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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

واصلت أطراف الصراع على األرض السورية، خالل شهر الرصد الحالي )تموز/ يوليو(، تكثيف تحركاتها 
استعداًدا لتداعيات عملية عسكرية تركية مرتقبة ضد مواقع مليليشيا »قوات سوريا الديمقراطية/ قسد«، 
التي يهيمن عليها مقاتلو ميليشيا »وحدات حماية الشعب« الكردية، في الشمال السوري، وعلى الرغم من 
انتشار مزيٍد من قوات النظام السوري في مناطق سيطرة »قسد«، بموجب تفاهم بين الطرفين بتنسيق 
رو�سي، وارتفاع حدة االشتباكات والقصف في الشمال السوري؛ لم يطرأ تغيير ُيذكر على خارطة النفوذ 

العسكري. 

وبرزت خالل شهر الرصد تموز/ يوليو أحداث أمنية وعسكرية عدة، تصدرتها هجمات نوعية للطائرات 
املسيرة األميركية والتركية، وتمثلت بقتل القوات األميركية زعيَم تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« في سورية، 
بغارٍة من طائرة مسيرة، واستهداف املسيرات التركية عدًدا من قيادات ميليشيا »قسد«، إلى جانب أحداث 
الفلتان األمني في السويداء، وتراجع الفت لوتيرة عمليات تنظيم »داعش«، واقتصار عمليات جيش االحتالل 

اإلسرائيلي في سورية على هجومين، استهدفا مواقع للنظام السوري وامليليشيات املدعومة من إيران.

من جانب آخر، واصلت امليليشيات املدعومة من إيران تعزيز قواتها ونفوذها في مناطق عدة من األرا�سي 
السورية، وواصلت ميليشيا »حزب هللا« اللبناني أنشطة تخزين األسلحة اإليرانية في مناطق سورية، ونقلها 

عبر الحدود إلى معاقلها في لبنان.

وبرزت خالل شهر تموز/ يوليو أحداث عسكرية وأمنية عديدة، نستعرض أبرزها في هذا التقرير.

القوات األميركية على األرض السورية

شهد شهر تموز/ يوليو عملية عسكرية أميركية بطائرة مسيرة، أسفرت عن مقتل ماهر العقال، زعيم 
تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« في سورية، قرب بلدة جنديرس شمال سورية، في 12 تموز/ يوليو، وزار 
قادة عسكريون وسياسيون أميركيون شمال شرق سورية، بالتزامن مع تصاعد املواجهات بين القوات 
التركية وميليشيا »قسد« التي يهيمن عليها مقاتلو ميليشيا »وحدات حماية الشعب« الكردية، فقد أجرى 
السيناتور األميركي ليند�سي غراهام، في 6 تموز، زيارة إلى مدينة الحسكة مع قائد قوات التحالف الدولي في 
العراق وسورية الجنرال األميركي، جون برينان، وبحثا مع قيادات ميليشيا »قسد« ملفات عسكرية وأمنية، 
بالتزامن مع تصاعد التهديدات التركية بشّن عملية عسكرية، وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة غراهام ألنقرة 
ولقائه مسؤولين أتراك، كما بحث قائد القيادة املركزية األميركية، الجنرال مايكل كوريال، مع قائد ميليشيا 
»قسد«، مظلوم عبدي، في 20 تموز، التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في مناطق »قسد«، وكان 
كوريال قد زار، في 16 تموز، قاعدة التنف العسكرية، ومجمًعا لـفصيل “جيش مغاوير الثورة” جنوب شرقي 

سورية.
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وكانت وزارة الدفاع األميركية »البنتاغون« جددت، في مطلع تموز، معارضتها أي عملية عسكرية تركية في 
شمال سورية، الفتة إلى أن القوات األميركية ستبقى في سورية والعراق، إلى حين القضاء النهائي على تنظيم 
 عن مسؤولين أميركيين، أن 

ً
»داعش”، وتزامن هذا التصريح مع ما نشرته صحيفة »واشنطن بوست«، نقال

الواليات املتحدة تعتقد أن قواتها املسلحة في الشرق األوسط باتت تصطدم أخيًرا بتواتر متزايد من األعمال 
»االستفزازية« و »غير اآلمنة«، من قبل روسيا وإيران، وكشفت وزارة الخارجية األميركية، في بيان لها في 
2 تموز، عن عقد أجهزة تنفيذ القانون ومكافحة اإلرهاب اجتماعات، في أكثر من 30 دولة، في نهاية شهر 
حزيران/ يونيو، ملناقشة النشاطات اإلرهابية واإلجرامية لـ »حزب هللا« اللبناني عبر العالم، والجهود الدولية 

لتعقبها وتعطيلها.

وفي سياق آخر، تعرضت القاعدة األميركية في الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، في 27 تموز، لهجوم 
مجهول املصدر بعدد من القذائف الصاروخية، وقد سجل راصدو حرمون وصول تعزيزات عسكرية من 
القوات األميركية العاملة في إطار التحالف الدولي ملحاربة تنظيم “داعش”، في 17 تموز، إلى محيط منطقة 
الشدادي، تتضمن أكثر من 50 شاحنة محملة بمعدات عسكرية وعربات قتالية ومواد لوجستية وسيارات 

مصفحة وأجهزة رصد ورادار، قادمة من معبر الوليد الحدودي مع العراق.

القوات التركية على األرض السورية

تصاعدت حدة املواجهات بين الجيش التركي وميليشيا »قسد«، خالل شهر تموز/ يوليو، على نحو غير 
مسبوق منذ إعالن تركيا عزمها شن عملية عسكرية ضد امليليشيا الكردية في شمال شرق سورية، وكثف 
الجيش التركي إرسال تعزيزات عسكرية على األرا�سي السورية، حيث سجل راصدو حرمون وصول تعزيزات 
تركية كبيرة، في 5 تموز، تضم آليات وجنوًدا وذخائر ومدافع ورشاشات وآليات ثقيلة، دخلت عبر معبر الراعي 
الحدودي إلى خطوط التماس مع ميليشيا »قسد«، على جبهات شمال وشرق حلب، وتمركز معظمها في 

منطقة الباب.

وشهدت عمليات الجيش التركي ضد ميليشيا »قسد«، في تموز، كثافة كبيرة في استهدافات الطيران املسير 
التركي لقادة وعناصر ومواقع تمركز ميليشيا »قسد« موقعة عدًدا كبيًرا من القيادات بين قتيل وجريح، كما 
كثفت القوات التركية قصفها املدفعي، ملقاّر »قسد«، وخاصة في مناطق »األسدية« و«املشيرفة«، التابعتين 
لناحية »أبو راسين« شمالي الحسكة، وفي »تل رفعت«، و«أم الحوش«، و«تل قراح« شمالي حلب، وفي منبج 

وعين عي�سى وعين العرب )كوباني(.

تل وأصيب عدد من الجنود األتراك في املواجهات، حيث قتل في 27 تموز جنديان تركيان 
ُ
في املقابل، ق

بقصف مدفعي لقوات »قسد« على نقطة عسكرية في محيط القاعدة التركية في منطقة كلجبرين شمالي 
حلب.

وفي تطور جديد، شهد شهر تموز مقتل عنصر من قوات النظام السوري، وجرح أربعة أشخاص آخرين 
في 24 تموز، بقصف مدفعي تركي، استهدف ناحية أبو راسين شمال غربي محافظة الحسكة.
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القوات الروسية وميليشياتها على األرض السورية

واصل الطيران الحربي واالستطالعي الرو�سي، في شهر تموز/ يوليو، طلعاته الجوية، في شمال سورية، 
تموز،   6 في  غارات،  روسية  مقاتالت  ونفذت  الزاوية،  في جبل  مناطق حراجية  غارات  بعدة  واستهدف 
استهدفت محيط قرى شنان وسرجة وبينين جنوبي محافظة إدلب، وغارات في 22 تموز استهدفت أطراف 

 في قرية الجديدة غربي إدلب، أسفرت عن مقتل 7 مدنيين، بينهم 4 أطفال أشقاء.
ً

قرية اليعقوبية ومنزال

كما رفعت الشرطة العسكرية الروسية، في تموز، عدد دورياتها التي تسيرها في مناطق عدة من سورية 
إلى وتيرة تماثل ما كانت عليه قبل انطالق غزو الجيش الرو�سي ألوكرانيا، في نهاية شباط/ فبراير املا�سي، 
وخاصة في مناطق الجنوب السوري وشمال حمص، إضافة إلى دورياتها في منطقة تل رفعت بمحافظة 

حلب، بالتنسيق مع القوات التركية.

وفي إطار تعزيز قواتها في سورية، سجل راصدو حرمون هبوط طائرتين روسيتين من طراز إليوشين، نقل 
حربي، في مطار حميميم العسكري، بتاريخ 25 تموز، تنقالن مئات من الجنود الروس وآليات ثقيلة وخفيفة 
ومنها عربات مضاد للطيران، وتزامن هبوط الطائرتين مع خروج رتل عسكري رو�سي من قاعدة حميميم 
بكامل العتاد الحربي واملعدات، يضم نحو 400 جندي رو�سي وثالث دبابات T82، لتتمركز القوات في منطقة 

الشيخ عقيل غربي حلب، وهي منطقة تتمركز فيها قوات النظام السوري وميليشيات مدعومة من إيران.

القوات اإليرانية وميليشياتها على األرض السورية

واصلت ميليشيات مدعومة من إيران تعزيز مواقعها في مناطق عدة من سورية، خالل شهر تموز/ يوليو، 
وتركزت التعزيزات في مدينتي البوكمال وامليادين بمحافظة دير الزور، وشرق تدمر في مدينة السخنة، 
إضافة إلى منطقة الشيخ عقيل غربي حلب، حيث سجل راصدو حرمون دخول رتل مليليشيا “حركة النجباء” 
العراقية، من الحدود العراقية، إلى مواقعها في البوكمال وامليادين في دير الزور، في 28 تموز، ووصول رتل 
آخر مليليشيا »حزب هللا« اللبناني إلى مدينة امليادين شرقي دير الزور في 15 تموز، إضافة إلى وصول قرابة 
50 عنصًرا من ميليشيا »حزب هللا« اللبناني إلى مطار القامشلي في الحسكة في 4 تموز، كما سجل وصول 3 
دفعات من مقاتلين تابعين للحزب إلى مواقع تابعة مليليشيا الحرس الثوري اإليراني، في مدينة السخنة شرق 

تدمر، في أيام 5 و18 و21 تموز، ضمن تعزيزات مزودة برشاشات ثقيلة ومدافع هاون.

وعلى صعيد آخر، سجل راصدو حرمون أعمال إنشاء وتجهيزات هندسية وتحصينات، يجريها عناصر من 
ميليشيا الحرس الثوري اإليراني، ضمن أربع مواقع جنوبي شرق حمص، قرب مناجم فوسفات الشرقية، 
مدعومة بعناصر حراسة مزودين بأسلحة ثقيلة وعربات مدرعة، بغرض تقديم الدعم للميليشيات اإليرانية 
املتمركزة هناك، في مواقع تشرف على الطرق الواصلة إلى قاعدة التنف العسكرية األميركية، ومخيم الركبان 
للنازحين على الحدود األردنية، ويشرف على هذه املواقع قادة وعناصر من ميليشيا »حزب هللا« اللبناني، 

إضافة إلى عناصر من جيش النظام السوري.
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وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية في منطقة القلمون لراصدي حرمون أن ميليشيا »حزب هللا« 
اللبناني نقلت، خالل األسبوعين األخيرين من شهر تموز، عدة شحنات تضمنت صواريخ مضادة للطائرات، 
عبر معبر املصنع الحدودي إلى معاقل »حزب هللا« في البقاع في داخل لبنان، بواسطة شاحنات مغطاة بأقمشة 
عليها شعار األمم املتحدة UN بغرض التمويه، وسارت الشاحنات ضمن األرا�سي السورية بحراسة أمنية من 

سيارات تابعة للفرقة الرابعة التي يقودها ماهر األسد )شقيق رئيس النظام السوري بشار األسد(.

الحدود السورية العربية 

ل مصدر قلق أمني كبير لدول الجوار، وخاصة لألردن، فقد قال امللك 
ّ
ما تزال الحدود السورية تشك

األردني عبدهللا الثاني، في مقابلة صحفية مع جريدة الرأي األردنية، في 24 تموز، إن األزمة السورية ولدت 
تبعات كارثية، مشيًرا إلى أن ميليشيات إيرانية تشن هجمات على حدود األردن.

وأكد رئيس الوزراء األردني،  بشر الخصاونة ، في حديث لتلفزيون )بي بي �سي(، في 11 تموز، ارتفاع عمليات  
ا على مساحة  تهريب املخدرات  من  سورية  إلى  األردن  على نحو مطرد وكبير، بتنظيم من شبكات تمتد إقليميًّ

أكثر من دولة.

وقد أحبطت السلطات األردنية 6 محاوالت تهريب أسلحة ومخدرات، من األرا�سي السورية، خالل شهر 
تموز، كان أكبرها في 22 تموز، حيث صادرت قوات أردنية كميات كبيرة من األسلحة واملخدرات على الحدود 

السورية – األردنية.

العمليات اإلسرائيلية على األرض السورية

بعد االستهداف النوعي ملطار دمشق الدولي، بهجومين خالل شهر حزيران املا�سي، تراجعت وتيرة قصف 
جيش االحتالل اإلسرائيلي على مواقع النظام السوري وامليليشيات اإليرانية في سورية خالل شهر تموز، 
مسجلة هجومين فقط، فقد استهدف هجوم صاروخي إسرائيلي، في 2 تموز، مواقع مليليشيات مدعومة 
من إيران في محيط بلدة الحميدية، جنوب محافظة طرطوس، وفي 12 تموز، استهدفت صواريخ االحتالل 
اإلسرائيلية مواقع للمخابرات الجوية في مطار املزة العسكري في دمشق، ومقًرا عسكرًيا في محيط منطقة 
السيدة زينب، تستخدمها ميليشيات إيرانية مستودعات أسلحة، وأسفر الهجومان عن مقتل ضابط وثالثة 

عناصر من جيش النظام، وعدد من عناصر امليليشيات، وإصابة آخرين.

قوات النظام السوري

كثفت قوات النظام السوري، خالل شهر تموز/ يوليو، تحركاتها العسكرية في إطار تعزيز مواقعها في 
مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا »قسد«، ضمن تفاهم مع امليليشيا برعاية روسية ملواجهة التهديدات 
التركية بشن عملية عسكرية في الشمال السوري، فقد سجل راصدو حرمون إرسال جيش النظام دبابات 
ومدرعات ومضادات جوية وراجمات صواريخ، قادمة من جنوب الرقة، تمركزت في مناطق عين العرب 
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»كوباني«، وفي اللواء 93 في عين عي�سى، وغرب تل أبيض في الرقة، كما سجل راصدو حرمون انتشار كتيبتي 
دبابات ومئات من جنود النظام في مواقع عدة في محيط تل رفعت ومنبج والعريمة.

ودفع النظام السوري بتعزيزات عسكرية إلى القامشلي في محافظة الحسكة، ووصل رتل آخر إلى مطار 
الطبقة العسكري في الرقة الخاضع لسيطرة »قسد«. 

وعلى صعيد آخر، تعرضت قوات النظام السوري، خالل تموز، لهجمات عدة في محافظة درعا، كان 
أبرزها في 21 تموز، حيث قتل 3 ضباط من جيش النظام، أحدهم برتبة رائد، من جراء انفجار عبوة ناسفة 

بسيارتهم قرب سجن مدينة غرز شرقي درعا.

وفي درعا أيًضا، صعدت قوات النظام السوري تهديداتها باقتحام مدينة طفس، وفرضت حصاًرا على 
املدينة في 27 تموز، مطالبة بإخراج مطلوبين أمنيين لها من املنطقة.

أما أبرز األحداث األمنية في مناطق سيطرة النظام السوري، في تموز، فقد شهدتها محافظة السويداء، 
عندما شنت فصائل محلية، أبرزها فصيل »قوات حركة رجال الكرامة«، عملية اقتحام ملقار ميليشيا 
“قوات الفجر” التابعة لألمن العسكري، التي يتزعمها املدعو »راجي فلحوط«، في 26 تموز، رًدا على اختطاف 
امليليشيا عدًدا من املدنيين من بلدة شهبا شمالي السويداء، وأسفرت العملية عن تفكيك ميليشيا »قوات 
الفجر« وحرق مقارها، واعتقال عناصر، وفرار متزعمها، ومقتل أكثر من 17 شخًصا من الطرفين، وُعثر على 
كميات كبيرة من املواد املخدرة وآالت ومكابس لتصنيع حبوب الكبتاغون، في مقّر ميليشيا فلحوط، في بلدة 

عتيل، وكان الفًتا عدم تدخل قوات النظام السوري وأجهزته األمنية في األحداث.

الفصائل الجهادية

كان مقتل زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش«، بغارة جوية أميركية من طائرة مسيرة في سورية، أبرز 
األحداث املتعلقة بالتنظيمات الجهادية خالل شهر تموز/ يوليو، وتراجعت عمليات التنظيم على نحو كبير، 

في هذا الشهر، واقتصرت عملياته على بضعة هجمات في شرق سورية.

وأعلنت وزارة الدفاع األميركية في 12 تموز أن غارة أميركية قرب ناحية جنديرس بمحافظة حلب أدت 
إلى مقتل ماهر العقال، زعيم تنظيم »داعش« في سورية، وأحد كبار قادة التنظيم األربعة بشكل عام، وفي رد 
على العملية، أعلنت معرفات التنظيم املتطرف على مواقع التواصل االجتماعي أن عناصر التنظيم هاجموا 
في اليوم نفسه حاجًزا مليليشيا »قسد« في منطقة الحوايج شرقي دير الزور، وأسفر الهجوم عن مقتل أحد 

عناصر ميليشيا »حزب العمال الكردستاني«.

وشن التنظيم هجومين في منطقة السخنة شرق حمص، أحدهما في 20 تموز، استهدف موقًعا مليليشيا 
»حركة النجباء« العراقية، أسفر عن مقتل أحد عناصرها، واآلخر في 23 تموز، استهدف حاجًزا لقوات 

تل فيه جندي. 
ُ
النظام شرقي مدينة تدمر وق
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امليليشيات في مناطق اإلدارة الذاتية )قسد(

كثفت ميليشيا »قسد« تحركاتها العسكرية في مناطق سيطرتها في شمال شرق سورية وبعض مناطق 
ريف حلب، في تموز/ يوليو، لتحصين مواقعها، خاصة في منبج وتل رفعت بريف حلب، على ضوء مواصلة 
تركيا االستعداد لشن عملية عسكرية ضد مواقع امليليشيا، كما صعدت امليليشيا هجماتها ضد مواقع 
الجيش التركي على الحدود السورية، وضد مواقع الجيش الوطني السوري، في حين تلقت امليليشيا ضربات 

نوعية من الطيران املسير التركي، أسفرت عن مقتل عدد من قادتها وعناصرها.

أبرز الهجمات التركية ضد ميليشيا »قسد« غارة بطائرة درون أدت إلى مقتل سلوى يوسف، نائب مظلوم 
عبدي قائد ميليشيا )قسد(، في محافظة الحسكة، في 22 تموز/ يوليو، وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل اثنتين 
تل أربعة من قيادات ميليشيا »األسايش«، وهي جهاز األمن الداخلي 

ُ
من مجندات امليليشيا، وفي 27 تموز، ق

مليليشيا »قسد«، في هجوم بطائرة مسيرة تركية في منطقة عين عي�سى.

باملقابل، قالت ميليشيا »قسد«، في بيان لها في 26 تموز، إنها اعتقلت »خلية جواسيس« تضم ثالثة 
أشخاص )رجل وامرأتان( عملوا ملصلحة تركيا، في مناطق شمال شرقي سورية، وتسببوا في مقتل قياديين 

تابعين لها.

فصائل الجيش الوطني املعارض في الشمال السوري

مواقعه  وتعزيز  تحضيراته  يوليو،  تموز/  في شهر  للمعارضة،  التابع  السوري  الوطني  الجيش  واصل 
بالتنسيق مع الجيش التركي، لشن عملية عسكرية ضد مناطق سيطرة ميليشيا »قسد«، مع استمرار 
مواجهاته العسكرية وتبادل القصف ومحاوالت التسلل على محاور الشمال السوري مع ميليشيا »قسد«، 
في حين استمرت حالة التشرذم بين الفصائل العسكرية التابعة للمعارضة، وتكررت حاالت االنشقاق بين 
صفوفها، في الوقت الذي واصلت فيه قوات النظام السوري والقوات الروسية قصف مواقع عسكرية 

ومناطق مدنية في الشمال السوري.

معظم االشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيا »قسد« تركزت على محاور مناطق ريف حلب، منبج 
وتل رفعت، ومدينتي رأس العين وتل أبيض، شمالي سورية، وكانت أبرز الهجمات في قصف ميليشيا »قسد« 
لقرية »كويت الرحمة«، قرب عفرين بريف حلب، في 24 تموز، وهي تجّمع عشوائي لخيام نازحين سوريين، 
وأدى الهجوم إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين، إضافة إلى قصف صاروخي مشترك من قوات النظام 

و«قسد«، استهدف بلدة كفرجنة وقرية أناب، في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وتكرر خالل شهر تموز القصف املدفعي والصاروخي من جهة قوات النظام وامليليشيات املدعومة من 
روسيا وإيران، لقرى وبلدات الفطيرة، وسفوهن، وبينين، وكدورة، والرويحة، وفليفل، وكفر عويد، ومحيط 
بلدة البارة في منطقة جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب، وأسفر القصف عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين.

وفي ردود فصائل املعارضة، قتل جنود للنظام السوري في قصف مدفعي نفذه الجيش الوطني، في 5 
تموز، استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيا “قسد” وقوات النظام السوري على جبهة البوغاز بريف مدينة 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

9

تل وجرح عدد من عناصر قوات النظام، في 23 تموز، من جراء هجوم شّنه مقاتلو 
ُ
الباب شرقي حلب، وق

»الجيش الوطني السوري« على مواقع لجيش النظام، في بلدة تادف شرقي حلب. 

وعلى صعيد صراع الفصائل فيما بينها، اندلعت اشتباكات باألسلحة الرشاشة املتوسطة والخفيفة، 
في 5 تموز، بين عناصر من فصيل فرقة »السلطان مراد«، وآخرين من فصيلي “لواء الشمال«، و«الفرقة 

التاسعة« في مدينة عفرين، بسبب مشاجرة بين الطرفين، ولم تسفر االشتباكات عن ضحايا.

وأعلن كل من »فرقة السلطان سليمان شاه«، و«فرقة الحمزة«، في 19 تموز، انشقاقهما عن تشكيل 
»هيئة ثائرون للتحرير«، املكّونة من فصائل عدة تنضوي تحت راية »الجيش الوطني السوري« املدعوم من 

تركيا.
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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، أي بارتفاع نسبته %38 مقارنة 	 
ً
سجل املرصد 566 حدث

بالشهر املا�سي الذي ُسجل فيه 409 أحداث. مع العلم بوجود انخفاض بنسبة %9، مقارنة بالشهر 
ا. 

ً
نفسه من العام املا�سي )تموز 2021( الذي ُسّجل فيه 619 حدث

في ضوء الزيادة الكبيرة باألحداث األمنية بنسبة %91 املسجلة بمحافظة حلب لهذا الشهر، مقارنة 	 
بالشهر املا�سي، تتصّدر محافظة حلب للشهر الثالث على التوالي القائمة على مؤشر األحداث األمنية 
ا، أي ما يعادل %33 من إجمال األحداث األمنية املسجلة خالل شهر 

ً
ملرصد حرمون بـ 187 حدث

الرصد الحالي.

ا بإعداد األحداث األمنية 	 
ً
سجلت كل من محافظة السويداء وريف دمشق والقنيطرة ارتفاًعا بسيط

املسجلة على أساس شهري. 

سّجلت معظم املحافظات السورية ارتفاًعا بأعداد األحداث األمنية املسجلة ضمنها، في شهر الرصد 	 
الحالي )حزيران/ يونيو 2022(؛ حيث سّجلت كل من محافظة إدلب وحلب وحماة والحسكة والرقة 
ارتفاًعا بعدد األحداث األمنية، بنسب %118، %91، %81، %22، و%20 على التوالي، مقارنة بالشهر 

املا�سي. 

مقارنة بشهر تموز من العام املا�سي )2021(، سّجلت معظم املحافظات السورية انخفاًضا في أعداد 	 
األحداث األمنية املسجلة ضمنها، ففي كل من محافظة السويداء ودرعا وحماة وإدلب، تم تسجيل 
انخفاض واضح مقارنة بالشهر نفسه من العام املا�سي، بنسب %67، %66، %62، و%53 على 
التوالي. أّما بالنسبة للمحافظات األخرى، فقد سّجلت كلٌّ من محافظتي حلب والحسكة ارتفاًعا على 

أساس سنوي أيًضا، بنسب %156 و%50 على التوالي. 
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لت أكثر من %71 من إجمالي 	 
ّ
ح، والقصف املدفعي، شك

ّ
يالحظ أن حاالت إطالق النار/ اشتباك مسل

الحاالت األمنية املسجلة في مجمل أرجاء سورية لهذا الشهر، علًما أن هذه النسبة كانت %76 الشهر 
املا�سي.

 	 312 
ً

للشهر الثالث على التوالي، تتصدر حاالت القصف املدفعي قائمة األحداث األمنية األكثر تسجيال
 بنسبة 100%.

ً
ت ارتفاعا

ّ
حالة، خالل شهر الرصد الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي )156(، أي سجل

ح املسجلة، حيث تم تسجيل 95 حالة 	 
ّ
يالحظ وجود انخفاض في حاالت إطالق النار/ االشتباك املسل

خالل شهر الرصد الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي )118(، أي انخفاض بنسبة 19.5%.

يالحظ ارتفاع في عدد حاالت االعتقال )97( حالة، خالل شهر الرصد الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي 	 
)83( حالة، أي ارتفاع بنسبة 17%. 

حافظت وتيرة القصف املدفعي على النسق ذاته في مناطق سيطرة فصائل املعارضة املسلحة، لكنها 	 
ازدادت بنسبة %363 و%98.6 في مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة )قسد( على 

التوالي. 

 لحاالت إطالق النار/ اشتباك مسلح، حيث 	 
ً

ما زالت مناطق سيطرة املعارضة هي أقل املناطق تسجيال
شكلت نسب إطالق النار/ االشتباكات املسّجلة ضمنها %7 من إجمالي الحاالت املسجلة في مجمل 
أرجاء سورية.ُيالحظ انخفاض بسيط في عدد حاالت االعتقال املسجلة في مناطق سيطرة النظام لهذا 
الشهر، حيث تم تسجيل 29 حالة، مقارنة بـ 33 حالة اعتقال مسّجلة خالل الشهر املا�سي، أي إن 
ل أكثر 

ّ
نسبة االنخفاض هي %12، مع العلم أن حاالت االعتقال املسجلة في مناطق سيطرة )قسد( تشك

من %66 من إجمالي حاالت االعتقال املسجلة خالل شهر الرصد الحالي، في جميع مناطق السيطرة.
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ألول مرة، منذ أكثر من عام، تحتل قوات املعارضة املسلحة الطليعة في قائمة الجهات املسؤولة عن 	 
ت ارتفاًعا بنسبة %195، مقارنة بالشهر املا�سي الذي 

ّ
األحداث األمنية في سورية، حيث إنها سجل

ا باسمهم. 
ً
ُسّجل فيه 94 حدث

يالحظ وجود انخفاض نسبي لألحداث األمنية التي تسببت فيها قوات النظام، خالل شهر الرصد 	 
الحالي، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة %6 مقارنة بالشهر املا�سي. وفي السياق، يالحظ ارتفاع 

بنسبة %31 بأعداد األحداث األمنية التي تسببت فيها ميليشيا )قسد(.
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هنالك ارتفاع ملحوظ في أعداد املواقع العسكرية املستهدفة بأحداث أمنية في مختلف املحافظات 	 
ا، أي بارتفاع نسبته %62، مقارنة بـ 200 

ً
السورية، خالل شهر الرصد الحالي، وكان العدد 324 هدف

موقع عسكري استهدف خالل الشهر املا�سي. وفي السياق نفسه، كان هناك ارتفاع في أعداد املواقع 
املدنية املستهدفة بأحداث أمنية في مختلف املحافظات السورية، خالل شهر الرصد الحالي، 242 

ا، أي بارتفاع نسبته %16، مقارنة بـ 209 مواقع مدنية استهدفت خالل الشهر املا�سي.
ً
هدف

نسبة املواقع املدنية إلى إجمالي املواقع املستهدفة في محافظة دير الزور هي %82، وتعد األكبر مقارنة 	 
بباقي املحافظات السورية، بعد محافظة درعا التي تعد النسبة فيها %78. وفي السياق ذاته، كانت 
النسبة األكبر لالستهداف في محافظتي حلب وإدلب ملواقع عسكرية، بنسبة %72 و%78 على التوالي. 

تقريًبا %35 من إجمالي املواقع املستهدفة املدنية والعسكرية، في مجمل أرجاء سورية، كانت ضمن 	 
محافظات شمال الشرق السوري: الحسكة والرقة ودير الزور.

يالحظ انخفاض في أعداد املواقع املدنية املستهدفة بأحداث أمنية في محافظة إدلب ودير الزور وحماة 	 
لهذا الشهر، بنسب %38،%16، و%33 على التوالي، مقارنة بالشهر املا�سي. 

مقارنة بالشهر املا�سي، يالحظ وجود ارتفاع كبير في عدد املواقع العسكرية املستهدفة بأحداث أمنية 	 
لهذا الشهر، في مناطق سيطرة املعارضة و)قسد( والنظام السوري، بنسب %194، %53، و47% 
على التوالي؛ وفي السياق نفسه، كانت املواقع املدنية املستهدفة في مناطق سيطرة النظام و)قسد( في 
ارتفاع لهذا الشهر، بنسب %67 و%49 على التوالي، علًما أن هناك انخفاًضا في عدد املواقع املدنية 

املستهدفة في مناطق سيطرة قوات املعارضة، بنسبة 42%. 

يالحظ أن %52 تقريًبا من املواقع املستهدفة في مناطق سيطرة املعارضة، خالل شهر الرصد الحالي، 	 
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هي مواقع مدنية، مع العلم أن هذه النسبة كانت %84 الشهر املا�سي. في حين أن النسبة نفسها لهذا 
الشهر هي %40 و%42 في مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة )قسد( على التوالي. 

يالحظ أن %21 من إجمالي املواقع املدنية املستهدفة في مختلف املناطق السورية، لشهر الرصد 	 
الحالي، تقع في مناطق سيطرة املعارضة، و%48 و%32 منها تقع في مناطق سيطرة )قسد( والنظام 

على التوالي.

%15 فقط من املواقع العسكرية املستهدفة خالل شهر الرصد الحالي تقع في مناطق سيطرة املعارضة، 	 
في حين تحتل مناطق سيطرة )قسد( النصيب األكبر بنسبة 50%. 
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%56.6 من عدد املواقع املدنية املستهدفة بأحداث أمنية، خالل شهر الرصد الحالي، استهدفت من 	 
قبل )قسد( وقوات النظام، مع العلم أن %26 تقريًبا من املواقع املدنية اسُتهدفت من جهات مجهولة، 

ونسبة املواقع املدنية املستهدفة من قوات املعارضة ال تتجاوز 13%.

من املالحظ أن 81 % تقريًبا من املواقع املستهدفة بأحداث أمنية من )قسد( كانت مواقع مدنية خالل 	 
شهر الرصد الحالي. و%73 من املواقع املستهدفة بأحداث أمنية من قوات النظام كانت أيًضا مواقع 

مدنية، خالل شهر الرصد الحالي. 

من املالحظ أن 89 % من املواقع املستهدفة من قوات املعارضة املسلحة كانت مواقع عسكرية خالل 	 
شهر الرصد الحالي، حيث يالحظ ارتفاع في عدد االستهداف الحاصل ملواقع عسكرية من قبلهم بنسبة 

%198 مقارنة بالشهر املا�سي.
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ر التوجه 	 
ّ

مع االرتفاع الحاصل في مجمل األحداث األمنية املسجلة خالل الشهر الحالي، أصبح مؤش
ر بارتفاع مستمر على أساس شهري، مع العمل أن وسطي نسبة 

ّ
العام لألشهر الستة األخيرة يؤش

االرتفاع الشهرية أصبحت %21، بعد أن كان %10 في الشهر املا�سي. 

يالحظ أن عدد األحداث األمنية املسجلة خالل شهر الرصد الحالي )تموز/ يوليو 2022( يعتبر فوق 	 
ا( بمعّدل 31%.

ً
املتوسط العام لألحداث األمنية املسجلة خالل األشهر الستة املاضية )431 حدث
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ر استهداف 	 
ّ

بسبب االرتفاع النسبي في عدد املواقع املدنية املستهدفة خالل الشهر الحالي، ما زال مؤش
ا بعين االعتبار األشهر الستة األخيرة 

ً
املواقع املدنية يوّضح زيادة على أساس شهري بمقدار %50، آخذ

فقط. ويالحظ أن عدد املواقع املدنية املستهدفة خالل شهر الرصد الحالي )تموز/ يوليو 2022( يعتبر 
ا( بمعّدل 

ً
فوق املتوسط العام للمواقع املدنية املستهدفة خالل األشهر الستة املاضية )140 حدث

.72%
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الضحايا واالنتهاكات

ا، في شهر تموز/ يوليو، منهم 78  سجل فريق التوثيق في مرصد حرمون مقتل ما ال يقل عن 80 سوريًّ
 و6 نساء، و5 ضحايا تحت التعذيب.

ً
مدنًيا، بينهم 26 طفال

 قضوا بأيدي قوات األسد وميليشياته، و8 ضحايا قتلتهم 
ً

 قضوا بأيدي مجهولين، و11 قتيال
ً

49 قتيال
ميليشيا )قسد(، و7 قتلتهم القوات الروسية، واثنان قتلهم الجيش الوطني السوري، وقتيالن قتلهما تنظيم 

)داعش(، وقتيل ق�سى بحادثة انفجار ذخيرة.

 من دير الزور، 
ً

 من درعا، و15 قتيال
ً

 من حلب، و16 قتيال
ً

وكان معظم الضحايا وفق املحافظات: 16 قتيال
 من حماة.

ً
و 12 قتيال

 وعلى صعيد االعتقاالت املوثقة خالل شهر تموز:

سجل فريق التوثيق في مرصد حرمون 83 حالة اعتقال، في مختلف املناطق السورية، نفذ النظام 
السوري في مناطق سيطرته 28 حالة اعتقال، في دير الزور الرقة والحسكة ودمشق.

واعتقلت ميليشيا )قسد( 49 شخًصا في مناطق سيطرتها، في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب.

وسجل فريق التوثيق 4 حاالت اعتقال، نفذها الجيش الوطني السوري في محافظة الرقة.
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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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مع االرتفاع الكبير الحاصل في عدد األحداث األمنية املسجلة فيها، تتصدر محافظة حلب قائمة 	 
الضحايا املسجلة خالل شهر الرصد الحالي، ضمن اللون األحمر على مؤشر الضحايا، بـ 16 ضحية، 

أي زيادة بمقدار %23 مقارنة بالشهر املا�سي.

على الرغم من تصدر محافظة درعا، مع محافظة حلب، قائمة الضحايا املسجلة خالل شهر الرصد 	 
الحالي، ضمن اللون األحمر على مؤشر الضحايا، فقد تم تسجيل انخفاض في أعداد الضحايا املسجلة 

ضمنها، مقارنة بالشهر املا�سي، بنسبة 43%. 

يالحظ أن هناك ارتفاًعا نسبًيا عاًما في أعداد الضحايا املدنيين املسجلين في مجمل أرجاء سورية؛ 	 
حيث تم تسجيل 78 ضحية لهذا الشهر، مقارنة بـ 67 ضحية الشهر املا�سي، مع العلم أنه للمرة 
الثالثة على التوالي، منذ بداية العام، يسجل إجمالي عدد ضحايا تحت املتوسط العام لألشهر الستة 

املاضية )81(.

خالل شهر الرصد الحالي، يالحظ تضاعف في أعداد الضحايا املسجلة في كل من محافظة الحسكة 	 
وريف دمشق والرقة وإدلب، مقارنة بالشهر املا�سي.

ح، بالرغم 	 
ّ
ما زال املسبب األكبر لوقوع ضحايا في مجمل أرجاء سورية هو إطالق النار/ اشتباك مسل

من تسجيل انخفاض للشهر الثاني على التوالي، بنسبة %9، مقارنة بشهر الرصد املا�سي.

يالحظ انخفاض في أعداد ضحايا انفجارات األلغام األرضية، خالل شهر الرصد الحالي، بنسبة 24%، 	 
مقارنة بالشهر املا�سي. 

يالحظ ارتفاع في أعداد ضحايا القصف واالعتقال والتعذيب، بنسب %21 و%33 على التوالي، 	 
مقارنة بالشهر املا�سي.
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يالحظ ارتفاع نسبي في أعداد الضحايا من األطفال، خالل شهر تموز/ يوليو 2022، بنسبة 18%، 	 
بإجمالي الضحايا من  العلم أن نسبة الضحايا من األطفال، مقارنة  املا�سي، مع  بالشهر  مقارنة 

املدنيين، ما زالت تشكل 33%.

ما زالت الجهات املجهولة هي املسؤولة الرئيسة عن إيقاع ضحايا مدنيين، مع العلم بوجود ارتفاع 	 
ملحوظ بنسبة القوات الروسية، كمسؤول عن إيقاع ضحايا في مجمل أرجاء سورية )%8.8( خالل 

شهر الرصد الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي، حيث لم تكن مسؤولة عن إيقاع أي ضحية. 
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ّ
على الرغم من الزيادة الحاصلة في مجمل الضحايا املسجلة خالل شهر الرصد الحالي؛ أصبح خط
ا بعين االعتبار األشهر الستة 

ً
ر الضحايا ُيظهر انخفاًضا على أساس شهري، آخذ

ّ
التوجه العام ملؤش

األخيرة فقط، حيث أصبحت نسبة االنخفاض الشهرية %3، علًما أنه كان يؤشر بارتفاع شهري 
بنسبة %7، خالل الشهر املا�سي )حزيران/ يونيو 2022(.
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