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بحلــول األســبوع األول مــن أبريــل 2018، أعلنــت القــوات الرتكية و فصائــل املعارضة املســلحة املدعومة 
ــاً نهايــة عمليــة غصــن الزيتــون التــي أدت إىل الســيطرة عــىل منطقــة عفريــن، واآلن بعــد مــرور  تركي
أكــرث مــن عامــني عــىل تلــك العمليــة يبــدو أن الوضــع األمنــي يف مناطــق الشــامل الســوري ذات 
النفــوذ الــرتيك ال يــزال بعيــداً عــن االســتقرار عــىل األقــل عــىل املســتوى األمنــي.  إن تحليــل الحــوادث 
األمنيــة1 التــي وقعــت خــالل هــذه األعــوام يزودنــا مبــؤرشات متعــددة تتعلــق بالوضــع األمنــي 

العام.

تحليل قطاع األمن يف مناطق درع الفرات وغصن الزيتون

تركيــــا

خارطة توزع الحوادث األمنية و العسكرية

1 املصدر: مركز بيانات مواقع و أحداث النزاعات املسلحة
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مــن خــالل تحليــل الحــوادث األمنيــة ، لوحظــت املــؤرشات التاليــة يف املناطــق املذكــورة، إن هــذه 
ــرة عــىل قطــاع  املــؤرشات توضــح األمنــاط الرئيســية وترســم االتجاهــات الرئيســية للعوامــل املؤث

األمن يف هذه املناطق استناداً إىل املحددات التالية:

تاريخ األحداث

الفاعلون وأصحاب املصلحة (داخليون وخارجيون)

طريقة وأمناط حصول األحداث

مناطق حصول األحداث

املؤرش األول1

ــًدا يف عــدد األحــداث األمنيــة مــع الزمــن، عــىل الرغــم  تشــهد املناطــق املذكــورة مســتوًى متزاي
ــون،  ــاذ القان ــيل وإنف ــن الداخ ــوات األم ــالل ق ــن خ ــا م ــم إجراؤه ــي ت ــزات الت ــات والتعزي ــن الرتتيب م

وعدم وجود عمليات عسكرية فعلية مع جهات خارجية

املؤرش الثاين2

ــح  ــاب املصال ــة وأصح ــات الفاعل ــل الجه ــن قب ــت م ــي وقع ــة (الت ــداث الداخلي ــار األح ــني اإلعتب ــذ بع باألخ
داخــل هــذه املناطــق) ميكننــا أن نــرى أن االشــتباكات املســلحة ال تــزال األحــداث األكــرث حدوثــا، وعــىل 
ــوادث  ــن ح ــري م ــدد كب ــود ع ــري إىل وج ــذا يش ــإن ه ــط ف ــني فق ــني الداخلي ــن الفاعل ــدث ع ــا نتح ــار أنن اعتب
االقتتــال الداخــيل بــني الجامعــات املســلحة املختلفــة يف هــذه املناطــق. و عــىل الرغــم مــن أن 
ــي  ــش الوطن ــة «الجي ــت مظل ــة تح ــادرة الرتكي ــالل املب ــن خ ــت م ــد أصبح ــات ق ــذه الجامع ــن ه ــد م العدي
الســوري»، إال أن ذلــك مل يقلــل مــن حصــول هــذه الحــوادث ســواء عــىل املســتوى الفــردي أو 
 2020 عــام  مــن  األخــري  الربــع  خــالل  أنــه  أيضــا  املالحــظ  ومــن  الجامعــي.  

والربع األول من عام 2021 كان هناك زيادة ملحوظة يف عدد االشتباكات يف نفس املناطق.

املؤرش الثالث3

مــن الجديــر بالذكــر أن كال مــن الجيــش الوطنــي الســوري والرشطــة الوطنيــة الذيــن مــن املفــرتض أن 
يُســيطروا أو أن يكونــا الفاعلــني األساســيني يف كل مــن الجانــب العســكري وجانــب إنفــاذ القانــون يف 
هــذه املناطــق، ال يــزاالن غــري قادريــن عــىل التعامــل مــع تلــك الواجبــات. و كــام ســبق ذكــره يف 
املــؤرش الثــاين، فــإن االشــتباكات املبــارشة بــني الجامعــات املســلحة املختلفــة يف املنطقــة تشــري 
إىل عــدم وجــود نظــام قضــايئ أو قانــون عســكري واضــح هنــاك ، عــالوة عــىل ذلــك فــإن تحليــل 
عمليــات االعتقــال التــي تــم إجراؤهــا يف هــذه املناطــق يظهــر نشــاطاً طفيفــاً للغايــة لصالــح الرشطــة 
الوطنيــة التــي مــن املفــرتض أن تكــون مســؤولة عــن مثــل هــذه العمليــات عوضــاً عــن الفصائــل و 

الجامعات املسلحة.

تحليل قطاع األمن يف مناطق درع الفرات وغصن الزيتون



مؤرشات قطاع األمن

INFORMAGENE.COM

03

املؤرش الرابع4

ال تــزال عمليــات االغتيــال وهجــامت العبــوات الناســفة مــن األمنــاط الشــائعة للحــوادث املســجلة يف 
هــذه املناطــق، مــام يعكــس الحاجــة إىل بــذل جهــود إضافيــة لرفــع قــدرات و إمكانيــات قــوات إنفــاذ 
القانــون عــىل املســتوى الفــردي و عــىل مســتوى العتــاد و التجهيــزات لتكــون قــادرة عــىل 
التعامــل مــع مثــل هــذه األنــواع مــن الحــوادث و العمليــات. مــن الجديــر بالذكــر أن غالبيــة ضحايــا 
تفجــريات العبــوات الناســفة هــم مــن املدنيــني مــام يشــري إىل أن العديــد مــن هــذه التفجــريات قــد 
أٌعــدت ليــس ضــد أهــداف فرديــة محــددة بــل ضــد األماكــن العامــة حيــث يتواجــد املدنيــون إللحــاق رضر 

كبري و خلق مستوى من عدم االستقرار خاصة عىل جانب األمن الداخيل.

5

املدنيون

القوات الكردية

القوات الرتكية

املعارضة املسلحة

مجموعات غري محددة

الفاعلون األساسيون املؤرش الخامس

الجهــات الخارجيــة تنفذ فقط أقل مــن %15 من إجاميل الحوادث 
املسجلة يف املناطق املذكورة (القوات الكردية %6.5, قوات 
النظام السوري %5 و الجامعات املتطرفة كتنظيم الدولة 2%) 
مجموعــات  و  قــوات  هــم  الرئيســيون  الفاعلــون  بينــام 
املعارضــة املســلحة , القــوات الرتكيــة و الجهــات أو الفاعلــني 

غري املحدديني بحوايل %20 إىل %25 لكل منهم.

املؤرش السادس6

عــىل الرغــم مــن أن العديــد مــن االغتيــاالت والعبــوات الناســفة وحــوادث النهــب والعنــف قــد تــم 
التحقيــق فيهــا واإلعــالن عــن تحديــد فاعليهــا أو املتورطــني فيهــا مــن قبــل الســلطات املحليــة وقــوات 
ــات  ــد جه ــني أو ض ــد مجهول ــجيلها ض ــم تس ــداث ت ــذه األح ــن ه ــن %30 م ــرث م ــون، إال أن أك ــاذ القان إنف

غري محددة ، وهذا ميثل أيًضا مستوًى معيناً من عدم فاعلية قوات إنفاذ القانون املحلية.

تحليل قطاع األمن يف مناطق درع الفرات وغصن الزيتون

املؤرش السابع7

مراكــز املــدن التــي مــن املفــرتض أن تكــون األكــرث اســتقراًرا بســبب الوجــود املركّــز لقــوات إنفــاذ 
القانــون وكذلــك الجهــات الفاعلــة الرئيســية (القــوات املســلحة الرتكيــة والجيــش الوطنــي الســوري 
إضافــة إىل الهيئــات املدنيــة...) هــي األكــرث تعرًضــا للحــوادث، حيــث جــاءت عفريــن يف املرتبــة األوىل 

تليها مدينتي الباب واعزاز.
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تتنــوع الحــوادث األمنيــة و العســكرية يف مناطــق الشــامل تحــت النفــوذ الــرتيك, و تعتــرب االشــتباكات 
املســلحة هــي األعــىل بنســبة تقــارب %35 بينــام يــأيت القصــف املدفعــي و النــريان غري املبــارشة يف 
املرتبة الثانية بنسبة تقدر بحوايل %25 تليها العبوات الناسفة و التفجريات بنسبة تقرتب من %20. بينام 
يالحــظ شــبه غيــاب للقصــف الجــوي الــذي يقتــرص بنســبة كبــرية منــه عــىل غــارات متفرقــة أو غــارات 

تنفذ بواسطة الطائرات بدون طيار. املخطط أدناه يظهر توزع هذه النسب.

تحليل قطاع األمن يف مناطق درع الفرات وغصن الزيتون
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أنواع الحوادث األمنية و العسكرية

عــىل الرغــم مــن أن املناطــق املختلفــة تخضــع تقريبًــا لســيطرة جهــات فاعلــة متشــابهة بنيويــا 
ــة.  ــدن املختلف ــق و امل ــني املناط ــوادث ب ــة للح ــاط مختلف ــود أمن ــظ وج ــن املالح ــه م ــا، إال أن وتنظيمي
كمثــال مدينــة عفريــن هــي األكــرث تســجيال لالشــتباكات املســلحة واســتخدام األســلحة الخفيفــة 
واملتوســطة. و عــىل الرغــم مــن عــدم وجــود جهــات خارجيــة هنــاك، إال أن معظــم هــذه األحــداث يتــم 
تســجيلها بــني األفــراد املســلحني أو الجامعــات املســلحة املختلفــة يف املدينــة. أيضــا مدينــة عفريــن 
هــي مــن بــني املــدن الثــالث األوىل عندمــا يتعلــق األمــر بأعــداد تفجــريات العبــوات الناســفة و االعتقــال، 
ــرات  ــود ثغ ــري إىل وج ــذا يش ــوايئ, و ه ــف العش ــب والعن ــامل النه ــن أع ــة م ــبة مرتفع ــب نس إىل جان
ــاب  ــة الب كبــرية يف قطــاع األمــن الداخــيل واالســتقرار العــام. إىل جانــب مدينــة عفريــن ســجلت مدين
بشــكل أســايس أعــدادا عاليــة مــن عمليــات التفجــري و االغتيــال,  بينــام كان النمــط األكــرث شــيوعا 
ــوات  ــريات بالعب ــلحة و تفج ــتباكات املس ــو االش ــيس ه ــكل رئي ــزاز بش ــة اع ــة يف مدين ــوادث األمني للح

الناسفة.

أمناط الحوادث األمنية
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إىل جانب مدينة عفرين سجلت مدينة الباب بشكل أسايس أعدادا عالية من عمليات التفجري و االغتيال,  
بينام كان النمط األكرث شيوعا للحوادث األمنية يف مدينة اعزاز بشكل رئييس هو االشتباكات املسلحة 

و تفجريات بالعبوات الناسفة.

تحليل قطاع األمن يف مناطق درع الفرات وغصن الزيتون
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أمناط الحوادث األمنية وفق املناطق

كام سبق ذكره يف املؤرش األول ، سجلت غالبية املناطق إما زيادة يف عدد األحداث خالل السنوات 
املاضية، أو يف أفضل السيناريوهات حافظت عىل معدل ثابت ألعداد الحوادث األمنية. ورمبا يكون 

االستثناء الوحيد هو مدينة عفرين التي سجلت انخفاضاً مبا يقارب %50 من إجاميل الحوادث خالل 
السنوات املاضية، وميكن تفسري ذلك بشكل أسايس من خالل وجود جهة فاعلة واحدة تقريبًا تسيطر 

عىل املنطقة عىل املستويني العسكري وإنفاذ القانون، بينام ليس هو الحال يف مناطق أخرى مثل 
اعزاز والباب.

التغريات وفق التاريخ

تغريات الحوادث األمنية وفق املناطق
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مــن الواضــح أن هنــاك حاجــة إىل مراجعــة وإصــالح كامــل لقطــاع األمــن الداخــيل ، مــع اعتبــار حساســية 
الوضــع يف املناطــق املختلفــة ، وهــذا يســتدعي أن تتــم مراجعــة و تقييــم القطــاع األمنــي املحــيل 
ــق  ــمح بالتطبي ــرتك يس ــج مش ــاد نه ــل إليج ــم العم ــق، ث ــن املناط ــزات كل م ــص وممي ــىل خصائ ــاًء ع بن
الســليم إلصــالح أمنــي داخــيل موحــد (أو شــبه موحــد) ، ومــن الواضــح أن الســلطات الرتكيــة (السياســية 
والعســكرية) متتلــك الــدور األســايس يف مثــل هــذا الربنامــج، حيــث أن االســتدامة التــي يســعى إليهــا 
الجانــب الــرتيك ال ميكــن تحقيقهــا بــدون مثــل هــذا النهــج و اإلصــالح بالطبــع مــن بــني مجموعــة أخــرى 

واسعة من اإلصالحات.

تحليل قطاع األمن يف مناطق درع الفرات وغصن الزيتون

InformaGENE هي منصة لتحلــيل
املعلومات و البيانات و عرضهــــــا
لفهم االتجاهات الرئيسية لألحداث
بطريقة علمية ومبتكرة ومبسطـة.

مركز جسور للدراسات مؤسسة
مستقلـة متخصصـــــة يف إدارة
املعلـــومات وإعداد الدراســـات
واألبحاث السياسية واالجتامعية
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