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مقدمة
يســعى هــذا التقريــر لقياس مؤشــر االســتقرار العســكري اعتمادا علــى مجموعة 

بيانــات كميــة فــي محاولــة لتحليــل الواقــع الحالــي وفــق مؤشــرات واقعيــة 

تســاعد علــى فهــم الواقــع كمــا تســهم فــي تحديد مــدى التــزام أطــراف الصراع 

الســوري باالتفاقيــات الموقعــة بينهــا.

أوال: منهجية جمع البيانات 

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

ترصــد هذه الحــوادث.

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

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 1-7-2021 ولغايــة 31-12-2021 رصد 
2048 حــدث عســكري مــا بيــن قصــف واشــتباكات فــي المناطــق المحــررة وقــد 
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 ينخفــض بشــكل مطــرد 
ــون األول  وشــهر تمــوز مــا نســبته 43%،  ــن شــهر كان ــغ االنخفــاض مــا بي ــث بل حي
وهــو مــا يظهــر زيــادة مســتوى االلتــزام النســبي مــن قبــل أطــراف الصــراع بحالــة 

الجمــود العســكري القائمــة.

تموز

429 حدثًا 

عسكريًا

آب

365 حدثًا 

عسكريًا

أيلول

391 حدثًا 

عسكريًا

تشرين األول

341 حدثًا 

عسكريًا

تشرين  الثاني

277 حدثًا 

عسكريًا

كانون األول

245 حدثًا 

عسكريًا
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3( التوزع المكاني للحوادث العسكرية: 

4( توزع الحوادث العسكرية على الفواعل: 

منطقة إدلب

1762
حادث عسكري

منطقة ريف حلب الشمالي

92
حادث عسكري

منطقة نبع السالم

192
حادث عسكري

ميليشيات قسد
71

حدثًا عسكريًا

فصائل المعارضة 

والجيش التركي 

866 حدثًا عسكريًا

قوات النظام وحلفائه 

1111
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  61%.

6( توزع الحوادث العسكرية على الفواعل في منطقة ريف 

حلب الشمالي:  

تظهــر هــذه االحصائيــات أن نســبة الهجمــات العســكرية فــي منطقــة ريــف حلــب 
ــة الصــراع  ــأن طبيعي ــب كمــا تظهــر ب ــة بمنطقــة إدل ــر مقارن الشــمالي أقــل بكثي
مختلفــة حيــث يتركــز الصــراع العســكري أساســا بيــن مليشــيات قســد مــن جانــب 

وفصائــل المعارضــة والجانــب التركــي مــن جانــب أخــر . 

ميليشيات قسد
40

حدث عسكري

فصائل المعارضة 

والجيش التركي 

39 حدث عسكري

قوات النظام وحلفائه 

13
حدث عسكري

قوات النظام وحلفائه 

1097
حدثًا عسكريًا

فصائل المعارضة 

والجيش التركي

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

منطقة إدلب: 

8( تصنيف الهجمات تبعا لنوع السالح المستخدم في 

منطقة ريف حلب الشمالي:  

تظهــر النتائــج الســابقة أن ســالح المدفعيــة والصواريــخ هو الســالح األكثر اســتخداما 
ــعة  ــارك واس ــتباكات والمع ــاب االش ــج غي ــر النتائ ــا تظه ــة، كم ــرة الماضي ــي الفت ف

النطــاق بمــا يعتبــر مؤشــر واضــح لثبــات االتفاقيــات المبرمــة بيــن الضامنيــن .

سالح المدفعية 
والصواريخ

1392 هجومًا

الطيران
203 هجوم

عمليات القنص
131 هجوم

محاوالت التسلل 
واالشتباكات
36 هجومًا

سالح المدفعية 
والصواريخ

62 هجومًا

الطيران
10 هجوم

عمليات القنص
4 هجوم

محاوالت التسلل 
واالشتباكات
16 هجومًا
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النتائج والتوصيات: 

ــكريا  ــة عس ــتقرار المنطق ــدل اس ــكري أن مع ــتقرار العس ــر االس ــر مؤش يظه
يتجــه نحــو مزيــد مــن الثبــات  .

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 

ــر . ــرف األخ ــاق اإلذى بالط ــى إلح ــا عل ــبة لقدرته ــارق بالنس ف

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

ــى هــذه األســلحة. مقاتليهــا عل

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

ــي ال يوجــد  ــات القصــف وبالتال ــي تراقــب عملي ــة الت ــر األممي ــاب التقاري غي
ــي تحــدث  ــل أطــراف الصــراع مســؤولية الهجمــات الت ــة بتحمي جهــة مخول

 .
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