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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:

يرصد »مرصد حرمون« أهّم التغيرات في واقع الصراع في سورية، من جوانبه السياسية والعسكرية 
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 )أيار/ مايو( انخفاًضا نسبًيا، في وتيرة األحداث العسكرية واألمنية، من جراء 
انخفاض عدد عمليات القصف والغارات الجوية لجيش النظام السوري والقوات الروسية، بالتزامن 
مع انخفاض وتيرة هجمات تنظيم الدولة )داعش(، في حين تصاعدت وتيرة االشتباكات وعمليات التسلل 
والقصف، بين فصائل الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية، وامليليشيات الكردية، من دون أن يكون 

هناك أي تغيير في خرائط مناطق نفوذ القوى العسكرية املختلفة املسيطرة في األرا�سي السورية.

من جانب آخر، واصلت امليليشيات املدعومة من إيران ملء فراغ انسحاب جزء من القوات الروسية 
ومعظم عناصر مرتزقة ميليشيا )فاغنر( من مواقع عدة في سورية، في سياق إمداد قواتها في الحرب على 
أوكرانيا، في الوقت الذي صّعدت فيه القوات التركية تهديداتها مليليشيا )قسد(، ونفذت هجمات عدة 
ضد مواقع لها في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية تركية تدفقت بوتيرة عالية إلى األرا�سي 

السورية، في شهر أيار.

وفي مناطق سيطرة النظام السوري، ما زالت حالة الفلتان األمني السمة األبرز، وقد تكّرست على نحو 
خاص في محافظتي درعا والسويداء جنوب سورية، حيث تتواصل عمليات االغتيال وانفجار األلغام املتروكة 

دون اتخاذ النظام السوري أّي إجراء إلزالتها، ما تسبب في سقوط عشرات القتلى واملصابين.

وسّجل راصدو حرمون تراجًعا في عمليات تنظيم الدولة )داعش( ضّد عناصر قوات النظام وامليليشيات 
املساندة له، في حين بدأت عمليات قصف جيش االحتالل اإلسرائيلي في سورية تتخذ طابًعا نوعًيا، حاملة 
رسائل تحذير للنظام السوري، على إثر جعله مقاره العسكرية مواقع تخزين لألسلحة اإليرانية، ومنحه مقاّر 

للميليشيات املدعومة من إيران.

وعلى صعيد تحّول الحدود السورية إلى معابر ملهّربي املخدرات واألسلحة، تحت حماية قوات النظام 
لقي املسؤولية على النظام السوري وامليليشيات اإليرانية، بعد تصاعد 

ُ
السوري، برزت تصريحات أردنية ت

وتيرة عمليات التهريب إلى األرا�سي األردنية، منذ سيطرة النظام السوري على الجنوب السوري.

وبرزت خالل شهر الرصد الحالي )أيار/ مايو( أحداث عسكرية وأمنية عديدة، نستعرض أبرزها في هذا 
التقرير.

القوات األميركية على األرض السورية

حافظ الجيش األميركي على عدد قواته في األرا�سي السورية، على الرغم من إجراء عمليات استبدال خالل 
شهر أيار/ مايو، وأعاد انتشار بعض قواته في حقل الرميالن النفطي، ودفع تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى 

املنطقة عبر قافلٍة وصلت من العراق.
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وأجرت قوات التحالف الدولي، التي يشكل الجيش األميركي قوامها الرئيس، طلعات جوية استطالعية 
بطائرات مروحية، ونفذت في 10 أيار عملية إنزال جوي في مدينة الشحيل، مستهدفة أحد منازل املتهمين 
باالنتماء إلى )تنظيم الدولة اإلسالمية/ داعش(، قرب معمل »السجاد« بريف دير الزور الشرقي. ومن جانب 
ا 

ً
آخر داهم رتٌل عسكري تابع لقوات التحالف الدولي قرية بريهة، شرقّي محافظة دير الزور، في 21 أيار، بحث

عن شخص متهم باالنتماء إلى تنظيم )داعش(، وكانت آليات الرتل ترفع أعالًما فرنسية وأميركية.

وفي 15 أيار/ مايو، أجرت القوات األميركية، العاملة في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم )داعش(، 
تدريبات بالذخيرة الحية، شاركت فيها مروحيات قتالية، في قاعدتين عسكريتين تتمركز فيهما قوات أميركية، 

شرقّي دير الزور.

 مباني 
َ
وفي مدينة الشدادي، جنوب محافظة الحسكة، استهدف قصف صاروخي مجهول املصدر محيط

مديرية حقول »الجبسة«، التي يتخذها التحالف الدولي قاعدة عسكرية له، وترابط فيها قوات أميركية.

وعلى صعيد آخر، نفت وزارة الدفاع األميركية، في بيان لها في 21 أيار، ارتكاب القوات األميركية أي 
»مخالفات لقواعد االشتباك املتبعة، أو وقوع إهمال متعمد«، في غارة جوية أميركية وقعت في 18 آذار/ 

مارس 2019، في بلدة الباغوز شرق سورية، أسفرت عن مقتل عشرات املدنيين.

القوات التركية على األرض السورية

شهد شهر الرصد )أيار/ مايو( تكثيًفا لتحركات الجيش التركي في الشمال السوري، حيث وصلت تعزيزات 
من جنود وآليات ومعدات هندسية، بالتزامن مع توالي تصريحات السياسيين والعسكريين األتراك عن 
اكتمال االستعدادات العسكرية، لبدء عملية عسكرية ضد ميليشيا )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد( 
التي يهيمن عليها مقاتلو ميليشيا »وحدات الحماية الكردية«، في مناطق عديدة محتملة من شمالي سورية، 
وواصل الجيش التركي تصعيد عملياته العسكرية ضد مواقع ميليشيا )قسد(، حيث أعلنت وزارة الدفاع 
ل إلى مناطق نفوذ »الجيش 

ّ
 من قوات )قسد(، حاولوا التسل

ً
التركية، في األول من أيار، أنها قتلت 19 مقاتال

الوطني السوري« شمالي محافظة حلب، كما أعلن الجيش التركي استهداف عشرات املقاتلين التابعين 
مليليشيا )قسد( في عمليات قصف عدة، أبرزها في 13، و22 و27، أيار/ مايو.

تل جنديان تركيان، في شهر أيار، بعمليات قصف نّفذتها ميليشيا )قسد(، أحدهما في 4 أيار/ 
ُ
وباملقابل، ق

مايو، في بلدة كلجبرين شمالي حلب، واآلخر في 19 أيار في شمال حلب أيًضا.

وقد شهد شهر الرصد تكثيًفا للقصف التركي، بمساندة من فصائل »الجيش الوطني السوري«، على 
مواقع تابعة مليليشيا )قسد(، في قرى سموقة، وأم القرى، في منطقة الشهباء شمال حلب.

وعلى صعيد آخر، سحبت القوات العسكرية التركية آليات الحفر في مدينة تادف، شرقي محافظة حلب، 
بعد إيقافها أعمال الحفر لخندق يفصل قسًما من مدينة تادف عن مناطق نفوذ »الجيش الوطني«، عقب 

احتجاجات من سكان املنطقة.
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القوات الروسية وميليشياتها على األرض السورية

حافظ الطيران الرو�سي الحربي واالستطالعي على وتيرة طلعاته في األجواء السورية فوق مناطق سيطرة 
املعارضة السورية، في شهر الرصد، بالتزامن مع إعالن موسكو -على لسان وزير خارجيتها سيرغي الفروف- 
أن القوات الروسية ستبقى في سورية، ألّنها -وفق زعمها- »موجودة هناك بطلب من الحكومة الشرعية«، 
وترافق تصريح الفروف مع نشاط ملحوظ للقوات الروسية، شمالي شرق سورية في 27 أيار، شمل تعزيز 
عدد اآلليات والجنود وتسيير دوريات، واستقدام مجموعات عسكرية تابعة لـ »الفيلق الخامس« املدعوم 
من روسيا إلى مناطق نفوذها شرق الفرات، عقب استهداف »طيران مجهول« مواقع عسكرية إيرانية، في 

بلدة حويجة كاطع شمالي دير الزور.

في سياق عمليات القصف الجوي الرو�سي، استهدف الطيران الرو�سي بغارة جوية َمدجنة لتربية الطيور، 
في محيط جبل األربعين بريف محافظة إدلب الجنوبي، في 12 أيار، حيث أصيب في الغارة شخص مدني 
بجروح، وشّن الطيران الحربي الرو�سي غارات، بالصواريخ الفراغية، على مواقع في محيط قرية كفر جّنة، 
التابعة لناحية شّران بريف مدينة عفرين، الواقعة تحت سيطرة فصائل املعارضة شمالي سورية، واستهدف 

مقًرا لفصيل »فرقة السلطان مراد«، قرب مدينة عفرين الخاضعة للنفوذ التركي.

وعقب تصريحات للملك األردني، عّبر فيها عن قلقه من ملء امليليشيات املدعومة من إيران فراغ انسحاب 
قوات روسية من الجنوب السوري؛ سّيرت الشرطة العسكرية الروسية دورّيات مشتركة مع قوات النظام 
السوري، في 19 أيار، كما سّيرت القوات الروسية في 27 أيار/ مايو، دوريات على الحدود السورية - التركية، 
لـ »تفّقد نقاطها العسكرية الحدودية مع تركيا«، في مناطق عامودا، والدرباسية وتل تمر، وانضمت إلى 

الدوريات آليات عسكرية تابعة مليليشيا )قسد(.

القوات اإليرانية وميليشياتها على األرض السورية

للشهر الثاني على التوالي، واصلت امليليشيات املدعومة من إيران تعزيز مواقعها واالنتشار في مواقع 
جديدة في سورية، وذلك بعد إخالء القوات الروسية وميليشيا )فاغنر( الروسية مواقع لها في مناطق 
سورية عدة، في الشهرين املاضيين، حيث عززت ميليشيات »فاطميون« و »أبو فضل العباس« و«كتائب 
سّيد الشهداء« املدعومة من ميليشيا »الحرس الثوري اإليراني«، في األسبوع األخير من أيار/ مايو، مواقعها 
في مناطق امليادين والبوكمال والعشارة، كما نشرت ميليشيا »حزب هللا« اللبناني حواجز ونقاط تفتيش، في 

محيط تدمر والقريتين ومهين.

 لها تحت األرض، في بلدة السخنة 
ً

وسجل راصدو حرمون بناء ميليشيا »الحرس الثوري« اإليراني معتقال
شرقّي حمص، ليضاف إلى سجنين سابقين في تدمر والزملة.

وعلى صعيد آخر، فرض عناصر من ميليشيا »الفوج 47« وميليشيا »الدفاع الوطني« املدعومين من 
الحرس الثوري اإليراني، إتاوات على مزارعي محصول القمح في األرا�سي الزراعية القريبة من مقارهما في 

منطقة »الحزام« بمدينة البوكمال.
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الحدود السورية العربية 

ما تزال الحدود السورية معبًرا لعصابات تهريب املخدرات واألسلحة واملسروقات إلى الدول املجاورة، 
بغطاٍء ومساندٍة من قوات النظام وأجهزته األمنية. وفي هذا السياق، اتهم مدير مديرية أمن الحدود في 
القوات املسلحة األردنية، العميد أحمد هاشم خليفات، في 18 أيار، »قوات غير منضبطة« في جيش النظام 
السوري وأجهزته األمنية، بدعم مهربي املخدرات، وبالقيام بأعمال التهريب، مشيًرا إلى أن »حدود األردن مع 

سورية باتت ضمن أخطر حدود اململكة حالًيا«.

وكان الجيش األردني أعلن إحباطه محاوالت تهريب أسلحة ومواد مخدرة، خالل شهر أيار، كانت قادمة 
 في طائرة مسّيرة )درون( قادمة إلى 

ً
من األرا�سي السورية، وكانت إحدى شحنات املخدرات املهربة محّملة

األرا�سي األردنية، في 14 أيار/ مايو.

وفي 22 أيار، قتلت القوات املسلحة األردنية أربعة مهّربين، في أثناء إحباطها عملية تهريب مخدرات قادمة 
من األرا�سي السورية باتجاه أراضيها.

وفي لبنان، ضبط مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، في منطقة البقاع في لبنان، 16 سيارة مسروقة 
من سورية، كانت قد ُعمم بالغ عنها عبر »اإلنتربول«.

العمليات اإلسرائيلية على األرض السورية

صّعد جيش االحتالل اإلسرائيلي هجماته على مواقع للنظام السوري وامليليشيات املدعومة من إيران، في 
مناطق عدة في سورية، خالل شهر الرصد، وكان أبرز تلك الهجمات هجومين نوعيين نّفذهما جيش االحتالل، 
ا وبطارية دفاع جوي تابعة لجيش النظام، في محيط مدينة مصياف  ا عسكريًّ استهدف األول مستودًعا ومقرًّ
التابعة ملحافظة حماة، في 13 أيار، وأسفر عن مقتل 3 ضّباط وجندي، في حين استهدف اآلخر، في 20 أيار، 
مدرج مطار دمشق الدولي، ومواقع قرب املطار تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران، وقتل في الهجوم 5 

عسكريين من جيش النظام، بينهم 3 ضباط.

وكان جيش االحتالل اإلسرائيلي قد قصف مواقع عسكرية ومستودعات ومقاّر للواء 90، في محيط بلدة 
حضر بريف القنيطرة، في 11 أيار/ مايو، وأدى القصف إلى احتراق مستودعات ذخيرة تستخدمها ميليشيا 

»حزب هللا« اللبناني.

قوات النظام السوري

سّجل راصدو حرمون ارتفاًعا في وتيرة الفلتان األمني، خالل شهر الرصد، في معظم مناطق سيطرة النظام 
السوري، وال سيما في املحافظات الجنوبية، في حين أرسل النظام السوري مجموعات محدودة العدد من 
قواته، للتمركز في محيط مناطق سيطرة ميليشيا )قسد( في منبج وتل رفعت في محافظة حلب، بالتزامن مع 

تحضيرات الجيش التركي لشن عملية عسكرية ُيرجح أنها ستستهدف مواقع امليليشيا، في هاتين املنطقتين،

https://www.syria.tv/tag/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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وتابع فريق الرصد عملية إفراج النظام السوري، بموجب مرسوم عفو صدر يوم 30 نيسان املا�سي، عن 
مئات من املعتقلين من السجون واألفرع األمنية، كان معظمهم يعانون آثاَر التعذيب والتجويع، في حين برز 
مشهد مأساوي لجموع األهالي امللتاعين الباحثين عن أبنائهم، تحت »جسر الرئيس« وسط دمشق، قبل أن 
تجبرهم قوات أمن النظام على مغادرة املكان، من دون إعطائهم أي معلومة عن مصير ذويهم املختفين قسًرا 

لدى أجهزة أمن النظام.

وعلى خلفية الغضب الشعبي الذي رافق مشاهد تجّمع أهالي املعتقلين في وسط دمشق، حذفت إذاعة 
 مصّوًرا كانت قد بثته، في 4 أيار/ مايو، من 

ً
»شام إف إم« املحلية، املقربة من النظام السوري، تسجيال

أمام منطقة جسر الرئيس في العاصمة دمشق، ُيظهر عشرات األشخاص الذين ينتقدون عشوائية إخراج 
املعتقلين، ويشتكون طول انتظارهم دون جدوى.

الفلتان األمني كان السمة األبرز لواقع املناطق الجنوبية، حيث شهدت محافظة درعا عشرات الحوادث 
األمنية في أيار/ مايو، كان أبرزها اشتباكات بين مجموعة تتبع لـ »اللواء الثامن« التابع لـ »الفيلق الخامس« 
املدعوم من روسيا، ومجموعة تعمل لصالح »املخابرات الجوية« في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، وبدأت 
االشتباكات على إثر مداهمة »اللواء الثامن« مقار املجموعة التي اتهمها باستهداف قيادييه. وسّجل راصدو 
حرمون عمليات اغتيال ملسؤولين عسكريين وأمنيين في قوات النظام السوري، ولقادة وعناصر سابقين في 

فصائل املعارضة، ممن أجروا تسويات أمنية مع النظام السوري، ولقادة ميليشيات تابعة ألجهزة أمنية.

أبرز عمليات االغتيال مقتل رئيس املجلس البلدي في بلدة النعيمة، وبرفقته أمين »الفرقة الحزبية«، في 
تل في اليوم نفسه 

ُ
عملية إطالق نار على يد مجهولين، في بلدة النعيمة شرقي محافظة درعا، في 20 أيار، وق

3 أشخاص على يد مجهولين في مدينة طفس وبلدتي تل شهاب واملسيفرة، في حين نجا القيادي السابق في 
»الجيش الحر« عماد أبو زريق، من محاولة اغتيال رابعة، في حي الكاشف بمدينة درعا، في 21 أيار/ مايو.

وقتل بضعة أشخاص في محافظة درعا، على يد مجهولين، وق�سى آخرون في انفجار ألغام، بينهم طفالن، 
على أطراف بلدة الفقيع بمحافظة درعا، وكذلك انفجرت عبوتان ناسفتان، في منطقتين مختلفين بمحافظة 

 وجريًحا من قوات النظام.
ً

فتا قتيال
ّ
درعا، خل

وفي سياق آخر، سجل راصدو حرمون إفراج النظام السوري، في 5 أيار/ مايو، عن 73 سجيًنا من محافظة 
درعا، من مبنى املجمع الحكومي في مركز املحافظة، وتبّين أن املفرج عنهم هم من املوقوفين في سجن »عدرا« 
املدني بتهم جنائية، وكانوا قد اعُتقلوا بعد »تسوية« تموز 2018، وليس فيهم أّي معتقل بسبب املشاركة في 

الثورة.

ح في حي املقوس، في 28 أيار، على خلفية اقتحام مجموعة 
ّ
تل 3 أشخاص في اشتباك مسل

ُ
وفي السويداء، ق

في حي  العسكرية(، مسبًحا  املخابرات  بتبعيته لشعبة  )املعروف  محلية مسلحة، يقودها راجي فلحوط 
املقوس، شرقي مدينة السويداء، واختطاف أشخاص كانوا داخله، بذريعة أنهم مطلوبون لألجهزة األمنية، 
وكانت ميليشيا املدعو »راجي فلحوط« قد اختطفت، في 7 أيار، 27 شخًصا في السويداء، الستعادة سيارة 

مسروقة، ثم أفرجت عنهم الحًقا.
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وأوقفت بعض مراكز توزيع الخبز التابعة لـ »الشركة السورية للتجارة« في محافظة السويداء عملها، في 
9 أيار عقب مصادرة وتحطيم ميليشيا حزب »اللواء السوري« أجهزة قطع »البطاقة الذكية« بذريعة »أنها 

عنوان للذل واالستعباد وسرقة جيوب الناس«.

أما في مناطق سيطرة النظام السوري، في الشمال وشرق سورية، فقد تواصل الفلتان األمني، واستمرت 
تل رئيس مفرزة »األمن العسكري« في 

ُ
حوادث االغتيال والقتل من دون رادع من قوات أمن النظام، حيث ق

بلدة الخريطة التابعة ملحافظة دير الزور، املساعد ياسر سليمان، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته 
في البلدة، في 5 أيار.

 وشهدت مدينة القامشلي وريفها شمالي الحسكة ثالث جرائم قتل، في يوم واحد، في 16 أيار، راح ضحيتها 
ثالثة أشخاص، أحدهم سيدة كان عليها آثار تعذيب.

وتبنى فصيل ُمعارض، زعم أنه تابع للجيش السوري الحر، عملية استهداف مجموعة من قوات النظام 
السوري في مدينة دير الزور، في 9 أيار، وبحسب إعالن الفصيل الذي أطلق على نفسه اسم »الثائرون في 

أرض دير الزور«، أدت عملية االستهداف إلى سقوط تسعة قتلى وخمسة جرحى.

ق، تسيطر عليها 
ّ
واستهدف طيران عسكري مجهول، في 5 أيار، مواقع في مدينة دير الزور قرب الجسر املعل

قوات النظام السوري، ولم ترد معلومات عن حصيلة األضرار أو األماكن املستهدفة.

صيب اثنان آخران، في 14 أيار، في انفجار لغم أر�سي، قرب جسر 
ُ
تل شاب وأ

ُ
وفي يبرود بريف دمشق، ق

النبك على طريق حمص - دمشق.

ح بين عناصر تابعة للميليشيات اإليرانية، في 
ّ
تل سبعة أشخاص، أحدهم طفلة، في اشتباك مسل

ُ
وق

منطقة »السيدة زينب« بريف دمشق، وأصيبت امرأة وعدد من األطفال، في 4 أيار/ مايو، في انفجار قنبلٍة 
يدوية رماها أحد األشخاص وسط ساحة مخّصصة لأللعاب، في منطقة القزاز بالعاصمة دمشق.

فت قوات النظام السوري حمالت مالحقة الشبان في دمشق وريفها، خالل شهر الرصد 
ّ
وفي األثناء، كث

الحالي، لتجنيدهم إجبارًيا ضمن صفوفها.

الفصائل الجهادية

سّجلت هجمات )تنظيم الدولة اإلسالمية/ داعش( في شهر الرصد الحالي )أيار/ مايو(، تراجًعا واضًحا، 
حيث سجل راصدو حرمون عمليتين للتنظيم، في محافظتي الحسكة ودير الزور، استهدفتا مجموعة لقوات 
 
ً
النظام، وحاجًزا مليليشيا )قسد( أسفرتا عن قتلى وجرحى. كما هاجم تنظيم الدولة، في 22 أيار، قافلة
عسكرية تابعة للفرقة الرابعة )التي يقودها ماهر األسد شقيق بشار األسد(، أسفرت عن مقتل مجموعة من 

عناصرها في بادية تدمر شرقّي حمص.
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وفي قرية الفطاطرة شمالي غرب حماة، في سهل الغاب، وكذلك في ريف الالذقية الشمالي، نفذت فصائل 
جهادية عمليتي اقتحام، في 20 أيار/ مايو، ملواقع قوات النظام السوري أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 

آخرين.

وفي إدلب، أطلق »جهاز األمن العام«، التابع لفصيل هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة سابًقا(، حملة 
أمنية تستهدف تجار ومرّوجي املخدرات، في 24 أيار، بالتزامن مع حملة مشابهة نفذها »الجيش الوطني 

السوري« التابع للمعارضة السورية، شمالّي حلب.

امليليشيات في مناطق اإلدارة الذاتية )قسد(

كثفت ميليشيا )قسد( املسيطرة على مناطق شمال شرق سورية وبعض مناطق ريف حلب، نشاطها 
العسكري، حيث عززت مواقعها في منبج وتل رفعت بريف حلب، ونقاط تمركزها في الحسكة ودير الزور، 

بالتزامن مع تحضيرات ُيجريها الجيش التركي لشّن عملية عسكرية ضد مواقع ميليشيا )قسد(.

وتيرة  في  ارتفاًعا  السوري،  الوطني  والجيش  )قسد(  ميليشيا  قوات  بين  التماس،  خطوط  وشهدت 
االشتباكات والقصف املتبادل، في حين تعرضت مواقع ميليشيا »وحدات الحماية الكردية« القوة الرئيسية 
في ميليشيا )قسد(، لعمليات قصف مدفعي وصاروخي، وغارات من الطيران التركي املسّير، أسفرت عن 

مقتل عدد من عناصر امليليشيا.

تلت سيدة سورية في 
ُ
ا أمنية عدة، حيث ق

ً
وعلى الصعيد األمني، شهدت مناطق سيطرة )قسد( أحداث

ِتَل قاصران بعمر 16 عاًما، في انفجار صهريج 
ُ
مخيم الهول الخاضع لسيطرة قوات )قسد( في الحسكة، وق

ُمحّمل بالنفط بمنطقة جديد بكارة، شرقّي دير الزور، وعثرت قوى األمن الداخلي التابعة مليليشيا )قسد(، 
في 9 أيار، على جثتين لشابين من أهالي دير الزور مكبلي اليدين، داخل محل تجاري في حي الصناعة شرق 

مركز مدينة الرقة.

صيب أشخاص بجروح، بينهم حاالت حرجة، 
ُ
وبرزت نزاعات أهلية عدة على خلفيات عشائرية، حيث أ

على إثر اقتتال عشائري في قرية جعبر بريف مدينة الطبقة شمالي الرقة، وشهدت دير الزور توترات واشتباكات 
ا ووجهاء عشائر من بلدة غرانيج شرقّي دير الزور، في 12 أيار، إلى 

ً
مسلحة ذات طابع عشائري، ما دفع شيوخ

إصدار »وثيقة لحل النزاع وحفظ األمن«، بهدف منع تكرار حوادث االقتتال العشائري، والحّد من فو�سى 
السالح املنتشر في أرياف دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات )قسد(.

وفي سياق محاوالت ميليشيا )قسد( قمع تظاهرات االحتجاج ضّد سياساتها القمعية وفرض التجنيد 
اإلجباري على شبان املنطقة، شهدت منطقة »دوار املدينة الصناعية« شمالي محافظة دير الزور، في 17 
أيار، استنفاًرا كثيًفا لقوات )قسد(، على خلفية دعوات أطلقها ناشطون لالحتجاج، بسبب تهميش )قسد( 

للمكون العربي واالنفراد بقرارات إدارة املنطقة، وللمطالبة بمحاسبة عدد من املسؤولين فيها.
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فصائل الجيش الوطني املعارض في الشمال السوري

تصاعدت وتيرة االشتباكات والعمليات العسكرية ومحاوالت التسلل على خطوط التماس في الشمال 
السوري، بين فصائل املعارضة وميليشيا )قسد(، في مناطق ريف حلب ومدينتي رأس العين وتل أبيض، 
شمالي سورية، بالتزامن مع تحضيرات عسكرية للجيش التركي والجيش الوطني السوري التابع للمعارضة، 
لشن عملية عسكرية ضد مناطق سيطرة ميليشيا )قسد(، وكان أبرز حدث عسكري في هذه املناطق، 
في 7 أيار/ مايو، حيث شهدت قرى زيوان، ونيربية، وتل جيجان، وتل مضيق، ومناطق في منبج، والباب، 
اشتباكات وعمليات قصف متبادل، بين الجيش الوطني السوري وقوات )قسد(، أسفرت عن قتلى وجرحى 
تل ثالثة عناصر من فصيل “فرقة الحمزة”، التابع للجيش الوطني السوري، في األول 

ُ
من الطرفين، حيث ق

من أيار، في اشتباكات شهدتها جبهة »كيمار« بريف مدينة عفرين شمالي محافظة حلب، مع قوات )قسد(، 
في حين قتل 5 عناصر من ميليشيا )قسد( في اشتباكات متفرقة، خالل أيار، معظمهم في تل أبيض.

وعلى صعيد املواجهات بين فصائل املعارضة وجيش النظام السوري، كان من أبرز األحداث هجوم في 17 
أيار، لقوات النظام على مواقع لفصيل »جيش النصر«، التابع للجيش الوطني السوري، على محوري فليفل 
جنوب إدلب وسراقب شرق إدلب، حيث أسفر الهجوم عن مقتل عدد من عناصر الفصيل، وقد رد »جيش 
تل فيها عدد من 

ُ
النصر« بالقيام بعمليات اقتحام وقصف ملواقع النظام في محاور جنوب غرب إدلب، ق

جنود جيش النظام، وكانت فصائل املعارضة استهدفت بعملية نوعية أيًضا، على خطوط التماس في غرب 
تل في االستهداف 12 عنصًرا من عناصر امليليشيا، 

ُ
حلب، حافلة مليليشيا »الدفاع الوطني«، في 13 أيار، وق

وُجرح 14 آخرون.

وعلى صعيد أمني، ألقى فصيل “هيئة ثائرون للتحرير”، التابع للجيش الوطني السوري املدعوم من 
تركيا، القبض على قاسم محمد الحسن امللقب )أبو عواد التدمري(، أحد قادة تنظيم الدولة اإلسالمية 
)داعش( في ريف حلب، وكان يشغل منصب »أمير االنغماسيين« في تنظيم الدولة اإلسالمية، ويشغل حالًيا 

منصب مسؤول الكفاالت املالية لنساء التنظيم.

وشهدت مناطق سيطرة املعارضة املدعومة من تركيا، اشتباكات داخلية بين الفصائل، كان من أبرزها 
اشتباك في مدينة عفرين، شمالي غرب حلب، بين فصيل »صقور الشام« التابع للجيش الوطني، ومقاتلين 

من عشيرة »الهيب«، في 2 أيار/ مايو، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالثة آخرين.

وعلى خلفية تكرار حاالت االشتباكات بين مسلحي الفصائل، أصدرت إدارة الشرطة العسكرية في مدينة 
الباب بريف حلب الشرقي، في 9 أيار، تعميًما بمنع إطالق الرصاص عشوائًيا في املدينة، وإحالة املخالف إلى 
القضاء، ومعاقبته بالسجن ملدة ثالثة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية تراوح بين ألف وثالثة آالف ليرة تركية.

وفي سياق آخر، نفذ »الجيش الوطني السوري« حملة أمنية ضّد تجار ومهربي املخدرات في مناطق 
مختلفة من ريف حلب الشمالي، في 23 أيار، تخللتها اشتباكات كثيفة باألسلحة الرشاشة، في مدينة مارع 

شمالي حلب، بين عناصر »الجيش الوطني« وتجار املخدرات املتحصنين في املدينة.

وعلى صعيد الحراك االحتجاجي في مناطق سيطرة املعارضة، تظاهر عشرات الناشطين، في مدينة الباب 
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شرق حلب، أمام مقر »الشرطة العسكرية« التابعة لـ »الجيش الوطني السوري«، بضعة أيام، على خلفية 
إطالق سراح شخص مّتهم بانتمائه إلى صفوف النظام السوري، وارتكابه انتهاكات ضد املدنيين، ما دفع 

»الشرطة العسكرية« في مدينة الباب إلى إعادة اعتقاله.

ونظمت مجموعة من الناشطين، في مناطق نفوذ »الجيش الوطني السوري«، اعتصاًما مفتوًحا ملنع 
حفر الخندق الذي يفصل مناطق نفوذ النظام السوري عن مناطق نفوذ »الجيش الوطني« شمالي حلب، 

واعتبرت أن الخندق ال يراعي مصالح سكان املنطقة.، ويكّرس تقسيم البالد.
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مؤشر األحداث األمنية على األرا�ضي السورية

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. 
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ا أمنًيا، في مختلف املحافظات السورية، بانخفاض نسبته 16% - 
ً
سجل املرصد في شهر أيار 453 حادث

ا.
ً
مقارنة بالشهر املا�سي الذي ُسجل فيه 541 حادث

ا، على مؤشر األحداث -  ا أمنيًّ
ً
ألول مّرة منذ شهر آذار/ مارس 2022، تتجاوز محافظة حلب 100 حادث

 ارتفاًعا بنسبة %100 مقارنة بالشهر املا�سي، وبنسبة %251 مقارنة 
ً
األمنية ملرصد حرمون، مّسجلة

بشهر آذار/ مارس املا�سي.

بعد محافظة حلب، ارتفع عدد األحداث األمنية، في محافظات حماة والقنيطرة والسويداء، على - 
أساس شهري، في حين سجلت معظم املحافظات السورية انخفاًضا في عدد األحداث األمنية فيها، 
في شهر الرصد الحالي )أيار/ مايو 2022(؛ حيث سّجلت كل من محافظة درعا ودير الزور وإدلب 
والحسكة والرقة انخفاًضا في عدد األحداث األمنية، بنسب %50، %43، %40، %39 و%34 على 

التوالي، مقارنة بالشهر املا�سي. 

ل أكثر من %80 من إجمالي - 
ّ
ح والقصف املدفعي تشك

ّ
يالحظ أن حاالت إطالق النار/ اشتباك مسل

الحاالت األمنية املسجلة في مجمل أرجاء سورية، في شهر الرصد الحالي، علًما أن هذه النسبة كانت 
%72 الشهر املا�سي.

 بـ 224 حالة، خالل شهر - 
ً

تصدرت حاالت القصف املدفعي قائمة األحداث األمنية األكثر تسجيال
ت ارتفاًعا بنسبة 18.5%.

ّ
الرصد الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي )189( حالة، أي سجل

ح املسجلة، حيث تم تسجيل 142 حالة - 
ّ
يالحظ وجود انخفاض بحاالت إطالق النار/ االشتباك املسل

خالل شهر الرصد الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي )202(، أي انخفاض بنسبة 29.7%.
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مقارنة بالشهر املا�سي، يالحظ وجود انخفاض في عدد حاالت االعتقال والقصف الجوي وانفجار - 
العبوات الناسفة، خالل شهر الرصد الحالي، بنسب %23، %41.6، %61.7 على التوالي.

يالحظ أن االرتفاع املسجل في حاالت القصف املدفعي تتركز في مناطق سيطرة )قسد(.- 

 لحاالت إطالق النار/ اشتباك مسلح. - 
ً

ما زالت مناطق سيطرة املعارضة هي أقل املناطق تسجيال

ُيالحظ انخفاض في عدد حاالت االعتقال املسجلة في مناطق سيطرة النظام، لهذا الشهر، حيث تم - 
تسجيل 21 حالة، مقارنة بـ 35 حاالت اعتقال مسّجلة خالل الشهر املا�سي، أي انخفاض بنسبة 
%40، مع العلم أن حاالت االعتقال املسجلة في مناطق سيطرة النظام تعادل %64 من إجمالي حاالت 

االعتقال املسجلة خالل شهر الرصد الحالي في جميع مناطق السيطرة.

أعداد حاالت االعتقال املسجلة في مناطق سيطرة )قسد(، خالل شهر الرصد الحالي، هي ذاتها مقارنة - 
بالشهر املا�سي )8 حاالت(، وفي السياق ذاته، ألول مّرة منذ سبعة أشهر، يسّجل مرصد حرمون حاالت 

اعتقال ضمن مناطق سيطرة املعارضة املسلحة في سورية )4 حاالت(. 
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بعد الجهات املجهولة، ما زالت قوات املعارضة املسلحة في مقّدمة الجهات املسؤولة عن األحداث - 
ت ارتفاًعا بنسبة تتجاوز الضعف، مقارنة بالشهر املا�سي الذي ُسّجل 

ّ
األمنية في سورية، حيث سجل

ا، ويعزى هذا االرتفاع إلى تعدد جبهات وخصوم املعارضة السورية، بمواجهة ميليشيا 
ً
فيه 98حادث

)قسد( وقوات النظام وتنظيم )داعش(. 

يالحظ وجود انخفاض في أعداد األحداث األمينة التي تسببت فيها قوات النظام و)قسد(، خالل شهر - 
الرصد الحالي، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة %44 و%6 على التوالي، مقارنة بالشهر املا�سي. 
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املحافظات -  في مختلف  أمنية،  بأحداث  املستهدفة  العسكرية  املواقع  أعداد  في  انخفاض  هنالك 
السورية، خالل شهر الرصد الحالي، 405 أهداف، أي انخفاض بنسبة %18، مقارنة بـ 492 موقًعا 

عسكرًيا استهدف خالل الشهر املا�سي.

بعد محافظة حلب التي سّجل فيها أكثر من %30 من إجمالي املواقع العسكرية املستهدفة لهذا الشهر، - 
تتصّدر محافظات شمال الشرق السوري الحسكة والرقة ودير الزور القائمة، من حيث االستهداف 
ا، أي ما يعادل نسبة تتجاوز %35 من إجمالي املواقع العسكرية املستهدفة 

ً
ملواقع عسكرية، بـ 142 هدف
في باقي املحافظات السورية.

يالحظ انخفاض في أعداد املواقع العسكرية املستهدفة بأحداث أمنية في محافظة دير الزور لهذا - 
الشهر )34(، مقارنة بالشهر املا�سي الذي اسُتهدف فيه 59 موقًعا عسكرًيا، أي بانخفاض نسبته 

 .42%
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يالحظ وجود انخفاض في عدد املواقع املدنية املستهدفة بأحداث أمنية لهذا الشهر، في مناطق - 
سيطرة النظام و)قسد(، بنسب %11 و%28 على التوالي؛ مع العلم بوجود ارتفاع في املواقع املدنية 
ا ملواقع مدنية في هذا 

ً
املستهدفة بمناطق سيطرة املعارضة املسلحة، حيث تم تسجيل 11 استهداف

الشهر، مقارنة بـ 4 مواقع الشهر املا�سي. 

يالحظ أن نسب توزع أعداد املواقع العسكرية املستهدفة بأحداث أمنية، حسب مناطق السيطرة - 
لهذا الشهر، هي النسب املسجلة الشهر املا�سي نفسها تقريًبا. 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

18



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

19

%75 من عدد املواقع املدنية املستهدفة بأحداث أمنية، خالل شهر الرصد الحالي، اسُتهدفت من - 
)قسد( وقوات النظام، مع العلم أن %10.5 تقريًبا من املواقع املدنية استهدفت من جهات مجهولة.

من املالحظ أن %42 تقريًبا من املواقع املستهدفة بأحداث أمنية، خالل شهر الرصد الحالي، من - 
)قسد(، كانت مواقع مدنية. 

ر التوجه - 
ّ

مع االنخفاض النسبي في مجمل األحداث األمنية املسجلة خالل الشهر الحالي، ما زال مؤش
ر بارتفاع مستمر على أساس شهري، مع العلم أن وسطي نسبة 

ّ
العام لألشهر الستة األخيرة يؤش
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االرتفاع الشهرية أصبح %14، بعد أن كان %15 في الشهر املا�سي. 

يالحظ أن عدد األحداث األمنية املسجلة خالل شهر الرصد الحالي )أيار/ مايو 2022( يعتبر فوق - 
ا( بمعّدل 8.2%.

ً
املتوسط العام لألحداث األمنية املسجلة خالل األشهر الستة املاضية )418.5 حادث

بسبب انخفاض عدد املواقع املدنية املستهدفة في الشهريين األخيرين، وارتفاعها في األشهر السابقة، - 
ا بعين االعتبار األشهر 

ً
ر استهداف املواقع املدنية يوّضح استقراًرا على أساس شهري، آخذ

ّ
أصبح مؤش

ر بزيادة شهرية بنسبة %14 في الشهر السابق.
ّ

الستة األخيرة فقط، بعد أن كان يوش

الضحايا واالنتهاكات

سّجل فريق رصد االنتهاكات في مركز حرمون مقتل ما ال يقّل عن 74 مواطًنا، كانت حصيلة املدنيين منهم 
66 سورًيا، بينهم 8 أطفال و8 نساء، و8 ضحايا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، أحدهم سيدة 

من مدينة القصير في حمص.

، في 
ً

وسقط معظم الضحايا، خالل شهر الرصد الحالي )أيار/ مايو( على يد مجهولين، وعددهم 44 قتيال
حين قتلت قوات النظام وامليليشيات املساندة له 25 شخًصا. وسقط أغلب الضحايا وفق محافظاتهم: 23 
في درعا، و10 في إدلب، و9 في حماة، و7 في الحسكة، و6 في حلب، و6 في دمشق، و5 في السويداء، و4 في دير 

الزور، وقتيالن في حمص، وقتيل في الرقة.

سجل فريق التوثيق في مرصد حرمون 33 حالة  أيار،  شهر  خالل  املوثقة  االعتقاالت  صعيد   وعلى 
اعتقال في مختلف املناطق السورية، نّفذ النظام السوري معظم هذه االعتقاالت في مناطق سيطرته، حيث 
اعتقلت قوات أمن النظام السوري 21 شخًصا: 7 في حلب، و5 في حمص، و5 في دمشق، واثنان في ريف 
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دمشق، واثنان في درعا.

في حين اعتقلت ميليشيا )قسد( 8 أشخاص، منهم 4 أشخاص في دير الزور، ومدنيين اثنين في الرقة، 
 واحًدا في تل رفعت بحلب.

ً
وشخًصا واحًدا في الحسكة، ومعتقال

وسجل فريق التوثيق اعتقال الجيش الوطني السوري 3 أشخاص، في مناطق سيطرة املعارضة شمال 
حلب،

أما »هيئة تحرير الشام«، فقد اعتقلت قواتها األمنية شخًصا واحًدا في إدلب، في شهر أيار.
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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 درعا قائمة الضحايا املسجلة، خالل شهر الرصد الحالي، ضمن اللون األحمر على - 
مؤشر الضحايا، على الرغم من تسجيلها انخفاًضا في عدد الضحايا بنسبة %27 مقارنة بالشهر 

املا�سي.

يالحظ انخفاض نسبي عام في أعداد الضحايا املدنيين املسجلين في مجمل أرجاء سورية؛ حيث تم - 
تسجيل 66 ضحية لهذا الشهر، مقارنة بـ 95 ضحية الشهر املا�سي، أي بانخفاض نسبته %30، مع 
العلم أنه ألول مرة منذ 6 أشهر يسجل إجمالي عدد ضحايا تحت املتوسط العام لألشهر الستة املاضية 

.)81(

هناك انخفاض كبير في أعداد الضحايا املسجلة في محافظة دير الزور، خالل شهر الرصد الحالي، - 
بنسبة تتجاوز %87، مقارنة بالشهر املا�سي. 

ح، على - 
ّ
ما زال املسّبب األكبر لوقوع ضحايا في مجمل أرجاء سورية هو إطالق النار/ اشتباك مسل

الرغم من تسجيل انخفاض بنسبة %47.8 في النسبة املسجلة لهذا الشهر، مقارنة بشهر الرصد 
املا�سي.

ارتفع عدد ضحايا عمليات االعتقال والتعذيب، إلى 9، خالل شهر الرصد الحالي، مقارنة بـ 4 ضحايا - 
الشهر املا�سي، أي ارتفاع بنسبة 125%. 

انخفض عدد ضحايا انفجارات األلغام األرضّية إلى 6، خالل شهر الرصد الحالي، مقارنة بـ 12 ضحية - 
الشهر املا�سي. 
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ما زالت الجهات املجهولة هي املسؤولة الرئيسة عن إيقاع ضحايا مدنيين، مع العلم بوجود ارتفاع - 
بنسبة قوات النظام كمسؤول عن إيقاع ضحايا في مجمل أرجاء سورية )%27(، خالل شهر الرصد 

الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي، حيث كانت النسبة 9%.
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ر الضحايا ُيظهر زيادة على أساس شهري، حيث أصبحت نسبة االرتفاع - 
ّ

 التوجه العام ملؤش
ّ
ما زال خط

الشهرية %1، علًما أنه كان يؤشر بارتفاع شهري بنسبة %5، خالل الشهر املا�سي )نيسان/ أبريل 
.)2022
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