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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركز حرمون للدراسات املعارصة

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

تطوره،  وسيناريوهات  سورية  في  الدائر  والصراع  خاصة،  السوري  بالشأن  املتعلقة  والفكرية  واملجتمعية 
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  جوانبه  من  سورية،  في  الصراع  واقع  في  التغيرات  أهّم  حرمون«  »مرصد  يرصد 
تساعد  مواكبة  معرفة  خلق  بغية  واملناطق،  األطراف  مختلف  في  واالجتماعية،  واملعيشية  واالقتصادية 
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:

للشهر الثاني على التوالي، انخفضت وتيرة األحداث العسكرية واألمنية، في شهر الرصد الحالي )حزيران/ 
يونيو(، من جراء انخفاض عدد عمليات القصف والغارات الجوية لجيش النظام السوري والقوات الروسية، 
بين  والقصف  االشتباكات  تواصلت  حين  في  )داعش(،  الدولة  تنظيم  هجمات  وتيرة  انخفاض  مع  بالتزامن 
فصائل الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية، وامليليشيات الكردية، مع استمرار حالة االستنفار ورفع 
الجاهزية العسكرية للقوى العسكرية، في إطار االستعداد لعملية عسكرية تركية مرتقبة، ولم يسجل أي 
تغيير في خرائط مناطق نفوذ القوى العسكرية املختلفة املسيطرة في األرا�سي السورية، بالرغم من تسجيل 
الديمقراطية/  سوريا  »قوات  ميليشيا  سيطرة  مناطق  إلى  العدد  محدودة  السوري  للنظام  قوات  دخول 
قسد«، التي يهيمن عليها مقاتلو ميليشيا »وحدات حماية الشعب« الكردية، في الرقة وريف حلب والحسكة.

القوات الروسية ومرتزقة ميليشيا )فاغنر(، من  ومع تسجيل عمليات انسحاب جديدة ملجموعات من 
في الحرب على أوكرانيا، سجل راصدو مركز حرمون ملء  لها في درعا وشرق حمص، إلمداد قواتها  مواقع 
امليليشيات املدعومة من إيران فراغ االنسحابات الروسية، في حين صّعد الجيش التركي هجماته ضد عناصر 

وقادة ميليشيا »قسد«.

أما مناطق سيطرة النظام السوري، فقد تواصلت في الجنوب السوري أحداث الفلتان األمني، خاصة 
في السويداء ودرعا، وسجل راصدو حرمون تراجًعا في عمليات تنظيم »داعش« ضّد عناصر قوات النظام 
التوالي، وشهدت عمليات قصف جيش االحتالل اإلسرائيلي  الثالث على  للشهر  له،  وامليليشيات املساندة 
في سورية تطوًرا نوعًيا، باستهداف مدّرجات مطار دمشق الدولي، وإخراجه عن الخدمة، بعمليتي قصف في 

حزيران/ يونيو.

وبرزت خالل شهر حزيران/ يونيو أحداث عسكرية وأمنية عديدة، نستعرض أبرزها في هذا التقرير.

القوات األميركية على األرض السورية

حافظ الجيش األميركي، خالل شهر الرصد حزيران/ يونيو، على عديد قواته ومواقع تمركزها في سورية، 
شّنه  جوي  هجوم  باستثناء  الرصد،  شهر  خالل  اعتيادية  غير  أميركية  عسكرية  تحركات  أي  تسجل  ولم 
تل فيه »أبو حمزة اليمني« القيادي في تنظيم 

ُ
الجيش األميركي، يوم الثالثاء 28 حزيران/ يونيو في إدلب، ق

»حّراس الدين«، الجهادي املقّرب من تنظيم القاعدة.

ونفذت قوات أميركية عاملة ضمن التحالف الدولي عملية إنزال جوي على منزٍل في ريف مدينة الحسكة 
تنظيم »داعش«، كما أجرت  إلى  بانتمائه  العملية شخص يشتبه  في  تل 

ُ
يونيو، وق 9 حزيران/  في  الجنوبي، 

ا بارًزا   جوًيا آخر، في محيط مدينة جرابلس، شمالي حلب، في 16 حزيران/ يونيو، اعتقلت خالله قياديًّ
ً

إنزاال
في تنظيم »داعش«.
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وفي 15 حزيران/ يونيو، تعّرضت القاعدة العسكرية التابعة لقوات التحالف الدولي، في منطقة التنف 
بين سورية واألردن والعراق، لهجوم بطائرة مسّيرة مجهولة،  املثلث الحدودي  شرقي محافظة حمص على 

ُيرّجح أنها تابعة مليليشيات مدعومة من إيران.

وعلى خلفية هجوم وقع على قاعدة عسكرية أميركية شرقي سورية، في نيسان/ أبريل املا�سي، وأسفر عن 
إصابة أربعة عسكريين، ألقت السلطات األميركية القبض على طّيار من القوات الجوية األميركية على صلة 

بالهجوم، بحسب بيان نقلته شبكة »CNN« األميركية عن القوات األميركية، في 22 حزيران/ يونيو.

القوات التركية على األرض السورية

شهد شهر الرصد حزيران/ يونيو تحركات مكثفة للجيش التركي في الشمال السوري، في إطار االستعدادات 
الديمقراطية«،  سوريا  »قوات  مليليشيا  مواقع  ضد  شّنها  عزمها  التركية  السلطات  أعلنت  عسكرية  لعملية 
ضد  املسيرة،  والطائرات  باملدفعية  حزيران،  خالل  التركي  للجيش  متعددة  هجمات  وبرزت  سورية،  شمال 
مواقع ومركبات تابعة مليليشيا »قسد«، شمال شرقي سورية، وقد أعلنت وزارة الدفاع التركية، في 2 حزيران/ 
سلحة هاجمت مواقع للميليشيا 

ُ
يونيو، وفي الخامس من الشهر نفسه، وفي 24 حزيران أيًضا، أن قواتها امل

الكردية، وأن الهجمات أسفرت عن مقتل عدد من مقاتلي حزب »العمال الكردستاني« )PKK( و«وحدات 
حماية الشعب« )YPG( الكرديين، شمالي محافظة حلب.

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن القوات األمنية التابعة لبالده تمكنت من القبض على 
مجموعة من مقاتلي امليليشيات الكردية في أثناء محاولتهم العبور إلى األرا�سي التركية بأسلحتهم.

واستهدف الجيش التركي، بقذائف املدفعية والهاون، برج »سيرتيل« في قرية حلونجي شمال مدينة منبج، 
في ريف حلب الشرقي، التي تتخذها »قسد« قاعدة عسكرية لها، في 11 حزيران/ يونيو.

صيب ستة من جنود جيش النظام السوري بجروح، في 4 
ُ
وفي هجوم ضد مواقع قوات النظام السوري، أ

حزيران/ يونيو، من جراء قصف تركي استهدف نقاطهم العسكرية غرب الحسكة.

القوات الروسية وميليشياتها على األرض السورية

زاد الطيران الرو�سي الحربي واالستطالعي وتيرة طلعاته في األجواء السورية، فوق مناطق سيطرة املعارضة 
السورية، في شهر حزيران/ يونيو، وشن عدة غارات استهدفت مواقع فصائل املعارضة السورية، ومواقع 
الروسية وطيران  القوات  بين طيران  تدريب جوي  5 حزيران  في  إدلب، وبرز  في  الزاوية  في ريف جبل  مدنية 

جيش النظام السوري قرب مرتفعات الجوالن.

وفي األثناء، سجل راصدو حرمون انسحاب مجموعات من عناصر الشرطة العسكرية الروسية، من عدة 
مواقع لها في محافظة درعا، خالل أول أسبوعين من شهر حزيران، إلى قاعدة حميميم الجوية.
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القوات اإليرانية وميليشياتها على األرض السورية

وآليات،  بمقاتلين  مواقعها  تعزيز  إيران  من  املدعومة  امليليشيات  واصلت  التوالي،  على  الثالث  للشهر 
واالنتشار في مواقع جديدة في سورية، وكان أبرز هذه التعزيزات في 16 حزيران/ يونيو في درعا، بعد إخالء 
الشرطة العسكرية عدة نقاط تمركز لها في املحافظة، وسجل راصدو حرمون انتشار مجموعات من مقاتلي 
أخلتها  مواقع  في  يونيو،  حزيران/   22 في  اإليراني،  الثوري  الحرس  من  املدعومة  الشهداء«  »سّيد  ميليشيا 

القوات الروسية وميليشيا »فاغنر« الروسية في محيط مدينة تدمر التابعة ملحافظة حمص. 

إيران، مع نفي »وحيد جالل زاده«، رئيس لجنة األمن  للميليشيات املدعومة من  وتزامن هذا االنتشار 
في  الروسية  القوات  استبدال  عن  تحدثت  التي  التقارير  اإليراني،  املجلس  في  الخارجية  والسياسة  القومي 

سورية بقوات إيرانية، واصًفا إياها بأنها »كاذبة«، مع تأكيده استمرار بالده في دعم النظام السوري.

 13 تابًعا إلحدى امليليشيات املدعومة من إيران في  وعلى صعيد آخر، استهدفت طائرات مجهولة مقًرا 
 استنفار لقوات النظام في املنطقة.

َ
حزيران، في مدينة البوكمال شرقي محافظة دير الزور، وتبع االستهداف

الحدود السورية العربية 

تسهيل  السوري، وذلك من جراء  الجوار  لدول  كبير  أمني  قلق  السورية تشكل مصدر  الحدود  تزال  ال 
قوات النظام السوري وامليليشيات املساندة لها عمليات عصابات تهريب املخدرات واألسلحة واملسروقات 

إلى الدول املجاورة.

مصدر عسكري أردني أكد لوكالة »عمون« األردنية، في 21 من حزيران، التصدي ملجموعة مهّربين حاولوا 
ل 

ّ
السلطات األردنية محاولة تسل يونيو، أحبطت  24 حزيران/  وفي  الحدود بطريقة غير مشروعة،  اجتياز 

وتهريب لكميات كبيرة من املواد املخدرة قادمة من األرا�سي السورية، وصادرت 716 ألف حبة »كبتاغون«.

23 حزيران/ يونيو، ضبطت السلطات الكويتية شحنة مخدرات كبيرة قادمة بالشحن الجوي، في  وفي 
قّدر قيمتها بأكثر من 32 مليون دوالر أميركي.

ُ
مطار الكويت، تتبع ملقيم سوري بالكويت، وت

العمليات اإلسرائيلية على األرض السورية

للنظام السوري وميليشيات  الرغم من تراجع وتيرة قصف جيش االحتالل اإلسرائيلي على مواقع  على 
مدعومة من إيران في سورية، في شهر حزيران/ يونيو، فإن طبيعة الهجومين اللذين نّفذهما جيش االحتالل 
وآثارها تدالن على تطور نوعي في االستهداف الذي ضرب مطار دمشق الدولي في غارتين: األولى في 7 حزيران، 
استهدفت فيها صواريخ العدو اإلسرائيلي مدّرج مطار دمشق الدولي، إضافة إلى مواقع مليليشيات إيرانية في 
ريف دمشق الجنوبي؛ والثانية في 10 حزيران، هاجم فيها العدو اإلسرائيلي مجدًدا، برشقات من الصواريخ 
في  مليليشيا »حزب هللا«  إلى مقرات  إضافة  املطار،  في  الرئي�سي  املدّرج  املحتل،  السوري  الجوالن  اتجاه  من 

جنوب مدينة دمشق، ما أدى إلى خروج مطار دمشق الدولي عن العمل ألكثر من أسبوعين.
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وعلى صعيد آخر، اخترقت وحدات من جيش االحتالل اإلسرائيلي، في األول من حزيران/ يونيو، األرا�سي 
السورية بعمق يقدر بنحو 400 متر في ريف القنيطرة الشمالي، وجرفت األشجار الحرجية في حرش البلدة، 

متذرعة بالضرورات األمنية، ولم يصدر عن وحدات جيش النظام املنتشرة قرب موقع االختراق أي رّد.

وفي الثالث من حزيران، أعلن الجيش اإلسرائيلي إلقاءه القبض على مواطن سوري أثناء محاولته الدخول 
إلى أرا�سي الجوالن املحتلة.

قوات النظام السوري

واصلت قوات النظام السوري، في شهر حزيران/ يونيو، إرسال مقاتلين إلى محيط مدينة طفس في درعا، 
كما تواصل الفلتان في محافظتي السويداء ودرعا، في حين واصل جيش النظام تعزيز مواقعه في عدة مناطق 
تخضع لسيطرة ميليشيا »قسد«، بمجموعات من املقاتلين واآلليات املدرعة، ومدافع الهاون، وخاصة في 
4 و7 حزيران، وتمركزت قوات  في  محيط مدينتي منبج وتل رفعت في محافظة حلب، وذلك على دفعتين، 
للنظام السوري، وقوات من الشرطة العسكرية الروسية، في 13 حزيران، في مواقع لقوات )قسد( املدعومة 

أميركًيا، على جبهات القتال مع فصائل »الجيش الوطني السوري« املدعوم من تركيا شمالي الرقة.

في محافظة درعا، وقعت عدة أحداث أمنية من اغتياالت وهجمات مجهولة الفاعل، واستهدافات متكررة 
ملواقع أمنية تابعة لنظام األسد، حيث هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة مقًرا تابًعا لـ »األمن السيا�سي« في 
مدينة املزيريب، شمال غربي محافظة درعا، بقذائف »RPG« ورشاشات خفيفة ومتوسطة، في 2 حزيران/ 
يونيو، واستهدف مجهولون سيارة إطعام عسكرية على الطريق الواصل بين النعيمة وصوامع درعا شرقي 
تل قيادي بارز في قوات “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام السوري، إثر 

ُ
درعا، في 4 حزيران/ يونيو، وق

استهدافه من قبل مجهولين بالقرب من بلدة جلين، غربي محافظة درعا.

تل عنصر لقوات حرس الحدود السوري، وأصيب آخر، بانفجار عبوة ناسفة استهدفهما على طريق 
ُ
وق

تل خمسة أشخاص على األقل وأصيب نحو 30 شخًصا 
ُ
زيزون العجمي بريف درعا الغربي في 9 حزيران، وق

تل القيادي أيمن 
ُ
من جّراء انفجار لغم بسيارة كانت تنقلهم في بلدة دير العدس بريف درعا، في 11 حزيران، وق

الزعبي، متزعم إحدى املجموعات التابعة لفرع “األمن العسكري” في قوات النظام السوري، في بلدة الجيزة 
شرقي درعا، في 15 حزيران/ يونيو، واغتال مجهولون مسؤول الدارسات األمنية في مفرزة األمن العسكري، 

املساعد أحمد مخلوف، في بلدة الشجرة بريف درعا الغربي، في 18 حزيران.

وفي طفس، عززت قوات النظام مواقعها في الجهة الجنوبية للمدينة، في إطار التحضير لعملية عسكرية 
تستهدف مطلوبين أمنيين في املدينة.

أما في السويداء، فقد شنت ميليشيا “الدفاع الوطني”، وقوات تابعة لفرع” األمن العسكري” هجوًما على 
فصيل “مكافحة اإلرهاب”، التابع لحزب “اللواء السوري”، في 9 حزيران، أسفر عن مقتل القيادي في فصيل 

“مكافحة اإلرهاب”، سامر الحكيم.

حافلة  استهداف  عملية  في  يونيو،  حزيران/   20 في  ومدنيان،  عسكرًيا   11 تل 
ُ
ق السورية،  البادية  وفي 
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تل ثالثة أشخاص وُجرح 21 آخرون، إثر استهداف حافلة 
ُ
ركاب على طريق الرقة- حمص، وفي دير الزور ق

تنظيم  وتبنى  يونيو،  حزيران/   2 في  سورية،  شرقي  شمال  الزور،  دير  محافظة  شرقي  )الشوال(،  منطقة  في 
)داعش( كال الهجومين.

وفي األول من حزيران، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، اعتقالها مواطنين بتهمة الجرائم 
اإللكترونية، وذلك بعد نحو أسبوعين على بدء العمل بقانون »الجرائم اإللكترونية«.

الفصائل الجهادية

ولم  ملحوظ،  نحو  على  يونيو،  حزيران/  في  )داعش(  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  هجمات  وتيرة  تراجعت 
2 و7 و12  في  النظام السوري،   لجيش 

ً
للتنظيم، استهدفت ارتاال 6 هجمات  يسجل راصدو حرمون سوى 

و21حزيران، في البادية السورية ودير الزور، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من جنود النظام السوري 
23 حزيران،  في  الشدادي،  التنظيم حاجًزا مليليشيا »قسد« على طريق الحسكة/  ومدنيين، كما استهدف 

وأسفر االستهداف عن مقتل عنصٍر من امليليشيا.

أما هيئة تحرير الشام »جبهة النصرة سابًقا«، فقد نفذ جهازها األمني في 14حزيران، عملية أمنية أسفرت 
عن إلقاء القبض على عدد من األشخاص املتهمين باالنتماء إلى »تنظيم الدولة«، يقطنون في مدينة الدانا 

شمال إدلب.

الالذقية  الشام«، مطلع حزيران، مناورات عسكرية قتالية، على محاور ريف  كما أجرت »هيئة تحرير 
الغربي، وجبل الزاوية، وريف إدلب الشرقي، وريف حلب الغربي.

وفي بلدة »بابسقا« بريف إدلب الشمالي، القريبة من الحدود التركية، أدى انفجار مستودع ذخيرة يتبع 
لفصيل »فيلق الشام«، في 2 حزيران/ يونيو، إلى مقتل طفلة، وإصابة آخرين.

وسجل راصدو حرمون دخول أرتال عسكرية لـ »هيئة تحرير الشام«، في 19 حزيران/ يونيو، إلى منطقة 
عفرين التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري، شمال غربي حلب، حيث باتت على بعد أقل من 5 كم من 
مدينة عفرين، وذلك عقب اشتباكات اندلعت في منطقت الباب وعفرين في ريف حلب، بين فصيل “أحرار 
الشام- القاطع الشرقي”، و”الفيلق الثالث” )الجبهة الشامية( في ريف حلب الشرقي، قبل أن يتوصل الجانبان 
»الجيش الوطني السوري« و«هيئة تحرير الشام«، إلى اتفاق في 21 حزيران/ يونيو، يق�سي بانسحاب »هيئة 

تحرير الشام« من جميع املناطق التي دخلتها في عفرين.

امليليشيات في مناطق اإلدارة الذاتية )قسد(

ا 
ً
شهدت مناطق شمال شرق سورية وبعض مناطق ريف حلب التي تسيطر عليها ميليشيا »قسد«، نشاط

ا كثيًفا ملقاتلي وآليات امليليشيا، في حزيران/ يونيو، في محاولة منها لتعزيز مواقعها في منبج وتل رفعت  عسكريًّ
بريف حلب، ونقاط تمركزها في الحسكة ودير الزور، بالتنسيق مع القوات الروسية وقوات النظام السوري 
التي أرسلت عدة مجموعات من املقاتلين إلى هذه املحاور، استعداًدا لعملية عسكرية أعلن الجيش التركي 
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التحضير لها ضد مواقع ميليشيا »قسد«، وكانت أكبر هذه التحركات في 22 حزيران/ يونيو، حيث دفعت 
ميليشيا )قسد( بتعزيزات عسكرية مكّونة من آليات عسكرية وعناصر، انطلقت من مدينة القامشلي باتجاه 

بلدة تل تمر شمال غربي الحسكة، بالتزامن مع تحليق لطيران التحالف الدولي في املنطقة.

جيَش  حزيران،   5 في  »قسد«،  مليليشيا  العام  القائد  عبدي«،  »مظلوم  دعا  التطورات،  هذه  وقع  وعلى 
النظام، إلى حماية حدود البالد، في وجه التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة، وقال إن روسيا 
وعدت بأنها لن تقبل بتعّرض مناطق سيطرتها في سورية لهجوم تركي، في حين قالت »إلهام أحمد«، رئيسة 
»مجلس سوريا الديمقراطية/ مسد«، إن دمج ميليشيا »قسد« مع جيش النظام، يجب أن يتم وفق آليات 
معينة، معتبرة أن هذه القوات ال يمكن تجاوزها ولها شرعية دولية، ولفتت إلى أن داعمي النظام يتعاملون 

مع امللف السوري بحسب مصالحهم.

وعلى صعيد آخر، شهدت قرية الشنان شرقي محافظة دير الزور توتًرا أمنًيا، بين إحدى عشائر املنطقة 
من  الفرات  نهر  عبر  االمتحان  من  عودته  أثناء  حزيران،   9 في  مدرسة  طالب  مقتل  عقب  )قسد(،  وقوات 

مناطق نفوذ النظام السوري.

وفي استمرار النتهاكات ميليشيا »قسد« ضد الشخصيات املعارضة لسياساتها، اعتقل جهاز االستخبارات 
 اإلعالمي محمد عوض الحنيف، وأنكرت وجوده في 

َ
التابع للميليشيا في مدينة الرقة بشكل تعسفي الناشط

سجونها.

فصائل الجيش الوطني املعارض في الشمال السوري

على الرغم من تواصل التحضيرات العسكرية للجيش التركي والجيش الوطني السوري التابع للمعارضة، 
في  واألمنية  العسكرية  العمليات  حّدة  فإن  »قسد«،  ميليشيا  سيطرة  مناطق  ضد  عسكرية  عملية  لشن 
مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري تراجعت نسبًيا، خالل شهر حزيران/ يونيو، مع استمرار االشتباكات 

والعمليات العسكرية ومحاوالت التسلل محاور الشمال السوري بين فصائل املعارضة، وميليشيا »قسد«.

معظم االشتباكات شهدتها مناطق ريف حلب ومدينتي رأس العين وتل أبيض، شمالي سورية، ومن أبرزها 
تعرض مدينة تل أبيض التي يسيطر عليها “الجيش الوطني السوري” شمالي محافظة الرقة، في 1 حزيران/ 
 

َ
ف قتلى وجرحى، وقد قابل الجيش الوطني السوري القصف

ّ
يونيو، لقصف مدفعي مصدره قوات )قسد(، خل

والجيش  جهة،  من  السوري  النظام  وقوات  )قسد(  قوات  تبادلت  يونيو،  حزيران/   3 وفي  مماثل.  بقصف 
الوطني املعارض من جهة أخرى، القصف املدفعي على محاور مدينة الباب شرقي حلب، واستهدف “الجيش 
الوطني السوري” غرفة عمليات عسكرية تابعة لقوات )قسد( في بلدة منغ شمالي حلب، في 8 حزيران/ يونيو.

وأجرى »الجيش الوطني السوري« عملية تبادل أسرى جديدة مع قوات النظام، في معبر »أبو الزندين«، 
الواقع بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في 13 حزيران، برعاية تركية روسية، وبتسهيل من منظمة 
الهالل األحمر السوري والصليب األحمر الدول، حيث أفرج النظام السوري عن خمسة معتقلين في سجونه، 

مقابل إطالق سراح خمسة أسرى كانوا لدى »الجيش الوطني السوري«.
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وشهدت خطوط التماس املشتركة بين مناطق سيطرة النظام السوري وحلفائه، وما يقابلها من مناطق 
من  كلٌّ  وأعلن  يونيو.  حزيران/   16 في  وعسكرية،  أمنية  توترات  سورية،  شمالي  املعارضة  فصائل  سيطرة 
الطرفين استهداف عناصر في صفوف اآلخر، على خطوط الجبهات التي تشمل أرياف إدلب وجزًءا من ريف 

حلب الغربي وسهل الغاب، شمال غربي حماة.

واستنفارات  اشتباكات  السوري”،  الوطني  “الجيش  سيطرة  مناطق  بعض  شهدت  آخر،  صعيد  وعلى 
بين فصيل “أحرار الشام” و”الفيلق الثالث”)الجبهة الشامية( في ريف حلب الشرقي، أسفرت عن تسجيل 
خسائر وإصابات في صفوف كال الطرفين، ثم ساد الهدوء مناطق االشتباك، بعد اتفاق في 21 حزيران أسفر 

عن انسحاب قوات تابعة لـ »هيئة تحرير الشام« من مناطق دخلتها في مدينة عفرين.

تل شخصان في 4 حزيران، في احتجاجات 
ُ
وفي سياق التظاهرات الغاضبة من سوء إدارة ملف الكهرباء، ق

شعبية في مدن ومناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، ضد سياسة شركات الكهرباء العاملة في تلك املناطق. 

4 أشخاص، في  وتكررت حوادث التفجيرات واالغتيال في مناطق سيطرة الجيش الوطني، حيث أصيب 
انفجارين لعبوتين ناسفتين سط مدينة إعزاز شمالي حلب، وفي مدينة عفرين في 6 حزيران/ يونيو.

تل مدير مكتب “هيئة اإلغاثة اإلنسانية” )iyd(، العاملة في الشمال السوري، عامر الفين )45 عاًما(، 
ُ
وق

املعروف بـ ”أبو عبيدة الحم�سي”، في استهداف سيارته بعبوة ناسفة، في 15 حزيران/ يونيو.
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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 
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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الضحايا واالنتهاكات

81 مواطًنا، في حصيلة للضحايا السوريين  سجل فريق التوثيق في مرصد حرمون مقتل ما ال يقّل عن 
 و10 نساء، و3 

ً
ا، بينهم 22 طفال ا سوريًّ خالل شهر حزيران/ يونيو من العام الجاري 2022، منهم 67 مدنيًّ

ضحايا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

وقد توزع الضحايا حسب الجهة الفاعلة، على النحو التالي: 

48 من الضحايا قتلهم مجهولون، و17 منهم قتلتهم قوات النظام وامليليشيات املساندة للنظام السوري، 
و9 بأيدي ميليشيا »قوات سوريا الديمقراطية«، و6 قتلى برصاص فصائل الجيش الوطني السوري، وقتيل 

ق�سى برصاص الجيش التركي.

 من حلب، و9 قتلى من دير الزور.
ً

، و13 قتيال
ً

وسّجل في درعا وحدها 28 قتيال

 وعلى صعيد االعتقاالت املوثقة خالل شهر حزيران:

سجل فريق التوثيق في مرصد حرمون 83 حالة اعتقال في مختلف املناطق السورية، نفذ النظام السوري 
في مناطق سيطرته، 33 حالة اعتقال، إحداها طفل.

القسري،  التجنيد  بهدف  أطفال،   7 بينهم  سيطرتها،  مناطق  في  شخًصا   39 »قسد«  ميليشيا  واعتقلت 
وسيدة واحدة.

5 أشخاص، في مناطق سيطرة املعارضة شمال  وسجل فريق التوثيق اعتقال الجيش الوطني السوري 
حلب، أما هيئة تحرير الشام »جبهة النصرة سابًقا«، فقد اعتقلت قواتها األمنية 6 أشخاص في إدلب، خالل 

شهر حزيران.
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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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ة بنسبة %27، مقارنة بالشهر املا�سي، تتصدر محافظة - 
ّ
مع تسجيلها ارتفاًعا بعدد الضحايا املسجل

درعا قائمة الضحايا املسجلة خالل شهر الرصد الحالي، ضمن اللون األحمر على مؤشر الضحايا.

يالحظ وجود ثبات نسبي عام بأعداد الضحايا املدنيين املسجلين في مجمل أرجاء سورية، حيث تم - 
تسجيل 67 ضحية لهذا الشهر، مقارنة بـ 66 ضحية الشهر املا�سي، مع العلم أنه للمرة الثانية على 

التوالي منذ 7 أشهر يسّجل إجمالي عدد ضحايا تحت املتوسط العام للستة أشهر املاضية )79.5(.

يالحظ أن هناك ارتفاًعا في أعداد الضحايا املسجلة في محافظة حلب ودير الزور، خالل شهر الرصد - 
هناك  أن  يالحظ  كما  املا�سي،  بالشهر  مقارنة  التوالي،  على  و125%   117% تتجاوز  بنسبة  الحالي، 

انخفاًضا بنسبة %40 في إعداد الضحايا املسجلة في محافظة إدلب.

ح، على 	 
ّ

ما زال املسبب األكبر لوقوع ضحايا في مجمل أرجاء سورية هو إطالق النار/ اشتباك مسل
الرصد  بشهر  مقارنة  الشهر،  لهذا  املسجلة  بالنسبة   5.6% بنسبة  انخفاض  تسجيل  من  الرغم 

املا�سي.

سجلت 	  إذ  الحالي،  الرصد  شهر  خالل  والقصف  األرضية  األلغام  ضحايا  في  ارتفاع  وجود  يالحظ 
ارتفاًعا بنسب %183 و%100 على التوالي، مقارنة بالشهر املا�سي. 

يالحظ أن هناك انخفاًضا في ضحايا انفجارات العبوات الناسفة وضحايا االعتقال والتعذيب، فقد 	 
سجلت انخفاًضا بنسب %80 و%67 على التوالي، مقارنة بالشهر املا�سي.
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يالحظ أن هناك ارتفاًعا كبيًرا في أعداد الضحايا من األطفال، خالل شهر حزيران/ يونيو 2022 بنسبة - 
%83 مقارنة بالشهر املا�سي. مع العلم أن نسبة الضحايا من األطفال مقارنة بإجمالي الضحايا من 

املدنيين أصبح يشكل %33، مقارنة %12 في الشهر املا�سي.

العلم بوجود ارتفاع -  إيقاع ضحايا مدنيين، مع  الرئيسة عن  ما زالت الجهات املجهولة هي املسؤولة 
بنسبة )قسد( كمسؤول عن إيقاع ضحايا في مجمل أرجاء سورية )%11.1( خالل شهر الرصد الحالي، 

مقارنة بالشهر املا�سي، حيث كانت النسبة 1%.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

20

التوجه -   
ّ
زال خط ما  الحالي،  الرصد  املسجلة خالل شهر  الضحايا  بمجمل  الحاصلة  الزيادة  في ظّل 

 ،7% الشهرية  االرتفاع  زيادة على أساس شهري، حيث أصبحت نسبة  ُيظهر  الضحايا  ر 
ّ

العام ملؤش
علًما أنه كان يؤشر بارتفاع شهري بنسبة %1 خالل الشهر املا�سي )أيار/ مايو 2022(.
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