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مركز عمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
مؤس س سسة ة مية م سستق ة ذات دور راال في اللنام الع ي واملعرفي ل سسورية واملنطقة دولة ومجتمعا،
ً
ترقى لتكون مرجعا لترشيل ال ياسات ورسم االستراتيجيات.
ً
ً
تأس سسمل املرفي في ين سسرين المامبرنو م ر  2013فمؤس س سسة دراس سسات ي سسألى ألن تكون مرجعا سس سساس سسا
ً
ورا لا في القضية ال ورية في مجاالت ال ياسية والتنمية واإلدارة املح ية .يصلر املرفي دراسات
ً
وسوراقا منهجية ي س سسانل امل س س رة العم ية ل مؤس س س س سات املهتمة ةامل س سستقلر ال س سسور  ،وتلعم آليات
اتخاذ القرار ،وتتفاعر مع الفواعر ع ر منص س سسات متخص س سص س سسة لت قق التكامر املع ومايب وترس س سسم
خارطة املنهل.
يعتم سسل دراس س س س س سات املرفي على ت ي سسر الواقع ة سسأتع سساد املترافل سسة ،ينتج عنس سه ت سسلي سسل االحتي سساج سسات
ّ ّ
مما يمكن من وضع الخطط التي ي ّقق تنفيذها ت ك االحتياجات.
والتط عات
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الملخص التنفيذي
 في ظر املعادلة املعقلة التي ت كم امل ف ال ور في الوقت الحاضر ،ت رز سسئ ة االستقرار
األمني في سورية كأحل املرتكيات الهامة َّ
واملم ِكنة لكر من التعافي امللكر والعودة اآلمنة لالجئ ن
والنازح ن .وع يه ي اول هذا التقرير اإلحاطة ةاألرقام التقليرية اللالة على االستقرار األمني
ع ر ي يطه الضوم على سربعة مؤشرات ةالغة األهمية على م توى األمن الفرد واملجتمألي،
ةاعتلار الفرد واملجتمع دعامة س سياسة ترتجي النهوض والتعافي ،واملؤشرات األمنية األربعة
ً
امللروسة في هذا التقرير هي :االغتياالت والتفج رات واالعتقاالت واالختطاف ،متلعا "منهجية
النماذج النوعية".
 ةتتلع مؤشر االغتيال والتفج رات في م ا ظات (الح كة ،دير اليور ،درعا) خالل الفترة
امللروسة تم حصر  380عم ية ،مق مة ما ة ن  308عم ية تفج ر و 72عم ية اغتيال .ويعلدت
األدوات امل تخلمة في تنفيذ هذ العم يات ،ما ة ن إطالق النار في  213عم ية ،والعلوة
الناسفة في  94عم ية ،واآللية املفخخة في  39عم ية ،وال غم في  25عم ية ،والقنل ة اليلوية في
ً
 9عم يات إضا ة إلى سنواع سخرى من األدوات .وب غ العلد اإلجمالي ل ضحايا  ،1008موزعا ما
ً
ً
ً
ة ن  490ع كريا و 518ملنيا .وفنفت النماذج املختارة في هذا التقرير والتي ضمت فال من
ً
(درعا – دير اليور – الح كة) نال واضح املعالم ل نظام من جهة ،ولإلدارة الذاتية من جهة
سقر .قل جامت سرقام التفج رات واالغتياالت عالية ت بب الفوض ى األمنية التي يعينها هذ
املحا ظات ،جرام يعلد الفواعر وتوزعها ما ة ن م لي وسجنبي ومي يناو  ،وتضارب األجنلة
ً
الخاصة بها وتلاينها .األمر الذ امعكمل س لا على مؤشر العودة اآلمنة.
 يل ن كر من مؤشر االغتيال والتفج رات في مناطق سيطرة املعارضة ال ورية خالل الفترة
ً
امللروسة ،سن وصول العلد اإلجمالي لها إلى  266حادثة ،مخ فة  1209ضحية ( 890ملنيا
ً
مقاةر  319ع كريا) ،إلى جانب تنفيذ  93حادثة عن طريق العلوات الناسفة .ةينما تم
استخلام املفخخة في  69حادثة .وين ر ت ير الليانات الخاص ةمنطقتي "درع الفرات"
وعفرين ،إلى مناط غر ة عم يات "غضب الييتون "التي تصلرت تلني تنفيذ عم يات االغتيال
في هات ن املنطقت ن .إلى جانب ذلك ،قل سج ت م لة مرتفعة من حوادث االعتقال
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واالختطاف في هذ املناطق .وبنكر عام ،تؤشر الن ب ال اةقة إلى إخفاق الجهات األمنية في
ت ص ن ةيئاتها املح ية من عم يات االختراق ،وعلم نجاحها في التعامر مع طرق ووساار
االستهلاف املتجلدة التي تلجأ لها الجهات املنفذة لالغتياالت .وفي ظر هذ الهناشة األمنية
التي ينهلها هذ املناطق ،واستمرار عم يات غر ة غضب الييتون ،إن الحليث عن العودة
اآلمنة لالجئ ن إلى هذ املناطق هو ممار شك ملن ينو العودة إليها.
 ةتتلع مؤشر ّ االعتقاالت واالختطاف في ملن جاسم ودوما واللوفمال والرقة خالل ترة إعلاد
هذا التقرير ،تل ن اإلحصامات حصول  73عم ية في هذ امللن و ق اآليب :جاسم ،15 :دوما:
 20اللوفمال ،20 :الرقة .18 :إلى جانب  23عم ية نفذتها واعر سجنبية استهلا وا 182
ً
ً
شخصا ،و 19عم ية نفذتها واعر م ية راح ضحيتها  117شخصا .يما ةقيت  31عم ية
ً
مجهولة املصلر ،سدت إلى استهلاف  89شخصا .فما ة غ علد ضحايا العم يات  388ضحية،
ً
ً
متوزعة ما ة ن 188ملنيا ،و 109من املصالحات ،و 56ع كريا ،و 12من قوات الحماية
ً
ً
النعلية ،و 20من الل اع املحلي ،و 2من اإلدارة الذاتية ،وعنصرا واحلا من مرتلات رع األمن
الع كر  .وتل ن النتااج سعال وجود م لة مرتفعة من التلهور في مؤشر االستقرار األمني ،ال
سيما في ظر يعلد الجهات املنفذة ،والتي تنوعت ما ة ن جهات رسمية ودولية ومي ينيات
م ية ،ناهيك عن العم يات التي ةقيت مجهولة املصلر ،األمرالذي يؤكد عدم استقرارمؤشر
العودة في ظل تدهور عوامل الحماية ،وتعدد املرجعيات ،وعدم كفاءة الفواعل األمنية.
 فيما يتعلق بمؤشري االعتقال واالختطاف في كر من ملينتي عفرين وجراة مل .قل ة غ علدها
 169حادثة .موزعة ما ة ن  37حادثة في جراة مل ،و132حادثة في ملينة عفرين ،مخ فة 355
ضحية .وقل تلنت غر ة عم يات غضب الييتون تنفيذ  17عم ية من مجموع هذ العم يات.
قل استهل ت جميع هذ العم يات عناصر تاتعة للجيش الوطني ع ر استلراجهم ل ت قيق
معهم ومن ثم القيام ةتصفيتهم .وب

ب الليانات املرصودة ،إن الن لة األف ر من العم يات

وقعت في شهر كانون المامبر يناير من عام  .2020وقل تم التعرف إلى الجهات الفاع ة املنفذة
لعم يات االعتقال لس  141عم ية ،ةينما ةقيت  28عم ية مجهولة الفاعر .ويؤشر التلاين في
األرقام املسج ة والذ يمير تنكر فل ر إلى ملينة عفرين ،إلى إخفاق الفواعر األمنية في
التصل ملنفذ هذ العم يات ،وضعف اإلجرامات املتع قة ةالحوفمة األمنية ،مما يعيز
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ةالتالي من تفاقم االضطربات واملخاوف األمنية ،في ظر يعلد املرجعيات األمنية ،ويعلد
موجلات االعتقال.
 يوص ي التقرير ةجم ة سياسات ،سهمها :ت ف ز صناع القرار في اللول التي ي تضيف الجئ ن
سوري ن من سجر علم الت اهر في سياسات العودة .إذ تؤفل املعطيات وفما ة ن التقرير على
تلهور مؤشر العودة اآلمنة ،وبالتالي ضرورة قيام حكومات هذ اللول ةوضع حيم من النروط
القانونية واإلدارية وال ياسية التي تكفر تو ر الليئة اآلمنة ،و رضها على النظام.
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مقدمة
تت م العالقة ة ن االستقرار األمني والتعافي امللكر ةأنها عالقة عضوية في دول ما تعل النزاع ،وعالقة
تلادلية في حاالت االنتقال والت ول ال ياس ي ،إال سن الماةت في معادلة ت قيق األمن واالستقرار
يتممر ةضرورة وجود مناخ سياس ي جليل يجفف مناتع وم بلات الصراع ،والحالة ال ورية لي ت
ً
ً
ً
استثنام في هذا األمر ،من جهة سولى ةات سؤال االستقرار األمني هاج ا وطنيا لكن ةالوقت ذاته
يعلدت األسلاب اللا عة لحاالت الفوض ى والتنظب في املرجعيات ،سوام املح ية سم اإلق يمية
واللولية ،ومن جهة ثانية إن االستعصام الذ يعتر حرفة العم ية ال ياسية وما را قه من ت وير
لجوهرها (من انتقال سياس ي إلى لجنة دستورية غ ر واضحة امل ار واملخرجات) إنه يغيب في امللى
املنظور س انفراج متوقع من شأنه نقر اللالد إلى مناخات سياسية جليلة .وبالتالي ةقام مؤشرات
االستقرار ةقيمها ال اللة.
ً
ومع اتجا امل ف ال ور ن و سيناريو "التجميل الق ق" معيزا احتمالية تص ب الحلود األمنية
الفاص ة ة ن مناطق النفوذ المالثة في سورية( :منطقة النفوذ التركب وح فيته املعارضة ال ورية في
شمال غرب الفرات ،ومنطقة النفوذ األمريكب وح يفته اإلدارة الذاتية شمال شرق الفرات ،ومنطقة
النفوذ الروس ي واإليرامب وح يفهما النظام) ،إن معلالت االستقرار األمني سترتلط ةالتعافي امللكر
واالستقرار االجتمايي ،سوام ما يع ق منها ةاملقيم ن في مناطقهم داخر سورية ،سم سولئك النازح ن
من مناطق سخرى ،والالجئ ن في الخارج الذين يرتجون عودة فريمة وآمنة ملناطقهم ،وهو م ور
اهتمام هذا التقرير ،الذ ي اول رصل وت ير سربعة مؤشرات ةالغة األهمية على م توى األمن
الفرد وا ملجتمألي ،وهي :االغتياالت والتفج رات واالعتقاالت واالختطاف  .وذلك من خالل عينة
مختارة من امللن التي تممر مخت ف الجغرا ية ال ورية.
من سجر الوصول إلى تقليرات صحي ة تم اختيار نماذج ةإمكانها تقليم صورة قاة ة ل تعميم على
ةاقي املناطق ةارتياب مقلول .وع يه آثر التقرير ،في ق ميه األول والمامب ،تتلع مؤشر التفج رات
واالغتياالت خالل سنة كام ة ،تللس من ةلاية شهر تموزر يوليو  2019وحتى نهاية شهر حييرانر
يونيو  ،2020في مناطق النفوذ المالثة .فب مناطق سيطرة النظام ال ور تم اختيار املناطق التي
ي يطر ع يها النظام في م ا ظة دير اليور وم ا ظة درعا ةاعتلارهما مناطق استعاد النظام
ً
ال يطرة ع يها ،ويعل ال ؤال األمني يها األفثر إلحاحا.
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وبالن لة ملناطق سيطرة اإلدارة الذاتية ،تم اختيار املناطق التي ي يطر ع يها في دير اليور إلى جانب
ً ً
ً
م ا ظة الح كة التي ُّ
يعل مرفيا حيويا هاما لها .سما ةالن لة ملناطق سيطرة املعارضة ال ورية تم
تتلع كا ة هذ املناطق في كر من م ا ظات إدلب وح ب والرقة والح كة.
ّ
املؤشرين تم تصميم نموذج خاص لرصل ت ك العم يات ،وت ير الليانات الخاصة
ولقياس هذين
ً
بها ،فمؤشرات ل عودة اآلمنة ،قل شمر النموذج الخاص ةاالغتياالت والتفج رات فال من( :التاريخ
 املكان  -نوع الحادثة  -امل تهلف  -سداة االستهلاف  -صفة امل تهلف  -الجهة الفاع ة ل عم ية) .وتماإلشارة إلى نتااج ت ك العم يات وما سسفرت عنه .فما سألى التقرير فذلك إلى ت ير ت ك الليانات
ومقاطعتها ة ن مخت ف املناطق ،في م اولة لرسم املالمح العامة ل وضع األمني وقياس سولي ملؤشرات
االستقرار والعودة اآلمنة.
في ح ن اعتمل التقرير على املصادر التالية:
 .1امل ّ
عر ات على مواقع التواصر االجتمايي ل ناشط ن في مناطق الرصل سو املتاتع ن ل عم يات
األمنية.
ّ
 .2امل ّ
عر ات واملواقع الرسمية ل وكاالت ووساار اإلعالم املح ية التي تقوم ةتغطية األحلاث في ت ك
املحا ظات.
ً
ً
وشمر املؤشران المالث والراتع فال من االعتقاالت واالختطاف وهما مؤشران ةالغا األهمية ،نظرا ملا
ينكالنه من م لدات مهمة ل عودة اآلمنة لالجئ والنازح على حل سوام .وهنا تم اختيار ثالثة نماذج
من مناطق سيطرة النظام ،وهي ملن تم ال يطرة ع يها منذ عام  ،2018وهي ملينة جاسم في درعا،
ودوما في ريف دمنق ،واللوفمال في ريف دير اليور .سما ةالن لة ملناطق املعارضة قل تم اختيار
ملينة جراة مل ةاعتلارها ملينة تم ال يطرة ع يها منذ حوالي العام ن ضمن إطار ما عرف ةاسم
ً
ً
عم ية "درع الفرات" .وبالتالي يعل اختلارا موضوعيا ملؤشرات االستقرار األمني يها ،فما تم اختيار
ملينة عفرين لح اسيتها من جهة لحلاثة ال يطرة (منذ مط ع  .)2018إلى جانب كونها تو ر
معطيات سولية تتيح ل تقرير مقارنتها مع النموذج األول وملى مطاةقته سو االختالف عنه.
من سجر ذلك تم تصميم نموذج خاص لرصل ت ك العم يات ،وت ير الليانات الخاصة بها
فمؤشرات لالستقرار والعودة اآلمنة خالل نصف سنة تللس من ينرين األولر سفتوبر  2019حتى
نهاية آذارر مارس  .2020قل تم تصميم النموذج في م ف االعتقال واالختطاف و ق النكر التالي:
(التاريخ  -املكان  -نوع العم ية  -صفة امل تهلف  -علد امل تهل ن  -الجهات امل يطرة  -سمافن
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تهل ة  -جنمل امل تهلف) .يما يتع ق ةمصادر التقرير قل تم االعتماد على
الرصل  -الجهة امل ِ
املقاةالت الخاصة مع سشخاص مط ع ن على تفاصير األحلاث في املناطق املرصودة  .ةاإلضا ة إلى
االعتماد على:
 .1نقاط الرصل الخاصة لوحلة املع ومات في مرفي عمران في النمال ال ور .
 .2التقرير األمني الخاص الصادر عن مكاتب منظمة إح ان لإلغاثة والتنمية داخر سورية.
 .3امل ّ
عر ات الرسمية على مواقع التواصر االجتمايي للجهات التي تم استهلا ها.
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أوالا :مؤشرا االغتياالت والتفجيرات
يرصل وي ر هذا الق م مؤشر االغتياالت والتفج رات في م ا ظات الح كة ودير اليور ودرعا
ةاإلضا ة إلى مناطق سيطرة املعارضة خالل الفترة املمتلة من ةلاية شهر تموزر يوليو  2019حتى
نهاية شهر حييرانر يونيو لعام .2020

 .1محافظات الحسكة ودير الزور ودرعا
 1.1البيانات الكمية حسب الشهر
في النصف الثاني من  2019شهل شهر تموزر يوليو العلد
األف ر من العم يات ،قل تم رصل  41عم ية ،كان نصيب
درعا منها  ،16و 14في دير اليور ،و 11في الح كة ،وفما يل ن
ً
النكر ( ،)1توزعت ت ك العم يات و قا لنوع العم ية إلى 21
عم ية اغتيال ،و 20عم ية تفج ر .سما ةالن لة ل وساار
امل تخلمة في هذ العم يات قل توزعت ما ة ن  19عم ية
استخلمت يها العلوة الناسفة ،و 15عم ية استخلم يها
إطالق النار .إلى جانب وجود عم ية واحلة استخلم يها
القنص ،و 6عم يات استخلمت يها املفخخات واأللغام،
وب غ علد الضحايا جرام هذ العم يات ( ،)132موزعة ما
ً
ً
ة ن  93ع كريا ،و 39ملنيا .وفما يل ن النكر ( )1حازت
م ا ظة درعا الن لة األف ر من هذ العم يات ،ةمعلل 16
ً
ً
عم ية .في ح ن ة غ علد الضحايا  37ع كريا و 13ملنيا.
وشهل شهر آبر سغ طمل  2019حلوث  31عم ية ،كان
نصيب درعا منها  ،13و 12في الح كة ،و 6في دير اليور،
فما يل ن النكر  .2و يما يتع ق ةنوعية ت ك العم يات،
كانت  24عم ية اغتيال و7عم يات تفج ر .في ح ن توزعت
الوساار امل تخلمة في تنفيذ هذ العم يات ما ة ن 15
عم ية ةإطالق النار ،و 7ةاملفخخات ،و 6ةالعلوة الناسفة ،و 2ةالقنل ة اليلوية ،و 1ةال غم .وقل
ً
ً
ة غت حصي ة الضحايا  ،80موزعة ما ة ن  25ع كريا و 55ملنيا.
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وفي شهر سي ولر سبتم ر  ،2019تم رصل  23عم ية 15 ،منها
في درعا ،و 6في دير اليور ،و 2في الح كة ،فما يل ن النكر
( .)3و يما يتع ق ةنوعية ت ك العم يات ،كانت عم ية
تفج ر واحلة و 22عم ية اغتيال .سما ةالن لة ل وساار
امل تخلمة في تنفيذ هذ العم يات قل توزعت ما ة ن 12
عم ية استخلم يها إطالق النار متضمنة عم ية قنص
واحلة ،و 8ةالعلوة الناسفة ،و 3ةاملفخخات ،وواحلة
ةال غم .وب غت حصي ة الضحايا  ،52موزعة ما ة ن 36
ً
ً
ع كريا و 14ملنيا.
وين ر ت ير ةيانات ينرين األولر سفتوبر لعام  2019إلى
حلوث  29عم ية موزعة كاآليب 11 :في درعا 11 ،في دير
اليور 7 ،في الح كة (شكر .)4وقل توزعت ت ك العم يات
من ناحية نوع العم ية لس 21عم ية اغتيال ،و 8عم يات
تفج ر .سما ةالن لة ل وساار امل تخلمة في العم يات قل
توزعت ما ة ن  7عم يات استخلمت يها العلوة الناسفة،
و 11عم ية استخلم يها إطالق النار ،و 8عم يات
استخلمت يها املفخخة ،و 3عم يات ةاستخلام األلغام.
ً
ً
وكان علد الضحايا ( ،)74موزعا ما ة ن 35 :ع كريا39 ،
ً
ملنيا .وفما يظهر ،ي اوت م ا ظتي دير اليور ودرعا في
علدد العم يات في هذا النهر ،ولكن كان الوضع في دير
ً
ً
اليور سفثر دموية و قا لعلد الضحايا 18 ،ع كريا14 ،
ً
ملنيا.
وشهل ينرين المامبر نو م ر  2019حلوث  17عم ية،
موزعة كاآليب دير اليور ،11 :الح كة ،5 :درعا ( ،1شكر ،)5
سما من ناحية نوعية ت ك العم يات كانت 12 :عم ية
اغتيال ،و 5عم يات تفج ر .سما ةالن لة ل وساار امل تخلمة
في ت ك العم يات قل توزعت ما ة ن  8عم يات استخلم يها
إطالق النار (تتضمن عم ية قنص واحلة) ،املفخخات،3 :
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ً
العلوة الناسفة ،2 :القنل ة اليلوية ،2 :لغم .2 :وكان علد الضحايا ( ،)146موزعا ما ة ن17 :
ً
ً
ع كريا 129 ،ملنيا .وفما يظهر ازدادت م لة العم يات في دير اليور مقارنة ةانخفاضها في درعا.
وسجر شهر كانون األولر دي م ر  2019حلوث 24
عم ية موزعة كاآليب :درعا ،3 :دير اليور 19 :الح كة.2 :
(شكر .)6من ناحية نوعية ت ك العم يات كانت على الن و
التالي 4 :عم يات تفج ر ،و 20عم ية اغتيال .سما ةالن لة
ل وساار امل تخلمة في ت ك العم يات قل توزعت ما ة ن
 10عم يات استخلم يها إطالق النار ،العلوة الناسفة ،6
املفخخات ،3 :القنل ة اليلوية ،4 :لغم .2 :وكان علد
ً
ً
الضحايا ( ،)70ما ة ن 43 :ع كريا 27 ،ملنيا.
أما النصف األول من  2020ين ر الت ير إلى حلوث
 31عم ية موزعة كاآليب :درعا ،14 :دير اليور ،17 :وعلم
حلوث عم يات في م ا ظة الح كة( ،شكر  .)7وتوزعت
ت ك العم يات من ناحية نوع العم ية إلى 27 :عم ية
اغتيال ،و 4عم يات تفج ر .سما ةالن لة ل وساار
امل تخلمة في ت ك العم يات قل توزعت ما ة ن  9عم يات
استخلمت يها العلوة الناسفة ،و 20عم ية استخلم يها
إطالق النار ،وعم ية واحلة استخلمت يها املفخخة ،و3
عم يات ةاستخلام األلغام .وكان علد الضحايا (،)92
ً
ً
ً
موزعا ما ة ن 60 :ع كريا 32 ،ملنيا .يظهر الت ير سن
سعلاد العم يات تقاربت ة ن م ا ظتي درعا ودير اليور ،مع علم حلوث عم يات في الح كة في
الفترة املحلدة .وبالنظر إلى نوع العم يات ارتفع علد عم يات االغتيال مقارنة ةالتفج رات .وفما
ين ر الت ير إلى سن علد الضحايا من الع كري ن كان الضعف مقارنة ةامللني ن.
ووقع في شلاطر راير  38 :2020عم ية موزعة كاآليب :دير اليور ،12 :الح كة ،2 :درعا ( ،24شكر
 .)8سما من ناحية نوعية ت ك العم يات 29 :عم ية اغتيال 9 ،عم يات تفج ر .سما ةالن لة ل وساار
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امل تخلمة في ت ك العم يات قل توزعت ما ة ن 24عم ية
استخلم يها إطالق النار (تتضمن عم ية قنص واحلة)،
العلوة الناسفة ،10 :ال غم ،4 :وكان علد الضحايا (،)66
ً
ً
ً
موزعا ما ة ن 28 :ع كريا 38 ،ملنيا .يظهر الت ير إلى سن
سعلى علد ل عم يات كان في درعا ،مع عودة العم يات في
الح كة متمم ة في عم يت ن.
ةاالطالع على رصل آذارر مارس  2020ين ر الت ير إلى
حلوث  23عم ية موزعة كاآليب :درعا ،11 :دير اليور،11 :
وعم ية واحلة في م ا ظة الح كة( ،شكر  .)9وتوزعت
ت ك العم يات من ناحية نوع العم ية ،قل حلثت  21عم ية
اغتيال ،و 2عم ية تفج ر .سما ةالن لة ل وساار امل تخلمة
في ت ك العم يات فب عم يت ن استخلمت يهما العلوة
الناسفة ،و 16عم ية استخلم يها إطالق النار ،من ضمنها
عم ية واحلة استخلم يها القنص ،وعم ية واحلة
استخلمت يها املفخخة ،وعم يت ن ةاستخلام األلغام،
وعم ية واحلة استخلم يها االنت ار  ،وعم ية سخرى
ً
استخلم يها ال م .وكان علد الضحايا ( ،)47موزعا ما ة ن:
ً
ً
 19ع كريا 28 ،ملنيا .يظهر الت ير سن سعلاد العم يات
تقاربت ة ن م ا ظتي درعا ودير اليور ،مع حلوث عم ية
واحلة في الح كة في الفترة املحلدة.
سما شهر ني انر إةرير  2020قل حلث يه  39عم ية،
موزعة كاآليب :درعا ،21:دير اليور ،17 :وعم ية واحلة في
م ا ظة الح كة( .شكر  .)10وتوزعت ت ك العم يات من
ناحية نوع العم ية لثت  31عم ية اغتيال ،و 8عم يات
تفج ر .سما ةالن لة ل وساار امل تخلمة في ت ك العم يات
قل توزعت ما ة ن  8عم يات استخلمت يها العلوة
الناسفة ،و 27عم ية استخلم يها إطالق النار ،من ضمنها
عم ية واحلة استخلام يها ال الح النار مع ال الح األةيض ،وعم ية واحلة استخلمت يها
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ً
ً
املفخخة ،و 3عم يات ةاستخلام األلغام .وكان علد الضحايا ( ،)50موزعا ما ة ن 23 :ع كريا27 ،
ً
ملنيا .يظهر الت ير حصول سف ر علد من العم يات في م ا ظة درعا ،ت يها دير اليور والح كة في
الفترة املحلدة ل رصل ،في يغ ر واضح عن النهر املاض ي.
وين ر الت ير إلى سن شهر سيارر مايو  2020قل حلث يه
 61عم ية موزعة كاآليب :درعا ،27 :دير اليور ،29 :و5
عم يات في م ا ظة الح كة( ،شكر  .)11ةواقع  57عم ية
اغتيال ،و 4عم يات تفج ر .سما ةالن لة ل وساار
امل تخلمة قل توزعت ما ة ن  12عم ية استخلمت يها
العلوة الناسفة ،و 41عم ية استخلم يها إطالق النار ،و3
عم يات استخلمت يها املفخخة ،و 4عم يات ةاستخلام
األلغام ،وعم ية استخلمت يها القنل ة اليلوية ،وكان
ً
علد الضحايا ( ،)132موزعة ما ة ن 59 :ع كريا73 ،
ً
ملنيا.
يظهر الت ير سن الحصة األف ر من العم يات كانت من
نصيب م ا ظة دير اليور ،ت يها درعا ،ثم الح كة في
الفترة املحلدة ل رصل .قل كانت م ا ظة درعا خالل هذا
النهر سفثر املحا ظات التي حصر يها عم يات .وكان
هناك ارتفاع في علد العم يات في املحا ظات المالث تنكر
عام ،مقارنة ةالنهر ال اةق.
وانخفض علد العم يات في شهرحييرانر يونيو  2020ل غ
 21عم ية موزعة كاآليب :درعا ،11:دير اليور ،8 :وعم يت ن
في م ا ظة الح كة( ،شكر  .)12وكانت جميع العم يات
خالل الفترة املحلدة عم يات اغتيال .سما ةالن لة ل وساار امل تخلمة في ت ك العم يات قل
توزعت ما ة ن  12عم ية استخلم يها إطالق النار ،وعم ية استخلمت يها العلوة الناسفة ،و3
عم يات استخلمت يها املفخخة ،وعم ية استخلم يها االنت ار  .وقل كان علد الضحايا (،)67
ً
ً
ً
موزعا ما ة ن 53 :ع كريا 14 ،ملنيا .يظهر الت ير حصول سف ر علد من العم يات وسفثرها دموية
في م ا ظة درعا ،ت يها دير اليور ،من ثم الح كة ،في الفترة املحلدة ل رصل.
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 1.2البيانات الكمية حسب املحافظة
شهدت محافظة الحسكة  50عملية ،متوزعة ما ة ن  26عم ية تفج ر ،و 24عم ية اغتيال.
وتنوعت الوساار امل تخلمة في ت ك العم يات ما ة ن  9عم يات إطالق نار ،و 13علوة ناسفة ،و22
ً
مفخخة ،و 3قناةر يلوية ،وانت ار واحل ،ولغم واحل .وكان علد الضحايا ( ،)221موزعا ما ة ن:
ً
ً
 69ع كريا 152 ،ملنيا .وتوزعت العم يات ح ب األشهر (النكر رقم  )13و ق اآليب :تموزر يوليو:
 ،11آبر سغ طمل ،12 :سي ولر سبتم ر ،2 :ينرين األولر سفتوبر ،7 :ينرين المامبر نو م ر،5 :
كانون األولر دي م ر .2 :والنصف األول من  :2020كانون المامبر يناير ،0 :شلاطر راير ،1 :آذارر
مارس ،1 :ني انر إةرير ،1 :سيارر مايو ،5 :حييرانر يونيو .2 :وكان  SDF/YPGسةرز امل تهل ن في
ً
ً
املحا ظة تعلد  25عم ية من سصر  50عم ية ،وكان امللنيون هل ا ةس 22عم ية .وكان النظام هل ا
ةس 3عم يات :عم يت ن استهل ت سهلاف ملنية للى النظام وعم ية واحلة ضل سهلاف ع كرية.

أما محافظة دير الزور قل شهلت  162عم ية ،مق مة ما ة ن  123عم ية اغتيال و 39عم ية
تفج ر .وتنوعت الوساار امل تخلمة في ت ك العم يات كان هناك  50عم ية ةواسطة العلوة
الناسفة ،و 15ع ر املفخخة ،و 72عم ية استخلم يها إطالق النار ،كان من ضمنها عم ية استخلم
يها القنص ،و 6عم يات تمت من خالل القنل ة اليلوية ،و 21عم ية استخلم يها ال غم .وكان علد
ً
ً
ً
الضحايا ( ،)444موزعا ما ة ن 253 :ع كريا و 191ملنيا .وكان توزع العم يات ( )162على األشهر
كالتالي :تموزر يوليو ،14 :آبر سغ طمل ،8 :سي ولر سبتم ر ،6 :ينرين األولر سفتوبر ،11 :ينرين
المامبر نو م ر ،11 :كانون األولر دي م ر ،19 :النصف األول من  :2020كانون المامبر يناير،17 :
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شلاطر راير ،12 :آذارر مارس ،12 :ني انر إةرير ،17 :سيارر مايو ،29 :حييرانر يونيو( ،8 :شكر
 .)14سما امل تهل ون من ت ك العم يات تم استهلاف  SDF/YPGةس 59عم ية ،وحلثت  26عم ية
ضل النظام ،متوزعة ما ة ن  18عم ية ضل سهلاف ع كرية ،و 8ضل سهلاف ملنية تاتعة ل نظام .
وتم استهلاف قوات تاتعة إليران في  8عم يات ،ومي ينيات تاتعة ل نظام في عم يت ن.

بينما شهدت محافظةدرعا  168عم ية ،مق مة ما ة ن  161عم ية اغتيال و 7عم يات تفج ر.
وتنوعت الوساار امل تخلمة في ت ك العم يات فب 132عم ية استخلم إطالق النار ،وفي  31عم ية
استخلمت العلوة الناسفة ،و 2عم ية استخلمت يها املفخخة ،وكان من ضمنها  4عم يات
استخلم يها القنص ،و 2عم ية استخلم يها ال غم ،وعم ية استخلم يها ال م .وكان علد
ً
ً
ً
الضحايا ( ،)343موزعا ما ة ن 168 :ع كريا و 175ملنيا .وكان توزع العم يات ( )168على األشهر
كالتالي :تموزر يوليو ،1 :آبر سغ طمل ،13 :سي ولر سبتم ر ،15 :ينرين األولر سفتوبر ،11 :ينرين
المامبر نو م ر ،1 :كانون األولر دي م ر ،3 :النصف األول من  :2020كانون المامبر يناير،14 :
شلاطر راير ،24 :آذارر مارس ،12 :ني انر إةرير ،21 :سيارر مايو ،27 :حييرانر يونيو( .11 :النكر
.)21
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 1.3البيانات الكمية حسب العملية والوسيلة املستخدمة
خالل الفترة املحلدة ل رصل وقعت  308عم ية اغتيال .وكان توزيع عم يات االغتيال ح ب
املحا ظة فما في (جلول .)1سما علد الضحايا نتيجة االغتياالت كان :ع كر  ،368 :ملمب.324 :
وتننط عم يات االغتياالت ةم ا ظة درعا ةوت رة ثاةتة مقارنة ةاملحا ظات األخرى املرصودة خالل
ترة الرصل .فما حلثت  72عم ية تفج ر .وكان توزيع عم يات التفج ر ح ب املحا ظة فما في
(جلول  .)1سما علد الضحايا نتيجة التفج رات هو :ع كر  ،122 :ملمب.194 :
وبت ير الوسي ة امل تخلمة يظهر سنه خالل الفترة املحلدة حلثت  94عم ية استخلمت يها
العلوة الناسفة .وكان توزيع العم يات ح ب املحا ظة فما في (جلول  .)1وكان علد الضحايا نتيجة
استخلام العلوات الناسفة هو :ع كر  ،234 :ملمب .70 :ويالحظ في الرصل سن استخلام العلوة
الناسفة هو نمط عام في كر املحا ظات املرصودة ،ولكن ترتيب علد العم يات املنفذة ةاستخلامها
هو كاآليب :دير اليور ثم درعا ثم الح كة .وخالل الفترة املحلدة حلثت  213عم ية استخلم يها
إطالق النار .وكان توزيع العم يات ح ب املحا ظة فما في (جلول  .)1ةينما كان علد الضحايا نتيجة
إطالق النار هو :ع كر  ،188 :ملمب .191 :وفما يالحظ تننط عم يات إطالق النار في درعا سفثر
من املحا ظات األخرى .وتضمنت ت ك العم يات  5عم يات قنص 4 ،منها في درعا وواحلة في دير
اليور كان ضحيتها  3ع كري ن وملني ن.
فما تم استخلام املفخخات ةس  39عم ية ،وكان علد الضحايا نتيجة استخلم املفخخات هو:
ع كر  ،66 :ملمب .151 :فما استخلمت القنل ة اليلوية ةس  9عم يات ،وكان علد الضحايا نتيجة
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استخلم القناةر اليلوية هو :ع كر  ،6 :ملمب .50 :سما العم يات التي تمت من خالل "ال غم" قل
كانت  ،25وعلد الضحايا :ع كر .23:
ً
ولحظ التقرير سنه تم استخلام ال م في عم ية واحلة في درعا ضل عناصر كانوا ساةقا في صفوف
املعارضة وراح ضحيتها  3من امللني ن ،وسن هناك استخلام ل الح األةيض في عم ية واحلة مع
استخلام إطالق النار في درعا ،وكان علد الضحايا  2من الع كري ن.
العمليات حسب الوسيلة املستخدمة
املحافظة

االغتياالت

التفجيرات

عبوة

إطالق
نار

مفخخة

قنبلة
يدوية

لغم

سم

سالح
أبيض

الحسكة

24

26

13

9

22

3

2

0

0

ديرالزور

123

39

50

72

15

6

21

0

0

درعا

161

7

31

132

2

0

2

1

0

املجموع

308

72

94

213

39

9

25

1

1

 1.4الخالصة التحليلية
يؤفل ت ير ةيانات االغتياالت والتفج رات في املحا ظات املرصودة خالل الفترة املمتلة ما ة ن
(تموزر يوليور  – 2019حييرانر يونيو  )2020إلى حصول  380عم ية ،مق مة ما ة ن  308عم ية
تفج ر و 72عم ية اغتيال ،فما يل ن النكر ( .)16ويعلدت األدوات امل تخلمة في تنفيذ هذ
العم يات ما ة ن إطالق النار في  213عم ية ،والعلوة الناسفة في  94عم ية ،واآللية املفخخة في 39
عم ية ،وال غم في  25عم ية ،والقنل ة اليلوية في  9عم يات ،واالنت ار في عم يت ن ،وال م في عم ية
ً
ً
واحلة( ،النكر  .)17وضمن الفترة املحلدة كان علد الضحايا(1008 )1موزعا ة ن  490ع كريا
ً
و 518ملنيا( ،النكر .)18
فما توزعت العم يات ح ب امل تهلف بها ،كانت  84من هذ العم يات ضل قوات سورية
ً
الليموقراطية ووحلات الحماية الكردية ( ،)SDF/YPGةينما كان النظام ال ور هل ا في 175
ً
ً
ً
عم ية ،و 132ضل سهلاف ملنية تاتعة ل نظام ،و 43هل ا ع كريا ،ةينما كان امللنيون سهلا ا في
 111عم ية .وعم يت ن ضل مي ينيات تاتعة ل نظام ،وعم ية ضل النرطة الع كرية الروسية ،و8

( )1علد الضحايا ينمر القتلى والجرحى.
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عم يات ضل قوات تاتعة إليران (عرف منها الحرس المور  ،2 :حيب هللا ،1 :حيب هللا العراقي،1 :
لوام اللاقر( ،)1 :النكر .)19
ويوضح التقرير سنه تم التعرف إلى الجهات الفاع ة لس  83عم ية ،ةينما ةقيت  297عم ية مجهولة
الفاعر .وتتوزع العم يات الس 83معرو ة الفاعر ما ة ن داعش ،56 :يعتقل ةأنها داعش" ،7 :املقاومة
النعلية( ،16 :)2النظام ال ور  .4 :والحظ التقرير سن شهر سيارر مايور 2020شهل سف ر م لة من
العم يات مقارنة ةاألشهر األخرى تعلد  61عم ية .وكان توزع العم يات على األشهر كالتالي :النصف
المامب من  :2019تموزر يوليو ،41 :آبر سغ طمل ،31 :آي ولر سبتم ر ،23 :ينرين األولر سفتوبر:
 ،29ينرين المامبر نو م ر ،17 :كانون األولر دي م ر ،24 :النصف األول من  :2020كانون المامبر
يناير ،31 :شلاطر راير ،38 :آذارر مارس ،25 :ني انر إةرير ،39 :سيارر مايو ،61 :حييرانر يونيو:
( .21النكر .)20
ةالنظر إلى علد الضحايا كان كاآليب :تموزر يوليو ،132 :آبر سغ طمل ،80 :سي ولر سبتم ر،50 :
ينرين األولر سفتوبر ،74 :ينرين المامبر نو م ر ،146 :كانون األولر دي م ر ،70 :النصف األول
من  ،2020كانون المامبر يناير ،92 :شلاطر راير  ،66آذارر مارس ،49 :م يان ،50 :سيارر مايو:
 ،132حييرانر يونيو ،67 :ما مجموعه  1008ضحية في الفترة املحلدة .ين ر عم ية الرصل سن
م ا ظة درعا كانت سفثر م ا ظة حص ت يها عم يات تعلد 168عم ية 162 ،عم ية في دير اليور،
و 50عم ية في الح كة ،خالل الفترة املحلدة ةالرصل( .النكر  .)21وكان علد الضحايا ح ب
املحا ظة على الن و التالي :دير اليور ،444 :درعا ،343 :الح كة.221 :

( )2املقاومة النعلية لت رير سوريا https://bit.ly/2HNJDTt - https://bit.ly/37Omw61
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تللر الن ب العالية لهذين املؤشرين على علم قلرة الفواعر األمنية من رض الضلط األمني ،فب
منطقة درعا التي ي اول الروس تصليرها فنموذج ل مصالحة إنها است وذت على سعلى م لة
اغتياالت ،وهو ما ين ر إلى سن العم يات األمنية املنفذة إنما كانت ةلوا ع سياسية وممنهجة ،وهو
ما ين ر إلى األجنلة األمنية املتضاربة ل فواعر املت كمة في املنهل العام في درعا ،لوا ع النظام
واإليراني ن موجودة وبقوة هي تطمح لتصفية "رجال املصالحة" الذين انضموا ل في ق الخاممل سو
ً
الذين ال ييالون يننطون ثوريا؛ وبالتالي إن الهلف العام يتممر ةفرض مرافي قوتها فمرافي وحيلة
ةاملنطقة ويعطير "األنموذج الروس ي" .سما التفج رات هي رغم ق ة علدها إال سنها متنوعة الوساار
وهذا يؤشر إلى سنها استمرار ل غاية األمنية ذاتها املتلعة ةالعم يات.
وفي ملينة دير اليور  -التي تتوزع ال يطرة يها ما ة ن النظام واإلدارة الذاتية  -إنها ت تر املرتلة
ً
المانية في علد االغتياالت والتفج رات ،وبالنظر إلى الوساار امل تخلمة والجهات األفثر تأثرا نجل
سن هناك مؤشرات متنامية إلى وجود شلكات اغتيال وتفج ر قادرة على الحرفة ،وسن اللنى األمنية
القاامة غ ر قادرة على ايقاف سيولة هذ العم يات؛ وت مر هذ العم يات مل ات تنظيم اللولة -
داعش .دون سن نق ر احتمالية "األجنلة املتضاربة" ل فواعر املتعلدة التي ترمب لتعطير تعضها
ً
تعضا.
وي رز في ملينة الح كة علد املفخخات والتي تلل على تواجل خاليا ناامة لتنظيم اللولة  -داعش
وشلكات تاتعة إليران والنظام ة كم علد امل تهل ن من قوات سورية الليمقراطية ،وهذا من جهة
ً
مقاة ة ين ر إلى هناشة اللنى التاتعة لإلدارة الذاتية التي ي يطر على مناطق آمنة نوعا ما.
ً
إذا ،ال يمكن اعتلار الليئة التي ي يطر ع يها النظام سو اإلادرة الذاتية في املناطق امللروسة هي ةيئات
آمنة؛ وهناك نر في تقليم نموذج ضلط سمني ،ومرد ذلك سسلاب مرتلطة تعلم ففامة اللنى األمنية
القاامة ،ويعلد الجهات الوصااية ،وتضارب سجنلتها األمنية ة كم اختالف اللوا ع.

 .2مناطق سيطرة المعارضة
يرصل هذا التقرير حوادث االغتيال والتفج رات في مناطق سيطرة املعارضة ال ورية ،خالل الفترة
املمتلة ما ة ن (تموز /يوليو  2019وحتى حزيران /يونيو  ،)2020والتي ة غ علدها  266حادثة
مخ فة  1209ضحية.
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 2.1البيانات الكمية حسب الشهر
في النصف الثاني من عام  ،2019أظهرت عملية رصد وتحليل البيانات لعمليات االغتيال
والتفجيرات الحاصلة في شهر تموز /يوليو سنه شهل  16عم ية ،ة غ علد الضحايا  85ضحية،
ً
ً
موزعا  29ع كر و 56ملمب ،فما يل ن النكر ( .)22وكانت صاار املعارضة املعتللة هل ا لت ك
ً
العم يات ةواقع  12حادثة ،مقاةر  3حوادث استهل ت جهات ملينة ،وسخ را "الفصاار املتطر ة"
ة ادثة وحيلة (النكر .)23

فما توضح الليانات سن  9حوادث نفذت في منطقة عفرين ،يما نفذت  6حوادث في مناطق درع
الفرات ،وحادثة وحيلة في إدلب (النكر  .)24وتوضح الليانات سن سدوات التنفيذ في ت ك العم يات
خالل شهر تموزر يوليو اعتملت ةاللرجة األولى على الط ق النار ةواقع  %25من مجمر الحوادث.
وشك ت الحوادث املنفذة عن طريق العلوة الناسفة م لة ،%37في ح ن ة غت م ب العم يات
املنفذة عن طريق املفخخة  ،%19ومم ها ل عم يات املنفذة عن طريق القنل ة (النكر  ،)25وب ب
الليانات املرصودة إن  14من مجموع العم يات نفذته غر ة عم يات "غضب الييتون" ةينما ةقيت
 4حوادث مجهولة َّ
املن ِفذ (النكر .)26
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أما بالنسبة لشهر آب /أغسطس  2019قل شهل  10حوادث ،سسفرت عن  40ضحية ،منهم 26
ً
ضحية ع كرية مقاةر  14ضحية ملنية (النكر  ،)27وكانت صاار املعارضة املعتللة هل ا لت ك
ً
العم يات ةواقع  5حوادث مقاةر  3حوادث استهل ت جهات ملينة ،وسخ را الفصاار املتطر ة
ةم اولت ن (النكر .)28
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فما توضح الليانات سن م اولت ن نفذتا في منطقة عفرين ،ومم هما في إدلب ،يما نفذت  6حوادث
في مناطق درع الفرات (النكر ،)29وتوضح الليانات سن سدوات التنفيذ في ت ك العم يات خالل شهر
آبر سغ طمل اعتملت ةاللرجة األولى على الط ق النار ةواقع  %50من مجمر الحوادث ،ةينما
شك ت الحوادث املنفذة عن طريق العلوة الناسفة م لة ،%40في ح ن ة غت م ب العم يات املنفذة
عن طريق املفخخة ( %10النكر  ،)30وب ب الليانات املرصودة إن  5من مجموع العم يات
نفذته غر ة عم يات "غضب الييتون" ةينما ةقيت  5حوادث مجهولة املنفذ (النكر .)31
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شهر أيلول /سبتمبر  :2019سج ت  9حوادث سسفرت عن  44ضحية ،منهم  11ضحية ع كرية
ً
مقاةر  33ضحية ملنية (النكر  .)32وكانت صاار املعارضة املعتللة هل ا لت ك العم يات ةواقع
 4حوادث مقاةر  3حوادث استهل ت جهات ملنية .فما استهلف عناصر الجيش التركب ة ادثة
وحيلة ومم ها ل فصاار املتطر ة (النكر .)33
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فما توضح الليانات سن  5حوادث نفذت في منطقة عفرين ،يما نفذت  3حوادث في مناطق درع
الفرات ،وحادثة وحيلة في إدلب (النكر  ،)34وتوضح الليانات سن سدوات التنفيذ في ت ك العم يات
خالل شهر سي ولر سبتم ر اعتملت ةاللرجة األولى على املفخخة ةواقع  %34من مجمر الحوادث،
ةينما شك ت الحوادث املنفذة عن طريق العلوة الناسفة م لة  ،%33في ح ن ة غت م ب العم يات
املنفذة عن طريق الط ق النار  ،%22فما شك ت الحوادث املنفذة عن طريق ال غم األرض ي م لة
( %11النكر  ،)35وب ب الليانات املرصودة إن  4من مجموع العم يات نفذته غر ة عم يات
"غضب الييتون" ،ةينما ةقيت  5حوادث مجهولة املنفذ (النكر .)36
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وتشيرالبيانات أن شهرتشرين األول /أكتوبر 2019شهل  20حادثة ،سسفرت عن  62ضحية ،منهم
ً
 14ضحية ع كرية مقاةر  48ضحية ملنية (النكر  ،)37وكانت الجهات امللنية هل ا لت ك
ً
العم يات ةواقع  12حادثة مقاةر  6حوادث استهل ت الفصاار املعتللة ،وسخ را الفصاار املتطر ة
ةم اولت ن (النكر .)38

فما توضح الليانات سن  9حوادث نفذت في منطقة درع الفرات ،يما نفذت  4حوادث في إدلب،
ومم ها في منطقة "نلع ال الم" ،يما سج ت  3حوادث في منطقة عفرين (النكر ،)39وتوضح
الليانات سن سدوات التنفيذ في ت ك العم يات خالل شهر ينرين األولر سفتوبر اعتملت ةالت او
على املفخخات والعلوة الناسفة ةواقع  %35لكر منهم ،ةينما شك ت الحوادث املنفذة عن طريق
الط ق النار م لة  ،%15في ح ن ة غت م ب العم يات املنفذة عن طريق ال غم األرض ي  ،%10و%5
ل عم يات املنفذة عن طريق القنل ة (النكر  ،)40وب ب الليانات املرصودة إن  15من مجموع
العم يات ةقيت مجهولة املنفذ ،في ح ن نفذت غر ة عم يات "غضب الييتون"  4حوادث ،ةينما
نفذت حادثة وحيلة عن طريق مخ فات "وحلات حماية النعب (( ")YPGالنكر .)41
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وخالل شهر تشرين الثاني /نوفمبر  2019تمت  39حادثة ،سسفرت عن  234ضحية ،منهم 29
ً
ً
ع كريا مقاةر  205ملمب (النكر  .)42وكانت جهات ملنية هل ا لت ك العم يات ةواقع  26حادثة
مقاةر  8حوادث استهل ت الفصاار املعتللة ،في ح ن ةقيت  3حوادث مجهولة الجهة امل تهل ة،
ً
وسخ را حادثة استهل ت الفصاار املتطر ة ،وحادثة استهل ت الجيش التركب (النكر .)43
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فما توضح الليانات سن  17حادثة نفذت في منطقة درع الفرات ،يما نفذت  6حوادث في منطقة
عفرين ،فما نفذت  10حوادث في مناطق "نلع ال الم" ،في ح ن نفذت  3حوادث في إدلب ،ومم هم في
مناطق سيطرة "هيئة ت رير النام" في ريف ح ب (النكر ،)44وتوضح الليانات سن سدوات التنفيذ
في ت ك العم يات خالل شهر ينرين المامبر نو م ر اعتملت ةاللرجة األولى على العلوة الناسفة
ةواقع  %36من مجمر الحوادث ،ةينما شك ت الحوادث املنفذة عن طريق املفخخة م لة  ،%28في
ً
ح ن ة غت م ب العم يات املنفذة عن طريق الط ق النار  ،%26وسخ را عن طريق ال غم األرض ي
( %10النكر  ،)45وب ب الليانات املرصودة إن  6من مجموع العم يات نفذته غر ة عم يات
"غضب الييتون" ،في ح ن نفذت  4حوادث عن طريق مخ فات وحلات حماية النعب ( ،)YPGفما
نفذت  3حوادث عن طريق "هيئة ت رير النام" ،وحادثة وحيلة عن طريق خاليا "داعش" ،ةينما
ةقيت  25حادثة مجهولة املنفذ (النكر .)46
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ويبين الرصد أن شهر كانون األول /ديسمبر  2019شهل  18حادثة ،سسفرت عن 115ضحية ،منهم
ً
 29ضحية ع كرية مقاةر  86ضحية ملنية (النكر  ،)47وكانت الجهات امللنية هل ا لت ك
العم يات ةواقع  11حادثة مقاةر  4حوادث استهل ت صاار املعارضة املعتللة ،فما استهلف
عناصر الجيش التركب ة ادثة وحيلة ومم ها ل فصاار املتطر ة ،إضا ة لوجود حادثة وحيلة
مجهولة الجهة امل تهل ة (النكر .)48
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فما توضح الليانات سن  7حوادث نفذت في منطقة "نلع ال الم" ،يما نفذت  6حوادث في مناطق
درع الفرات ،و 3حوادث في إدلب ،فما نفذت حادثة وحيلة في عفرين ،ومم ها في مناطق "هيئة ت رير
النام" ةريف ح ب (النكر  ،)49وتوضح الليانات سن سدوات التنفيذ في ت ك العم يات خالل شهر
كانون األولر دي م ر اعتملت ةاللرجة األولى على املفخخة ةواقع  %56من مجمر الحوادث.
وشك ت الحوادث املنفذة عن طريق العلوة الناسفة م لة  ،%22في ح ن ة غت م ب العم يات
املنفذة عن طريق الط ق النار وال غم األرض ي م لة  %11لكر منهما (النكر  ،)50وب ب الليانات
املرصودة إن جميع العم يات ةقيت مجهولة املنفذ ةاستثنام حادثة وحيلة نفذتها غر ة عم يات
"غضب الييتون" (النكر .)51
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ّ
فتوضح عملية رصد البيانات لعمليات االغتيال والتفجيرات
أما في النصف االول من عام ،2020
الحاصلة في شهركانون الثاني /يناير سنه شهل  24حادثة ،سسفرت عن  93ضحية ،منهم  27ضحية
ً
ع كرية مقاةر  66ضحية ملنية (النكر  .)52وكانت الجهات امللنية هل ا لت ك العم يات ةواقع
ً
16حادثة ،مقاةر  7حوادث استهل ت الفصاار املعتللة ،وسخ را الجيش التركب تم استهلا ه في
حادثة وحيلة (النكر .)53
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فما توضح الليانات سن  9حوادث نفذت في منطقة درع الفرات ،يما نفذت حادثة وحيلة في إدلب،
و 3حوادث في مناطق سيطرة "هيئة ت رير النام" في ريف ح ب ،و 8حوادث في منطقة "نلع ال الم"،
يما سج ت  3حوادث في منطقة عفرين (النكر ،)54وتوضح الليانات سن سدوات التنفيذ في ت ك
العم يات خالل شهر كانون المامبر يناير اعتملت على الط ق النار ةواقع  ،%37في ح ن ة غت
م لة العم يات املنفذة عن طريق املفخخات  ،%25ةينما ي اوت الحوادث املنفذة عن طريق ال غم
األرض ي والقنل ة ةما م بته  ،%13و %12ل عم يات املنفذة عن طريق العلوة الناسفة (النكر ،)55
وب ب الليانات املرصودة إن  18حادثة من مجموع العم يات ةقيت مجهولة املنفذ ،في ح ن
نفذت غر ة عم يات "غضب الييتون"  3حوادث ،ةينما ن ِفذت  3حوادث عن طريق وحلات حماية
النعب (( )YPGالنكر .)65
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سجل شهر شباط /فبراير  14 :2020حادثة ،سسفرت عن  70ضحية ،منهم 15ضحية ع كرية
ً
مقاةر  55ضحية ملنية (النكر  ،)57وكانت الجهات امللنية هل ا لت ك العم يات ةواقع  8حوادث
مقاةر م اولت ن استهل ت الفصاار املعتللة ،في ح ن ةقيت  3حوادث مجهولة الجهة امل تهل ة،
ً
وسخ را الجيش التركب ة ادثة وحيلة (النكر .)58
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فما توضح الليانات سن  5حوادث نفذت في منطقة درع الفرات ،يما نفذت  3حوادث في منطقة
عفرين ،فما نفذت  4حوادث في مناطق "نلع ال الم" ،في ح ن نفذت م اولتان في إدلب (النكر،)59
وتوضح الليانات سن سدوات التنفيذ في ت ك العم يات خالل شهر شلاطر راير اعتملت ةاللرجة
األولى على املفخخة ةواقع  %43من مجمر الحوادث ،ةينما شك ت الحوادث املنفذة عن طريق العلوة
ً
الناسفة م لة  ،%29في ح ن ة غت م ب العم يات املنفذة عن طريق الط ق النار  ،%14وسخ را
عن طريق ال غم األرض ي والقنل ة  %7لكر منهما (النكر  ،)60وب ب الليانات املرصودة إن  3من
مجموع العم يات نفذته غر ة عم يات "غضب الييتون" ،في ح ن نفذت حادثة وحيلة عن طريق
مخ فات قوات األسل ،ةينما ةقيت  10حوادث مجهولة املنفذ (النكر .)61
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شهد شهرآذار /مارس عام  2020وقوع  25حادثة سسفرت عن  71ضحية ،منهم  17ضحية ع كرية
ً
مقاةر  54ضحية ملنية (النكر  ،)62وكانت الفصاار املعتللة هل ا لت ك العم يات ةواقع
13حادثة مقاةر  9حوادث استهل ت الجهات امللنية ،فما ةقيت م اولتان مجهولتا املنفذ ،يما حر
ً
سخ را الجيش التركب ة ادثة وحيلة (النكر .)63

فما توضح الليانات سن  5حوادث نفذت في منطقة درع الفرات ،فما نفذت  5حوادث في إدلب ،ومم ها
في منطقة "نلع ال الم" ،يما سج ت  10حوادث في منطقة عفرين (النكر ،)64وتوضح الليانات
سن سدوات التنفيذ في ت ك العم يات خالل آذارر مارس اعتملت على العلوة الناسفة ةواقع  ،%40في
ح ن ة غت م ب العم يات املنفذة عن طريق املفخخات  ،%28ةينما ة غت الحوادث املنفذة عن
طريق الط ق النار ما م بته  ،%24فما ة غت م لة العم يات املنفذة عن طريق ال غم األرض ي %8
(النكر  ،)65وب ب الليانات املرصودة إن  15حادثة من مجموع العم يات ةقيت مجهولة املنفذ،
في ح ن نفذت غر ة عم يات "غضب الييتون"  10حوادث( .النكر .)66
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وفي شهرنيسان /إبريل من عام  2020وقعت  22حادثة ،سسفرت عن 170ضحية ،منهم  30ضحية
ً
ع كرية مقاةر 140ضحية ملنية (النكر  ،)67وكانت الجهات امللنية هل ا لت ك العم يات ةواقع
 10حوادث مقاةر  7حوادث استهل ت الفصاار املعتللة ،فما ةقيت  3حوادث مجهولة املنفذ ،يما
ً
ح ت سخ را الفصاار املتطر ة ةم اولت ن (النكر .)68
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ً
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فما توضح الليانات سن  5حوادث نفذت في منطقة درع الفرات ،فما نفذت  7حوادث في إدلب ،ومم ها
في منطقة عفرين ،يما سج ت  3حوادث في منطقة "نلع ال الم" (النكر ،)69وتوضح الليانات سن
سدوات التنفيذ في ت ك العم يات خالل ني انر إةرير اعتملت على العلوة الناسفة ةواقع  ،%40في
ح ن ة غت م ب العم يات املنفذة عن طريق املفخخات  ،%28ةينما ة غت الحوادث املنفذة عن
طريق الط ق النار ما م بته  ،%24فما ة غت م لة العم يات املنفذة عن طريق ال غم األرض ي %8
(النكر  ،)70وب ب الليانات املرصودة إن  17حادثة من مجموع العم يات ةقيت مجهولة املنفذ،
في ح ن نفذت غر ة عم يات "غضب الييتون"  3حوادث ،فما نفذت وحلات حماية النعب ()YPG
م اولت ن( .النكر .)71
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يوضح التقريرأن شهرأيار /مايو عام  2020قل شهل  34حادثة سسفرت عن 103ضحية ،منهم 47
ً
ضحية ع كرية مقاةر  56ضحية ملنية (النكر  ،)72وكانت الجهات امللنية هل ا لت ك العم يات
ةواقع 15حادثة مقاةر 12حادثة استهل ت الفصاار املعتللة ،فما ةقيت  4حوادث مجهولة املنفذ،
ً
يما استهل ت الفصاار املتطر ة ةم اولت ن ،وسخ را استهلف الجيش التركب املتواجل ت ورية
ة ادثة وحيلة (النكر .)73
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فما توضح الليانات سن  10حوادث نفذت في منطقة درع الفرات ،فما نفذت  9حوادث في إدلب
وم يطها ،ومم ها في منطقة "نلع ال الم" ،يما سج ت  6حوادث في منطقة عفرين (النكر،)74
وتوضح الليانات سن سدوات التنفيذ في ت ك العم يات خالل سيارر مايو اعتملت على العلوة الناسفة
ةواقع  ،%41في ح ن ة غت م ب العم يات املنفذة عن طريق ال غم األرض ي  ،%29ةينما ة غت
الحوادث املنفذة عن طريق الط ق النار ما م بته  ،%12فما ة غت م لة العم يات املنفذة عن
ً
ً
طريق املفخخة  ،%9وسخ را ة غت م لة العم يات املنفذة عن طريق الطاارة امل رة  %9سيضا
(النكر  ،)75وب ب الليانات املرصودة إن  28حادثة من مجموع العم يات ةقيت مجهولة املنفذ،
في ح ن نفذت غر ة عم يات "غضب الييتون"  6حوادث (النكر .)76
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وشهد شهر حزيران /يونيو من عام  35 2020حادثة ،سسفرت عن 122ضحية ،منهم  45ضحية
ً
ع كرية مقاةر  77ضحية ملنية (النكر  ،)77وكانت الجهات امللنية هل ا لت ك العم يات ةواقع
15حادثة مقاةر 14حادثة استهل ت الفصاار املعتللة ،فما ةقيت  3حوادث مجهولة املنفذ ،يما
استهلف الجيش التركب املتواجل ت ورية ةم اولت ن ،يما استهل ت الفصاار املتطر ة ة ادثة
وحيلة (النكر .)78

توضح الليانات سن  11حادثة نفذت في منطقة درع الفرات ،فما نفذت  10حوادث في إدلب
وم يطها ،يما ة غ مجموع العم يات في منطقة "نلع ال الم"  8حوادث ،ةينما سج ت  6حوادث في
منطقة عفرين (النكر ،)79وتوضح الليانات سن سدوات التنفيذ في ت ك العم يات خالل حييرانر
يونيو اعتملت على العلوة الناسفة ةواقع  ،%31في ح ن ة غت م ب العم يات املنفذة عن طريق
الط ق النار  ،%23والن لة ذاتها ة غت في استخلام املفخخة ،فما ة غت م لة استخلام القنل ة
ً
اليلوية  ،%11يما ة غت م لة العم يات املنفذة عن طريق الطاارة امل رة  ،%9وسخ را حر ال غم
األرض ي ةواقع ( %3النكر  ،)80وب ب الليانات املرصودة إن  22حادثة من مجموع العم يات
ةقيت مجهولة املنفذ ،في ح ن نفذت غر ة عم يات "غضب الييتون"  6حوادث ،فما تل ن الليانات
املرصودة خالل شهر حييرانر يونيو مناط خاليا داعش نفذت  3حوادث ،فما نفذ الت الف
ً
اللولي م اولت ن ،ومم هم عم يات نفذت عن طريق مخ فات قوات األسل سيضا (النكر .)81
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ً
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 2.2البيانات الكمية حسب املحافظة
ً
أوال :محافظة حلب :من خالل الليانات املرصودة ،يتضح سن علد حوادث االغتياالت في م ا ظة
ح ب ة غ  162حادثة خالل سشهر الرصل ،سسفرت عن  737ضحية ،منهم  197ضحية ع كرية
و 540ضحية ملنية ،قل ن ِفذت  77حادثة منها في النصف المامب من عام  ،2019في ح ن ن ِفذت 85
ً
حادثة في النصف األول من عام ( 2020النكر  ،)82وكانت الجهات امللنية هل ا لت ك العم يات في
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 75حادثة ،مقاةر  70حادثة استهل ت الفصاار املعتللة ،ةينما استهلف عناصر الجيش التركب في
 3حوادث ،في ح ن ةقيت  14حادثة مجهولة الجهة امل تهل ة (النكر .)83

ّ
وين ر عم ية ت ير الليانات سن العلوات الناسفة مم ت سفثر األدوات امل تخلمة في ت ك العم يات،
قل اعتملت في  76حادثة على العلوة الناسفة كأداة تنفيذ ،ةينما نفذت  40حادثة ع ر الط ق
النار  ،في ح ن استخلمت املفخخة في  30حادثة ،وال غم في  8حوادث ،ةينما تم استخلام القنل ة
ً
اليلوية في  6حوادث ،وسخ را ح ت الطاارة امل رة ةم اولت ن (النكر  ،)84فما توضح الليانات سن
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 61من مجموع الحوادث نفذته وتلنته غر ة عم يات "غضب الييتون" ،ةينما ةقيت  92حادثة
ً
مجهولة املنفذ ،في ح ن تلنت خاليا داعش  3حوادث ،وسخ را نفذت  3حوادث ع ر هيئة ت رير
النام ،ومم ها لوحلات حماية النعب (( .)YPGانظر النكر )85

ً
ثانيا :محافظة إدلب :من خالل الليانات املرصودة ،يتضح سن علد حوادث االغتياالت والتفج رات
في م ا ظة إدلب وما حولها ة غ  46حادثة خالل سشهر الرصل ،سسفرت عن  96ضحية ،منهم 43
ضحية ع كرية و 53ضحية ملنية ،قل ن ِفذت  14حادثة في النصف المامب من عام  ،2019في ح ن
ن ِفذت  32حادثة في النصف األول من عام ( 2020النكر ،)86وقل استهل ت الجهات امللنية في 18
حادثة ،فما تم استهلاف الفصاار املتطر ة في  13حادثة ،والفصاار املعتللة في  10حوادث،
واستهلف عناصر الجيش التركب املتواجل في املنطقة ةس 3حوادث ،في ح ن ةقيت م اولتان مجهولتا
الجهة امل تهل ة (النكر .)87
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ةالن لة ألدوات التنفيذ ،قل اعتملت عم يات االغتيال امل ّنفذة في م ا ظة إدلب على الط ق النار
في  15حادثة ،والعلوة الناسفة في  13حادثة ،يما استخلمت القنل ة في  6حوادث ،وال غم األرض ي
في  5حوادث ،في ح ن تم استخلام املفخخة في  3حوادث ،والطاارة امل رة في  4حوادث .سما ةالن لة
للجهة التي تقف ورام ت ك العم يات ،قل نفذ الت الف اللولي م اولت ن ،وقوات األسل  3حوادث،
وقل تلنت خاليا داعش حادثة وحيلة ،يما ةقيت  40حادثة مجهولة الجهة املنفذة.
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ً
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ً
ثالثا :مناطق "نبع السالم" /محافظة الحسكة :ة غت
حوادث االغتياالت والتفج رات في مناطق سيطرة
املعارضة تعل عم ية "نلع ال الم" ضمن م ا ظة
الح كة  28حادثة خالل سشهر الرصل ،سسفرت عن
 170ضحية ،منهم  49ضحية ع كرية و 121ضحية
ملنية ،قل ن ِفذت  12حادثة في النصف المامب من عام
 ،2019في ح ن ن ِفذت  16حادثة في النصف األول من
عام  .2020واستهل ت الجهات امللنية في  18حادثة،
فما تم استهلاف الفصاار املعتللة في  7حوادث،
واستهلف عناصر الجيش التركب املتواجل في املنطقة ةس3
حوادث (النكر  .)88وبالن لة ألدوات التنفيذ ،قل
اعتملت عم يات االغتيال امل ّنفذة في م ا ظة الح كة على املفخخة في  18حادثة ،وال غم األرض ي
في  8حوادث ،فما استخلمت العلوة الناسفة في م اولت ن .سما ةالن لة للجهة التي تقف ورام ت ك
العم يات ،قل نفذت وحلات حماية النعب ( 4 )YPGحوادث ،فما تلنت غر ة عم يات "غضب
الييتون" حادثة وحيلة ،يما ةقيت  23حادثة مجهولة الجهة املنفذة.
ً
رابعا :مناطق "نبع السالم"  /محافظة الرقة :لقل ة غ
علد حوادث االغتياالت والتفج رات في هذ املناطق في
م ا ظة الرقة  30حادثة خالل سشهر الرصل ،سسفرت
عن  206ضحية ،منهم  30ضحية ع كرية و176
ضحية ملنية ،وي اوت العم يات املنفذة في النصف
المامب من عام  2019والنصف األول من عام 2020
ةس 15حادثة لكر نصف ،وقل استهل ت الجهات امللنية
في  20حادثة ،فما تم استهلاف الفصاار املعتللة في 7
حوادث ،يما ةقيت  3حوادث مجهولة الجهة
امل تهل ة (النكر  .)89وبالن لة ألدوات التنفيذ،
قل اعتملت عم يات االغتيال امل ّنفذة في م ا ظة
الرقة على املفخخة في  18حادثة ،وال غم األرض ي في  7حوادث ،فما استخلمت العلوة الناسفة في
م اولت ن ،ومم ها ل ط ق النار  ،يما تم استخلام القنل ة اليلوية مرة واحلة ،سما ةالن لة للجهة
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التي تقف ورام ت ك العم يات ،قل نفذت وحلات حماية النعب ( 3 )YPGحوادث ،فما تلنت غر ة
عم يات "غضب الييتون" حادثة وحيلة ،يما ةقيت  26حادثة مجهولة الجهة املنفذة.
 2.3البيانات الكمية حسب الوسيلة املستخدمة
ّ
توضح عم ية رصل وت ير الليانات في مناطق املعارضة ،سن ت ك املناطق شهلت  93حادثة اغتيال
وتفج ر استخلمت بها العلوة الناسفة كأداة تنفيذ ،وخ فت ما مجموعه  234ضحية ،وراح ضحية
العلوات الناسفة  41ضحية ع كرية ،و 193ضحية ملنية ،واستهل ت العم يات املنفذة ع ر
العلوة الناسفة في  41حادثة من مجموعها الجهات امللنية ،يما استهل ت الفصاار املعتللة في 34
حادثة ،و 3حوادث ضل الفصاار املتطر ة ،و 3حوادث ضل عناصر الجيش التركب ،فما ةقيت 12
حادثة مجهولة الجهة امل تهل ة .ةينما ة غت حوادث االغتيال والتفج ر املنفذة ع ر الط ق النار
خالل سشهر الرصل  57حادثة ،خ فت  67ضحية 54 ،ضحية منهم ع كرية و 13ضحية ملنية،
ً
وكانت الفصاار املعتللة هل ا لت ك العم يات في  34حادثة ،مقاةر  17حادثة استهل ت الجهات
امللنية ،و 6حوادث استهل ت الفصاار املتطر ة ،وتلنت غر ة عم يات "غضب الييتون"  18حادثة
من مجموع الحوادث ،يما نفذ كر من هيئة ت رير النام وخاليا داعش  3حوادث لكر منهم ،وقل
ةقيت  33حادثة مجهولة الجهة املنفذة.
من خالل ت ير الليانات حول استخلام املفخخة في تنفيذ عم يات االغتيال والتفج ر تل ن
استخلام املفخخة في  69حادثة خالل سشهر الرصل ،سسفرت ةمجموعها عن  671من الضحايا،
ً
 567منهم ضحايا ملني ن مقاةر  104ضحايا ع كري ن .وكانت الجهات امللنية هل ا لت ك الحوادث
في  44حادثة ،يما استهل ت الفصاار املعتللة عن طريق املفخخة في 17حادثة ،في ح ن استهلف
ّ
عناصر الجيش التركب ةم اولت ن ،وبقيت  6حوادث مجهولة الجهة امل تهل ة .وتلنت غر ة عم يات
"غضب الييتون"  14حادثة من مجموع الحوادث ،يما نفذت وحلات حماية النعب ()YPG
حادثت ن ،في ح ن ةقيت  53حادثة مجهولة الجهة املنفذة.
وشهلت ت ك املناطق  13حادثة اغتيال وتفج ر استخلمت بها القنل ة كأداة تنفيذ ،وخ فت ما
مجموعه  34ضحية ،وراح منهم  10ضحايا ع كري ن ،و 24ضحية ملنية ،واستهل ت  3حوادث
من مجموعها الفصاار املعتللة ،يما استهل ت الجهات امللنية في  8حوادث ،والفصاار املتطر ة
ةم اولت ن ،وتل ن عم ية الرصل تلني غر ة عم يات غضب الييتون لسم اولت ن منهم ،فما نفذت
قوات األسل  3حوادث ،يما ةقيت  8حوادث مجهولة املنفذ .ةينما وقعت  28حادثة اغتيال وتفج ر
استخلم بها ال غم كأداة تنفيذ ،وخ فت ما مجموعه  58ضحية ،وراح منهم  25ضحية ع كرية،
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و 33ضحية ملنية ،واستهل ت  5حوادث من مجموعها الفصاار املعتللة ،يما استهل ت الجهات
امللنية في  19حادثة ،وعناصر الجيش التركب ةس 4حوادث ،وتل ن عم ية الرصل تلني غر ة عم يات
غضب الييتون لسم اولت ن منهم ،فما نفذت وحلات حماية النعب ( 7 )YPGحوادث ،يما ةقيت
 19حادثة مجهولة املنفذ .والجلير ةالذفر سن ت ك املناطق شهلت  6حوادث استخلمت بها الطاارة
امل رة كأداة تنفيذ ،وخ فت ما مجموعه  15ضحية ،وراح منهم  9ضحايا ع كري ن ،و 6ضحايا
ملني ن ،واستهل ت م اولتان من مجموعها الفصاار املتطر ة ومم هم للجهات امللنية ،يما
استهل ت الفصاار املعتللة في حادثة وحيلة ،وفذلك ةقيت حادثة وحيلة مجهولة الجهة
امل تهل ة ،وتل ن عم ية الرصل تنفيذ الت الف اللولي لسم اولت ن منهم ،يما ةقيت  4حوادث
مجهولة الجهة املنفذة.
املحافظة

عبوة ناسفة

طلق ناري

مفخخة

قنبلة

لغم

طائرة مسيرة

حلب

67

40

30

6

8

2

ادلب

13

15

3

6

5

4

الرقة

2

2

18

1

7

0

الحسكة (نبع السالم)

2

0

18

0

8

0

املجموع

93

57

69

13

28

6

جلول رقم  2يوضح توزع العم يات على املحا ظات ح ب الوسي ة امل تخلمة

 2.4الخالصة التحليلية
توزعت ضحايا حوادث االغتيال والتفج رات تعل ت ير ةيانات مناطق سيطرة املعارضة التي تم
رصلها على الن و التالي 890 ،ضحية ملنية مقاةر  319ضحية ع كرية .و ّ
توضح عم ية الرصل في
مخت ف املناطق املرصودة لتلني غر ة عم يات "غضب الييتون) 63 " )3حادثة من مجموع الحوادث
ّ
املنفذة ،في ح ن تلنى تنظيم داعش تنفيذ  4حوادث من مجموع الحوادث املرصودة ،وب ب
الليانات املرصودة ،إن الن لة األف ر من العم يات وقعت في شهر ينرين المامبر نو م ر من عام
ً
 2019يما حر شهر حييرانر يونيو  2020ثانيا ،وكان شهر سي ولر سبتم ر يتضمن الن لة األقر
من حوادث االغتيال والتفج ر.
ّ
الرسمية ،مجموعة من شلاب وشاةات عفرين ،ويعتقل ةأنها
( )3غر ة عم يات "غضب الييتون" :وهي ة ب توصيفها لنف ها على معر اتها
تتلع لوحلات الحماية النعلية التاتعة لحيب االت اد الليمقراطب  ،PYDتقوم ةاغتيال املقات ن األتراك املتواجلين في املنطقة،
ةاإلضا ة إلى املقات ن املح ي ن امللعوم ن من ترفيا ،لالطالع والتعرف سفثر إلى هذ املجموعة راجع الراةط التالي:
http://www.xzeytune.com
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ّ
وسوضحت عم ية الرصل في مخت ف املناطق ،استخلام سدوات متعلدة لتنفيذ االغتياالت ،نفذت
 93حادثة عن طريق العلوات الناسفة ،ةينما ّ
سج ت عم ية الرصل استخلام املفخخة في 69
حادثة ،في ح ن ن ّفذت  57حادثة عن طريق الط ق النار  ،مقاةر  28حادثة ع ر ال غم األرض ي ،و13
حادثة ع ر القنل ة ،و 6حوادث ع ر الطاارة امل رة.
ةالن لة للجهة امل تهل ةّ ،
توضح عم ية الرصل لجميع املناطق استهلاف الجهات امللنية ةس131
حادثة ،ةينما استهل ت الفصاار املعتللة في  94حادثة ،في ح ن استهل ت الفصاار املتطر ة في 13
حادثة ،فما استهلف عناصر من الجيش التركب املتواجل في سورية في  9حوادث ،في ح ن ةقيت 19
حادثة مجهولة الجهة امل تهل ة .وتظهر عم ية الرصل في إدلب وم يطها ،سن ةنك األهلاف لعم يات
االغتيال لم يعل يقتصر على الفصاار املتطر ة والجهات امللنية ،وإنما ةات ينمر الجنود األتراك
املتواجلين في املنطقة ،تعل يسجير حوادث الستهلا هم .وين ر ت ير الليانات الخاص ةمناطق
"درع الفرات" وعفرين ،إلى مناط غر ة عم يات "غضب الييتون " ،والتي تتصلر تنفيذ عم يات
االغتيال وتبنيها في مناطق سيطرة "الجيش الوطني".
تللر الليانات سعال على اي اع الخرق األمني ،مقاةر تراجع قلرة القوى امل يطرة على ضلط
االستقرار وتضييق حجم هذا الخرق .ةاملقاةر ،ين ر طليعة ت ك العم يات واألدوات امل تخلمة في
تنفيذها؛ إلى سن سغ بها لم تكن عنوااية سو اعتلاطية ةقلر ما تللو عمليات مدروسة ومخططة
ً
مسبقا .ولم تقتصر ت ك العم يات على عناصر "الجيش الوطني" قط ،وإنما طالت كوادر إدارية
ً
من عناصر النرطة ،إضا ة ألعضام مجالمل م ّية .قل يللو االختراق طليعيا في ظر سألي العليل
من األطراف والجهات إلى زعيعة األمن واالستقرار وتقاطع مصالحها في ذلك ،ف يب االت اد
الليمقراطب " "PYDالذ ما تيال خاليا منطة في املنطقة ويعل الكوادر اإلدارية والع كرية
ً
ً
وال ياسية ال ورية امتلادا ل نفوذ التركب وبالتالي "سهلا ا منروعة" .إضا ة ل نظام الذ ي ألى
إلى زعيعة سمن املنطقة وإ نال س نموذج سمنيرحوف ي يها ،ويتقاطع مع " "PYDفي مضايقة الوجود
ً
التركب ضمن ت ك املناطق .ولعر جيما من عم يات االغتيال وطليعة سداة التنفيذ والجهات امل تهل ة
ين ر إلى ذلك.
إال سن علد الضحايا الكل ر في امللني ن يللر على سن الغاية الراي ة للجهات املنفذة ترمب إلى ضرب
مؤشرات االستقرار في ت ك املنطقة ووضع عراقير في م رة التعافي الذ تن و مناطق املعارضة
ةاتجاهه؛ وهذا من جهة مقاة ة ال يعفب اللنى األمنية هناك من م ؤولياتها وتكنف حجم الهناشة
ً
ً
التي ينهلها وظيفيا وبنيويا.

-58-

ثاني ا :مؤشرا االعتقال واالختطاف
يما يلي رصل ملؤشر االعتقال واالختطاف في ملن جاسم ودوما واللوفمال والرقة ةاإلضا ة إلى
مناطق سيطرة املعارضة خالل الفترة املمتلة من ةلاية شهر ينرين األولر سفتوبر  2019حتى نهاية
شهر آذارر مارس لعام .2020

 .1مدن :جاسم ودوما والبوكمال والرقة
 1.1البيانات الكمية حسب الجهة املنفذة
ة غ علد العم يات املنفذة  73ح ب نوع الفاعر ،منها  19تم تنفيذها من قلر اع ن م ي ن و23
من قلر اع ن سجانب .وكان توزع العم يات ح ب الفاع ن األجانب كالتالي :قوات الل اع املحلي:
 ،6النرطة الع كرية الروسية ،5 :ال وام  ،1 :313حيب هللا ،2 :داعش .9 :ةالن لة لتوزع
ً
امل تهل ن والضحايا على الفاع ن كان كالتالي :قوات الل اع املحلي 40 :شخصا ،النرطة
ً
الع كرية الروسية ،67 :ال وام  ،8 :313حيب هللا ،11 :داعش 56 :شخصا .انظر النكر (.)90

وكان توزع العم يات على الفاع ن املح ي ن :األمن الع كر  6 :واملخاةرات الجوية( 2 :كانتا
ةاالشتراك مع األمن الع كر ) 7 :YPG/SDF ،عم يات ،األسايش  ،1:األمن الجنائب ،2 :األمن
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ال ياس ي ،1 :الل اع الوطني ،1 :رع الخطيب .1 :وبالن لة لتوزع امل تهل ن على الفاع ن كان
ً
ً
كالتالي :األمن الع كر  42 :شخصا من ضمنهم  16شخصا كانوا ةاإلشراك مع املخاةرات الجوية،
ً
األمن ال ياس ي 17 :شخصا ،31 :YPG/SDF ،األسايش ،5 :األمن الجنائب ،13 :الل اع الوطني،2 :
رع الخطيب (مخاةرات عامة) .7 :انظر النكر (.)91

ويظهر الجلول رقم  3قاامة ةأسمام الفاع ن املح ي ن واألجانب وسمافن تواجلهم (الفاع ون
املذكورون في الجلول هم الفاع ون امل يطرون والفاع ون في سمافن الرصل):
فاعلون محليون

فاعلون أجانب
اسم الفاعل

أماكن التواجد

اسم الفاعل

أماكن التواجد

الشرطة العسكرية
الروسية

اللو فمال  -دوما

األمن العسكري

جاسم  -اللوفمال  -دوما

حزب هللا

دوما

األمن الجنائي

جاسم  -دوما

حزب هللا النجباء العراقي

اللو فمال

الفيلق الخامس

جاسم

اللواء 313

جاسم

دفاع وطني

جاسم

ميليشيات إيرانية

اللو فمال

األمن السياس ي

دوما

داعش

اللو فمال – الرقة

الحرس الجمهوري

دوما

الفاطميون

اللو فمال

فرع الخطيب

دوما

الزينبيون

اللو فمال

املخابرات الجوية

دوما
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قوات الدفاع املحلي

اللو فمال

YPG/SDF

الرقة

القوة 313

اللو فمال

األسايش

الرقة

لواء الباقر

اللو فمال

---

---

لواء سيد الشهداء

اللو فمال

---

---

جلول رقم  :3سسمام الفاع ن املح ي ن واألجانب وسمافن تواجلهم

 2.1البيانات الكمية حسب الجهة املنفذة
ً
بالنسبة لالعتقاالت :قل ة غت  34عم ية اعتقال ،كان علد امل تهل ن يها  249شخصا موزع ن
فما يلي :املصالحات ،109 :امللنيون ،116 :الع كريون ،10 :قوات د اع م لي .14 :ةينما كان توزع
الفاع ن لت ك العم يات كالتالي :قوات الل اع املحلي ةس 6عم يات ،YPG/SDF: 7 ،األسايش ،1:األمن
الجنائب ،2 :األمن الع كر ( 6:من ضمنها عم يتان ةالتعاون مع املخاةرات الجوية ،)2 :األمن
ال ياس ي ،1 :النرطة الع كرية الروسية ،5 :ال وام  ،1 :313حيب هللا ،2 :رع الخطيب ،1 :اع ون
مجهولون ،2 :واحلة منهم من قلر قوة سمنية مجهولة .وكان توزع ع ميات االعتقال على سشهر الرصل
كالتالي :ينرين األولر سفتوبر 9 :ينرين المامبر نو م ر ،4 :كانون األولر دي م ر ،4 :كانون المامبر
يناير ،5 :شلاطر راير ،6 :آذارر مارس .6 :انظر النكر (.)92
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أما االختطاف :قل كان يعلاد عم ياتها خالل ترة الرصل  39عم ية ،ةينما كان علد امل تهل ن من
ً
ت ك العم يات  139شخصا .كان توزع الفاع ن لت ك العم يات :داعش ،9 :د اع وطني 1 :ةينما ةقيت
ةقية العم يات  29مجهولة الفاعر .وكان توزع عم يات االختطاف على األشهر كالتالي :ينرين األولر
سفتوبر 8 :ينرين المامبر نو م ر ،7 :كانون األولر دي م ر ،8 :كانون المامبر يناير ،5 :شلاطر راير:
 ،6آذارر مارس .5 :انظر النكر (.)93

 3.1البيانات الكمية حسب الفترة الزمنية
لقد سجل التقريرخالل الربع األخيرمن :2019
 في مدينة جاسم  9عم يات (متوزعة ما ة ن  3عم يات اعتقال و 6عم يات اختطاف) .واعتقر
ً
األمن الع كر واألمن الجنائب  29شخصا من عناصر املصالحات .ةينما سجر  19عم ية
ً
اختطاف ،طالت  41ملنيا و 5من الع كري ن جميعهم اختطفوا من قلر جهات مجهولة الهوية.
 أما في مدينة دوما قل تم يسجير  11ع مية ،متوزعة 5 :عم يات اعتقال و 6عم يات اختطاف.
ً
كان علد املعتق ن  37معتقال ،وكان علد امللني ن املعتق ن  6سشخاص ،ةينما كان اللقية
ً
وعلدهم  31شخصا من عناصر املصالحات ،وينمر املجموع  3معتقالت من عاا ة واحلة.
وتوزعت عم يات االعتقال على األشهر ة لوث ثالث عم يات في شهر ينرين األولر سفتوبر،
وعم ية في شهر ينرين المامبر نو م ر ،وواحلة سخرى في كانون األولر دي م ر .كان األمن
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ً
ً
ً
ال ياس ي م ؤوال عن اعتقال  17شخصا ،حيب هللا  11شخصا ،األمن الجنائب  6سشخاص
(عصاةة سرقة) وبقب ثالثة سشخاص(إناث) لم يعرف الجهة امل ؤولة عن اعتقالهم .في املقاةر
ً
كان علد املختطف ن  12مختطفا ،وكان علد امللني ن منهم  ،11تم قتر واحل منهم ،ةاإلضا ة إلى
مختطف ع كر واحل من االحتياط .توزعت العم يات على األشهر المالثة ةالت او تعم يت ن
في كر شهر .ةقيت جميع حاالت االختطاف مجهولة املنفذ ،ولكن تم ربط سربع عم يات منها
تعصاةة تقوم على خطف امللني ن وط ب ليات منهم ،ولكن لم يتم التعرف إلى الجهة األمنية التي
تقوم ة ماية هذ املجموعة.
 وفي مدينة البوكمال قل تم يسجير  11عم ية متوزعة ما ة ن  5عم يات اعتقال و 6عم يات
ً
ً
اختطاف .وكان علد املعتق ن  36معتقال من ضمنهم ثالث إناث 26 .ملنيا قامت ةاعتقالهم قوات
الل اع املحلي ،تم اإل راج عن  4منهم تعل د ع مل غ مع ن ،ةاإلضا ة لإل راج عن شخص كان قل
اعتقر مع مجموعة مكونة من  5سشخاص ةتهمة التهريب مع مناطق  ،YPG/SDFو10ع كري ن
قامت ةاعتقالهم النرطة الع كرية الروسية ةتهمة ال رقة .وتوزعت العم يات على األشهر3 :
عم يات في شهر ينرين األولر سفتوبر ،وعم ية واحلة في ينرين المامبر نو م ر ،وسخرى في كانون
ً
األولر دي م ر .سما ةالن لة لالختطاف قل كان مجموع املختطف ن  55مختطفا ،مق م ن ة ن
ً
ً
 18ملنيا قامت ةاختطا هم جهات مجهولة الهوية ولم يعرف مص رهم ،و 37ع كريا قامت
ةاختطا هم داعش ،وقل تمت تصفيتهم .وتوزعت العم يات على األشهر :عم يتان في ينرين األولر
سفتوبر ،وعم يتان في ينرين المامبر نو م ر ،وعم يتان في كانون األولر دي م ر.
 وبالنسبة ملدينة الرقة قل تم يسجير  9عم يات ،متوزعة 4 :عم يات اعتقال ،و 5عم يات
اختطاف .كان علد املعتق ن  ،19جميعهم من امللني ن ،وتوزعت العم يات على األشهر تعم يت ن
في شهر ينرين األولر سفتوبر ،وعم ية في شهر ينرين المامبر نو م ر ،وعم ية في شهر كانون
األولر دي م ر .وكانت  YPG/SDFهي امل ؤولة عن جميع العم يات .في املقاةر كان علد
ً
املختطف ن هو  11مختطفا ،كان علد امللني ن منهم  ،7واألربعة اللقية من  ،YPG/SDFوقل
توزعت العم يات على األشهر تعم يت ن في شهر ينرين األولر سفتوبر ،وعم ية في شهر ينرين
المامبر نو م ر ،وعم يت ن في شهر كانون األولر دي م ر .وكانت داعش هي امل ؤولة عن عم يت ن
كانتا ضل .YPG/SDF
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أما بالنسبة للربع األول من :2020
 فقد سجلت مدينة جاسم  6عم يات متوزعة ما ة ن  3عم يات اعتقال و 3عم يات اختطاف.
ً
كان علد املعتق ن  15معتقال من املصالحة ،قل تم اعتقالهم من قلر األمن الع كر وال وام
 .313وتوزعت العم يات على األشهر المالثة تعم ية واحلة في كر شهر ،وكان األمن الع كر
ً
م ؤوال عن اعتقال شخص ن ،وال وام  313عن  8سشخاص ،ةينما تم اعتقال  5سشخاص من قلر
قوة سمنية لم يعرف .ةينما كان املختطفون  ،6ثالثة ملني ن وثالثة ع كري ن اثن ن منهم اختطفا
من قلر الل اع الوطني ،سما اللقية اختطفوا من قلر جهات مجهولة الهوية .وتوزعت العم يات
على شهر كانون المامبر يناير تعم ية واحلة ،وشلاطر راير تعم يت ن ،ولم ت لث س عم ية في
شهر آذارر مارس.
 أما مدينة دوما تم يسجير  9عم يات ،متوزعة 5 :عم يات اعتقال و 4عم يات اختطاف .كان
ً
ً
علد املعتق ن  66معتقال ،كان علد امللني ن املعتق ن  19شخصا ،ةينما كان ةقية املعتق ن
وعلدهم  47من عناصر املصالحات .توزعت عم يات االعتقال على األشهر ة لوث عم يت ن في
شهر كانون المامبر يناير ،وعم يت ن في شهر شلاطر راير ،وعم ية واحلة سخرى في شهر آذارر
ً
مارس .كانت النرطة الع كرية الروسية م ؤولة عن اعتقال  43شخصا ،و رع الخطيب 7
ً
سشخاص ،واملخاةرات الجوية ةاالشتراك مع األمن الع كر اعتق ت  16شخصا .في املقاةر كان
علد املختطف ن  ،7جميعهم من امللني ن .وتوزعت العم يات على األشهر المالثة تعم ية واحلة في
شهر كانون المامبر يناير ،وعم ية في شهر شلاطر راير ،وعم يت ن في شهر آذارر مارس .ةقيت
جميع حاالت االختطاف مجهولة املنفذ.
 وبلغت العمليات في مدينة البوكمال  9عم يات ،متوزعة 5 :عم يات اعتقال و 4عم يات
ً
اختطاف .كان علداملعتق ن  30معتقال ،كان علد امللني ن منهم  ،16ةينما كان اللقية وعلدهم
 14من قوات الل اع املحلي .توزعت عم يات االعتقال على األشهر ة لوث عم ية في شهر كانون
المامبر يناير ،وعم يت ن في شهر شلاطر راير ،وعم يت ن في شهر آذارر مارس .كانت قوات الل اع
ً
ً
املحلي م ؤولة عن اعتقال  16شخصا ،والنرطة الع كرية الروسية  14شخصا .في املقاةر كان
ً
ً
علد املختطف ن  ،10متوزع ن 6 :من قوات الل اع املحلي 3 ،من امللني ن ،وشخصا واحلا من
األمن الع كر  .وتوزعت العم يات على األشهر المالثة تعم ية واحلة في شهر كانون المامبر
يناير ،وعم يت ن في شهر شلاطر راير ،وعم ية في شهر آذارر مارس .وكانت داعش م ؤولة عن
عم يتي اختطاف ،األولى لشخص ن من قوات الل اع املحلي والمانية لمالثة سشخاص من امللني ن.
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 وفي الرقة تم يسجير  9عم يات متوزعة 4 :عمالت اعتقال و 5عم يات اختطاف .كان علد
ً
املعتق ن  17معتقال جميعهم من امللني ن .توزعت عم يات االعتقال على األشهر ة لوث عم ية
في شهر كانون المامبر يناير ،وعم ية في شهر شلاطر راير ،وعم يت ن في شهر آذارر مارس .كانت
ً
 YPG/SDFم ؤولة عن اعتقال  12مختطفا ،واألسايش عن  5سشخاص .في املقاةر كان علد
ً
املختطف ن  19مختطفا ،متوزع ن 8 :من  YPG/SDFو 9من امللني ن ،و 2من اإلدارة الذاتية.
وتوزعت العم يات على األشهر المالثة تعم يت ن في شهر كانون المامبر يناير ،وعم ية في شهر
شلاطر راير ،وعم يت ن في شهر آذارر مارس .وكانت داعش م ؤولة عن ثالث عم يات اختطاف.
 4.1رصد البيانات الكمية حسب املدينة
في مدينة جاسم ،وخالل الربعين كان يعلاد العم يات في امللينة هو  15عم ية ،متوزعة  9عم يات
ً
اختطاف و 6عم يات اعتقال وكان علد املعتق ن  44شخصا 31 ،من املصالحات ،و 13من امللني ن.
ً
كان األمن الع كر م ؤوال عن  3عم يات ،وال وام  313عن عم ية واحلة ،واألمن الجنائب عن
ً
عم يةس ،وعم ية لجهة سمنية غ ر معرو ة .كان علد املختطف ن  25مختطفا 17 ،من امللني ن و 8من
ً
الع كري ن .كان الل اع الوطني م ؤوال عن عم ية واحلة .وكان توزع العم يات على األشهر كالتالي:
ينرين األولر سفتوبر ،3 :ينرين المامبر نو م ر ،3 :كانون األولر دي م ر ،3 :كانون المامبر يناير،2 :
شلاطر راير ،3 :آذارر مارس .1 :انظر النكر (.)94

-65-

مؤشرات االستقرار األمني في سورية والعودة اآلمنة :تقييم حاالت نماذجية

أما في مدينة دوما قل ة غ علد العم يات خالل الربع ن  20عم ية ،متوزعة  10عم يات اعتقال
ً
و 10عم يات اختطاف .كان علد املعتق ن  103معتقال 78 ،من املصالحات ،و 25من امللني ن .كان
ً
األمن ال ياس ي م ؤوال عن عم ية واحلة ،وحيب هللا عن عم يت ن ،واألمن الجنائب عن عم ية
واحلة ،و رع الخطيب عن عم ية واحلة ،والنرطة الع كرية الروسية عن عم يت ن ،واملخاةرات
الجوية مع األمن الع كر منترف ن في عم يت ن ،وبقيت عم ية مجهولة الفاعر .كان علد
ً
املختطف ن في الفترة نف ها  19مختطفا 18 ،من امللني ن وع كر واحل .وجميع العم يات مجهولة
الفاعر .وكان توزع العم يات على األشهر كالتالي :ينرين األولر سفتوبر  ،5ينرين المامبر نو م ر:
 ،3كانون األولر دي م ر ،3 :كانون المامبر يناير ،3 :شلاطر راير ،3 :آذارر مارس .3 :انظر النكر
(.)95

وبلغ عدد العمليات في مدينة البو كمال  20عم ية 10 ،عم يات اعتقال و 10عم يات اختطاف.
ً
كان علد املعتق ن  66معتقال 42 ،من امللني ن و 10ع كري ن و 14من قوات الل اع املحلي .وكانت
النرطة الع كرية الروسية م ؤولة عن ثالث عم يات ،و 6قوات الل اع املحلي ،واألمن الع كر
ً
عم ية واحلة .وكان علد املختطف ن في الفترة نف ها  65مختطفا 21 ،من امللني ن و 37من
الع كري ن و 6من قوات الل اع املحلي وشخص من األمن الع كر  .وكانت داعش م ؤولة عن 4
عم يات وبيقت األخرى مجهولة الفاعر .وكان توزع العم يات على األشهر كالتالي :ينرين األولر
سفتوبر ،5 :ينرين المامبر نو م ر ،3 :كانون األول ،3 :كانون المامبر يناير ،2 :شلاطر راير ،4 :آذارر
مارس .3 :انظر النكر (.)96
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وخالل هذين الربع ن ة غ علد العم يات في ملينةالرقة 18عم ية ،منها  8عم يات اعتقال و10
ً
عم يات اختطاف .كان علد املعتق ن  36معتقال جميعهم من امللني ن ،وكانت  YPG/SDFامل ؤولة
ً
عن  7عم يات اعتقال ،واألسايش عم ية واحلة .وعلد املختطف ن في الفترة نف ها  30مختطفا،
امللنيون 12 :YPG/SDF ،16 :ومن اإلدارة الذاتية ،2 :وداعش م ؤولة عن  5عم يات .وكان توزع
العم يات على األشهر كالتالي :ينرين األولر سفتوبر ،4 :ينرين المامبر نو م ر ،2 :كانون األولر
دي م ر ،3 :كانون المامبر يناير ،3 :شلاطر راير ،2 :آذارر مارس .4 :انظر النكر (.)97
 5.1الخالصة التحليلية
ة غ علد عم يات االعتقال واالختطاف في ملن (جاسم ،دوما ،اللوفمال ،الرقة) خالل الفترة املمتلة
ما ة ن (كانون المامبر يناير  2019حتى نهاية آذارر مارس  73 )2020عم ية ،متوزعة ما ة ن  34عم ية
اعتقال و 39عم ية اختطاف:
 كان توزع العم يات على امللن المالثة كالتالي :جاسم ،15 :دوما 20 :اللوفمال ،20 :الرقة.18 :
 يعلدت األطراف املنارفة في تنفيذ هذ العم يات ما ة ن اع ن سجانب في  23عم ية ،و اع ن
م ي ن في 19عم ية ،وبقيت  31عم ية مجهولة الفاعر.
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ً
 ضمن الفترة املحلدة كان علد ضحايا العم يات  388ضحية ،متوزعة ما ة ن 188ملنيا
ً
و109من املصالحات 56 ،ع كريا ،و 12من ،YPG /SDFو 20من الل اع املحلي ،و 2من اإلدارة
ً
ً
الذاتية ،وعنصرا واحلا من األمن الع كر .
 تم التعرف إلى الجهات الفاع ة لس 42عم ية ةينما ةقيت  31عم ية مجهولة الفاعر .وتوزعت
العم يات الس 42معرو ة الفاعر ة ن داعش 9 :عم يات ،7 :YPG/SDF ،الل اع املحلي،6 :
النرطة الع كرية الروسية ،5 :األمن الع كر  6 :و املخاةرات الجوية( 2 :عم يتان من
العم يات كانت ةاالشتراك ما ة ن األمن ال ياس ي واملخاةرات الجوية) ،حيب هللا ،2 :األمن
الجنائب،2 :الل اع الوطني ،1 :األسايش ،1 :رع الخطيب ،1 :ال وام  ،1 :313األمن ال ياس ي.1 :
ً
 ين ر عم ية الرصل سن الفاع ن األجانب قل قاموا من خالل عم ياتهم ةاستهلاف 182 :شخصا
ً
ً
مقاةر  117شخصا من قلر الفاع ن املح ي ن ،وبقب  89شخصا تم استهلا هم من قلر
مجهول ن.
ً ً
ين ر ت ك االحصاايات إلى سن هناك من وبا عاليا من معلالت االعتقاالت واالختطاف في ملينتي دوما
ودرعا؛ ت ك امللن التي استرد النظام سيطرته ع يها و رض نمطه األمني ،وهو ما يوضح غاياته
ال ياسية ورام ت ك العم يات ،وغاياته املتع قة ةترميم الهوة في املوارد البنرية في ةنا األمنية
والع كرية .خاصة إذا سدرفنا سن ضحايا هذ العم يات من عناصر املصالحات؛ دون سن نتجاهر
األدوار التي ت عله ما يات النفع والك ب غ ر املنروع؛ وإذا تضا رت ت ك املعطيات مع يعلد
الجهات الوصااية في ت ك املناطق نلرك صعوبات التعافي األمني وبالتالي صعوبة اتخاذ س قرار مرتلط
ةالعودة الكريمة.

 .2مدينتا جرابلس وعفرين
يرصل هذا التقرير حوادث االختطاف واالعتقال في ملينتي (عفرين وجراة مل) خالل الفترة املمتلة
ما ة ن تشرين األول /أكتوبر 2019حتى آذار /مارس .2020
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 1.2البيانات الكمية حسب الجهة املنفذة
توزعت العم يات الس 169ح ب الجهة املنفذة ما ة ن  4اع ن م ي ن و اعر سجنبي تركب وحيل في
امللينت ن ،إضا ة ل عم يات املنفذة عن طريق جهات مجهولة التلعية .كان توزع العم يات ح ب
الفاع ن املح ي ن كالتالي :صاار الجيش الوطني ،63 :النرطة الع كرية ،27 :قوات سمنية سخرى:
 ،29غر ة عم يات غضب الييتون ،17 :ةينما ةقيت  28حادثة غ ر معرو ة املنفذ (النكر ،)98
ةالن لة لتوزع امل تهل ن على الفاع ن كان كالتالي :صاار الجيش الوطني ،146 :النرطة
الع كرية ،58 :قوات سمنية سخرى ،60 :غر ة عم يات غضب الييتون ،19 :في ح ن استهل ت 60
ضحية من قلر منفذين مجهول ن .سما الفاع ون األجانب يتمم ون تعناصر الجيش التركب وقل
نفذت  5حوادث اعتقال ةالتعاون مع عناصر صاار الجيش الوطني ،جميعها في عفرين ،اعتقر
ً
خاللها  12م تهل ا الرتلاطهم ةالتفج رات.

انظر الجلول سدنا :
فاعلون محليون

فاعلون أجانب
اسم الفاعل

أماكن التواجد

اسم الفاعل

أماكن التواجد

الجيش التركي

عفرين -جراة مل

فصائل الجيش الوطني

عفرين – جراة مل

-

-

-

-

الشرطة العسكرية
قوات أمنية أخرى

عفرين – جراة مل
عفرين – جراة مل

-

-

غرفة عمليات غضب الزيتون

عفرين
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 2.2البيانات الكمية الكلية
ةالن لة لالعتقاالت ،توضح الليانات علدها خالل ترة الرصل ةس 124عم ية ،كان علد امل تهل ن
ً
يها  276شخصا ،نفذت  109منها في عفرين ،ةينما نفذت  15حادثة قط في ملينة جراة مل ،وكان
توزع الفاع ن لت ك العم يات كالتالي :صاار الجيش الوطني ،63 :النرطة الع كرية ،27 :قوات
سمنية سخرى ،29 :ةينما نفذ عناصر الجيش التركب  5حوادث .ومن خالل ت ير الليانات املرصودة
تل ن توزع ع ميات االعتقال على سشهر الرصل كالتالي :تشرين األول /أكتوبر ،15 :تشرين الثاني/
نوفمبر ،18 :كانون األول /ديسمبر ،18 :كانون الثاني /يناير ،28 :شباط /فبراي ،28 :آذار /مارس:
( ،17النكر .)99

سما ةالن لة لالختطاف ،قل ة غ علد عم ياتها خالل األشهر املرصودة في امللينت ن  45حادثة ،نفذت
 23منها في عفرين ،ةينما نفذت  22حادثة قط في ملينة جراة مل ،وب غ علد امل تهل ن من ت ك
ً
العم يات  79شخصا .وين ر الليانات سن غر ة عم يات غضب الييتون نفذت  17حادثة اختطاف
لعناصر من الجيش الوطني ،ةينما ةقيت العم يات الس 28مجهولة الجهة املنفذة ،وكانت تهلف في
عم ياتها لية مالية .ة ب الليانات املرصودة ،إن الن لة األف ر من عم يات االختطاف وقعت
ً
في شهر ينرين المامبر نو م ر ،ل غت  11حادثة ،يما حر شهرا كانون األولر دي م ر والمامب ثانيا
ةس  9حوادث ،يما ة غت الحوادث في شهر شلاطر راير  ،7وفي شهر ينرين األولر سفتوبر 5
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حوادث ،وكان شهر آذارر مارس يتضمن الن لة األقر من حوادث االختطاف ل غت  4حوادث
(النكر .)100

 3.2رصد البيانات حسب الفترة الزمنية
في الربع األخير من  ،2019سج ت ملينة عفرين  60حادثة خالل سشهر الرصل ،سسفرت عن
140ضحية ،قل ن ِفذت 16حادثة منها في شهر ينرين األولر سفتوبر ،في ح ن ن ِفذت  23حادثة في
شهر ينرين المامبر نو م ر ،في ح ن ن ِفذت  21حادثة في شهر كانون األولر دي م ر ،وتوزعت
العم يات ضمن امللينة كالتالي :حاالت االعتقال ،45 :االختطاف 15 :حادثة ،ونفذت صاار الجيش
الوطني  21من مجموع الحوادث ،في ح ن نفذت النرطة الع كرية  10حوادث ،فما نفذت قوات
سمنية سخرى  9حوادث ،في ح ن نفذت غر ة عم يات غضب الييتون  9حوادث ،وعناصر مقربة من
ً
الجيش التركب  5حوادث ،وسخ را ةقيت  6حوادث مجهولة الجهة املنفذة.
سما ملينة جراة مل ،قل وقع يها  16حادثة خالل سشهر الرصل ،سسفرت عن  29ضحية ،ن ِفذت 4
حوادث منها في شهر ينرين األولر سفتوبر ،في ح ن ن ِفذت  6حوادث في شهر ينرين المامبر نو م ر،
ومم ها في شهر كانون األولر دي م ر .نفذت صاار الجيش الوطني  6من مجموع الحوادث ،في ح ن
ةقيت  10حوادث مجهولة الجهة املنفذة .وتوزعت العم يات ضمن امللينة كالتالي :حاالت االعتقال:
 ،6االختطاف 10 :حوادث ،سغ ب حاالت االعتقال في جراة مل كانت ةتهمة املنارفة في تفج رات
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ضربت امللينة ،سما حاالت االختطاف قل كانت تهلف جميعها ل مطاللة ةفلية مالية ،نتيجة سوم
األوضاع االقتصادية في املنطقة.
أما بالنسبة للربع األول من  ،2020فقد سجلت مدينة عفرين  72حادثة خالل سشهر الرصل،
سسفرت عن 122ضحية ،قل ن ِفذت  28حادثة منها في شهر كانون المامبر يناير ،ومم ها في شهر
شلاطر راير ،في ح ن ن ِفذت  16حادثة في شهر آذارر مارس ،وتوزعت العم يات ضمن امللينة
كالتالي :حاالت االعتقال ،64 :االختطاف 8 :حوادث ،نفذت صاار الجيش الوطني  27من مجموع
الحوادث ،في ح ن نفذت النرطة الع كرية  17حادثة ،فما نفذت قوات سمنية سخرى  20حادثة،
ً
وسخ را نفذت غر ة عم يات غضب الييتون  8حوادث.
وفي ملينة جراة مل ،ة غت الحوادث  21حادثة خالل سشهر الرصل ،سسفرت عن  64ضحية ،قل
ن ِفذ  9حوادث منها في شهر كانون المامبر يناير ،في ح ن ن ِفذت  7حوادث في شهر شلاطر راير ،يما
ن ِفذت  5حوادث خالل شهر آذارر مارس .وقل نفذت صاار الجيش الوطني  9من مجموع الحوادث،
في ح ن ةقيت  12حادثة مجهولة الجهة املنفذة .وقل توزعت العم يات ضمن امللينة كالتالي :حاالت
االعتقال ،9 :االختطاف 12 :حادثة.
 4.2البيانات الكمية حسب املدينة
شهلت ملينة عفرين  132حادثة خالل سشهر الرصل،
سسفرت عن 262ضحية ،قل ن ِفذت  16حادثة منها في
شهر ينرين األولر سفتوبر ،فما ن ِفذ  23حادثة في شهر
ينرين المامبر نو م ر ،في ح ن ن ِفذت  21حادثة في شهر
كانون األولر دي م ر ،ةينما نفذت  28حادثة في شهر
كانون المامبر يناير وشلاطر راير  ،2020ةينما ة غت
الحوادث في شهر آذارر مارس  16حادثة .وتوزعت
العم يات ضمن امللينة كالتالي :حاالت االعتقال،109 :
االختطاف 23 :حادثة .ونفذت صاار الجيش الوطني
 48من مجموع الحوادث ،في ح ن نفذت النرطة
الع كرية  27حادثة ،فما نفذت قوات سمنية سخرى 29
حادثة ،في ح ن نفذت غر ة عم يات غضب الييتون  17حادثة ،وعناصر مقربة للجيش التركب 5
ً
حوادث ،وسخ را ةقيت  6حوادث مجهولة الجهة املنفذة (النكر .)101
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سغ ب حاالت االعتقال في عفرين كانت ةتهمة املنارفة في تفج رات ضربت امللينة سو ةتهمة العمر
ً
ساةقا ضمن هيك ية اإلدارة الذاتية عنلما كانت ي يطر على امللينة ،سما حاالت االختطاف قل
كانت تهلف إما ل مطاللة ةفلية مالية نتيجة سوم األوضاع االقتصادية ،سو تقوم غر ة عم يات
غضب الييتون ةتنفيذها ضل عناصر الجيش الوطني املتواجلين في املنطقة.
سما ملينة جراة مل قل ة غت العم يات  37حادثة خالل
سشهر الرصل ،سسفرت عن  93ضحية ،قل ن ِفذت 4
حوادث منها في شهر ينرين األولر سفتوبر ،في ح ن ن ِفذت
 6حوادث في شهر ينرين المامبر نو م ر ،ومم ها في شهر
َ
كانون األولر دي م ر ،في ح ن ن ِفذت  9حوادث في كانون
المامبر يناير ،و 7حوادث في شلاطر راير ،يما نفذت 5
حوادث خالل شهر آذارر مارس .نفذت صاار الجيش
الوطني  15من مجموع الحوادث ،في ح ن ةقيت  22حادثة
مجهولة الجهة املنفذة (النكر  ،)102وتوزعت العم يات
ضمن امللينة كالتالي :حاالت االعتقال ،6 :االختطاف10 :
حوادث ،سغ ب حاالت االعتقال في جراة مل كانت ةتهمة
املنارفة في تفج رات ضربت امللينة ،سما حاالت االختطاف قل كانت تهلف جميعها ل مطاللة ةفلية
مالية نتيجة سوم األوضاع االقتصادية في املنطقة.
 5.2الخالصة التحليلية
َّ
ة غ علد عم يات االختطاف واالعتقال  169حادثة في امللينت ن ،خ فت  355ضحية ،وب غت  37في
جراة مل و132حادثة في ملينة عفرين .توزعت ضحايا حوادث االختطاف واالعتقال تعل ت ير
ةيانات جميع املناطق التي تم رصلها على الن و التالي 93 :ضحية في جراة مل مقاةر  262ضحية في
ملينة عفرين.
تل ن عم ية الرصل ضمن ملينتي عفرين وجراة مل توزع عم يات االختطاف واالعتقال ،قل نفذت
124حادثة اعتقال في امللينت ن من مجموع الحوادث ،في ح ن نفذت  45عم ية خطف من مجموع
الحوادث .فما يتضح يعلد األطراف الفاع ة في تنفيذ هذ العم يات ،كانت في سغ بها تنفذ من قلر
صاار الجيش الوطني ال ور  ،ةينما نفذت تعض العم يات عن طريق املخاةرات الترفية ةالتعاون
مع الجيش الوطني ،وبقب علد من الحوادث مجهولة الجهة املنفذة .ونفذت غر ة عم يات غضب
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الييتون  17عم ية من مجموع العم يات املرصودة ،وكانت جميعها لعناصر تاتعة للجيش الوطني
وذلك بهلف الت قيق معهم ومن ثم تصفيتهم.
ة ب الليانات املرصودة ،إن الن لة األف ر من العم يات وقعت في شهر كانون المامبر يناير من
عام  ،2020تال شهر شلاطر راير ،تال شهر ينرين المامبر نو م ر ،ثم كانون األولر دي م ر ،من
ً
عام  ،2019يما حر شهر آذارر مارس خام ا ،وكان شهر ينرين األولر سفتوبر يتضمن الن لة
األقر من حوادث االعتقال واالختطاف .فما تم التعرف إلى الجهات الفاع ة املنفذة لعم يات
االعتقال لس 141عم ية ،ةينما ةقيت  28عم ية مجهولة الفاعر .وتوزعت العم يات الس  141معرو ة
الفاعر على الن و التالي :صاار الجيش الوطني ،63 :النرطة الع كرية ،27 :قوات سمنية سخرى:
 ،29غر ة عم يات غضب الييتون ،17 :ةينما نفذ عناصر الجيش التركب  5حوادث .سغ بهم ألسلاب
مرتلطة ةالت قيق في التفج رات.
لقل تفاوتت األرقام ة ن عم يات االختطاف واالعتقال في ك تا امللينت ن ،وكانت م لة االعتقاالت سف ر
في ملينة عفرين ةينما ة غت حوادث االختطاف في ملينة جراة مل الن لة األف ر .وين ر عم ية
ً
ً
َ
استهل وا خالل عم ياتهم  283شخصا مقاةر  12شخصا من قلر
الرصل سن الفاع ن املح ي ن
ً
الفاع ن األجانب ،و 60شخصا من قلر مجهول ن .فما اخت فت التهم املوجهة ل معتق ن ،منهم من
ً
اتهم ةامل اهمة تعم يات تفج ر ساةقة ،ومنهم من اتهم ةالعمر ساةقا ضمن مجالمل اإلدارة الذاتية
املح ية ،فما اعتقر تعضهم كونهم قاموا ةأدام "الواجب الذايب" ضمن قوات اإلدارة الذاتية قلر
سيطرة صاار املعارضة على امللينت ن.
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الخالصات العامة والتوصيات
ً
 .1شك ت النماذج املختارة ل رصل في م ا ظات :درعا ودير اليور والح كة نال واضح املعالم
ل نظام من جهة واإلدارة الذاتية من جهة سقر .أرقام التفج رات واالغتياالت جامت عالية
ً
ً
قياسا ل ياق األمني "نظريا" التي يعينه هذ امللن ،إذ تجاوز علد الضحايا عنرة آالف ،وهذ
األرقام هي "نتاج عملي" ل فوض ى األمنية التي يعينها ت ك املناطق جرام يعلد الفواعر وتوزعها
ً
ما ة ن م لي وسجنبي ومي يناو  ،وتضارب األجنلة وتلاينها .وهو ما امعكمل س لا على مؤشر
العودة اآلمنة.
 .2ين ر نتااج ت ير الليانات لحوادث االعتقاالت واالختطاف في ملن جاسم ،ودوما ،واللوفمال،
والرقة خالل ترة الرصل إلى م لة مرتفعة من التلهور في مؤشر االستقرار األمني ،ال سيما في
ظر يعلد الجهات املنفذة والتي تنوعت ما ة ن جهات رسمية ودولية ومي ينيات م ية ،ناهيك
ً ً
عن العم يات التي ةقيت مجهولة املصلر ،مما يجعل مؤشرالعودة اآلمنة مؤشرا هشا ،في ظل
تدهور عوامل الحماية ،وتعدد املرجعيات ،وعدم كفاءة الفواعل األمنية.
 .3تللر حوادث التفج رات واالغتياالت في مناطق سيطرة املعارضة على علم ت ص ن الليئات
املح ية وتفش ي ظاهرة االختراق ،ومما يييل صعوبة املوقف يعلد طرق االستهلاف ووساا ه.
ً
األمر الذ يجعر الت ل األمني امت انا ال يقلر الفنر وسولوية قصوى ،وهذا من شأنه يعطير
مؤشر العودة اآلمنة ،خاصة إذا ربط هذا املؤشر ةاإلعالن اللاام لغر ة "غضب الييتون"
واستمرارها ةالقيام ةت ك العم يات.
 .4و يما يتع ق ة وادث االختطاف واالعتقال في ملينتي (عفرين وجراة مل) ،يللر تلاين األرقام
املسج ة (التي تكثر لصالح ملينة عفرين) على االضطراةات واملخاوف األمنية وعلم تناقصها،
وبالتالي إخفاق الفواعر األمنية ةت قيق األمن العام ،ويللر تنوع املنفذين في مكان ما على
ضعف اإلجرامات املتع قة ة وفمة األمن ،ال سيما في ظر يعلد املرجعيات األمنية ،ويعلد
موجلات االعتقال.
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ويوص ي التقريرباآلتي:
 .1ت ف ز صناع القرار في اللول التي ي تضيف الجئ ن سوري ن على علم الت اهر في سياسات
ً
العودة ،إذ تؤفل املعطيات على تلهور مؤشر العودة اآلمنة ،وسن تفرض على النظام حيما من
النروط القانونية واإلدارية وال ياسية املتع قة ةتو ر ةيئة آمنة تصون حقوق األ راد وت ي
حرفة املجتمع.
 .2استمرار الضغط الذ تمارسه منظمات املجتمع امللمب املعنية ة قوق اإلم ان ملتاتعة م ف
املعتق ن في مناطق النظام ،ود ع الهيئات اللولية ل ضغط على ينمير هذا األمر فنرط م لق
ل عم ية ال ياسية؛ الرتلاطه امللاشر ةمتط لات االستقرار والتماسك االجتمايي.
 .3زيادة م توى التن يق االستخلارايب ة ن الفواعر األمنية املح ية في مناطق املعارضة ،ووضع
جلول زمني إلعادة الهيك ة و ق معيار االحتراف واملهنية ،ةاإلضا ة إلى تلني سياسة ضلط
ال الح ،ونقر القطع واملقرات الع كرية خارج التجمعات ال كنية ،وي يم كا ة الحواجي إلى
النرطة امللنية ،فما يل ع ةاتجا ينكير لجنة ملنية – حكومية ملتاتعة م ف املعتق ن ةمناطق
املعارضة ،ولتقص ي الحقااق في ملينة عفرين.
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