ً
األمنية ملرصد حرمون، مّسجلة

ا أمنًيا في مختلف املحافظات السورية، بارتفاع نسبته %135 مقارنة بالشهر - 
ً
سجل املرصد 541 حدث

ا. ونسبة االرتفاع هذه هي األكبر على أساس شهري منذ قرابة 
ً
املا�سي، الذي ُسجل فيه 230 حدث

العام. 

عدا محافظتي طرطوس والسويداء، اللتين لم يطرأ على عدد األحداث األمنية املسجلة فيهما أي - 
تعديل؛ سّجلت جميع املحافظات السورية ارتفاًعا في عدد األحداث األمنية املسجلة فيها؛ فبعد 
محافظة درعا، سجلت كلٌّ من محافظة الرقة وإدلب والحسكة ودير الزور وحلب ارتفاًعا في عدد 

األحداث األمنية، بنسب %151، %148، %142، %108 و%76 على التوالي. 

ح والقصف املدفعي شكلت أكثر من %72 من إجمالي - 
ّ
يلحظ أن حاالت إطلق النار/ اشتباك مسل

الحاالت األمنية املسجلة في مجمل أرجاء سورية لهذا الشهر، علًما أن هذه النسبة كانت 67 % الشهر 
املا�سي.

ح، قائمة األحداث األمنية األكثر - 
ّ
للشهر الثاني على التوالي، تتصدر حاالت إطلق النار/ اشتباك مسل

ت ارتفاًعا 
ّ
 بـ 202 حالة، خلل شهر الرصد الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي )84(، أي سجل

ً
تسجيل

بنسبة 140%.

يلحظ وجود ارتفاع بحاالت القصف املدفعي املسجلة، حيث تم تسجيل 189 حالة قصف خلل - 
شهر الرصد الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي )70(، أي ارتفاع بنسبة 170%.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

14

مقارنة بالشهر املا�سي، يلحظ وجود ارتفاع في عدد حاالت االعتقال والقصف الجوي وانفجار - 
العبوات الناسفة، خلل شهر الرصد الحالي، بنسب %39، %243، %236 على التوالي.

ح تتركز في مناطق سيطرة النظام - 
ّ
يلحظ أن االرتفاع املسجل في حاالت إطلق النار/ اشتباك مسل

ز االرتفاع املسّجل في حاالت القصف املدفعي في مناطق سيطرة النظام واملعارضة 
ّ
و)قسد(، وترك
بشكل أسا�سي.

 لحاالت إطلق النار/ اشتباك مسلح، بالرغم من - 
ً

ما زالت مناطق سيطرة املعارضة األقّل تسجيل
تسجيل ارتفاع بعشر حاالت، مقارنة بالشهر املا�سي. 

ُيلحظ أن هناك انخفاًضا كبيًرا في عدد حاالت االعتقال املسجلة في مناطق سيطرة )قسد( لهذا - 
الشهر، حيث تم تسجيل 8 حاالت مقارنة بـ 27 حالة اعتقال خلل الشهر املا�سي، أي انخفاض 
بنسبة %70، مع العلم أن نسب الحاالت املسجلة في مناطق سيطرة النظام قد ارتفعت بشكل 
سّجل 

ُ
ملحوظ، بنسبة 12.9 تتعّدى %338 مقارنة بالشهر املا�سي، وللشهر السادس على التوالي، لم ت

أي حالة اعتقال في مناطق سيطرة املعارضة.
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بعد الجهات املجهولة، ما زالت قوات املعارضة املسلحة تحتّل الطليعة في قائمة الجهات املسؤولة - 
ت انخفاًضا بنسبة الضعف تقريًبا، مقارنة بالشهر 

ّ
عن األحداث األمنية في سورية، مع العلم أنها سجل

ا باسمهم. 
ً
املا�سي الذي ُسّجل فيه 49 حدث

كان هناك ارتفاع واضح في أعداد األحداث األمينة التي تسببت فيها قوات النظام، خلل شهر الرصد - 
الحالي، )87(، وقد  تجاوزت نسبة االرتفاع %156 مقارنة بالشهر املا�سي. 
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شهد شهر الرصد الحالي انخفاًضا كبيًرا جًدا في عدد املواقع املدنية املستهدفة بأحداث أمنية، في - 
ا، أي انخفاض بنسبة تتجاوز 46 %، مقارنة بـ 91 موقًعا مدنًيا 

ً
مختلف املحافظات السورية، 49 هدف

استهدف، خلل الشهر املا�سي.

باملقابل، ارتفع عدد املواقع العسكرية املستهدفة بأحداث أمنية في مختلف املحافظات السورية، - 
خلل شهر الرصد الحالي، 492 هدف، أي ارتفاع بنسبة %254، مقارنة بـ 139 موقًعا عسكرًيا 

استهدف خلل الشهر املا�سي.

بعد محافظة درعا، تتصّدر محافظات شمال وشرق سورية الحسكة والرقة ودير الزور القائمة، - 
ا، أي ما يعادل نسبة تتجاوز %43 من إجمالي املواقع 

ً
من حيث االستهداف ملواقع مدنية، بـ 234 هدف
املدنية املستهدفة في باقي املحافظات السورية.
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يلحظ وجود انخفاض في عدد املواقع املدنية املستهدفة بأحداث أمنية لهذا الشهر، في مناطق سيطرة - 
)قسد( واملعارضة، بنسب %65 و% على التوالي؛ مع ارتفاع في املواقع املدنية املستهدفة بمناطق 

سيطرة النظام، بنسبة %59، مقارنة بالشهر املا�سي. 

تتركز نسب االرتفاع في عدد املواقع العسكرية املستهدفة بأحداث أمنية لهذا الشهر في مناطق سيطرة - 
)قسد( واملعارضة.
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%28.5 من املواقع املدنية املستهدفة بأحداث أمنية، خلل شهر الرصد الحالي، استهدفت من جهة - 
قوات النظام و)قسد(، مع العلم أن %59.2 تقريًبا من املواقع املدنية استهدفت من جهات مجهولة.

من امللحظ أن %23 تقريًبا من املواقع املستهدفة بأحداث أمنية من قبل )قسد( كانت مواقع مدنية، - 
خلل شهر الرصد الحالي. وقد انخفضت نسبة استهداف املواقع املدنّية إلجمالي املواقع املستهدفة من 
قوات النظام كثيًرا، مقارنة بالشهر املا�سي، والنسبة ذاتها ال تتجاوز %2 بالنسبة إلى قوات املعارضة 

املسلحة. 
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ر التوجه العام - 
ّ

مع االرتفاع الكبير في مجمل األحداث األمنية املسجلة خلل الشهر الحالي، ما زال مؤش
ر بارتفاع مستمر على أساس شهري، مع العلم أن وسطي نسبة االرتفاع 

ّ
لألشهر الستة األخيرة يؤش

ر بانخفاض بنسبة %9 في الشهر املا�سي.
ّ

الشهرية أصبح %15، بعد أن كان يؤش

ا بعين - 
ً
ر استهداف املواقع املدنّية يوّضح ارتفاًعا بنسبة %14 تقريًبا على أساس شهري، آخذ

ّ
مؤش

االعتبار األشهر الستة األخيرة فقط، بعد أن كانت النسبة %15 في الشهر السابق.

- 
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الضحايا واالنتهاكات

سّجل فريق رصد االنتهاكات في مركز حرمون مقتل ما ال يقّل عن 104 سوريين، منهم 95 مدنًيا، بينهم 17 
 و5 نساء، و4 ضحايا تحت التعذيب.

ً
طفل

 قضوا بأيدي مجهولين، و10ضحايا قتلتهم 
ً

وقد توزع الضحايا بحسب الجهة الفاعلة، كما يلي: 68 قتيل
قوات النظام السوري وميليشياته، و10 ضحايا قتلهم تنظيم )داعش(، و6 ضحايا قضوا بأيدي ميليشيا 
)قسد( وميليشيا “وحدات حماية الشعب الكردية”، و5 قتلوا على أيدي مسلحين، و4 ضحايا قتلهم فصيل 

الجيش الوطني السوري، وقتيل على يد الجيش التركي. 

.
ً

، وكذلك في محافظة درعا 30 قتيل
ً

وكان معظم الضحايا في محافظة دير الزور 31 قتيل

على صعيد االعتقاالت، قبل إعلن النظام السوري في 30 نيسان/ أبريل عفًوا، بمرسوم رئا�سي، عن 
معتقلين وسجناء متهمين بجرائم متنوعة، أطلقت أجهزة أمن النظام السوري حملة اعتقاالت في مختلف 
مناطق سيطرة النظام السوري، شملت مئات الشبان املتخلفين عن الخدمة اإللزامية، ومن بينهم عشرات 
الشبان ممن سبق لهم إجراء تسويات أمنية لتأجيل التحاقهم بالخدمة، وتركزت معظم هذه االعتقاالت في 

محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا وحلب ودير الزور والرقة وحمص.
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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
ا للجهات املسؤولة، ويوّضح توّزعها حسب الفئات األساسية )مدنيين/ 

ً
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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تتصدر محافظة دير الزور قائمة الضحايا املسجلة خلل شهر الرصد الحالي، ضمن اللون األحمر - 
ت زيادة بعدد الضحايا بنسبة %31، مقارنة بالشهر املا�سي.

ّ
على مؤشر الضحايا، بعد أن سجل

يلحظ ارتفاع نسبي عام بأعداد الضحايا املدنيين املسجلين في مجمل أرجاء سورية، حيث تم تسجيل - 
95 ضحية لهذا الشهر، مقارنة بـ 84 ضحية الشهر املا�سي، بارتفاع نسبته 13%. 

تم تسجيل انخفاض في أعداد الضحايا املسجلة في محافظة حلب، خلل شهر الرصد الحالي، بنسبة - 
انخفاض %71، مقارنة بالشهر املا�سي. 

ين في محافظة إدلب خلل شهر الرصد الحالي )7(، تحت املعّدل الوسطي - 
ّ
ما زال عدد الضحايا املسجل

الشهري لعدد الضحايا منذ شهر حزيران/ يونيو )20(، في املحافظة. 

ح، وتم - 
ّ
ما زال املسبب األكبر لوقوع ضحايا في مجمل أرجاء سورية هو إطلق النار/ اشتباك مسل

تسجيل ارتفاع بنسبة %46.8 بالنسبة املسجلة لهذا الشهر، مقارنة بشهر الرصد املا�سي.

يلحظ انخفاض في عدد ضحايا انفجار األلغام األرضّية إلى 12، خلل شهر الرصد الحالي، مقارنة بـ - 
18 ضحية في الشهر املا�سي. 
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ما زالت الجهات املجهولة هي املسؤولة الرئيسة عن إيقاع ضحايا مدنيين، مع العلم بوجود ارتفاع - 
في نسبة مسؤولية قوات النظام عن إيقاع ضحايا في مجمل أرجاء سورية )%9( خلل شهر الرصد 

الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي، حيث كانت النسبة 6%.
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 على أساس شهري، حيث أصبحت نسبة االرتفاع - 
ً
ر الضحايا زيادة

ّ
 التوجه العام ملؤش

ّ
ُيظهر خط

الشهرية %5، علًما أنه كان يؤشر بالثبات على أساس شهري خلل شهر الرصد املا�سي )آذار/ مارس 
.)2022
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