


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

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:

والعسكرية  السياسية  في سورية، من جوانبه  الصراع  واقع  في  التغيرات  أهّم  يرصد »مرصد حرمون« 
واالقتصادية واملعيشية واالجتماعية، في مختلف األطراف واملناطق، بغية خلق معرفة مواكبة تساعد 
الباحثين وتمّد صانعي القرار بصورة عن أهّم التطورات، ويستقي املرصد معلوماته من مصدر رئي�سي هو 

راصدو مركز حرمون امليدانيون، ومن مصدر ثانوي هو املصادر املفتوحة املوثوقة املتاحة للجمهور.
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خالصة أولية للرصد العسكري واألمني:

شهدت خطوط التماس بين قوى السيطرة في الشمال السوري، خالل كانون الثاني/ يناير، اشتباكات 
، ومحاوالت تسلل محدودة، لم تسفر عن أي تغيير في خريطة تقاسم النفوذ 

ً
قليلة العدد، وقصًفا متبادال

العسكري، وأظهرت املؤشرات أن هناك انخفاًضا في عدد الضحايا.

الدولة »داعش« على  تنظيم  الثاني، كان هجوم عناصر من  العسكري األبرز، خالل كانون  الحدث 
سجن الصناعة في حي غويران في الحسكة، في 20 كانون الثاني، ومقتل العشرات من عناصر )قوات سوريا 
الديمقراطية/ قسد( التي تدير السجن، وعدد آخر من عناصر تنظيم الدولة، وفرار املئات من معتقلي 
التنظيم من السجن، وتدخل قوات أميركية لدعم وإسناد »قسد« في املعركة التي استمرت أكثر من أسبوع، 

ونتج عنها تهجير مئات العائالت العربية من سكان األحياء املحيطة بالسجن.

السوري  النظام  لقوات  مشتركة  مواقع  على  اإلسرائيلي  االحتالل  لجيش  محدودة  هجمات  وبرزت 
وامليليشيات املدعومة من إيران، وتواصلت حوادث االغتياالت والعمليات األمنية في درعا، بالتزامن مع 

استمرار حالة الفلتان األمني في السويداء.

وشهد كانون الثاني إعالن الجيش األردني تغيير قواعد االشتباك على الحدود السورية، بعد موجة غضب 
واسعة في األوساط األردنية، من جراء مقتل جنود أردنيين في اشتباكات مع مهربي املخدرات، ما اعتبره 
 من قبل النظام السوري بالتزامه ضبط الحدود ومنع قوافل تهريب املخدرات، خصوًصا 

ً
مراقبون إخالال

أن هذه الجبهة ظلت هادئة طوال سنوات من سيطرة املعارضة السورية على الحدود املشتركة مع األردن.

الواليات املتحدة:

لم يسجل راصدو حرمون أي تغيير في عدد القوات األميركية في سورية أو في مواقع انتشارها، في حين 
تمثلت الفاعلية العسكرية األميركية بمشاركة مباشرة بإسناد قوات سوريا الديمقراطية، في صّد هجوم 
تنظيم الدولة على سجن غويران، حيث نفذ الطيران األميركي عدة ضربات استهدفت مواقع تحّصن بها 
مقاتلو التنظيم في محيط سجن غويران، وفي األثناء قال نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي، الجنرال 

كارل هاريس، إن تنظيم )داعش( ما يزال يشكل تهديًدا حقيقًيا ألمن واستقرار العراق وسورية.

كما أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة ملحاربة تنظيم )داعش(، في بيان أصدره في 4 
كانون الثاني، أن قواته أحبطت هجوًما صاروخًيا على إحدى قواعده في دير الزور شرقي سورية.

وفي إطار التصدي للميليشيات املتحالفة مع إيران، نّفذ الطيران األميركي عدة ضربات على مراكز ومقار 
مليليشيات مدعومة من إيران متركزة في بادية البوكمال على الحدود العراقية، بعد استهدافها بئر العمر الذي 

تتمركز به قوات التحالف في 5 كانون الثاني.
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 جوًيا، في منطقة الحوايج، بريف دير الزور الشرقي، 
ً

ونّفذت طائرات أميركية تابعة للتحالف الدولي إنزاال
أسفر عن مقتل شخص واعتقال آخر.

تركيا 

ز اهتمام الجيش التركي في سورية، خالل شهر كانون الثاني، على عمليات محدودة ضّد مواقع تمركز 
ّ
ترك

»وحدات حماية الشعب«، الذراع العسكري لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي، حيث نفذت القوات 
التركية 5 عمليات جوية، بطائرات مسّيرة، ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية مستهدفة قادة وعناصر 

من التنظيم، وتركزت العمليات في منطقة عين العرب )كوباني( وفي منطقة عين عي�سى في محافظة الرقة.

وتصاعدت وتيرة القصف التركي ملواقع عسكرية تابعة لـ )قسد(، رًدا على مقتل ثالثة جنود أتراك على 
الحدود التركية – السورية، في انفجار استهدف عربة عسكرية تقلهم بعبوة ناسفة، عند معبر تل أبيض 

الحدودي شمالي الرقة، في 8 كانون الثاني.

وفي السياق، أعلن وزير الدفاع التركي، خلو�سي أكار، في 11 كانون الثاني، استهداف عدد من مقاتلي 
)قسد( رًدا على مقتل 3 جنود أتراك، واتهم الواليات املتحدة األميركية بزعزعة العالقات بين البلدين، بسبب 

دعمها قوات سوريا الديمقراطية )قسد(. 

وأجرى وزير الدفاع التركي وقادة الجيش التركي، في 21 كانون الثاني، جولة تفقدية على القوات التركية 
املنتشرة على الحدود مع سورية.

روسيا: 

ها تمكين قوات النظام السوري ورفع 
ّ
واصلت روسيا سياستها العسكرية في سورية على محاور ثالثة، أول

جاهزيتها القتالية، وثانيها تعزيز نفوذها العسكري في مناطق جديدة، وثالثها تجنيد مزيد من املقاتلين في 
صفوف ميليشيات موالية لها وتمكينها بالعتاد واألسلحة، إضافة إلى شّن ضربات جوية في مناطق متفرقة 

من سورية، ضد مواقع لتنظيم الدولة، وأخرى لفصائل املعارضة شمال غرب سورية.

وأطلقت وزارة الدفاع الروسية تدريبات مشتركة بين سالحي الجو الرو�سي والسوري جنوب البالد، في 20 
كانون الثاني، أعقبتها في 23 كانون الثاني أّول دورية جوية روسية - سورية مشتركة فوق األرا�سي السورية، 
على طول مرتفعات الجوالن ونهر الفرات. وفي الالذقية، بدأت القوات الروسية، منذ 18 كانون الثاني، تسيير 
دوريات مشتركة للشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام السوري على مدار الساعة، في ميناء الالذقية 

السوري، وذلك بعد عدة هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع في امليناء في الشهر املا�سي.

تعزيزات  العشرين منه،  الثاني وفي  في منتصف كانون  الروسية، على دفعتين،  القوات  واستقدمت 
عسكرية إلى مطار الطبقة غربي الرقة، تضم آليات ومقاتلين من ميليشيا )فاغنر( الروسية.
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مت القوات الروسية، في 2 كانون الثاني، دفعة معدات العسكرية بينها أسلحة ثقيلة، مليليشيات 
ّ
وسل

مدعومة من قبلها شرقي حمص، منها ميليشيا »درع األمن العسكري« املكلفة بحماية مواقع حقول النفط 
والغاز، ومناجم الفوسفات، التي تستثمرها شركات روسية في شرق مدينة تدمر.

ولم تنقطع الضربات الجوية الروسية عن مناطق سيطرة املعارضة في الشمال السوري، خالل كانون 
الثاني، فقد استهدفت غارات جوية روسية نازحين في منطقة النهر األبيض، قرب مدينة جسر الشغور بريف 
إدلب الغربي، وقريتي العنكاوي في سهل الغاب، ودير سنبل جنوبي محافظة إدلب، ما أدى إلى مقتل وإصابة 

عشرات املدنيين.

إيران:

سجل راصدو حرمون تراجًعا نسبًيا في تحركات امليليشيات املدعومة من إيران في سورية، للشهر الثاني 
توالًيا، واقتصر نشاط هذه امليليشيات على أعمال إنشاءات هندسية وتحصين وتسليح مواقع قواتها في 
البوكمال وامليادين وشرق حمص. وفي هذا اإلطار، ربطت امليليشيات اإليرانية املناطق الخاضعة لنفوذها 
شرق نهر الفرات بغربه بريف دير الزور، بجسر حديدي يمتد بين منطقتي الحسينية من الجهة الشرقية 
والحويقة الواقعة غرب الفرات، وأنشأت ميليشيا »حزب هللا« اللبناني ثالثة مباني مسبقة الصنع في شرق 
مدينة القصير بمحافظة حمص، وبدأت بتوريد وتخزين أسلحة وصواريخ، واستخدمت أحدها، في بلدة 

)زيتا( لتخزين الحبوب املخدرة.

وفي مدينة السخنة شرق حمص، عززت ميليشيا »لواء الباقر« مواقعها برتل عسكري قادم من محافظة 
حلب، ضم عشرات املقاتلين واآلليات العسكرية وناقالت الجند. 

وأعلن مكتب االنتساب التابع مليليشيا اللواء 47 املدعوم من إيران، بقيادة املدعو “خير هللا عبد الباري” 
قائد قوات التدخل السريع، بدء قبول طلبات االنتساب للراغبين في التطوع ضمن ميليشيا الحرس الثوري 

اإليراني، من أبناء مدينة الرستن شمال حمص، بموجب عقود شهرية مدتها سّتة أشهر.

الدول العربية 

غّير الجيش األردني قواعد االشتباك، وأعّد للرّد بصرامة أكثر على محاوالت التسلل وتهريب املخدرات 
من الجانب السوري، بعد أن شهدت الحدود السورية األردنية خالل كانون الثاني تطوًرا هو األخطر من 
نوعه منذ أعادت السلطات األردنية فتح حدودها مع النظام السوري، بذريعة التعاون بين الجانبين لضبط 
تل ضابط أردني وأصيب ثالثة جنود، في اشتباكات مع مهربي مخدرات على الحدود السورية 

ُ
الحدود، حيث ق

تل 27 مهرًبا في اشتباك مع الجيش األردني، كانوا يحاولون 
ُ
في 16 كانون الثاني، وفي 27 من كانون الثاني، ق

تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة عبر الحدود من سورية، ونقلت وكالة )رويترز( عن مسؤولين أردنيين 
أن املهربين مدعومون من ميليشيا »حزب هللا« اللبناني، وقد تصاعدت مع هذا التطور أصوات أردنية عّبرت 

عن غضبها من تراخي نظام األسد في ضبط الحدود.
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إسرائيل

تراجعت وتيرة عمليات قصف جيش االحتالل اإلسرائيلي في سورية، في شهر كانون الثاني، واقتصرت 
على 3 هجمات، فقد شنت طائرات حربية إسرائيلية مطلع شهر كانون الثاني غارات جوية على مواقع لنظام 

األسد وميليشيات تابعة للحرس الثوري اإليراني، في ريف دير الزور.

ق 
ّ
وفي 30 كانون الثاني، هاجم جيش االحتالل، برشقات من الصواريخ انطلقت من طائرات كانت تحل

في األجواء اللبنانية، مواقع للفرقة الثالثة في منطقة القطيفة في ريف دمشق، استهدفت مقار مليليشيات 
إيرانية تستخدم كمستودعات صواريخ.

وفي 5 كانون الثاني، قصف جيش االحتالل اإلسرائيلي باملدفعية مواقع لجيش النظام يستخدمها عناصر 
من امليليشيات املدعومة من إيران في منطقة )األحراج( التابعة لبلدة الحرية في ريف محافظة القنيطرة.

النظام السوري

مع تراجع عمليات قصف جيش النظام في الشمال السوري، تواصل الفلتان األمني في مناطق الجنوب 
السوري، واستمرت عمليات االغتيال واستهداف قادة وعناصر سابقين في فصائل املعارضة، ومتعاونين مع 
أجهزة أمن النظام، كما تواصلت جهود النظام لفرض سيطرته على محافظة السويداء، التي شهدت بدورها 

مزيًدا من التوترات األمنية.

اقتصرت عمليات جيش النظام السوري وامليليشيات املساندة له على قصف مواقع لفصائل املعارضة، 
ومناطق املدنيين، من دون تسجيل أي تحركات عسكرية عبر خطوط الجبهات، وتركز قصف النظام السوري 
على رمايات مدفعية مصدرها »معسكر جورين«، استهدفت قرى وبلدات سهل الغاب شمالي محافظة حماة، 
ومناطق في إدلب وجسر الشغور، ومحيطهما، كما استهدف قصف مدفعي من جانب قوات النظام السوري 
محيط النقطة التركية في بلدة »كنصفرة« بجبل الزاوية جنوبي إدلب، في 20 كانون الثاني، ورّدت القوات 

التركية وفصائل املعارضة باستهداف مدفعي وصاروخي ملواقع جيش النظام.

وعلى الرغم من ترويج النظام لعمليات تسوية مع مطلوبين أمنيين، في دير الزور ومناطق من ريف 
دمشق ودرعا، واصلت قواته األمنية اعتقال عناصر مطلوبين، مع أنهم عقدوا تسويات، فقد اعتقل »األمن 
العسكري«، في كانون الثاني، ثالثة شبان من قرية عز الدين في ريف حمص الشمالي، و7 شبان في القلمون.

وعلى الصعيد األمني، أصدرت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري تعميًما، يق�سي بسحب البطاقات 
صدرت مطلع عام 2021 لتسهيل عمل عناصر 

ُ
األمنية، من عناصر ميليشيا الدفاع الوطني »الشبيحة«، التي أ

امليليشيات املدعومة من إيران.
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سّجل راصدو حرمون خالل كانون الثاني عدًدا من األحداث األمنية، ومن أبرزها عشرات  وفي درعا، 
عمليات االستهداف التي شملت مقاتلين سابقين في فصائل املعارضة ومدنيين، إضافة إلى متعاونين مع أجهزة 
ين  فت العمليات قتلى ومصابين في مناطق متفرقة، فقد اغتال مجهولون القياديَّ

ّ
أمن النظام السوري، وخل

ين في فصائل املعارضة، محمد اللباد امللقب بـ »غليص«، وزياد الزرقان، في مدينة الصنمين شمالي 
َ
السابق

درعا، وباملقابل اغتال مجهولون محمد بسام املساملة، العنصر السابق في فصائل املعارضة، والقيادي الحًقا 
في »الفرقة الرابعة« التي يقودها ماهر األسد.

وشهدت درعا هجمات من قبل مجهولين، استهدفت مواقع وحواجز لجيش النظام وقواته األمنية، 
صيب 12 عنصًرا من »قوى األمن الداخلي« للنظام السوري من 

ُ
أبرزها في بلدة املليحة الغربية والحراك، وأ

جّراء استهداف حافلة مبيت عسكرية، بعبوة ناسفة، في ريف درعا الغربي، ورّدت قوات النظام في 23 كانون 
الثاني، بمداهمة بلدات الحراك واملليحة الغربية، واعتقلت عدًدا من األشخاص.

وفي السويداء، شهَدت أحياء املدينة ومختلف املدن والبلدات والقرى في ريف املحافظة -نتيجة الفلتان 
األمني املتواصل- توّجه األهالي نحو تشكيل دوريات من أبناء املحافظة، وتسييرها بشكل يومي للحفاظ على 

ممتلكاتهم.

وشهدت املحافظة مقتل مدنيين وعناصر أمنية في حوادث متفرقة، بينها مقتل مدني وإصابة ضابط 
أمن، بمواجهة مسلحة بين عناصر من األمن الجنائي وأحد املطلوبين بقضية جنائية، في 26 كانون الثاني، 

أثناء محاولة مداهمة منزله العتقاله.

الفصائل الجهادية:

للشهر الثاني على التوالي، تواصلت في قرية دير حسان بريف إدلب الشمالي احتجاجات عشرات املدنيين، 
ضد تضييق هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة سابًقا(، النشاطات السياسية واإلعالمية في مناطق سيطرتها، 

واحتجاًجا على اعتقاالت تعسفية لناشطين وإعالميين.

ل هجوم تنظيم الدولة )داعش( على سجن غويران في الحسكة الحدث األبرز على ساحة أنشطة 
ّ
وشك

 مصوًرا 
ً

الفصائل الجهادية في سورية، وبالتزامن نشرت وكالة »أعماق« التابعة لتنظيم )داعش( تسجيال
ُيظهر إقدام عناصر من األخير على إحراق بئر نفطي في ريف محافظة دير الزور، في شهر كانون الثاني، وبالرغم 
من تراجع عمليات التنظيم الجهادي ضد قوات النظام السوري وامليليشيات املساندة له، خالل كانون 
تل 8 عناصر من قوات النظام السوري وُجرح آخرون في هجمات متفرقة لتنظيم )داعش( في 

ُ
الثاني، فقد ق

بادية حمص وريف الرقة.

اقتحام سجن غويران 

في العشرين من كانون الثاني، اقتحم عناصر من )تنظيم الدولة اإلسالمية/ داعش( سجن غويران، في 
ل معظمهم من 

ّ
مدينة الحسكة شمال شرق سورية، عبر قوة مهاجمة مؤلفة من عشرات املقاتلين، تسل
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مخابئ ملقاتلي التنظيم في البادية السورية، وبدأت العملية بتفجير سيارات أحدثت فجوة في تحصينات 
السجن، ليقتحم املهاجمون بعدها املبنى الرئي�سي للسجن، بالتوازي مع استعصاء نفذه السجناء، ما سّهل 
عملية االقتحام وتحرير مئات السجناء، علًما أن السجن الذي تديره قوات أمنية تابعة لـ )قوات سوريا 
الديمقراطية/ قسد( يأوي حوالي 5000 متهم باالنتماء إلى تنظيم الدولة )داعش(، بينهم -حسب اليونيسف- 

 ينتمون إلى 20 جنسية مختلفة.
ً

850 طفال

نت بعد 7 أيام، بدعم عسكري 
ّ
وبحسب راصدي حرمون، فإن )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد( تمك

بري وجوي مباشر من القوات األميركية، من استعادة السيطرة على السجن ومحيطه في حي غويران وحي 
تل في العملية العشرات من مقاتليها ومقاتلي التنظيم، واستمرت االشتباكات أسبوًعا آخر في 

ُ
الزهور، وق

جيوب تحّصن فيها مقاتلو »داعش«. 

وبحسب مصادر محلية أفادت لراصدي حرمون، فإن عملية اقتحام سجن غويران أسفرت عن مقتل 
أكثر من مئة مقاتل من الطرفين، وفرار املئات من السجناء نحو البادية السورية، وتهجير اآلالف من املدنيين 

من األحياء املجاورة للسجن، ودمار عشرات املباني بينها مؤسسات حكومية ومنازل سكنية.

اإلدارة الذاتية )قسد(

في الوقت الذي تعرضت فيه )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد( خالل شهر كانون الثاني، ألكبر تحد أمني 
وعسكري منذ عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في الرقة ودير الزور، وذلك في هجوم )داعش( 
على سجن غويران، واصلت قوات )قسد( عمليات التضييق على املدنيين وخصومها السياسيين في مناطق 
سيطرتها، فقد اعتقلت عشرات الشبان في محافظة دير الزور شرقي سورية، على خلفية خروجهم بتظاهرة 
منددة بسياسات »اإلدارة الذاتية«، كما صّعدت عناصر أمن )قسد( حمالت املداهمة واالعتقاالت في بلدة 
عين عي�سى بريف الرقة الشمالي وريف دير الزور الشرقي، وشملت االعتقاالت عدًدا من الشبان بتهمة االنتماء 

إلى تنظيم الدولة.

تل »حسين مهلب الحسن« القيادي البارز في مجموعة »الصناديد« التابعة لقوات 
ُ
وعلى صعيد آخر، ق

)قسد(، بانفجار عبوة ناسفة بسيارته، قرب منطقة اليعربية شمال شرقي الحسكة، في 5 كانون الثاني. 
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فصائل الجيش الوطني املعارض في الشمال السوري:

شهدت مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة املعارضة السورية، في كانون الثاني، تراجًعا في 
العمليات األمنية والعسكرية بين املعارضة والنظام السوري، في حين ارتفعت وتيرتها بين )قسد( وفصائل 
املعارضة، مع ظهور حاالت توتر أمني بين غرفة عمليات )عزم( التي تضم فصائل معارضة، وفصيل السلطان 
سليمان شاه، بقيادة حسين الجاسم )أبو عمشة(، واقتصرت التوترات على استنفار متبادل لقوات الطرفين 

لم تتطور إلى اشتباكات.

وبالرغم من تراجع وتيرة القصف والغارات من قبل النظام السوري وحلفائه، تعّرضت محافظة إدلب 
لعدد من الغارات الجوية، تسببت في وقوع العديد من الضحايا في صفوف املدنيين، ال سيما في ريف جسر 
الشغور. وشهد الشمال السوري عمليات قصف واشتباكات متبادلة مع قوات )قسد(، وقد صّد الجيش 

الوطني ثالث محاوالت تسلل لـ )قسد( في محافظة حلب، و4 محاوالت في محافظة الرقة شمال سورية.

وشهدت مناطق سيطرة »الجيش الوطني السوري«، أربع تفجيرات في مناطق متفرقة، توزعت في مدينة 
الباب بريف حلب الشرقي، وفي مدينتي إعزاز وعفرين بريف حلب الشمالي، وفي مدينة رأس العين بريف 

الحسكة، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من املدنيين.

وعلى صعيد تطورات أوضاع فصائل املعارضة املسلحة، برز خالل كانون الثاني انسحاب فصائل فرقة 
الحمزة وفرقة السلطان سليمان شاه ولواء صقور الشمال، من غرفة القيادة املوحدة )عزم( التي تشكل 
»الجبهة الشامية« أبرز تشكيالتها، وأعلنت الفصائل املذكورة جميعها، في 23 كانون الثاني، اندماجها في 

تشكيل جديد باسم »هيئة ثائرون للتحرير«.

وعلى الصعيد األمني، نفذت الشرطة العسكرية، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، حملة أمنية ضد 
عناصر خاليا تنظيم )داعش( املتورطين بإحداث تفجيرات، كما أصدر الجيش الوطني السوري تعميًما يمنع 

حمل السالح في منطقة عمليات نبع السالم، في شمال شرقي سورية.
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مؤشر التطورات العسكرية وتوزع السيطرة

التحركات  وبرصد  السيطرة  توزع  خريطة  في  التغييرات  برصد  العسكرية  التطورات  مؤشر  يعنى 
واملدن  املحافظات  في  تتوزع  رصد  شبكة  خالل  من  وذلك  سورية،  في  الرئيسين  لالعبين  العسكرية 

السورية. 
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يالحظ وجود كثافة باالشتباكات بين )داعش( و)قسد(، في شرقي سورية في محافظتي الحسكة ودير 
الزور، خالل شهر الرصد الحالي.

يالحظ وجود كثافة باالشتباكات بين )قسد( وقوات املعارضة املسلحة في ريف حلب. 
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مؤشر األحداث األمنية

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

ّ
واعتقال وغيرها، ويوث

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

بها ونوع األهداف املستهدفة، أهي مدنّية أم عسكرية، ويوّضح تصنيفها حسب  القائمة  الجهات  وفق 
الجهات املسؤولة ونسب املسؤولية لكّل منها. 
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للشهر الثالث على التوالي، ليس هنالك تسجيل ألي محافظة سورية باللون األحمر، على مؤشر األحداث 
األمنية ملرصد حرمون. 

ا أمنًيا في مختلف املحافظات السورية، أي زيادة بنسبة %8 مقارنة بالشهر 
ً
سجل املرصد 467 حادث

ا. 
ً
املا�سي الذي ُسجل فيه 433 حادث

ا في عدد األحداث األمنية املسجلة خالل شهر الرصد 
ً
سجلت كٌل من درعا ودير الزور انخفاًضا ملحوظ

الحالي )كانون الثاني/ يناير 2022(، مقارنة بالشهر املا�سي، بنسب %48 و%20 على التوالي، في حين ارتفع 
عدد األحداث األمنية املسجلة في محافظات إدلب وحماة وحلب والرقة والحسكة، بنسب 91%، 67%، 

%33، %15، و%13 على التوالي.

 بـ 226 حالة، خالل شهر الرصد 
ً

تتصدر حاالت القصف املدفعي قائمة األحداث األمنية األكثر تسجيال
الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي )134(، بعد أن سجلت ارتفاًعا بنسبة 69%.

يالحظ انخفاض بنسبة %25 بحاالت إطالق النار/ االشتباكات املسجلة خالل شهر الرصد الحالي، 
مقارنة بالشهر املا�سي الذي ُسجل فيه 138 حالة. 

مقارنة بالشهر املا�سي، يالحظ وجود انخفاض في عدد حاالت االعتقال وانفجار العبوات الناسفة، خالل 
شهر الرصد الحالي، بنسب %22 و%32 على التوالي.
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للشهر الثاني على التوالي، ُيالحظ ارتفاع في عدد حاالت القصف املدفعي املسجلة في مناطق سيطرة 
)قسد( بنسبة %128 مقارنة بالشهر املا�سي، وازديادها كذلك في مناطق سيطرة النظام واملعارضة، بنسب 

%32 و%46 على التوالي. 

 لحاالت إطالق النار/ اشتباك مسلح، مع انخفاض بنسبة 
ً

ما زالت مناطق سيطرة املعارضة األقل تسجيال
%46 في حاالت إطالق النار/ اشتباك مسلح في مناطق سيطرة النظام، مقارنة بالشهر املا�سي. 

ما زالت )قسد( األكثر ممارسة لالعتقاالت، للشهر الثالث على التوالي، مع انعدام حاالت االعتقال املسجلة 
في مناطق سيطرة املعارضة. 

ما زال املؤشر يوّضح انخفاًضا مستمًرا، من شهر آلخر، في حاالت انفجار األلغام األرضية في مجمل أرجاء 
سورية.
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ما زالت قوات املعارضة املسلحة الجهة الفاعلة ألكثر األحداث األمنية في سورية، نتيجة مواجهتها عدة 
ا 

ً
ت ارتفاًعا بنسبة %51، مقارنة بالشهر املا�سي الذي ُسّجل فيه 98 حادث

ّ
قوى على عدة جبهات، حيث سجل

فقط. 

سجل ارتفاع في أعداد األحداث األمنية التي تسببت بها قوات النظام، خالل شهر الرصد الحالي )130(، 
بنسبة ارتفاع بمقدار %53، مقارنة بالشهر املا�سي إذ تم تسجيل 85 حالة فقط.

يالحظ ارتفاع واضح بأعداد األحداث األمينة التي تسببت بها )داعش(، خالل شهر الرصد الحالي )46(، 
حيث تم تسجيل ارتفاع بنسبة تتجاوز الضعفين مقارنة بالشهر املا�سي، ويعود ذلك إلى الهجوم الواسع 

الذي شنه التنظيم على سجن غويران في الحسكة.
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سجل انخفاض واضح في عدد املواقع املدنية املستهدفة بأحداث أمنية خالل شهر الرصد الحالي 74 
مبنى، أي انخفاض بنسبة %71، مقارنة بـ 255 موقًعا مدنًيا، استهدف خالل الشهر املا�سي، وسجلت أكثر 

هذه االستهدافات في محافظة درعا، رغم انخفاض عددها نسبًيا بمقدار )%38( مقارنة بالشهر املا�سي.
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يالحظ وجود كثافة في استهداف مواقع عسكرية في مناطق سيطرة )قسد( واملعارضة، حيث يوجد ارتفاع 
بنسب %154 و%542 على التوالي، مقارنة بالشهر املا�سي، %49 من املواقع بشكل عام، و%54 من املواقع 

العسكرية املستهدفة خالل شهر الرصد الحالي تقع ضمن مناطق سيطرة )قسد(.
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للشهر الثاني على التوالي، أكثر من %55 من املواقع املدنية املستهدفة بأحداث أمنية، خالل شهر الرصد 
الحالي، استهدفت من قبل قوات النظام و)قسد(، مع العلم أن %41 تقريًبا من املواقع املدنية تم استهدافها 

من قبل مجهولين.

يالحظ وجود انخفاض كبير في عدد املواقع املدنية املستهدفة من قبل قوات املعارضة املسلحة، بنسبة 
%91 مقارنة بالشهر املا�سي الذي ُسّجل فيه استهداف 23 موقًعا.
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بالرغم من االرتفاع النسبي في مجمل األحداث األمنية املسجلة خالل الشهر الحالي، ما زال خط التوجه 
ر بانخفاض مستمر على أساس شهري، مع العلم أن وسطي نسبة االنخفاض 

ّ
العام لألشهر الستة األخيرة يؤش

الشهرية أصبح %3، بعد أن كان %6 في الشهر املا�سي.
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ألول مرة، منذ ستة أشهر، يسجل مرصد حرمون عدد مواقع مدنية مستهدفة تحت حاجز الـ 100، وما 
ر استهداف املواقع املدنية ُيظهر ارتفاًعا بنسبة %20 تقريًبا، على أساس شهري؛ وُيعزى ذلك إلى 

ّ
زال مؤش

وجود ارتفاع كبير بعدد املواقع املدنية املستهدفة في شهر أيلول/ سبتمبر 2021، مقارنة بشهر آب/ أغسطس 
من العام نفسه.
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الضحايا واالنتهاكات

سجل فريق رصد االنتهاكات في مركز حرمون مقتل ما ال يقّل عن 69 سورًيا، منهم 65 مدنًيا، في شهر كانون 
، و3 سيدات، و8 ضحايا تحت التعذيب.

ً
الثاني/ يناير، بينهم 12 طفال

 قضوا بأيدي مجهولين، و19 قضوا بأيدي »قوات سوريا 
ً

توزع القتلى بحسب الجهة الفاعلة إلى 33 قتيال
الديمقراطية« وعناصر أمن »وحدات حماية الشعب الكردية”، و8 ضحايا قضوا بأيدي جيش النظام 
السوري وامليليشيات املساندة له، و4 ضحايا بأيدي الجيش التركي، و3 باستهداف القوات الروسية، وقتلت 

حين وعناصر )قسد(. 
ّ
قوات التحالف الدولي مدنًيا واحًدا، فيما ق�سى مدني باشتباكات بين مسل

وكان 15 من الضحايا من حلب، و14 من درعا، و12 من كل من إدلب ودير الزور.
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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
ا للجهات املسؤولة، ويوّضح توّزعها حسب الفئات األساسية )مدنيين/ 

ً
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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ألول مّرة منذ شهر حزيران/ يونيو 2021، ال يتم تسجيل أي محافظة باللون األحمر على مؤشر الضحايا 
في مرصد حرمون، حيث ُسّجل انخفاض في إعداد الضحايا املدنيين )69(، خالل شهر الرصد )كانون الثاني/ 

يناير 2022(، مقارنة بـ 78 ضحية خالل الشهر املا�سي، أي انخفاض بنسبة 11.5%. 

تصّدرت محافظتا حلب ودرعا مؤشر أعداد الضحايا املدنيين، خالل شهر الرصد الحالي، مسجلة ارتفاًعا 
بنسبة %67 و%27 على التوالي، مقارنة بالشهر املا�سي، وتليهما محافظة دير الزور وإدلب والحسكة، حيث 

تم تسجيل انخفاض في أعداد الضحايا املسجلة بنسب %54 و%14 و%8 على التوالي.

يالحظ أن هناك تراجًعا في أعداد الضحايا جراء إطالق نار/ اشتباك مسلح، خالل شهر الرصد )كانون 
الثاني/ يناير 2022( بنسب %23 و%54 على التوالي مقارنة بالشهر املا�سي.
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يالحظ وجود تراجع بأعداد الضحايا من النساء في مجمل أرجاء سورية )3(، خالل شهر الرصد الحالي، 
مقارنة بـ 8 ضحايا خالل الشهر املا�سي، أي انخفاض بنسبة 63%.

ما زالت الجهات املجهولة هي املسؤولة الرئيسة عن إيقاع ضحايا مدنيين، مع العلم بوجود ارتفاع بنسبة 
)قسد( كمسؤول عن إيقاع ضحايا في مجمل أرجاء سورية )%28(، خالل شهر الرصد الحالي، مقارنة بالشهر 

املا�سي، حيث كانت نسبة مسؤولية )قسد( 13%. 
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 للضحايا في مجمل أرجاء سورية، مقارنة بالستة 
ً

ُيعّد شهر كانون الثاني/ يناير 2022 األقل تسجيال
ر الضحايا ُيظهر انخفاًضا تدريجًيا على أساس شهري، بنسبة 

ّ
 العام ملؤش

ّ
أشهر املاضية، حيث ما زال الخط

انخفاض وسطية %7، علًما أن نسبة االنخفاض كانت %5 تقريًبا خالل الشهر املا�سي.
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