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مقدمة
ــن النظــام وقــوى  ــة صــراع عســكري بي بعــد عــام 2102 دخلــت ســورية فــي حال

الثــورة أدت الــى خــروج العديــد مــن المناطــق الســورية عــن ســيطرة النظــام بمــا 

بــات يعــرف ب"المناطــق المحــررة" ولعــل وجــود هــذه المناطــق وفر لقــوى الثورة 

مــاذ أمنــا فــي وجــه النظــام، ولكنــه وضعهــا تحــت ضغــوط إدارة هــذه المناطــق 

وتوفيــر الخدمــات األساســية فيهــا، وقــد اختلفت صيــغ إدارة هــذه المناطق نتيجة 

ــة عناصــر منهــا العامــل الجغرافــي واختــاف قــوى الســيطرة وغيرهــا مــن  جمل

عناصــر أخــرى ومــع انحســار رقعــة ســيطرة قــوى المعارضــة الــى الشــمال الغربــي 

ضمــن نطــاق مناطــق العمليــات العســكرية التركيــة ) درع الفــرات – غصــن الزيتــون 

– نبــع الســام – درع الربيــع( باتــت المعارضــة الســورية تحــت ضغــط طــرح نمــوذج 

فاعــل إلدارة هــذه المناطــق خاصــة بعــد ســكون خطــوط الجبهــات العســكرية 

ــز  ــعى مرك ــك يس ــبيل ذل ــي س ــر، وف ــي المباش ــكري الترك ــد العس ــة التواج نتيج

نمــا لألبحــاث المعاصــرة لتصديــر "مؤشــر االســتقرار فــي المناطــق المحــررة" وهــو 

مؤشــر يســعى الــى قيــاس درجــة االســتقرار فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة مــع 

التركيــز علــى مدينــة أعــزاز كنمــوذج أولــي يمكــن تعميمــه الحقــا ليشــمل نمــاذج 

أكثــر توزعــا جغرافيــا.
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أوال: منهجية جمع البيانات 

اعتمــد التقريــر علــى جمــع بينــات كميــة مــن مصــادر مفتوحــة متخصصــة 
فــي نقــل األخبــار المحليــة حــول الحــوادث األمنيــة، وذلــك لغيــاب التقاريــر 

والنشــرات الرســمية التــي ترصــد هــذه الحــوادث.

اعتمــد التقريــر علــى رصــد حدثيــن أمنييــن رئيســين مرتبطيــن بحالــة الصــراع، 
وهمــا التفجيــرات واالغتيــاالت 

ــر التعريــف التالــي للحــادث األمنــي، فالحــادث األمنــي هــو  اعتمــد التقري
الحــدث أو مجموعــة الحــوادث ذات التأثيــر الســلبي والتــي تهــدد أمــن 
المواطنيــن وال ترتبــط بشــكل مباشــر بحالــة عســكرية مثــل قصــف، وال 
ترتبــط بحــوادث إجراميــة مثــل الســرقات أو القتــل أو عــادات اجتماعيــة مثــل 

ــم الشــرف  ــار باألعــراس أو جرائ إطــاق الن

ثانيا: أهداف المؤشر 
يهــدف المؤشــر األمنــي التعــرف علــى أبــرز مامــح الوضــع األمنــي فــي المناطق 

المحــررة مــن خــال المدخــل المقــارن وفــق مــا يلي:

مقارنــة المؤشــر األمنــي فــي المناطــق المحــررة مــع مناطــق ســيطرة 
النظــام وقســد.

المقارنــة البينيــة بيــن مناطــق درع الفــرات – غصــن الزيتــون – نبــع الســام 
ــع.  – درع الربي

المقارنة الزمانية بين فترة زمنية وأخرى. 

المقارنة بين أنواع الحوادث األمنية )اغتيال – تفجير(.

1

2

3

1

2

3

4
تشمل املناطق املحررة املناطق التي تسيطر عليها املعارضة يف كال من ادلب وما حولها وريف حلب 

الغريب وريف حلب الشاميل والرشقي 
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ثالثا: البيانات الكمية وتحليلها 

1(  الوضع األمني في سورية 

اســتطاع المركــز فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 1-1-2022 ولغايــة 2021-3-31      
رصــد 204 حادثــا أمنيــا مــا بيــن اغتيــال وتفجيــر فــي مناطق ســيطرة النظام وقســد 
والمناطــق المحــررة، وتظهــر عمليــة الرصــد الحــوادث األمنيــة في مناطــق النظام؛ 
أن مناطقــه شــهدت 117 حادثــا أمنيــا. أي مثلــت مــا نســبته 57.07% مــن مجمــل 
الحــوادث األمنيــة المرصــودة، أمــا بمــا يتعلــق بمناطــق ســيطرة قســد فقــد بلغــت 
61 حــادث. أي مــا نســبته 29.76%. وشــهدت مناطــق ســيطرة المعارضــة 27 حــادث 

أمنــي. أي مــا نســبته 13.17 %.

27 حادثًا أمنيًا
ما نسبته:

في مناطق 
سيطرة المعارضة

61 حادثًا أمنيًا
ما نسبته:

في مناطق 
سيطرة قسد

117 حادثًا أمنيًا
ما نسبته:

في مناطق 
سيطرة النظام

%14

%30

%57
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2(  توزع الحوادث األمنية في مناطق السيطرة

أ(  مناطق سيطرة النظام 

ُتظهــر اإلحصائيــات رصــد 117 حادثــًا أمنيــًا، حيــث بلغــت عمليــات االغتيــال ومحاولــة 
االغتيــال 79 حادثــًا أمنيــًا بمــا نســبته 67.52% وبلغــت حــوادث التفجيــر 38 حادثًا بما 
نســبته 32.48% وقــد تركــزت غالبيــة الحــوادث األمنيــة فــي المنطقــة الجنوبيــة 
)درعا(حيــث يمكــن وصــف الواقــع األمنــي فــي محافظــة درعــا بالهــش والمعقــد 
فــي آن واحــد، بالنظــر إلــى تعــدد الفاعليــن الذيــن يؤثــرون فــي الملــف األمنــي، 
ونتيجــة  تحــول الصــراع علــى المحافظــة مــن عســكري مباشــر إلــى أمنــي خفــي. 
وقــد اتصــف المشــهد فــي درعــا منــذ توقيــع اتفــاق التســوية باســتمرار عمليــات 
ــى أي  ــض عل ــم القب ــم يت ــرف، ول ــا أي ط ــي ال يتبناه ــتهداف الت ــال واالس االغتي

مرتكــب لهــا طــوال هــذه الفتــرة.

الوسائل المستخدمة في الحوادث األمنية في مناطق سيطرة النظام

النـــار إطـــاق  بواســـطة  حـــادث   72
التفجيـــرات بواســـطة  حـــوادث    7

بلغت الخسائر البشرية الناتجة عنها 109 شخص:

تركزت وسائل تنفيذ االغتياالت كما يلي:

27 جريح82 قتيل
بينهم 47 مدنيا و 32 عسكري
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ب(  مناطق سيطرة قسد 

ُتظهــر اإلحصائيــات رصــد 61 حادثــًا أمنيــًا، حيــث بلغــت عمليــات االغتيــال ومحــاوالت 
االغتيــال 26 حادثــًا أمنيــًا بمــا نســبته 42.62%، وبلغــت حــوادث التفجيــر 35 حادثــا 

بمــا نســبته %57.38.

وقــد بلغت الخســائر البشــرية 
االغتيــاالت  حــوادث  نتيجــة 
22 قتيــل و6 جريــح بينهــم 
مدنــي  و15  عســكري   9

واحــدة. وامــرأة 

67 جريح54 قتيل

أما وسائل تنفيذ التفجيرات فكانت كما يلي:

عبوة ناسفة

21
لغم

17
بلغت الخسائر البشرية الناتجة عنها 121 شخص:

بينهم 8 مدنيين و 4 عسكريين

16 جريح26 قتيل

أما وسائل تنفيذ التفجيرات فكانت كما يلي:

سيارة مفخخة

1
عبوة ناسفة

22
لغم

12
بلغت الخسائر البشرية الناتجة عنها 42 شخص:

بينهم 20 عسكري و 6 مدنيين و 7 أطفال
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ج(  المناطق المحررة

ُتظهــر اإلحصائيــات رصــد 27 حادثــا أمنيــا، حيــث بلغــت عمليــات االغتيــال ومحاولــة 
االغتيــال 2 حادثــا أمنيــا بمــا نســبته 7.41%، وبلغــت حــوادث التفجيــر 25 حادثــا بمــا 

نســبته %92.59.

أمــا الوســائل المســتخدمة فــي عمليــات االغتيــال فهــي إطــاق النــار، وقــد بلغــت 
الخســائر البشــرية نتيجــة حــوادث االغتيــاالت قتيليــن مــن المدنييــن.

27 جريح13 قتيل

أما وسائل تنفيذ التفجيرات فكانت كما يلي:

عبوة ناسفة

19
لغم

6
بلغت الخسائر البشرية الناتجة عنها 121 شخص:

بينهم 7 مدنيين و 6 عسكريين بينهم 4 أطفال
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4(  توزيع الحوادث األمنية في المناطق المحررة زمانيا 

يشــير  حيــث  األمنــي  المســتوى  فــي  عامــا  تحســنا  المؤشــرات  تظهــر هــذه 

المنحنــى العامــة النخفــاض عــدد الحــوادث األمنيــة كمــا أن شــهر آذار كان األقــل 

ــوادث. ــدد الح ــث ع ــن حي م

كانون الثاني

آذار

شباط

8
حادثًا أمنيًا

4
حوادث أمنية

15
حادث أمني
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5(  التوزيع المكاني للحوادث األمنية في المناطق المحررة 

توزعت الحوادث األمنية مكانيا كما يلي: 

تظهر األرقام التالية تناسبًا في توزيع الحوادث بين المناطق.

ــب  ــف حل ــب وري إدل
الغربــي

9
حوادث أمنية

مناطق درع 
الفرات

7
حوادث أمنية

مناطـــق غصـــن 
الزيتـــون

2
حوادث أمنية

نبــع  مناطــق 
م لســا ا

9
حوادث أمنية
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1

2

3

بلغت الحوادث األمنية في أعزاز 3 حوادث تفجيرات وقد 
استخدمت العبوات الناسفة في هذه الحوادث 3 مرات

كانون الثاني

2
حادثًا أمنيًا

آذار

0
حوادث أمنية

شباط

1
حادث أمني

6(  الحوادث األمنية في مدينة أعزاز وما حولها 

توزعت الحوادث األمنية زمانيا كما يلي: 

حيــث تظهــر االحصائيــات تحســنا فــي مســتوى المؤشــر األمنــي فــي مدينــة أعزاز 

ومــا حولها.

رابعًا: النتائج والتوصيات 

يظهــر مؤشــر االســتقرار األمنــي انخفاضــا فــي حجــم الحــوادث األمنيــة 
الناتجــة عــن عمليــات التفجيــر واالغتيــال.

مــا زالــت العبــوات الناســفة تشــكل أكبــر خطــر أمنــي يهــدد المنطقــة ممــا 
يســتوجب وضــع خطــط أمنيــة للتخفيــف مــن خطرهــا 

ــوى  ــن الق ــلحة بي ــات المس ــببتها الصدام ــي س ــة الت ــوادث األمني ــد الح رص
ــا  ــورية لم ــي س ــوذ ف ــق النف ــن مناط ــي كا م ــراع ف ــراف الص ــة ألط البيني
لهــذه الحــوادث مــن آثــر علــى الواقــع األمنــي وهــو مــا سيســعى التقريــر 

ــه فــي اإلصــدارات الاحقــة ــى تضمين ال
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تاريخ النشــر 25/نيسان-أبريل/2022


