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خالصة أولّية للرصد العسكري واألمني على األرض السورية

لــم يطــرأ أّي تغييــر علــى خريطــة نفــوذ القــوى املســيطرة فــي األرا�ســي الســورية، خــال شــهر الرصــد الحالــي 
)آب/ أغســطس(، علــى الرغــم مــن وجــود ارتفــاع نســبي فــي عــدد األحــداث األمنيــة والعســكرية، وتبــادل أطــراف 
الصــراع الهجمــات علــى خطــوط التمــاس التــي تواصــل ثباتهــا واســتقرارها، مــن دون تســجيل أي تحــرك عســكري 

بــري مــن قبــل جميــع األطــراف املتصارعــة.

وشــهد شــهر الرصــد الحالــي )آب/ أغســطس( ارتفاًعــا فــي عــدد القتلــى املدنييــن، وارتفاًعــا فــي أعــداد املعتقليــن 
الســوريين، قياًســا بالشــهور املاضيــة، خاصــة مــن قبــل ميليشــيا قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد( التــي يهيمــن 
عليهــا مقاتلــون أكــراد، مــع اســتمرار فو�ســى وتداعيــات الفلتــان األمنــي فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، 
خاصــة فــي محافظتــي درعــا والســويداء، إضافــة إلــى تصعيــد نوعــي فــي هجمــات جيــش االحتــال اإلســرائيلي، ضــد 
مواقع للنظام الســوري وامليليشــيات اإليرانية، خاصة في مطاري دمشــق وحلب، ومنطقة الســاحل الســوري، 

ومدينــة مصيــاف التابعــة ملحافظــة حمــاة.

ومــع معــاودة الطيــران الحربــي الرو�ســي طلعاتــه وهجماتــه ضــد مواقــع املعارضــة الســورية، وشــن ميليشــيات 
مدعومــة مــن إيــران هجمــات ضــد مواقــع تمركــز القــوات األميركيــة، ورّد األخيــرة بضربــات جويــة ملواقــع هــذه 
امليليشــيات؛ تراجعــت حــدة التوتــر الــذي دفعــت إليــه تصريحــات تركيــة ســابقة بشــّن عمليــة عســكرية ضــد 
ميليشــيا )قســد(، مــن جــراء معارضــة واشــنطن وطهــران وموســكو لهــذه العمليــة، ومــن جانــٍب آخــر، واصلــت 
وتيــرة هجمــات تنظيــم )داعــش( تراجعهــا، وتراجعــت كذلــك عمليــات نشــر امليليشــيات املدعومــة مــن إيــران 

مزيــًدا مــن عناصرهــا وأســلحتها فــي املناطــق الســورية.

وبرزت خال شهر آب/ أغسطس أحداث عسكرية وأمنّية عديدة، نستعرض أبرزها في هذا التقرير.
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القوات األميركية على األرض السورية

فــي األرا�ســي  القــوات األميركيــة  انتشــار  فــي عديــد ومواقــع  ذكــر 
ُ
ت لــم يشــهد شــهر آب/ أغســطس تغييــرات 

الســورية، فــي حيــن صعــدت امليليشــيات املدعومــة مــن إيــران اســتهدافاتها للقواعــد األميركيــة، حيــث كان هنــاك 
هجومــان فــي 16 و19 آب، بطائــرات مســّيرة علــى قاعــدة »التنــف« بريــف حمــص الشــرقي، التــي يتمركــز فيهــا، 
إلــى جانــب القــوات األميركيــة، فصيــل »جيــش مغاويــر الثــورة« الســوري، مــن دون أن تكــون هنــاك تســجيل 
إصابــات بشــرية، وردت القــوات األميركيــة بشــن ضربــات جويــة اســتهدفت مواقــع مليليشــيات إيرانيــة، فــي 23 
 بيــن قــوات التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات 

ً
آب/ أغســطس، كمــا شــهدت محافظــة ديــر الــزور قصًفــا متبــادال

املتحــدة األميركيــة، وميليشــيات مواليــة لـــ »الحــرس الثــوري اإليرانــي«، فــي 26 آب/ أغســطس.

القوات التركية على األرض السورية

تراجعــت حــدة املواجهــات بيــن الجيــش التركــي وميليشــيا )قســد(، خــال شــهر آب/ أغســطس، بعــد أن شــهد 
الشــهران املاضيــان تصعيــًدا كبيــًرا بيــن الجانبيــن، كمــا تراجعــت وتيــرة التعزيــزات العســكرية التركيــة إلــى األرا�سي 
الســورية، مع تراجع إمكانية شــن الجيش التركي عملية عســكرية ضد مواقع مليليشــيا )قســد( التي يهيمن عليها 
مقاتلــو ميليشــيا »وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة، ولــم يســجل خــال شــهر آب تعزيــزات جديــدة، باســتثناء 
عــدة مــن مدرعــات وآليــات عســكرية تركيــة ثقيلــة، دخلــت األرا�ســي الســورية فــي 13 آب/ أغســطس، مــن معبــر 

»بــاب الهــوى« الحــدودي باتجــاه محافظــة إدلــب، ثــم توزعــت علــى مناطــق متفرقــة مــن ريــف املحافظــة.

وباملقابــل، تواصلــت هجمــات املســيرات التركيــة ضــد قيــادات وعناصــر ميليشــيا )قســد( وعناصــر ميليشــيا 
حــزب العمــال الكردســتاني«)PKK(، حيــث قتــل قياديــان مــن الحــزب، فــي 1 و16 شــهر آب، بهجوميــن تركييــن فــي 
الحســكة، وأعلنــت االســتخبارات التركيــة قتــل القيــادي فــي »حــزب العمــال الكردســتاني«، محــي الديــن غولــو، فــي 

عمليــة داخــل ســورية، بحســب مــا نقلــت وكالــة “Sondakika” التركيــة، فــي 21 آب/ أغســطس.

تمــر  تــل  فــي  التركيــة  للمســيرات  هجمــات  فــي  )قســد(،  ميليشــيا  مــن  آخــرون  وُجــرح  وعناصــر  قــادة  تــل 
ُ
وق

والقامشــلي، فــي 3 و11 آب/ أغســطس، واســتهدف ســاح الجــو الترـكـي، فــي 24 آب/ أغســطس، بغــارة جويــة، 
ــف قتلــى وجرحــى.

ّ
تــل رفعــت التــي تســيطر عليهــا ميليشــيا )قســد( شــمالي محافظــة حلــب، مــا خل مدينــة 

صيــب 
ُ
مــن جهتهــا، شــنت ميليشــيا )قســد( هجمــات عــدة ضــد القــوات التركيــة علــى الحــدود الســورية، حيــث أ

جنــود أتــراك، وعناصــر حمايــة للنقطــة التركيــة فــي قريــة أنــاب، شــرقي عفريــن بريــف حلــب الشــمالي، فــي 6 آب/ 
أغســطس، مــن جــراء قصــف اســتهدف املنطقــة مصــدره مناطــق ســيطرة قــوات )قســد( والنظــام الســوري فــي 
ريــف حلــب، وقتــل جنــدي ترـكـي وأصيــب أربعــة آخــرون، إثــر هجــوم شــنه عناصــر ميليشــيا )قســد( علــى معبــر 

»جيجيــكاالن« الحــدودي مــع ســورية فــي ناحيــة بيرجيــك.
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ت القــوات التركيــة ثــاث غــارات جويــة اســتهدفت مواقــع 
ّ
وفــي هجــوم، هــو الثانــي مــن نوعــه فــي شــهرين، شــن

لقــوات النظــام الســوري، فــي تلــة جارقلــي بعيــن العــرب/ كوبانــي، شــمال شــرقي محافظــة حلــب، وأدى الهجــوم 
إلــى مقتــل عــدد مــن عناصــر قــوات النظــام وإصابــة آخريــن.

العلــم  القبــض علــى شــخصين ســوريين أحرقــا  13 آب/ أغســطس،  فــي  التركيــة،  الداخليــة  وأعلنــت وزارة 
الترـكـي فــي التظاهــرات التــي خرجــت فــي شــمال ســورية، رفًضــا لدعــوات املصالحــة مــع النظــام الســوري، التــي 

صــّرح بهــا وزيــر الخارجيــة الترـكـي مولــود جاويــش أوغلــو.

القوات الروسية وميليشياتها على األرض السورية

صّعــد الطيــران الحربــي واالســتطاعي الرو�ســي طلعاتــه االســتطاعية وغاراتــه بالطائــرات الحربيــة، فــي شــهر 
ت طائــرات روســية، فــي 22 آب/ أغســطس، 13 غــارة جويــة علــى األطــراف الغربيــة 

ّ
آب/ أغســطس، حيــث شــن

ملدينــة إدلــب، وتزامنــت الغــارات الجويــة مــع تحليــق لطيــران االســتطاع الرو�ســي فــي أجــواء املنطقــة.

وفــي هجــوم نــادر، اســتهدف الطيــراُن الرو�ســي مواقــع لفصيــل »لــواء شــهداء القريتيــن« فــي منطقــة التنــف، فــي 
5 آب/ أغســطس، والفصيــل املســتهدف يتلقــى التدريــب مــن القــوات الخاصــة األميركيــة التــي تتمركــز فــي قاعــدة 

التنف.

وعلــى صعيــد آخــر، اســتهدف مجهولــون دوريــة للشــرطة العســكرية الروســية، بعبــوة ناســفة قــرب قريــة 
املعلقــة جنــوب محافظــة القنيطــرة، فــي 23 آب/ أغســطس، مــا أســفر عــن مقتــل عنصــر وجــرح ثاثــة آخريــن 

مــن أفــراد الدوريــة.

القوات اإليرانية وميليشياتها على األرض السورية

فــي األرا�ســي الســورية، خــال شــهر آب/  تراجعــت وتيــرة تعزيــز امليليشــيات املدعومــة مــن إيــران مواقعهــا 
أغســطس، ولــم يســجل راصــدو حرمــون خــال شــهر الرصــد الحالــي تعزيــزات جديــدة، باســتثناء دخــول رتــل مــن 
آليــات عســكرية وعناصــر تابعيــن مليليشــيا »حركــة النجبــاء« العراقيــة مــن معبــر البوكمــال الحــدودي، فــي 13 

آب، وانتشــاره فــي مواقــع للميليشــيا فــي البوكمــال واملياديــن، فــي ديــر الــزور.

تــل القيــادي فــي »الحــرس الثــوري اإليرانــي«، »أبــو الفضــل عليجانــي«، فــي تفجيــر 
ُ
وفــي 23 آب/ أغســطس، ق

امليليشــيات  مــن عناصــر  عــدد  وُجــرح  تــل 
ُ
ق كمــا  الســورية،  الباديــة  فــي  ــه 

ّ
تقل بســيارة  زرعهــا مجهولــون  بعبــوة 

اإليرانيــة، فــي 3 آب/ أغســطس، بهجــوم لخايــا تنظيــم )داعــش( علــى حقــل املهــر النفطــي قــرب مدينــة تدمــر 
شــرقي حمــص.
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الحدود السورية العربية 

آب/   3 فــي  آخــر،  الســوري وإصابــة  النظــام  قــوات  مــن  مقتــل عنصــر  أغســطس حادثــة  شــهد شــهر آب/ 
أغسطس، على يد مواطن لبناني ألقى قنبلة على حاجز »األمن العسكري«، عند الحدود اللبنانية السورية، 

دون معرفــة أســباب الهجــوم.

وعلــى الحــدود األردنيــة، اشــتبكت قــوات أردنيــة مــع مهّربيــن مســلحين قادميــن مــن األرا�ســي الســورية، فــي 
27 آب/ أغســطس، مــا أدى إلــى إصابــة أحــد املهربيــن وفرارهــم باتجــاه األرا�ســي الســورية، وصــادرت الســلطات 

األردنيــة خــال العمليــة أكثــر مــن ســتة ماييــن حبــة مخــدرة مــن »الكبتاجــون«.

العمليات اإلسرائيلية على األرض السورية

صّعــد جيــش االحتــال اإلســرائيلي هجماتــه فــي ســورية، وســّجل راصــدو حرمــون أربــع هجمــات خــال شــهر 
آب/ أغســطس، فقــد شــن جيــش االحتــال هجمــات اســتهدفت مطــاري دمشــق وحلــب، ومواقــع للميليشــيات 
املدعومــة مــن إيــران، فــي مصيــاف بحمــاة، وريــف دمشــق، كمــا اســتهدفت مدفعيــة الدبابــات اإلســرائيلية مواقــع 
مليليشــيا »حــزب هللا« اللبنانــي، فــي بلــدة الحميديــة فــي ريــف مدينــة القنيطــرة، فــي 12 آب، مــا أدى إلــى إصابــة 

شــخصين.

وفــي الهجمــات الجويــة، اســتهدف قصــف إســرائيلي مناطــق فــي ريــف دمشــق ومحافظــة طرطــوس، فــي 14 
آب/ أغســطس، وأدى القصــف إلــى مقتــل ثاثــة عســكريين وجــرح ثاثــة آخريــن، وقــد اســتهدف القصــف مواقــع 
لجيــش  مواقــع  اســتهدف  إســرائيلي،  صاروخــي  قصــف  أســفر  آب،   24 وفــي  إيرانيــة،  وميليشــيات  هللا  لحــزب 
النظــام الســوري فــي مصيــاف غربــي حمــاة، عــن إصابــة شــخصين بجــروح، أمــا أبــرز الهجمــات فــي شــهر الرصــد 
الحالــي، فقــد جــاءت فــي 13 آب، حيــث شــن جيــش االحتــال هجوميــن متزامنيــن بالصواريــخ، اســتهدفا مطــار 
حلــب ومواقــع عســكرية فــي دمشــق فــي 31 آب، وتســبب القصــف علــى مطــار حلــب فــي أضــرار كبيــرة فــي املــدرج 

الرئي�ســي وتدميــر أجهــزة املاحــة.

قوات النظام السوري

كثفــت أجهــزة أمــن النظــام الســوري، خــال شــهر آب/ أغســطس، حمــات االعتقــال فــي مختلــف مناطــق 
الســوري  النظــام  قــوات  وواصلــت  العســكرية،  للخدمــة  املطلوبيــن  الفاريــن  الشــبان  مســتهدفة  ســيطرتها، 
فــي مقتــل وإصابــة عشــرات  اســتهداف مواقــع ســيطرة املعارضــة الســورية ومناطــق املدنييــن فيهــا، مــا تســبب 
املدنييــن، فــي حيــن تواصلــت مظاهــر الفلتــان األمنــي، فــي مناطــق الجنــوب الســوري، الســويداء ودرعــا، إضافــة 
إلــى تعزيــز قــوات النظــام حواجزهــا وضغطهــا علــى أهالــي بلدتــي طفــس وجاســم فــي درعــا، بذريعــة وجــود مطلوبيــن 
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أمنييــن فيهمــا.

فــي درعــا، اندلعــت اشــتباكات مســلحة بيــن قــوات النظــام املتمركــزة جنــوب مدينــة طفــس، غربــي املحافظــة، 
2 آب/ أغســطس، علــى إثــر تعثــر املفاوضــات بيــن وفــد النظــام مــن  فــي  ومقاتليــن محلييــن مــن أبنــاء املدينــة، 
»اللجنــة األمنيــة« واللجنــة األهليــة. وفــي 6 آب، قصفــت قــوات النظــام بالدبابــات واملضــادات األرضيــة محيــط 
مدينــة طفــس، بعــد اشــتباكها مــع مقاتليــن ســابقين مــن أبنــاء املدينــة، خــال محاولــة قــوات النظــام التقــدم، 
قبــل إجبارهــا علــى التراجــع. وفــي 26 آب، اغتيــل القيــادي الســابق فــي املعارضــة خلــدون الزعبــي، وخمســة آخــرون 
صــب لهــم فــي درعــا، خــال عودتهــم مــن مفاوضــات مــع النظــام، وألقــى ناشــطون 

ُ
مــن عناصــر فصيلــه، فــي كميــن ن

فــي درعــا بمســؤولية االغتيــال علــى رئيــس فــرع األمــن العســكري بمدينــة درعــا، لــؤي العلــي، الــذي يتــرأس وفــد 
املفاوضــات مــع أهالــي ووجهــاء طفــس.

تــل فــي مدينــة داعــل، 
ُ
وكان القيــادّي الســابق فــي فصائــل املعارضــة بالجنــوب الســوري، فــادي العاســمي، قــد ق

فــي 16 آب/ أغســطس، وأصيــب ابنــه بجــروح فــي هجــوم شــّنه مجهولــون.

وعلــى صعيــد آخــر، اســتهدف مســلحون مجهولــون حســام ضيــف هللا العبــود، فــي 3 آب/ أغســطس، وهــو 
مقتلــه،  عــن  االســتهداف  وأســفر  درعــا،  شــرقي  الســوري  للنظــام  التابعــة  املحليــة  املجموعــات  إلحــدى  قائــد 
تــل أميــن فرقــة حــزب »البعــث« فــي مدينــة الحــراك، فــي 4 آب/ أغســطس، مــن جــراء اســتهدافه برصــاص 

ُ
كمــا ق

مجهوليــن فــي املدينــة، وفــي 25 آب، قتــل مجهولــون بالرصــاص عضــو قيــادة شــعبة »حــزب البعــث« فــي مدينــة 
تــل أحــد عناصــر قــوى األمــن بانفجــار عبــوة ناســفة بســيارة “تك�ســي” 

ُ
بصــرى الشــام، يوســف العــودة، كمــا ق

قــرب دوار الصناعــة وســط مدينــة درعــا، فــي 21 آب/ أغســطس.

تــل أحــد املطلوبيــن للنظــام الســوري تحــت التعذيــب، بعــد أيــام مــن اعتقالــه علــى أحــد 
ُ
وعلــى صعيــد آخــر، ق

الحواجــز األمنيــة غربــي محافظــة درعــا، فــي 8 آب/ أغســطس، بتهمــة االنتمــاء إلــى تنظيــم )داعــش(.

تــل طفــل وأصيــب خمســة آخــرون، 
ُ
ومــا تــزال األلغــام األرضيــة تحصــد أرواح مزيــد مــن املدنييــن، حيــث ق

فــات الحــرب فــي شــمال 
ّ
جميعهــم مــن عائلــة واحــدة، فــي 23 آب/ أغســطس، مــن جــراء انفجــار لغــم مــن مخل

شــرقي درعــا، وأدى انفجــار عبــوة ناســفة، فــي 7 آب/ أغســطس، بمنــزل فــي بلــدة )علمــا( شــرق درعــا، إلــى مقتــل 
شــخصين، أحدهمــا امــرأة، وإصابــة اثنيــن آخريــن.

وفي الســويداء، أصدرت فصائل محلية، وشــخصيات من الرئاســة الروحية للطائفة الدرزية، في األول من 
شــهر آب، إنــذاًرا لعــدد مــن امليليشــيات املســلحة املحليــة بحــل نفســها، لتجنــب الصــدام املســلح فــي املحافظــة، 
وذلــك بعــد عمليــات تمشــيط أجرتهــا الفصائــل املحليــة ملاحقــة مــا تبقــى مــن ميليشــيا »راجــي فلحــوط«، وفــي 4 
آب، قالــت حركــة »رجــال الكرامــة« املحليــة إن مجموعــة عســكرية تابعــة لهــا قبضــت علــى وليــد فلحــوط وجمــال 

معــروف، مــن بلــدة عتيــل، فــي أثنــاء عمليــة البحــث والتفتيــش عــن متورطيــن بعمليــات »إجراميــة وإرهابيــة«.

وهاجمت فصائل محلية بمحافظة الســويداء، على رأســها حركة »رجال الكرامة«، في 11 آب/ أغســطس، 
مقار ومنازل عناصر من حركة »قوات الفهد« التابعة لـ »األمن العســكري« واملقربة من ميليشــيا »فلحوط«، 
وفــي 11 آب، بــدأت مجموعــات محليــة مــن أهالــي الســويداء يتقدمهــا »لــواء الجبــل« وحركــة »رجــال الكرامــة« 
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بمحاصرة بلدة قنوات، باالتفاق مع وجهاء البلدة، من أجل إنهاء مجموعة »قوات الفهد« التي يقودها سليم 
حميــد، املرتبــط بفــرع األمــن العســكري التابــع للنظــام الســوري، وانتهــى األمــر بهربــه وإنهــاء وجــود مجموعتــه.

وكانــت شــعبة »املخابــرات العســكرية« العامــة أصــدرت، فــي 5 آب/ أغســطس، تعليمــات بتغييــر الضابــط 
عقــب  الفــرع،  فــي  املســؤولين  بعــض  إلــى  إضافــة  محمــد،  أيمــن  العميــد  الســويداء،  فــي  فرعهــا  عــن  املســؤول 

الســويداء. فــي  للفــرع األمنــي وفصائــل محليــة  تابعــة  بيــن مجموعــات  املواجهــات األخيــرة 

وقّدمــت شــخصيات عســكرية ودينيــة واجتماعيــة مــن محافظــة الســويداء، فــي 7 آب/ أغســطس، ثمانيــة 
مطالــب باســم أهالــي محافظــة الســويداء، إلــى وفــد رو�ســي أجــرى زيــارة إلــى بلــدة املزرعــة غربــي الســويداء، وأكــد 
راصــدو حرمــون أن أبــرز تلــك املطالــب يتمثــل فــي رفــض الخدمــة العســكرية فــي جيــش النظــام الســوري، وإخــراج 
فــي  أبنــاء الســويداء  املجموعــات التابعــة إليــران و«حــزب هللا« مــن الســويداء، وإطــاق ســراح املعتقليــن مــن 

ســجون النظــام.

وفــي ديــر الــزور، شــهدت مدينــة العشــارة التــي تســيطر عليهــا قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات املدعومــة 
مــن إيــران اشــتباكات باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة، بيــن ميليشــيا “الدفــاع الوطنــي” الرديفــة )غيــر النظاميــة( 
مــن جهــة، وقــوات »الفرقــة الرابعــة« مــن جهــة أخــرى، أســفرت عــن ســت إصابــات مــن الطرفيــن، واندلعــت 
ر مهّربــة مــن العــراق، تعــود 

ّ
االشــتباكات علــى خلفيــة مصــادرة حاجــز تابــع للفرقــة الرابعــة شــحنة تبــغ وســك

ملكيتهــا لـــ »الدفــاع الوطنــي«.

إلقــاء أحــد  إثــر  بينهــم ضابطــان، علــى  النظــام،  قــوات  مــن  15 عنصــًرا  صيــب 
ُ
تــل وأ

ُ
ق وعلــى صعيــد آخــر، 

املطلوبيــن الجنائييــن قنبلتيــن يدويتيــن فــي حــي امليــدان بمدينــة حلــب، فــي 4 آب/ أغســطس، وأســفر الهجــوم عــن 
مقتــل املهاجــم.

وبســبب خافــات بيــن ميليشــيات تهريــب الســاح واملخــدرات، قتــل مجهولــون بالرصــاص، فــي 9 آب، جمــال 
بلــدة حفيــر الفوقــا التابعــة ملنطقــة القلمــون  فــي  مســعود شــعبان، أحــد قــادة ميليشــيات النظــام الســوري، 

بريــف دمشــق.

الفصائل الجهادية

للشــهر الثالــث علــى التوالــي، تراجعــت وتيــرة هجمــات تنظيــم الدولــة اإلســامية )داعــش( خــال شــهر آب/ 
أغســطس، ولــم يســجل راصــدو حرمــون ســوى 5 هجمــات نفذهــا مقاتلــو التنظيــم ضــّد حواجــز لجيــش النظــام 
وامليليشــيات اإليرانيــة وميليشــيا )قســد( فــي شــمال وشــرق ســورية، كان أبرزهــا هجــوم متزامــن فــي 3 مواقــع، فــي 
9 آب، وهجــوم فــي 16 آب، جنــوب الحســكة، وأســفر الهجــوم عــن مقتــل 4 عناصــر مــن ميليشــيا )قســد( و4 
 لجيــش النظــام فــي شــرق 

ً
آخريــن مــن قــوات النظــام الســوري، وكان هنــاك هجــوم آخــر فــي 24 آب، اســتهدف رتــا

تدمــر، أســفر عــن مقتــل عنصريــن مــن ميليشــيا »لــواء القــدس«. 
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تــل »أبــو 
ُ
وشــهد شــهر الرصــد )آب/ أغســطس( مقتــل قيادييــن اثنيــن مــن تنظيــم )داعــش( فــي ســورية، حيــث ق

ســالم العراقــي«، أحــد أمــراء تنظيــم »الدولــة اإلســامية« فــي الجنــوب الســوري، فــي كميــن ملقاتليــن محلييــن فــي 
درعــا، فــي 9 آب/ أغســطس، وعثــر مزارعــون قــرب مدينــة طفــس، فــي 15 آب، علــى جثــة تعــود للقيــادي فــي تنظيــم 

 بالرصــاص.
ً

)داعــش( بالجنــوب الســوري، محمــود الحــاق، امللقــب بـــ »أبــو عمــر جبابــي«، مقتــوال

3 آب/  فــي  الشــام )جبهــة النصــرة ســابًقا(،  مــن عناصــر هيئــة تحريــر  وفــي غربــي حلــب، قتــل وجــرح عــدد 
النظــام شــمال غربــي حلــب. قــوات  قبــل  مــن  لهــم  تابعــة  آليــة  اســتهداف  مــن جــراء  أغســطس، 

تــل رجــل وزوجتــه 
ُ
وبــرز خــال شــهر الرصــد حادثتــا قتــل ألشــخاص مــن الطائفــة الدرزيــة فــي إدلــب، حيــث ق

بالرصــاص أمــام منزلهمــا، فــي 20 آب/ أغســطس، فــي قريــة كفتيــن ذات الغالبيــة الدرزيــة بريــف إدلــب الشــمالي، 
وســبق هــذه الحادثــة مقتــل شــاب مــن الطائفــة الدرزيــة، مــن قريــة )كوكــو( فــي إدلــب، فــي األول مــن آب، وفــي 24 
آب، أعلــن جهــاز األمــن العــام فــي »هيئــة تحريــر الشــام« القبــض علــى مرتكبــي جريمتــي قتــل الزوجيــن املســنين 

والشــاب مــن الطائفــة الدرزيــة، وهمــا مقاتــان مــن الجنســية األوزبكيــة.

امليليشيات في مناطق اإلدارة الذاتية )قسد(

كثفــت ميليشــيا )قســد( التــي يهيمــن عليهــا مقاتلــو ميليشــيا »وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة، حمــات 
اعتقــال الشــبان فــي مناطــق ســيطرتها لتجنيدهــم فــي صفوفهــا، فــي شــهر آب/ أغســطس، كمــا واصلــت تعزيــزات 
مواقعهــا العســكرية فــي مناطــق ســيطرتها فــي شــمال شــرق ســورية وبعــض مناطــق ريــف حلــب، وتلقــت امليليشــيا 
ضربــات عســكرية عــدة، وذلــك بمقتــل عــدد مــن قياداتهــا وعناصرهــا فــي هجمــات املســيرات التركيــة، فــي الوقــت 
الــذي ارتفعــت فيــه وتيــرة االحتجاجــات الشــعبية ضــد انتهــاكات أجهزتهــا األمنيــة واعتقــال العشــرات من املدنيين 

فــي مناطــق ســيطرتها.

وعلــى صعيــد انتهــاكات ميليشــيا )قســد( وأجهزتهــا األمنيــة ضــد املدنييــن فــي مناطــق ســيطرتها، اعتقلــت قــوات 
أمــن ميليشــيا )قســد(، فــي األول مــن آب، فتاتيــن فــي الحســكة، بتهمــة التجســس لصالــح تركيــا والجيــش الوطنــي 
الســوري، كمــا اعتقلــت عــدًدا مــن املدنييــن بنفــس التهمــة فــي القامشــلي، والرقــة، فــي 12 و15 آب، وفــي 2 آب/ 
أغســطس، اعتقلــت )قســد( مراســل )شــبكة رووداو( اإلعاميــة، بــرزان فرمــان، فــي مدينــة القامشــلي، واقتادتــه 
إلــى جهــة مجهولــة، وواصلــت أجهــزة ميليشــيا )قســد( األمنيــة اعتقــال عشــرات الشــبان لســوقهم للتجنيــد فــي 
صفوفهــا، وكانــت أكبــر هــذه الحمــات فــي 3 و8 آب/ أغســطس، حيــث اعتقلــت عشــرات املدنييــن بينهــم 3 أطفــال 
علــى حواجزهــا املنتشــرة فــي أريــاف ديــر الــزور، وفــي 13 آب، حيــث شــهدت مدينــة الحســكة حملــة مداهمــات 
واعتقــاالت واســعة لعشــرات الشــبان، وفــي 24 آب طوقــت قــوات ميليشــيا )قســد( مجموعــة مــن القــرى غربــي 
ديــر الــزور الغربــي، ونفــذت حملــة اعتقــاالت شــملت ناشــطين مدنييــن وشــباًنا مطلوبيــن للتجنيــد فــي صفوفهــا.

وفرضــت »اإلدارة الذاتيــة« لشــمال شــرقي ســورية التابعــة مليليشــيا )قســد(، فــي 22 آب/ أغســطس، ضرائــب 
مســاعدة  بذريعــة  فيهــا،  األمــوال  رؤوس  وأصحــاب  وصناعييهــا  القامشــلي  مدينــة  تجــار  بعــض  علــى  وإتــاوات 
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)اإلدارة( ملواجهــة العمليــة العســكرية التركيــة املرتقبــة علــى مناطقهــا.

بلــدة  فــي  املدنييــن  تظاهــر عشــرات  )قســد(  انتهــاكات ميليشــيا  الشــعبية ضــد  وعلــى صعيــد االحتجاجــات 
الصــور، شــمالي ديــر الــزور، فــي 1 آب/ أغســطس، للمطالبــة باإلفــراج عــن 27 عنصــًرا مــن »مجلــس ديــر الــزور 
وقفــوا خــال دورة عســكرية فــي حقــل »العمــر« النفطــي، بتهمــة التواصــل 

ُ
العســكري« التابــع لـــ )لقســد(، بعــد أن أ

مــع جهــات خارجيــة، وشــهدت بلدتــا العزبــة والضامــن شــمال ديــر الــزور احتجاجــات، فــي 2 آب/ أغســطس، 
طالبــت باإلفــراج عــن املعتقليــن فــي ســجون )قســد( مــن ســكان املنطقــة، كمــا تظاهــر أهالــي بلــدات ديــر الــزور 

الغربيــة فــي 28 آب، مطالبيــن باإلفــراج عــن معتقليــن فــي ســجون )قســد(.

تمــر ورأس  تــل  قــرى وبلــدات  إلــى  10 آب، تعزيــزات عســكرية  فــي  ا، اســتقدمت ميليشــيا )قســد(،  عســكريًّ
العيــن، لتحصيــن مواقعهــا بمواجهــة فصائــل الجيــش الوطنــي الســوري التــي اشــتبكت معهــا أكثــر مــن مــرة خــال 
شــهر آب، فقــد قتــل عــدد مــن عناصــر امليليشــيا فــي قصــف متبــادل مــع الجيــش الوطنــي، فــي رأس العيــن، فــي 
األول مــن آب، كمــا قتــل وجــرح عــدد مــن عناصــر امليليشــيا، فــي 7 و9 و10 آب/ أغســطس، مــن جــراء هجمــات 

بطائــرات مســّيرة تركيــة ســيارة فــي مدينــة القامشــلي شــمال شــرقي ســورية.

ورّدت قــوات ميليشــيا )قســد( علــى الهجمــات التركيــة باســتهداف قاعــدة عســكرية تركيــة فــي 11 آب، فــي ريــف 
حلــب الشــمالي ببضعــة صواريــخ، ســقط بعضهــا داخــل القاعــدة، وفــي 14 آب/ أغســطس، هاجمــت )قســد( 
بالصواريــخ مواقــع للجيــش الترـكـي وفصائــل الجيــش الوطنــي الســوري، فــي منطقتــي البــاب ومــارع بريــف حلــب 
الشــمالي، مــا أدى إلــى مقتــل ثاثــة عناصــر مــن قــوات »الجيــش الوطنــي« وجــرح اثنيــن آخريــن، وقصفــت مواقــع 

للجيــش التركــي ومناطــق مدنيــة تابعــة ملــدن أورفــا، وغــازي عنتــاب، ومارديــن التركيــة، فــي 18آب/ أغســطس.

وفــي مخيــم »الهــول«، حيــث تحتجــز )قســد( اآلالف مــن عائــات مقاتليــن ســابقين فــي تنظيــم )داعــش(، بــدأت 
قــوات أمنيــة تابعــة مليليشــيا )قســد(، فــي 25 آب/ أغســطس، حملــة أمنيــة تحــت مســمى »األمــن واإلنســانية«، 
أنهــا أحبطــت  2 آب/ أغســطس،  فــي  لـــميليشيا )قســد(،  وأعلنــت »قــوى األمــن الداخلــي« )أســايش(، التابعــة 

محاولــة تهريــب 56 شــخًصا مــن عائــات تنظيــم )داعــش( مــن مخيــم »الهــول« شــرقي الحســكة.

فصائل الجيش الوطني املعارض في الشمال السوري

 تعّرضــت مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي الســوري التابــع للمعارضــة، فــي شــهر آب/ أغســطس، لهجمــات 
ناســفة  بعبــوات  تفجيــرات  وسلســلة  الرو�ســي،  الحربــي  والطيــران  الســوري  النظــام  قــوات  جهــة  مــن  متكــررة 
وقصــف صاروخــي ومدفعــي، مــن جهــة ميليشــيا )قســد(، وأوقعــت الهجمــات عشــرات املدنييــن واملقاتليــن بيــن 
قتيل وجريح، حيث تكررت عمليات القصف مســتهدفة مناطق نفوذ املعارضة الســورية شــمال غربي ســورية، 
بمختلــف أنــواع األســلحة، وشــمل القصــف قــرى وبلــدات البــارة، ورويحــة، وحــرش مصيبيــن، وحــرش بســنقول، 

ومكلبيــس، والبيطــرون، ومعــارة النعســان، وحفســرجة، والبــاب ومــارع ورأس العيــن.

ت الطائــرات الروســية 13 غــارة علــى األطــراف الغربيــة 
ّ
أبــرز الهجمــات كانــت فــي 22 آب/ أغســطس، إذ شــن
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23 آب/ أغســطس، قــرى البــارة  فــي  ملدينــة إدلــب، واســتهدفت قــوات النظــام الســوري، باملدفعيــة الثقيلــة، 
تــل أكثــر 

ُ
وشــنان بريــف إدلــب الجنوبــي، وســط تحليــق مكثــف للطيــران الحربــي الرو�ســي فــي أجــواء املنطقــة، وق

مــن 14 مدنًيــا، منهــم 5 أطفــال، وُجــرح عشــرات آخــرون، فــي إثــر قصــف صاروخــي اســتهدف ســوق مدينــة البــاب 
شرقي محافظة حلب، في 19 آب/ أغسطس، وأصيب 6 مدنيين، 4 منهم نساء، في 3 آب/ أغسطس، بقصف 
صاروخــي اســتهدف األحيــاء الســكنية فــي مدينــة إعــزاز شــمال حلــب، مصــدره املناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات 

النظــام الســوري وقــوات )قســد(.

واشــتبكت فصائــل الجيــش الوطنــي الســوري مــع قــوات النظــام الســوري وميليشــيا )قســد( مــرات عــدة، 
خــال شــهر آب، وكان أبــرز هــذه املواجهــات فــي 8 آب/ أغســطس، حيــث تبادلــت أطــراف الصــراع القصــف 
املدفعــي والصاروخــي علــى ريــف حمــاة الشــمالي وريــف حلــب الشــمالي والغربــي، وكان فصيــل »الجبهــة الوطنيــة 
للــدروع« )م. د( تابعــة لقــوات النظــام  1 آب/ أغســطس، قاعــدة صواريــخ »مضــادة  فــي  للتحريــر« اســتهدف، 
تاخمــة لبلــدة تــادف شــرقي محافظــة حلــب، فــي 

ُ
الســوري، وأعلــن مقتــل طاقمهــا. وشــهدت جبهــات القتــال امل

13 آب/ أغســطس، اشــتباكات عنيفــة بيــن »الجيــش الوطنــي الســوري« مــن جهــة، وقــوات النظــام الســوري 
خــرى، خلفــت قتلــى وجرحــى فــي صفــوف قــوات النظــام الســوري، بينهــم ضبــاط، وأعلنــت فصائــل 

ُ
مــن جهــة أ

»الجيــش الوطنــي الســوري«، فــي 20 آب، اســتهداف مواقــع مشــتركة لقــوات النظــام الســوري وقــوات )قســد(، 
رًدا علــى القصــف الــذي تعّرضــت لــه مدينــة البــاب.

أغســطس،  آب/   12 فــي  ســورية،  غربــي  شــمال  وبلــدات  مــدن  فــي  تظاهــرات  خرجــت  آخــر،  صعيــد  وعلــى 
رفًضــا لتصريحــات وزيــر الخارجيــة الترـكـي، مولــود جاويــش أوغلــو، الداعيــة للمصالحــة بيــن النظــام الســوري 

الســورية. واملعارضــة 

وعلــى الصعيــد األمنــي، قالــت »هيئــة ثائــرون للتحريــر« التابعــة لـــ »الجيــش الوطنــي الســوري«، فــي 25 آب/ 
أغســطس، إنهــا ضبطــت أكثــر مــن 1.5 مليــون مــن حبــوب املخــّدر »كبتاجــون«، قادمــة مــن مناطــق نفــوذ النظــام 

الســوري باتجــاه مناطــق شــمالي حلــب.
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مؤشر األحداث األمنية على األرا�ضي السورية

يعنــى مؤشــر األحــداث األمنيــة برصــد مختلــف األحــداث األمنيــة، مــن قصــف وإطــالق نــار وانفجــارات 
افيــا الســورية وتاريخــه. ويقــّدم املؤشــر تحليــالت  ــق مــكان وقوعهــا فــي الجغر

ّ
وقتــل واعتقــال وغيرهــا، ويوث

ف 
ّ
بخصوص مكان حصول الحدث وتواتره ونســبة االرتفاع واالنخفاض مقارنة باألشــهر املاضية، ويصن

األحداث وفق الجهات القائمة بها ونوع األهداف املستهدفة، مدنّية كانت أم عسكرية، ويوّضح تصنيفها 
حســب الجهــات املســؤولة ونســب املســؤولية لــكٍلّ منهــا. 
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ا أمنًيا في مختلف املحافظات السورية، بارتفاع ُيقّدر بنسبة %13 مقارنة بالشهر املا�سي 	 
ً
سجل املرصد 638 حدث

ا، وبارتفاع بنسبة %15 مقارنة بالشهر نفسه من العام املا�سي )آب 2021( الذي ُسّجل 
ً
الذي ُسجل فيه 566 حدث

ا. 
ً
فيه 556 حدث

مقارنة 	  الشهر  لهذا  الحسكة  بمحافظة  املسجلة   87% بنسبة  األمنية  باألحداث  الكبيرة  الزيادة  من  الرغم  على 
 على مؤشر األحداث األمنية 

َ
بالشهر املا�سي، ما زالت محافظة حلب تتصّدر للشهر الثالث على التوالي القائمة

ملرصد حرمون بـ 162، أي ما يعادل %25 من إجمالي األحداث األمنية املسجلة خال شهر الرصد الحالي، علًما أنها 
ت انخفاًضا بنسبة %13 مقارنة بالشهر املا�سي.

ّ
سجل

ا بعدد األحداث األمنية املسجلة على 	 
ً
سجلت كّل من محافظة السويداء وريف دمشق والقنيطرة انخفاًضا بسيط

أساس شهري. 

سّجلت محافظات الحسكة وإدلب ودرعا ارتفاًعا بعدد األحداث األمنية بنسب %87، %61، %49 على التوالي، 	 
مقارنة بالشهر املا�سي.

أعداد 	  في  ارتفاًعا  السورية  املحافظات  معظم  سّجلت  فقد   ،)2021( املا�سي  العام  من  تموز  شهر  مع  ومقارنة 
ارتفاًعا  وإدلب  الزور  ودير  وحلب  والرقة  الحسكة  محافظات  سجلت  حيث  ضمنها،  املسجلة  األمنية  األحداث 
أّما  %37، و%22 على التوالي.   ،86%  ،105%  ،147% واضًحا، مقارنة بالشهر نفسه من العام املا�سي، بنسب 
بالنسبة إلى املحافظات األخرى، فقد سّجلت محافظات السويداء ودرعا وحماة والاذقية انخفاًضا على أساس 

سنوي أيًضا، بنسب %92، %66، %59، و%30 على التوالي. 

ح والقصف املدفعي شكلت أكثر من %77 من إجمالي الحاالت األمنية 	 
ّ

ياحظ أن حاالت إطاق النار/ اشتباك مسل
املسجلة في مجمل أرجاء سورية لهذا الشهر، علًما أن هذه النسبة كانت %72 الشهر املا�سي.

حالة، 	   326  
ً

تسجيا األكثر  األمنية  األحداث  قائمة  املدفعي  القصف  حاالت  تتصدر  التوالي،  على  الرابع  للشهر 
ت ارتفاًعا بنسبة 4%.

ّ
خال شهر الرصد الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي )312(، أي سجل
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105 حاالت خال شهر 	  ح املسجلة، حيث تم تسجيل 
ّ

ياحظ وجود ارتفاع بحاالت إطاق النار/ االشتباك املسل
الرصد الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي )95(، أي ارتفاع بنسبة 11%.

ياحظ ارتفاع في عدد حاالت االعتقال بشكل كبير لهذا الشهر )166(، خال شهر الرصد الحالي، مقارنة بالشهر 	 
املا�سي )97(، أي ارتفاع بنسبة 71%. 

لهذا 	  املسلحة  املعارضة  سيطرة  مناطق  في  املسجلة  املدفعي  القصف  حاالت  في  كبير  ارتفاع  وجود  املاحظ  من 
الشهر، بنسبة %104، مقارنة بالشهر املا�سي. 

 لحاالت إطاق النار/ اشتباك مسلح، حيث تشكل نسب إطاق 	 
ً

ما زالت مناطق سيطرة املعارضة هي األقل تسجيا
النار/ االشتباكات املسّجلة ضمنها %9.5 من إجمالي الحات املسجلة في مجمل أرجاء سورية. وياحظ وجود ارتفاع 

في مناطق سيطرة النظام بنسبة %50، مقارنة بالشهر املا�سي.

ُياحظ وجود ارتفاع واضح في عدد حاالت االعتقال املسجلة في مناطق سيطرة النظام و)قسد( لهذا الشهر، حيث 	 
التوالي، أي ارتفاع  4 و33 حالة اعتقال مسّجلة خال الشهر املا�سي على  بـ  27 و135 حالة مقارنة  تم تسجيل 
ل 

ّ
بنسب 5 أضعاف و3 أضعاف على التوالي؛ مع العلم أن حاالت االعتقال املسجلة في مناطق سيطرة )قسد( تشك

أكثر من %81 من إجمالي حاالت االعتقال املسجلة خال شهر الرصد الحالي في جميع مناطق السيطرة.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

15

للشهر الثاني على التوالي، تحتل قوات املعارضة املسلحة الطليعة في قائمة الجهات املسؤولة عن األحداث األمنية 	 
ا 

ً
حدث  274 فيه  ُسّجل  الذي  املا�سي  بالشهر  مقارنة   ،19.7% بنسبة  انخفاًضا  ت 

ّ
سجل أنها  العلم  مع  سورية،  في 

باسمهم. 

ياحظ وجود ارتفاع كبير في األحداث األمنية التي تسببت بها قوات النظام، خال شهر الرصد الحالي، حيث كان 	 
هناك ارتفاع بنسبة %254 مقارنة بالشهر املا�سي. وفي السياق ذاته، كان هناك ارتفاع بنسبة %120 في أعداد 

األحداث األمنية التي تسببت بها ميليشيا )قسد(.
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السورية، خال 	  املحافظات  في مختلف  أمنية  بأحداث  املستهدفة  العسكرية  املواقع  أعداد  في  انخفاض  هنالك 
324 موقًعا عسكرًيا استهدف خال  بـ  %20، مقارنة  ا، أي هناك انخفاض بنسبة 

ً
260 هدف شهر الرصد الحالي 

املحافظات  في مختلف  أمنية  بأحداث  املستهدفة  املدنية  املواقع  أعداد  في  ارتفاع واضح  املا�سي. وهناك  الشهر 
ا، أي ارتفاع بنسبة %56، مقارنة بـ 136 موقًعا مدنًيا استهدف خال 

ً
السورية خال شهر الرصد الحالي 378 هدف

الشهر املا�سي.

نسبة املواقع املدنية إلى إجمالي املواقع املستهدفة في محافظة درعا هي %80، وتعّد األكبر مقارنة بباقي املحافظات 	 
%100. وفي محافظة طرطوس والرقة،  السورية بعد محافظات السويداء ودمشق وريفها التي تعّد النسبة فيها 

كانت النسبة األكبر لاستهداف على مواقع عسكرية، بنسبة %100 و%69 على التوالي. 

في مجمل أرجاء سورية، كانت ضمن محافظات 	  املدنية والعسكرية،  املواقع املستهدفة  %36 من إجمالي  تقريًبا 
شمال الشرق السوري: الحسكة والرقة ودير الزور.

الشهر، 	  لهذا  الزور  الرقة ودير  في محافظة  أمنية  بأحداث  املدنية املستهدفة  املواقع  في أعداد  انخفاض  ياحظ 
بنسب %70، و%49 على التوالي مقارنة بالشهر املا�سي؛ وازدادت املواقع املدنية املستهدفة، في كل من محافظة 
%52، و%30 على التوالي، مقارنة بالشهر   ،63%  ،197%  ،400% إدلب والحسكة وحماة ودرعا وحلب، بنسب 

املا�سي.

مقارنة بالشهر املا�سي، ياحظ وجود انخفاض في عدد املواقع العسكرية املستهدفة بأحداث أمنّية لهذا الشهر، في 	 
مناطق سيطرة املعارضة و)قسد( والنظام السوري، بنسب %89، %9، %7 على التوالي؛ وسجلت املواقع املدنية 

املستهدفة في تلك املناطق ارتفاًعا لهذا الشهر بنسب %198، %27، و%8 على التوالي، مقارنة بالشهر املا�سي.

ياحظ أن %97 تقريًبا من املواقع املستهدفة في مناطق سيطرة املعارضة، خال شهر الرصد الحالي، هي مواقع 	 
مدنّية، مع العلم أن هذه النسبة كانت %52 الشهر املا�سي. في حين أن النسبة نفسها لهذا الشهر هي %43 و50% 
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في مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة )قسد( على التوالي. 

%39 من إجمالي املواقع املدنية املستهدفة في مختلف املناطق السورية لشهر الرصد الحالي، تقع في 	  ياحظ أن 
مناطق سيطرة املعارضة، و%39 و%22 منها تقع في مناطق سيطرة )قسد( والنظام، على التوالي.

%2 فقط من املواقع العسكرية املستهدفة خال شهر الرصد الحالي تقع في مناطق سيطرة املعارضة، بينما تحتل 	 
مناطق سيطرة )قسد( النصيب األكبر بنسبة 57%. 
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وقوات 	  )قسد(  استهدفتها  الحالي،  الرصد  شهر  خال  أمنية،  بأحداث  املستهدفة  املدنية  املواقع  عدد  من   84%
النظام، و%13 فقط من املواقع املدنية استهدفتها جهات مجهولة، ولم تتجاوز نسبة املواقع املدنية التي استهدفتها 

قوات املعارضة 1.6%.

من املاحظ أن %99 تقريًبا من املواقع املستهدفة بأحداث أمنية من قبل )قسد( كانت مواقَع مدنّية، خال شهر 	 
الرصد الحالي. و%99 من املواقع املستهدفة بأحداث أمنية من قبل قوات النظام كانت أيًضا مواقع مدنية خال 

شهر الرصد الحالي. 

من املاحظ أن %97 من املواقع املستهدفة من قبل قوات املعارضة املسلحة كانت مواقع عسكرية، خال شهر 	 
 13% بنسبة  قبلهم  من  عسكرية  ملواقع  الحاصل  االستهداف  بعدد  انخفاض  بوجود  العلم  مع  الحالي،  الرصد 

مقارنة بالشهر املا�سي.
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ر التوجه العام لألشهر 	 
ّ

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

ّ
الستة األخيرة يؤش

%32، بعد أن كان %21 في الشهر املا�سي. 

ياحظ أن عدد األحداث األمنية املسجلة خال شهر الرصد الحالي )آب/ أغسطس 2022( يعتبر فوق املتوسط 	 
ا( بمعّدل 35%.

ً
العام لألحداث األمنية املسجلة، خال األشهر الستة املاضية )472 حدث

املواقع 	  استهداف  ر 
ّ

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

ً
املدنية يوّضح زيادة على أساس شهري، بمقدار %32، آخذ

2022( يعتبر فوق املتوسط العام  أن عدد املواقع املدنية املستهدفة خال شهر الرصد الحالي )آب/ أغسطس 
للمواقع املدنية املستهدفة خال األشهر الستة املاضية )170 حدث( بمعّدل 123%.
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الضحايا واالنتهاكات

ســجل فريــق التوثيــق فــي مرصــد حرمــون، خــال شــهر الرصــد الحالــي )آب/ أغســطس 2022(، مقتــل 97 
 و4 ســيدات، و7 قتلــى تحــت التعذيــب.

ً
ا، منهــم 91 مدنًيــا، بينهــم 23 طفــا ســوريًّ

 قضــوا بأيــدي مجهوليــن، و32 قضــوا بأيــدي قــوات 
ً

43 قتيــا تــوزع القتلــى، بحســب الجهــة الفاعلــة، إلــى 
حون، و6 ضحايــا قتلتهــم ميليشــيا )قســد(، و4 قتلهــم 

ّ
النظــام الســوري وميليشــياته، و7 ضحايــا قتلهــم مســل

الجيــش الترـكـي، وقتيــان قضيــا بحادثــة انفجــار ذخيــرة، وقتيــل علــى أيــدي »الجيــش الوطنــي الســوري«. وكان 
 

ً
 مــن ديــر الــزور، و11 قتيــا

ً
 مــن حلــب، و12 قتيــا

ً
 مــن درعــا، و24 قتيــا

ً
عــدد القتلــى وفــق املحافظــات: 31 قتيــا

مــن إدلــب.

 وعلــى صعيــد االعتقــاالت املوثقــة فــي مختلــف مناطــق الســيطرة فــي ســورية، ســّجل فريــق التوثيــق فــي مرصــد 
حرمــون خــال شــهر آب/ أغســطس 166 حالــة اعتقــال، مــع رصــد ارتفــاع كبيــر فــي عــدد حــاالت االعتقــال فــي 
مناطــق ســيطرة ميليشــيا )قســد(، قياًســا بالشــهور الســابقة، واعتقلــت قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 
27 شخًصا، في حين اعتقلت قوات املعارضة 4 أشخاص، ونفذت ميليشيا )قسد( أعلى عدد من االعتقاالت 

خــال هــذا الشــهر، حيــث ســجل راصــدو حرمــون اعتقــال 135 شــخًصا، فــي مناطــق ســيطرة ميليشــيا )قســد(.
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مؤشر الضحايا واالنتهاكات

تلــوا مــن جّراء 
ُ
يعنــى مؤشــر الضحايــا واالنتهــاكات بتوثيــق جميــع الضحايــا املدنييــن وغيــر املدنييــن الذيــن ق

 إلــى مــكان 
ً
عمليــات عســكرية أو أمنيــة فــي ســورية، ويحــدد املحافظــة التــي تنتمــي إليهــا الضحيــة، إضافــة

ــا لتصنيفــات أساســية منهــا إطــالق نــار واشــتباكات، قصــف بأنواعــه، اعتقــال وتعذيــب 
ً

الوفــاة وســببها، وفق
ــا للجهــات املســؤولة، ويوّضــح توّزعهــا حســب الفئــات األساســية 

ً
ــف املؤشــر الضحايــا وفق

ّ
وغيرهــا... ويصن

قهــم باالســم والتاريــخ والصــور، مــع أي معلومــة أخــرى 
ّ
)مدنييــن/ غيــر مدنييــن: رجــال/ نســاء/ أطفــال(، ويوث

مــن مصــادر موثوقــة.
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الضحايا املسجلة 	  في عدد األحداث األمنية املسجلة، تتصدر محافظة درعا قائمة  الحاصل  الكبير  مع االرتفاع 
خال شهر الرصد الحالي، ضمن اللون األحمر على مؤشر الضحايا، بـ 31 ضحية، أي بزيادة مقدارها %94 مقارنة 

بالشهر املا�سي.

مع تصدر محافظة حلب، بعد محافظة درعا، قائمة الضحايا املسجلة خال شهر الرصد الحالي، ضمن اللون 	 
بالشهر  مقارنة  ضمنها،  املسجلة  الضحايا  أعداد  في  ارتفاًعا  الرصد  فريق  سّجل  الضحايا؛  مؤشر  على  األحمر 

املا�سي، بنسبة 50%. 

ياحظ ارتفاع نسبي عام في أعداد الضحايا املدنيين املسجلين في مجمل أرجاء سورية، حيث تم تسجيل 91 ضحية 	 
لهذا الشهر، مقارنة بـ 78 ضحية الشهر املا�سي، مع العلم أنه للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية العام يسجل 

إجمالي عدد ضحايا تحت املتوسط العام لألشهر الستة املاضية )80(.

خال شهر الرصد الحالي، ياحظ انخفاض في أعداد الضحايا املسجلة في محافظات حماة وحمص وريف دمشق 	 
ودير الزور وإدلب، بنسب %33، %33، %25، %20، و%8 على التوالي، مقارنة بالشهر املا�سي.

العلم بوجود 	  ح، مع 
ّ

النار/ اشتباك مسل في مجمل أرجاء سورية هو إطاق  ما زال املسّبب األكبر لوقوع ضحايا 
ارتفاع بنسبة %52، مقارنة بشهر الرصد املا�سي.

ياحظ انخفاض في أعداد ضحايا الخطف والقتل، خال شهر الرصد الحالي، بنسبة %20 مقارنة بالشهر املا�سي. 	 

ياحظ ارتفاع في أعداد ضحايا االعتقال والتعذيب، حيث ُسّجل ارتفاع بنسب %75، مقارنة بالشهر املا�سي.	 
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ما زالت الجهات املجهولة هي املسؤولة الرئيسة عن إيقاع ضحايا مدنيين، مع العلم بوجود ارتفاع ملحوظ بنسبة 	 
مقارنة  الحالي،  الرصد  شهر  خال   )33%( سورية  أرجاء  مجمل  في  ضحايا  إيقاع  عن  كمسؤول  النظام،  قوات 

بالشهر املا�سي، إذ كانت النسبة 13.8%. 

تسجيل 	  تم  حيث  مدنيين،  بضحايا  اإليقاع  عن  مسؤولة  كجهة  املسلحة،  املعارضة  فصائل  تراجع  املاحظ  من 
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نسبة ال تتجاوز %1، خال شهر الرصد الحالي، مقارنة بنسبة %2.5 مسجلة الشهر املا�سي.

ر 	 
ّ

ملؤش العام  التوجه   
ّ
خط أصبح  الحالي؛  الرصد  شهر  خال  املسجلة  الضحايا  مجمل  في  الحاصلة  الزيادة  مع 

الضحايا ُيظهر ارتفاًعا على أساس شهري، بالنسبة إلى األشهر الستة األخيرة فقط، حيث أصبحت نسبة االرتفاع 
الشهرية %4، بعد أن كان يؤشر بانخفاض شهري بنسبة %3، خال الشهر املا�سي )تموز/ يوليو 2022(.
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