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مقدمة
العســكري  االســتقرار  لقيــاس مؤشــر  ســنوي  النصــف  التقريــر  هــذا  يســعى 

ــي  ــع الحال ــل الواق ــة لتحلي ــي محاول ــة ف ــات كمي ــة بيان ــى مجموع ــادا عل اعتم

ــدى  ــد م ــي تحدي ــهم ف ــا تس ــع، كم ــم الواق ــى فه ــاعد عل ــرات تس ــق مؤش وف

التــزام أطــراف الصــراع الســوري باالتفاقيــات الموقعــة بينهــا.

أوال: منهجية جمع البيانات 

اعتمــد التقريــر علــى جمــع بيانــات كمية من المصــادر المفتوحــة المتوفرة 
علــى منصــات التواصــل االجتماعــي والمتخصصــة فــي نقل األخبــار المحلية 
حــول الحــوادث العســكرية، وذلــك لغيــاب التقاريــر والنشــرات الرســمية التــي 

ترصــد هذه الحــوادث.

اعتمــد التقريــر علــى رصــد حدثيــن عســكريين رئيســين مرتبطيــن بحالــة 
القصــف واالشــتباكات.  العســكري وهمــا عمليــات  الصــراع 

اعتمــد التقريــر التعريــف التالــي للحــدث العســكري، فالحــدث العســكري 
هــو الواقعــة التــي يســتخدم فيهــا أحــد أطــراف الصــراع فــي ســورية 
التمــاس  خطــوط  جانبــي  علــى  العســكرية  األســلحة  أنــواع  مــن  أي 
ــراف  ــق ألط ــق العم ــهدها مناط ــي تش ــوادث الت ــة للح ــكرية باإلضاف العس
الصــراع باســتخدام األســلحة بعيــدة المــدى كالمدافــع الثقيلــة والطائــرات 

والصواريــخ.

ثانيا: أهداف المؤشر 
يهــدف المؤشــر األمنــي التعــرف علــى أبــرز مالمــح الوضــع العســكري فــي 

المحــررة المناطــق 
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ثالثا: البيانات الكمية وتحليلها 

1(  الحجم الكلي للحوادث العسكرية 

اســتطاع المركــز فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 1-1-2021 ولغايــة 03-6-2021 رصــد 
ــد  ــررة، وق ــق المح ــي المناط ــتباكات ف ــف واش ــن قص ــا بي ــكريا م ــا عس 845 حدث
تركــزت غالبيــة هــذه الحــوادث فــي منطقــة إدلــب وبشــكل أساســي فــي جنــوب 

إدلــب "منطقــة جبــل الزاويــة".

2(  التوزع الزماني للحوادث العسكرية 

وقد توزعت الحوادث العسكرية كما يلي:

تظهــر هــذه األرقــام أن مســتوى الحــوادث العســكرية بــات يــزداد بشــكل مطــرد، 
حيــث بلغــت الزيــادة مــا بيــن شــهر كانــون الثانــي وحزيــران مــا نســبته %535 علمــا 
ــتانة،  ــار أس ــن مس ــات ضم ــة مفاوض ــاد جول ــهدت انعق ــوز ش ــهر تم ــات ش أن بداي
وهــو مــا يشــير إلــى حالــة تصعيــد متعمــد ينتهجهــا النظــام قبيــل كل جولــة مــن 

جــوالت التفــاوض فــي أســتانة 

يناير

53 حدثًا 

عسكريًا

شباط

89 حدثًا 

عسكريًا 
بنسبة 

ارتفاع %68

آذار

91 حدثًا 

عسكريًا 
بنسبة 

ارتفاع %3

نيسان

99 حدثًا 

عسكريًا 
بنسبة 

ارتفاع %9

أيار

176 حدثًا 

عسكريًا 
بنسبة 

ارتفاع %77

حزيران

337 حدثًا 

عسكريًا 
بنسبة 

ارتفاع %91
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3( التوزع المكاني للحوادث العسكرية: 

4( توزع الحوادث العسكرية على الفواعل: 

منطقة إدلب

757
حادثًا عسكريًا

منطقة ريف حلب الشمالي

63
حادثًا عسكريًا

منطقة نبع السالم

15
حادثًا عسكريًا

ميليشيات قسد
90

حدثًا عسكريًا

فصائل المعارضة 

والجيش التركي 

330 حدثًا عسكريًا

قوات النظام وحلفائه 

495
حدثًا عسكريًا
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5( توزع الحوادث العسكرية على الفواعل في منطقة إدلب: 

تظهــر هــذه النتائــج رغبــة النظــام المســتمرة فــي التصعيــد تجــاه منطقــة إدلــب، 
كمــا تظهــر أن نســبة الــرد مــن قبــل فصائــل المعارضــة والجانــب التركــي بلغــت مــا 

نســبته 56%.

6( توزع الحوادث العسكرية على الفواعل في منطقة ريف 

حلب الشمالي:  

تظهــر هــذه اإلحصائيــات أن نســبة الهجمــات العســكرية فــي منطقــة ريــف حلــب 
الشــمالي أقــل بكثيــر مقارنــة بمنطقــة إدلــب، كمــا تظهــر بــأن طبيعيــة الصــراع 
مختلفــة حيــث يتركــز الصــراع العســكري أساســا بيــن مليشــيات قســد مــن جانــب 

وفصائــل المعارضــة والجانــب التركــي مــن جانــب آخــر. 

الطيران
31 هجومًا

ميليشيات قسد
24

حدثًا عسكريًا

فصائل المعارضة 

والجيش التركي 

34 حدثًا عسكريًا

قوات النظام وحلفائه 

10
حدثًا عسكريًا

قوات النظام وحلفائه 

485
حدثًا عسكريًا

فصائل المعارضة 

والجيش التركي

272 حدثًا عسكريًا
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7( تصنيف الهجمات تبعا لنوع السالح المستخدم في 

منطقة إدلب: 

8( تصنيف الهجمات تبعا لنوع السالح المستخدم في 

منقطة ريف حلب الشمالي:  

تظهــر النتائــج الســابقة أن ســالح المدفعيــة والصواريــخ هــو الســالح األكثــر اســتخداما 
فــي الفتــرة الماضيــة، كمــا تظهر النتائج غيــاب االشــتباكات والمعارك واســعة النطاق 

بمــا يعتبــر مؤشــرا واضحــا لثبــات االتفاقيــات المبرمــة بيــن الضامنين.

سالح المدفعية 
والصواريخ

630 هجومًا

الطيران
31 هجوم

عمليات القنص
71 هجوم

محاوالت التسلل 
واالشتباكات
25 هجومًا

سالح المدفعية 
والصواريخ

36 هجومًا

الطيران
هجوم واحد

عمليات القنص
هجوم واحد

محاوالت التسلل 
واالشتباكات
25 هجومًا
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النتائج والتوصيات: 

يظهــر مؤشــر االســتقرار العســكري أن الشــهور األربعــة األولــى مــن عــام 
2021كانــت أقــل تصعيــدا مقارنــة بحالــة التصعيــد فــي األشــهر األخيــرة. 

مازالــت االتفاقيــات الموقعــة مــا بيــن الــدول الفاعلــة الرئيســية فــي الملــف 
الســوري هــي الفيصــل فــي عمليــة تجــدد المعــارك رغــم محــاوالت النظــام 

المتكــررة لنقــض االتفاقيــات فــي إدلــب. 

النظــام  وقــوات  الروســية  القــوات  مــن  بــدء كل  الحــوادث  بعــض  تظهــر 
اســتخدمهما للقذائــف المدفعيــة الموجهــة " كراســنوبول " والتي شــكلت 
فارقــا بالنســبة لقدرتهــا علــى إلحــاق األذى بالطــرف اآلخــر مثــل اســتهداف 
ــي يمكــن توجيههــا  ــف والت ــارب فــي شــهر أذار بهــذه القذائ مشــفى األت
مــن خــالل طائــرات دون طيــار، وفــي حــال زيــادة اســتخدمها يتوقــع أن يكــون 
لهــا آثــارا ســلبية علــى فصائــل المعارضــة ممــا يســتوجب العمــل علــى إيجــاد 

حلــول عمالنيــة لمواجهتهــا.

ــر  ــن أكث ــة م ــل المعارض ــدى فصائ ــدروع ل ــادات ال ــص ومض ــالح القن ــر س يعتب
ــب  ــادة تدري ــل وزي ــدرات الفصائ ــادة مق ــب زي ــا يتطل ــو م ــكا، وه ــلحة فت األس

ــلحة. ــذه األس ــى ه ــا عل مقاتليه

تظهــر النتائــج بــأن الصــراع فــي ســورية لــم يصــل إلــى مرحلــة التجميــد 
الفعلــي الــذي يتضمــن إعــالن وقــف إطــالق نــار كامــل وحقيقــي. 
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