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مركز حرمون للدراسات املعارصة

عنى بإنتاج الدراسات والبحوث حول املوضوعات السياسية 
ُ
مؤّسسة بحثية مستقلة، ال تستهدف الربح، ت

واملجتمعية والفكرية املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر في سورية وسيناريوهات تطوره، 
وتهتم بتعزيز أداء املجتمع املدني، وتنمية الوعي الديمقراطي وقيم املواطنة املتساوية وحقوق اإلنسان. وهو 

إحدى مؤسسات املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في الدوحة.

مرصد حرمون:

يرصد »مرصد حرمون« أهّم التغيرات في واقع الصراع في سورية، من جوانبه املختلفة السياسية والعسكرية 
واالقتصادية واملعيشية واالجتماعية، في مختلف األطراف واملناطق، وذلك من خالل راصدين ميدانيين، 

بغية خلق معرفة مواكبة تساعد الباحثين وتمّد صانعي القرار بصورة عن أهّم التطورات. 
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خالصة أولية للرصد العسكري واألمني:

خطوط  وشهدت  ديسمبر،  األول/  كانون  خالل  تغيير  أي  العسكري  النفوذ  تقاسم  خريطة  تشهد  لم 
التماس بين قوى السيطرة بعض االشتباكات وعمليات التسلل وتراجع وتيرة القصف والعمليات العسكرية 

بين مختلف األطراف للشهر الثاني تواليا.

مناطق  استهدفت  حلب  وشمال  إدلب  مناطق  في  جوية  روسية  هجمات  األول  كانون  شهر  سجل  وقد 
سكنية وبنى تحتية، وتركز أعنفها في الساعات األخيرة من العام 2021، والساعات األولى من العام 2022.

املليشيات  وتحركات  انتشار  عمليات  في   
ً
نسبيا  

ً
تراجعا األول  كانون  شهر  خالل  حرمون  راصدو  وسجل 

التابعة إليران في سورية، وتراجعت كذلك أعداد عمليات هجوم تنظيم الدولة )داعش( على مواقع تمركز 
التنظيم  في حين سجل استخدام مقاتلو  الديمقراطية،  النظام واملليشيات اإليرانية وقوات سورية  جيش 
صواريخ التاو األمريكية ضد موقع عسكري تابعة ملليشيا قسد في بلدة الحوس بالرقة، أسفر عن مقتل أربع 

عناصر وإصابة اخرين منتصف كانون األول.

وفي مناطق شمال حلب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني خالل كانون األول انخفض عدد التوترات بين 
الفصائل وبرز توتر أمني بين الجيش الوطني وفصيل سليمان شاه الذي يقوده محمد الجاسم »أبو عمشة« 

جرى احتواؤه من قبل غرفة عمليات »عزم«.

 
ً
في حين عادت وتيرة عمليات االغتيال والهجمات العسكرية في محافظة درعا لالرتفاع بعد تراجعها نسبيا

خالل الشهرين املاضيين.

وسجلت زيادة في حاالت االعتقال التي تشنها ميلشيات قسد في املناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف سوق 
الشبان الى الخدمة اإللزامية.

األمم املتحدة ومنظماتها:

أروقة  في  النظام  على  متواصل  ضغط  عنصر  يشكل  الكيماوية  السوري  النظام  أسلحة  ملف  يزال  ما 
املنظمات الدولية، فقد طالبت األمم املتحدة، عبر ممثلة األمين العام السامية لشؤون نزع السالح إيزومي 
ناكاميتسو، النظاَم السوري، بالتعاون التام مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية، وذلك خالل استعراض 
في  في جلسة ملجلس األمن،  الكيميائي،  برنامج سورية  للمنظمة حول  العام  للمدير   98 الـ  التقرير الشهري 

الثامن من شهر كانون األول.
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الواليات املتحدة:

راصدو  يسجل  لم  في سورية،  األمريكية  القوات  انسحاب  العالمي عن قرب  اإلعالم  يتداوله  ما  بخالف 
حرمون أي تغيير في عديد القوات األمريكية، في حين سجل في شهر كانون األول، دخول عدة أرتال تحمل 
تعزيزات لوجستية من العراق، إلى القواعد األمريكية في شمال شرقي سورية، وما تزال قضية تسبب العمليات 
العسكرية للقوات األمريكية في سورية بقتل مدنيين تتفاعل في اإلعالم األمريكي واألوساط السياسية،  فقد 
 »Talon Anvil« تصاعدت وتيرة االنتقادات الحقوقية واإلعالمية لعمل وحدة سرّية خاصة معروفة باسم
والقنابل  الصواريخ  آالف  عشرات  خاللها  أطلقت  األميركية،  القوات  نفذتها  واسعة  عمليات  عن  مسؤولة 
التي استهدفت »داعش«، وتجاوزت القواعد األمنية وقتلت عشرات املدنيين في سورية، كما رفعت دعوى 
قضائية ضد وزارة الدفاع األميركية »البنتاغون«، إلجبارها على إصدار وثائق تتعلق بسقوط ضحايا مدنيين 
التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم »داعش« في تشرين األول/ أكتوبر  الغارة العسكرية  محتملين، خالل 

2019، في سورية.

وقد قتلت القوات األميركية، في غارة من طائرة دون طيار، في 3 كانون األول/ ديسمبر، مصعب كنعان 
القيادي في جماعة “حّراس الدين”، فرع تنظيم “القاعدة”، قرب إدلب، وأسفرت الغارة عن إصابة مدنيين 

تصادف وجودهم على الطريق قرب مكان استهداف دراجة القتيل.

وأسقط الجيش األميركي طائرة مسّيرة دخلت املجال الجوي لقاعدة التنف في سورية، في هجوم هو األكبر 
من نوعه، بعد هجوم سابق بخمس طائرات مسيرة في تشرين األول/ أكتوبر املا�ضي.

وواصل الجيش األمريكي في إطار قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، تنفيذ عمليات إنزال في شمال 
شرقي سورية، فقد سجل راصدو حرمون تنفيذ قوات أميركية تابعة للتحالف الدولي مدعومة بقوات مشاة 
تابعة لقوات سورية الديمقراطية عمليتي إنزال، إحداهما في 7 كانون األول، في منطقة العلوة شرق مدينة 
الشحيل في دير الزور، انتهت بتفجير املنزل املستهدف باإلنزال؛ والثانية في 13 كانون األول، في مدينة البصيرة 
شرقي دير الزور، بمشاركة مروحيتين وقوات مشاة، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص من عائلة خلف الوهاب، 

واعتقال شخص، بتهمة االنتماء إلى تنظيم الدولة.

الدول األوروبية

شركة  على  يورو،  ماليين  خمسة  قدرها  غرامة  بفرض  األول،  كانون   14 في  دنماركية،  محكمة  قضت 
النظام  على  األوروبي  الحظر  انتهاك  بتهمة  التنفيذي،  مديرها  وعلى  الوقود  بتزويد  متخصصة  دنماركية 

السوري عبر بيع الوقود لسالح الجو الرو�ضي.

»جيش  على  عقوبات  فرض  يعتزم  األوروبي  االتحاد  إن  غربية  إعالم  مصادر  قالت  آخر،  صعيد  وعلى 
فاغنر« السري الذي ينشط في دول عدة بالنيابة عن الجيش الرو�ضي، وضّمه إلى »القائمة السوداء«، ضمن 

نظام العقوبات الخاص بسورية.
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تركيا 

شهد شهر كانون األول تحركات محدودة للجيش التركي في الشمال السوري، مع انخفاض وتيرة إنشاء 
نقاط املراقبة، وتراجع عدد األرتال العسكرية التركية التي دخلت ألغراض التبديل الروتينية، وقد أعلنت 
قصف  حين  في  قتالي،  غير  حادث  في  إدلب،  ريف  في  العاملة  قواتها  من  رقيب  مقتل  التركية  الدفاع  وزارة 
13 كانون األول، مواقع لقوات النظام السوري في إدلب، رًدا على قصف قوات النظام  الجيش التركي، في 

ملناطق الشمال السوري التي تسيطر عليها فصائل املعارضة.

كما قصف الجيش التركي باملدفعية مواقع لقوات سوريا الديمقراطية، في قرى بريف تل تمر بمحافظة 
الحسكة شمال شرق سورية، في 26 كانون األول.

ا بطول 230 كيلومتًرا، 
ً
وعلى صعيد آخر ذكرت صحيفة “Hurriyet” التركية أن الجيش التركي حفر خندق

على طريق “M4” )حلب - الحسكة( ملنع ما وصفته بـ »الهجمات اإلرهابية«، بالتزامن مع إعالن وزارة الدفاع 
حاولوا  الكردية،  الشعب  حماية  وحدات  تنظيم  من  عناصر  »تحييد«  ديسمبر،  األول/  كانون  في  التركية، 

التسلل وشن هجوم في منطقة عملية »نبع السالم« شمالي سورية.

كردية  بتنظيمات  صلة  على  اثنين  سوريين  قيصري،  والية  في  أوقفت  التركية،  األمنية  السلطات  وكانت 
تصنفها تركيا إرهابية.

روسيا: 

األرا�ضي  على  التامة  السيطرة  من  السوري  النظام  قوات  تمكين  إلى  الرامية  سياستها  روسيا  واصلت 
املعارضة  سيطرة  مناطق  قصفها  واصلت  كما  االستقرار،  بدعم  سورية  في  قواتها  تواجد  وتبرير  السورية، 

السورية في الشمال، وتعزيز نفوذها العسكري في مناطق سيطرة قوات سورية الديقراطية.

جدد  األول،  كانون   22 في  الروسية  الدفاع  وزارة  هيئة  اجتماع  خالل  كلمة  في  بوتين،  الرو�ضي  الرئيس 
ادعاءاته أن دور القوات الروسية في سورية هو مساعدة السكان املدنيين إنسانًيا وضمان االستقرار.

 أم 
ً

واعتبر وزير الخارجية الرو�ضي سيرغي الفروف أن الوجود العسكري األميركي في سورية سينتهي، عاجال
، داعًيا األكراد، إلى تقرير نهجهم إزاء الحوار مع النظام السوري.

ً
آجال

إدلب  في  األول، على مواقع عدة  كانون  األخير من  األسبوع  في  الرو�ضي غاراته،  الطيران  وميدانيا، كثف 
وريفها، ال سيما في منطقة جبل الشيخ بركات في مدينة دارة عزة غربي حلب، وأطراف قرية كفردريان ومدينة 

معرة مصرين في إدلب، ما أسفر عن مقتل مدنيين.

كانون   5 في  أكثفها  كان  الزور،  دير  عدة جنوبي  مواقع  ضد  الجوية  الرو�ضي غاراته  الطيران  واصل  كما 
األول، حيث استهدفت 9 غارات روسية مواقع ُيعتقد أن عناصر تنظيم الدولة »داعش” يتمركزون فيها.

وتابعت القوات الروسية تعزيز موقعها في مطار الطبقة العسكري، في 20 كانون األول، برتل تألف من 13 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%84%D8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWb1aZOjLcGS1tVUTrLXQFYp7ufnOnL1cYuDAbKlYzFMG-TUyicqAemHZg188pJn5nSguPzf-WPNUBUTM59VJR3d0_y1BZXUEOjjVJGRdxSozFD6QWxEWcGVvvWPk40tqLZknqcA06tmjPz-MlkU00v&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWb1aZOjLcGS1tVUTrLXQFYp7ufnOnL1cYuDAbKlYzFMG-TUyicqAemHZg188pJn5nSguPzf-WPNUBUTM59VJR3d0_y1BZXUEOjjVJGRdxSozFD6QWxEWcGVvvWPk40tqLZknqcA06tmjPz-MlkU00v&__tn__=*NK-R
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شاحنة عسكرية و8 عربات مدرعة وعشرات العناصر من الشرطة العسكرية الروسية، إضافة إلى عشرات 
العناصر من ميليشيا »الفيلق الخامس« التابع لها.

كما عززت القوات الروسية مواقعها في مدينة عين عي�ضى التي تسيطر عليها )قوات سوريا الديمقراطية/ 
قسد( في 26 كانون األول، برتل عسكري ضّم 7 شاحنات ذخائر ومعدات لوجستية وعربات جنود، وعشرات 

العناصر من الشرطة العسكرية الروسية.

إيران:

 في تحركات املليشيات املدعومة من إيران في سورية، وقد اقتصرت 
ً
 نسبيا

ً
سجل راصدو حرمون تراجعا

أنشطة هذه املليشيات على عدد من التحركات، فقد نشرت ميليشيات حزب هللا وحركة النجباء املوالية 
في  لعناصرها  تدريبة  دورات  وإقامة  الزور،  دير  غربي  التبني  منطقة  في  لها،  تابع  معسكر  في  مدافع  إليران 

املعسكر املذكور الذي تتقاسم السيطرة عليه مع قوات النظام السوري.

كما عززت ميليشيات لواء »فاطميون« األفغاني وحركة »النجباء« العراقية و«حزب هللا« املوالية إليران، 
مواقع قواعدها الصاروخية غربي دير الزور، إضافة إلى إنشاء نقاط حراسة جديدة على الحدود اإلدارية 

مع محافظة الرقة.

الثوري اإليراني، منتصف شهر كانون األول، مجموعات من مقاتليها من  واستقدمت ميليشيا الحرس 
العراق ومن مناطق سورية عدة، إلى مواقعها في قرية الصالحية بريف البوكمال، وتم توزيع املقاتلين الجدد 

على عدد من منازل املدنيين املستولى عليها من عناصر امليليشيات.

الدول العربية 

قتل الجندي يوسف مخيبر، من قوات حرس الحدود السورية، برصاص طائش، وأصيب ضابط أردني 
في اشتباك وقع يوم 24 كانون األول، مع مجموعة من مهربي مخدرات من الجانب السوري خالل محاولة 
في السويداء، وأسفر االشتباك  النظام  إلى األرا�ضي األردنية، قرب أحد مخافر جيش  إدخال مواد مخدرة 
عن مقتل أحد املهربين، وأفاد راصدو حرمون أن قوات حرس الحدود السورية كانت تتابع االشتباك دون 

التدخل ملنع مهربي املخدرات من عبور الحدود.
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إسرائيل

وسط  املاضيين،  بالشهرين   
ً
قياسا سورية  في  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  قصف  عمليات  عدد  ارتفع 

نشاط استخباراتي إسرائيلي مكثف في املناطق القريبة من الحدود السورية، ومحاولة أجهزة االستخبارات 
شدد  فقد  السوري،  للنظام  الكيماوية  األسلحة  برنامج  ضد  الدولي  التصعيد  من  االستفادة  اإلسرائيلية 
وزير االستخبارات اإلسرائيلي، إليعازر شتيرن، في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي، على »ضرورة منع« 
دمشق من امتالك أسلحة كيميائية، بعد صدور تقرير يتحدث عن استهداف »إسرائيل« منشآت كيميائية 

في سورية.

عدة  مواقع  األول،  كانون  شهر  خالل  متفرقة  هجمات  خمس  في  إسرائيلية،  جوية  غارات  واستهدفت 
إنها تحتوي على  أبرزها هجومان على مرفأ الالذقية، استهدفا حاويات قالت مصادر إسرائيلية  في سورية، 

معدات عسكرية خزنتها إيران في املرفأ.

الغارات  خالل  شخًصا   631 مقتل  له،  تقرير  في  البريطاني،  الجوية«  »الحروب  موقع  كشف  حين  في 
%50، من  2013 حتى تشرين األول/ أكتوبر املا�ضي، الفًتا إلى أن  اإلسرائيلية على سورية، منذ مطلع عام 

املجموعات املستهدفة بالغارات اإلسرائيلية في سورية، كانت على األرجح جهات عسكرية مرتبطة بإيران.

النظام السوري

تابع النظام السوري نهجه في إنكار امتالكه أسلحة كيماوية بمواجهة الجهود الدولية للضغط من أجل 
سيطرته  فرض   

ً
داخليا فيه  حاول  الذي  الوقت  في  األسلحة،  هذه  مخزون  من  يخفيه  عما  النظام  كشف 

التامة على محافظة السويداء التي تشهد منذ عدة شهور بروز ظاهرة الفصائل املسلحة، كما واصلت قوات 
النظام واملليشيات املساندة له استهداف مناطق سيطرة املعارضة مع تراجع حدة التصعيد في العسكري في 

الشمال السوري، وثبات خطوط التماس بين القوى املسيطرة.

فقد زعم مندوب سورية الدائم لدى األمم املتحدة، خالل جلسة ملجلس األمن الدولي، أن نظامه مستمر 
في تعاونه مع منظمة »حظر األسلحة الكيميائية«، وطالب بضرورة التخلص من أسلحة الدمار الشامل في 

الشرق األوسط، »ألنها تهدد السلم واألمن اإلقليمي والدولي«، وفق تعبيره.

 عدة لجيش النظام خالل شهر كانون األول، باتجاه محافظة السويداء، 
ً
وسجل راصدو حرمون أرتاال

حيث شرعت قوات النظام بتدشيم مشفى السويداء الوطني، وسط تعزيزات أمنية كبيرة تابعة لقوى األمن 
الداخلي والفرقة 15 التابعة لجيش النظام جنوبي سورية.

ويسود التوتر والحذر محافظة السويداء، من جراء تحركات جيش النظام وقواته األمنية في السويداء، 
تل 

ُ
ق وقد  األول،  كانون  في  أشخاص   5 واعتقل  االعتقاالت،  حمالت  األمنية  أذرعه  عبر  النظام  جدد  حيث 

مدني وُجرح ثالثة آخرون، 20 الشهر الحالي، على إثر استهداف قوات النظام احتجاجات بالقرب من دوار 
ضابط  وُجرح  شرطي  تل 

ُ
وق النظام.  قوات  اعتقلته  شاب  عن  باإلفراج  طالبت  السويداء،  محافظة  وسط 

برتبة نقيب، باإلضافة إلى عنصر آخر من مرتبات فرع »األمن السيا�ضي« في السويداء، على إثر مواجهات بين 
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قوى األمن وفصائل محلية في السويداء، 20 الشهر الحالي.

حيث  درعا،  محافظة  في  العسكرية  والهجمات  االغتيال  عمليات  عودة  األول  كانون  شهر  خالل  وبرزت 
سجل راصدو حرمون أكثر من 40 عملية متنوعة، توزعت في عموم املحافظة، ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها 
عن العمليات التي استهدفت قوات النظام وعناصر سابقين بالجيش الحر، وأسفرت عن مقتل 17 شخًصا 

وإصابة آخرين.

ا في درعا، في إطار التسوية التي رعتها روسيا 
ً
، أعلن النظام السوري اإلفراج عن 21 موقوف

ً
وفي درعا أيضا

خالل األشهر املاضية، وتقابل هذه اإلفراجات انتقادات حقوقية تتحدث عن تغييب املعتقلين السياسيين، 
واإلفراج عن املجرمين الجنائيين، إذ ال تحدد سلطات النظام التهم التي أوقف بسببها املفرج عنهم.

كما واصل جيش النظام السوري وامليليشيات املساندة له هجماته، خالل كانون األول، على مناطق في 
إدلب وشمال حلب، مع مالحظة انخفاض في عدد هذه الهجمات للشهر الثاني توالًيا.

وسجل راصدو حرمون معاودة جيش النظام السوري، في 27 كانون األول، نشر عدد من مفارزه األمنية 
شرق مدينة البو كمال في دير الزور، على الحدود العراقية، بعد انسحابها منذ نحو 6 أشهر، وسجل راصدو 

ا لجنود الجيش السوري مع عناصر امليليشيات التابعة إليران في هذه املفارز.
ً
حرمون انتشاًرا مشترك

عين  مدينة  في   ،93 اللواء  في  مواقعها  األول،  كانون  شهر  منتصف  السوري،  النظام  قوات  عززت  كما 
عي�ضى الخاضعة لسيطرة »قسد« شمال الرقة، بعد اجتماع مع األخيرة برعاية روسية.

وفي الرقة، نفذت الشرطة العسكرية التابعة للنظام السوري، خالل شهر كانون األول، حمالت اعتقال 
وتوقيف لعشرات الشبان، بغية سوقهم للخدمة اإللزامية، كان أكبر هذه الحمالت في ريف الرقة الغربي وفي 

بلدة دب�ضي عفنان الجنوبية، في 26 كانون األول.

من  عدًدا  شملت  اعتقاالت  حملة  الحالي،  الشهر   17 في  الدولة«،  »أمن  فرع  من  عناصر  نفذ   ،
ً
وشماال

إلى محيط دوار »الراموسة«  إثر رفضهم نقل مكاتبهم  أصحاب مكاتب السيارات داخل مدينة حلب، على 
ومنطقة الكراج، بعد مطالبتهم بذلك من قوات النظام.

الفصائل الجهادية:

وقوات  له،  املساندة  واملليشيات  النظام  قوات  على  هجماته  »داعش«  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  واصل 
سورية الديمقراطية، في الوقت الذي تراجع التوتر بين الفصائل الجهادية في الشمال السوري بعد مواجهات 
عدة شهدها الشهران املاضيان، فقد سجل راصدو حرمون، خالل كانون األول، هجمات متفرقة ملقاتلين 
ودوريات  إيرانية  وميليشيات  النظام  قوات  استهدفت  الدولة،  تنظيم  إلى  ينتمون  أنهم  ُيعتقد  مجهولين، 
مشتركة روسية وميليشيات مساندة لها في الرقة ودير الزور وبادية حمص، وأسفرت عن عدد من القتلى 
تل خالله أربعة عناصر من ميليشيا 

ُ
في صفوف القوات املستهدفة، كان أبرزها هجوم في 24 كانون األول، ق

»الباقر« املوالية إليران، على طريق دير الزور حمص.

https://eldorar.com/taxonomy/term/17098
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5 كانون األول، دورية عسكرية روسية على طريق حقل كصيبة  كما استهدف كمين لتنظيم الدولة، في 
النفطي جنوبي دير الزور، وأسفر عن جرح عدد من الجنود الروس.

للنظام، على  التابعة  القاطرجي،  تابعة لشركة  نفط  قافلة صهاريج  الدولة  تنظيم  وهاجم مقاتلون من 
الطريق الواصل بين الرقة والحسكة، في 24 كانون األول، وتسبب الهجوم في مقتل عدد من عناصر ميليشيا 

القاطرجي املرافقين للقافلة واحتراق عدد من الصهاريج.

 في عمليات »داعش« خالل كانون األول، تمثل في استخدام مقاتلي 
ً
 الفتا

ً
وسجل راصدو حرمون تطورا

التنظيم صواريخ التاو األمريكية ضد موقع عسكري تابعة ملليشيا قسد في بلدة الحوس بالرقة، أسفر عن 
مقتل أربع عناصر وإصابة اخرين منتصف كانون األول.

ومن جهتها، قصفت الطائرات الروسية، في 11 كانون األول، منزل مسلم الشيشاني قائد فصيل »جنود 
الشام” قرب قرية الجديدة في جسر الشغور غربي إدلب، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين ونجاة 
الذي  بالشيشاني  بالوشاية  الشام«  تحرير  »هيئة  فصيل  الشيشاني  من  مقربون  واتهم  الشيشاني،  مسلم 

خاض فصيله مواجهات متكررة خالل الشهور املاضية في ريف الالذقية ضد »الهيئة«. 

من  لعشرات  احتجاجية  وقفة  األول،  كانون   16 الشمالي،  إدلب  ريف  في  حسان  دير  قرية  وشهدت 
املتظاهرين، ضد »االعتقاالت التعسفية« التي تمارسها »هيئة تحرير الشام”.

وأعلنت” هيئة تحرير الشام”، في 18 من كانون األول، تخريج دورة “قائد مجموعة”، للعشرات من مقاتلي 
األلوية العسكرية، بعد حضورهم دورة نفذتها “األكاديمية العسكرية” التابعة للهيئة.

اإلدارة الذاتية )قسد(

مناطق  في  السياسيين  وخصومها  املدنيين  على  التضييق  عمليات  الديمقراطية  سورية  قوات  واصلت 
سيطرتها، فقد طردت وحدات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية »قسد«، في 20 كانون األول، 14 عائلة 
من نازحي دير الزور، من مخيم تل السمن شمالي الرقة، بذريعة وجود أخطار أمنية من وجودهم في املخيم.

الخاضعة  املناطق  في  اإلجباري  التجنيد  في  سياساتها  قسد(  الديمقراطية/  سوريا  )قوات  واصلت  كما 
اعتقال  عن  الحملة  وأسفرت  شهور،  منذ  حمالتها  أكبر  ديسمبر  األول/  كانون  خالل  وشنت  لسيطرتها، 

عشرات الشبان في مدينة الرقة وريفها.

عرف باسم مجموعة »جوانين شورشكر«، 17 
ُ
وهاجمت مجموعة تابعة لحزب »االتحاد الديمقراطي«، ت

مهاجمة  بيومين  ذلك  وسبق  الحسكة،  شمالي  الدرباسية  منطقة  في  املحلي  املجلس  مكتب  الحالي،  الشهر 
املجموعة ذاتها معبر »فيش خابور« الحدودي في كردستان العراق، املقابل ملعبر »سيمالكا«، واالعتداء على 

موظفي املعبر.

وشهدت مواقع تابعة لقوات )قسد(، خالل شهر كانون األول، عمليات قصف من قبل الجيش الوطني 
السوري، كان أبرزها في 20 كانون األول، حيث قتل عدد من مقاتلي )قسد( بقصف استهدف مواقعهم في 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

10

بلدة تل تمر ومحيط قرية أم الكيف شمالي الحسكة، في الوقت الذي شهدت خطوط التماس، بين قوات 
ّم عدسة والياشلي غربي مدينة منبج، 

ُ
سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري، في منبج، قرب قريتي أ

في  وإصابات  قتلى  عن  أسفرت  األول،  كانون  خالل  عدة،  اشتباكات  الباب،  مدينة  قرب  التماس  وخطوط 
صفوف )قسد(.

فصائل الجيش الوطني املعارض في الشمال السوري:

شهد الشمال السوري توتًرا أمنًيا بين الجيش الوطني وفصيل »سليمان شاه« الذي يقوده محمد الجاسم 
»أبو عمشة«، على خلفية مطالبة الفصيل املذكور بتنفيذ بنود اتفاق يق�ضي بتسليم بعض قادته املتورطين 
بجرائم، للتحقيق معهم ومحاكمتهم من قبل غرفة علميات قوة )عزم( التي تضم أغلب الفصائل العسكرية.

وعلى صعيد آخر، نفى “الجيش الوطني السوري”، عبر الناطق الرسمي باسمه الرائد يوسف الحمود، 
تجنيد الجيش لقاصرين في صفوف “الفيلق الثالث- الجبهة الشامية” التابعة له.

وكان الجيش الوطني السوري أجرى عملية تبادل أسرى مع النظام السوري، في معبر أبو الزندين بريف 
مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في 16 كانون األول.
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مؤشر التطورات العسكرية وتوزع السيطرة

التحركات  وبرصد  السيطرة  توزع  خريطة  في  التغييرات  برصد  العسكرية  التطورات  مؤشر  يعنى 
العسكرية لالعبين الرئيسين في سورية، وذلك من خالل شبكة رصد تتوزع في املحافظات واملدن السورية. 
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األول/  كانون  الحالي:  الرصد  شهر  خالل  سورية،  في  السيطرة  توزع  خريطة  في  تغييرات  هناك  يكن  لم 
ديسمبر 2021.

هناك انخفاض نسبي في التحركات العسكرية املرصودة في محافظة إدلب بشكٍل عام، مقارنة بالشهر 
املا�ضي.
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مؤشر األحداث األمنية

يعنى مؤشر األحداث األمنية برصد مختلف األحداث األمنية، من قصف وإطالق نار وانفجارات وقتل 
افيا السورية. ويقّدم املؤشر تحليالت بخصوص  ق مكان وتاريخ حصولها في الجغر

ّ
واعتقال وغيرها، ويوث

ف األحداث 
ّ
مكان حصول الحدث وتواتره ونسبة االرتفاع واالنخفاض مقارنة باألشهر املاضية، ويصن

وفق الجهات القائمة بها ونوع األهداف املستهدفة مدنّية كانت أم عسكرية، ويوّضح تصنيفها حسب 
الجهات املسؤولة ونسب املسؤولية لكٍل منها. 
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للشهر الثاني على التوالي، ال يكون هناك تسجيل ألّي محافظة سورية باللون األحمر، على مؤشر األحداث 
األمنية ملرصد حرمون. 

ا في عدد األحداث األمنية املسجلة خالل 
ً
سجلت كلٌّ من إدلب وحلب والرقة والحسكة انخفاًضا ملحوظ

 ،21%  ،43%  ،44% بنسب  املا�ضي،  بالشهر  مقارنة   ،)2021 ديسمبر  األول/  )كانون  الحالي  الرصد  شهر 
و%13 على التوالي.

سجلت كل من محافظة دير الزور ودرعا وحماة ارتفاًعا في أعداد األحداث األمنية املسجلة، خالل الرصد 
الحالي 2021، بنسب %48، %33، و%13 على التوالي. 

الرصد  شهر  خالل   ،
ً

تسجيال األكثر  األمنية  األحداث   
َ
قائمة االشتباكات  النار/  إطالق  حاالت  تتصّدر 

الحالي، مقارنة بالشهر املا�ضي، بعد أن سجلت ارتفاًعا بنسبة 8%.

يالحظ وجود ارتفاع بنسبة حاالت االعتقال )62( املسجلة خالل شهر الرصد الحالي، مقارنة بـ 38 حالة 
تم رصدها الشهر املا�ضي، أي ارتفاع بنسبة 63%.

يالحظ انخفاض بنسبة %83 في أعداد حاالت القصف الصاروخي املسجلة خالل شهر الرصد الحالي. 
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الضعف،  تتجاوز  بنسبة  )قسد(  سيطرة  مناطق  في  املسجلة  املدفعي  القصف  حاالت  عدد  في  ارتفاع 
مقارنة بالشهر املا�ضي، مع انخفاض حاالت القصف املدفعي في مناطق سيطرة النظام واملعارضة، بنسب 

%36 و%26 على التوالي.

ديسمبر  األول/  )كانون  الرصد  شهر  خالل  املسجلة  اشتباكات  النار/  إطالق  حاالت  عدد  في  انخفاض 
2021( بنسبة %60 مقارنة بالشهر املا�ضي.

االعتقاالت ما زالت تحافظ على نسب التوزع ذاتها، حيث )قسد( هي املتصدرة. 

مع  املعارضة،  سيطرة  مناطق  في  املسجلة  االعتقال  لحاالت  انعدام  يوجد  التوالي،  على  التالي  للشهر 
استمرار تّصدر مناطق سيطرة )قسد( ألعداد االعتقاالت املسجلة.

يالحظ وجود انخفاض مستمر، من شهر آلخر، في حاالت انفجار ألغام أرضية في مجمل أرجاء سورية.

يالحظ أن جميع حاالت القتل واالغتيال التي تم رصدها خالل شهر الرصد، كانت ضمن مناطق سيطرة 
النظام السوري.
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مع وجود انخفاض واضح في أعداد األحداث األمنية التي تسببت فيها قوات املعارضة املسلحة، من 125 
في الشهر املا�ضي، إلى 98 حالة خالل شهر الرصد الحالي، أي انخفاض بنسبة %24؛ ما زالت قوات املعارضة 
املسلحة -للشهر الثاني على التوالي- في طليعة قائمة الجهات املسؤولة عن األحداث األمنية في سورية، بعد 

جهات مجهولة.

هناك انخفاض واضح في أعداد األحداث األمنية التي تسببت بها قوات النظام، خالل شهر الرصد )85(، 
حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة %24، مقارنة بالشهر املا�ضي.

انخفاض واضح في أعداد األحداث األمنية التي تسببت بها قوات تركية، خالل شهر الرصد الحالي )8(؛ 
حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة %62، مقارنة بالشهر املا�ضي.

ارتفاع في أعداد األحداث األمنية املسجلة باسم )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد( والقوات الروسية، 
خالل شهر الرصد الحالي، بنسب %40 و%77 على التوالي، مقارنة بالشهر املا�ضي.
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هناك ارتفاع كبير في عدد املواقع املدنية املستهدفة خالل شهر الرصد الحالي 255 مبنى، أي هناك ارتفاع 
بنسبة %67 تقريًبا، مقارنة بـ 152 موقًعا مدنًيا استهدف خالل الشهر املا�ضي.

تصّدر محافظة دير الزور القائمة، من حيث االستهداف ملواقع مدنية، حيث تم تسجيل 61 حالة، أي 
ارتفاع بنسبة %85، مقارنة بـ 33 موقًعا مدنًيا استهدف خالل الشهر املا�ضي.
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من املالحظ أن %93 من املواقع التي استهدفتها قوات )قسد(، خالل شهر الرصد الحالي، كانت مواقع 
مدنية، مقارنة بـ %83 من قبل قوات النظام، و%23 من قبل قوات املعارضة املسلحة.

أكثر من %55 من املواقع املدنية املستهدفة، خالل شهر الرصد الحالي، استهدفت من قبل قوات النظام 
و)قسد(.

%42 من املواقع العسكرية املستهدفة في سورية، خالل شهر الرصد الحالي، تم استهدافها من قبل قوات 
املعارضة املسلحة. 

تقريًبا %44 من املواقع بشكل عام، و%42 من املواقع املدنية املستهدفة خالل شهر الرصد الحالي، تقع 
ضمن مناطق سيطرة )قسد(.

يالحظ أن هناك ارتفاًعا كبيًرا في عدد املواقع املدنية املستهدفة في مناطق سيطرة املعارضة، خالل شهر 
هناك  نفسه،  السياق  وفي  تقريًبا،  أضعاف  خمسة  بمقدار  زيادة   ،)2021 ديسمبر  األول/  )كانون  الرصد 

انخفاض كبير في عدد املواقع العسكرية املستهدفة في مناطق املعارضة، بنسبة 88%.

ارتفاع كبير في عدد املواقع املدنية املستهدفة في مناطق سيطرة النظام، خالل شهر الرصد )كانون األول/ 
ديسمبر 2021(، زيادة بمقدار ثالثة أضعاف تقريًبا، مع انخفاض واضح بنسبة املواقع العسكرية املستهدفة 

ضمن مناطق النظام بنسبة %50 خالل شهر الرصد الحالي.
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بنسبة  انخفاض وسطي  بانخفاض مستمر على أساس شهري،  ًرا 
ّ

ليعطي مؤش العام  التوجه   
ّ
عاد خط

.6.3%
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الضحايا واالنتهاكات

 في شهر كانون 
ً
، منهم 78 مدنيا

ً
سجل فريق رصد االنتهاكات في مركز حرمون مقتل ما ال يقّل عن 86 سورّيا

، و8 سيدات، و7 ضحايا تحت التعذيب.
ً
األول/ديسمبر، بينهم 15 طفال

ق�ضى معظم الضحايا،48   منهم، بأيدي مجهولين، و 17قضوا بأيدي قوات النظام السوري ومليشياته، 
و13 قتلتهم مليشيا »قوات سورية الديمقراطية« ومليشيا »وحدات حماية الشعب الكردية”، وسقط معظم 

 في إدلب، و10 في درعا.
ً
، و14 قتيال

ً
الضحايا في دير الزور، 30 قتيال
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مؤشر الضحايا واالنتهاكات

تلوا من جّراء 
ُ
يعنى مؤشر الضحايا واالنتهاكات بتوثيق جميع الضحايا املدنيين وغير املدنيين الذين ق

 إلى مكان الوفاة 
ً
عمليات عسكرية أو أمنية في سورية، ويحدد املحافظة التي تنتمي إليها الضحية، إضافة

ا لتصنيفات أساسية منها إطالق نار واشتباكات، قصف بأنواعه، اعتقال-تعذيب وغيرها... 
ً

وسببها، وفق
الفئات األساسية )مدنيين/  ا للجهات املسؤولة، ويوّضح توّزعها حسب 

ً
ف املؤشر الضحايا وفق

ّ
ويصن

قهم باالسم والتاريخ والصور مع أي معلومة أخرى من مصادر 
ّ
غير مدنيين: رجال/ نساء/ أطفال( ويوث

موثوقة.
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)كانون األول/  )78( املسجلين، خالل شهر الرصد  في أعداد الضحايا املدنيين  انخفاًضا  سجل املرصد 
ديسمبر 2021(، مقارنة بـ 90 ضحية خالل الشهر املا�ضي، أي انخفاض بنسبة %13.3 تقريًبا.

زيادة  مسجلة  الرصد،  شهر  خالل  ضحية،   26 بـ  الضحايا  أعداد  مؤشر  الزور  دير  محافظة  تصدّرت 
ت انخفاًضا 

ّ
بنسبة %53 مقارنة بالشهر املا�ضي، ويليها على مؤشر الضحايا كّل من إدلب ودرعا التي سجل

للنصف تقريًبا.

في  9 ضحايا  بـ  مقارنة  الرصد،  إدلب، خالل شهر  في محافظة   )13( املدنيين  الضحايا  أعداد  في  ارتفاع 
الشهر املا�ضي، أي زيادة بنسبة 44%.
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يالحظ أن هناك تراجًعا في أعداد الضحايا الواقعيين من جّراء انفجار ألغام أرضية، خالل شهر الرصد 
)كانون األول/ ديسمبر 2021(، بنسبة 46%.
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وسطية  بنسبة  ا،  شهريًّ تدريجًيا،  انخفاًضا  هناك  أن  ُيظهر  الضحايا  ملؤشر  العام  التوجه   
ّ
خط زال  ما 

قدرها %5 تقريًبا.
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