
مرصد حرمون  
تقرير شهر حزيران/ يونيو ٢٠٢١

مرصد حرمون حزيران/ يونيو ٢٠٢١



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مرصد حرمون

فــي ســورية  الصــراع  فــي  التطــورات  وأبــرز  هــي رصــد واقعــي ملجريــات األحــداث  غايــة مرصــد حرمــون 
وعليهــا، مــن مختلــف الجوانــب وملختلــف األطــراف؛ بقصــد معرفــة مــا يحــدث وتكويــن صــورة مواكبــة مــن 
كل النواحــي )السياســية، العســكرية، االقتصاديــة/ املعيشــية، االجتماعيــة(، واستكشــاف اتجاهــات 
األطــراف الفاعلــة ونشــاطها وتأثيرهــا وطبيعــة أنشــطتها، وذلــك مــن خــال تقاريــر تنتــج فــي أقــرب نقطــة 
القضيــة  تطــورات  آخــر  ــص 

ّ
يلخ شــهري،  تقريــر  إلنتــاج  أوليــة  كمــواد  املعلومــات  تتجمــع  ـكـي  للحــدث، 

لخلــق  الســورية،  القضيــة  تطــور  اتجــاه  رصــد  هــي  الرئيســة  والغايــة  الجوانــب.  مختلــف  مــن  الســورية 
معرفــة مواكبــة تســاعد الباحثيــن وتمــّد صانعــي القــرار بصــورة عامــة عــن أهــم التطــورات مجّمعــة فــي 

تقريــر مكثــف. 

مركز حرمون

للدراسات املعارصة

مؤسسة بحثية مستقلة، ال تستهدف الربح، تعنى بإنتاج الدراسات والبحوث السياسية واملجتمعية 
والفكريــة املتعلقــة بالشــأن الســوري خاصــة، والصــراع الدائــر فــي ســورية وســيناريوهات تطــّوره، وتهتــم 
بتعزيــز أداء املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي. كمــا تهتــم أيًضــا بالقضايــا العربيــة، والصراعــات 

املتعلقــة بهــا، وبالعاقــات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة.

ينفــذ املركــز مشــاريع ونشــاطات، ويطلــق مبــادرات مــن أجــل بنــاء مســتقبل ســورية، علــى أســس وقيــم 
الديمقراطيــة والحريــة واملســاواة وحقــوق اإلنســان وقيــم املواطنــة املتســاوية، ويســعى ألن يكــون ميداًنــا 

للحــوار البّنــاء، وســاحة لتاقــي األفــكار.
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ملخص تنفيذي:

الرصد السيا�سي:

ا سياسًيا أوسع من األشهر السابقة، حول القضية السورية، كان  	
ً
شهد شهر حزيران/ يونيو حراك

أبرز مظاهره االجتماع الوزاري الخاص بسورية على هامش مؤتمر روما للتحالف الدولي ضد تنظيم 
الدولة، واجتماعات مجلس األمن لتجديد آلية إدخال املساعدات اإلنسانية عبر الحدود السورية.

رفض الرئيس بايدن مساعي بوتين لتسويق األسد، مؤكًدا أن األسد »شخص غير موثوق به ، وال  	
يمكن التعامل معه”.

واصلت املنظمات الدولية والدول الكبرى ضغوطها على النظام السوري، بإثارة استخدامه األسلحة  	
الكيمياوية، وإدراج األمم املتحدة لجيش النظام على الالئحة السوداء.

بروز فكرة إطالق حوار دولي حول سورية، للخروج من عنق أستانا واللجنة الدستورية. 	
يستمر الدعم األميركي لقوات )قسد(. 	
املصالح  	 وتعزيز  سلطته  لدعم  األسد،  انتخابات  عقبت  دمشق  إلى  كثيفة  روسية  دبلوماسية 

االقتصادية الروسية في سورية.
ال تغّير يذكر في موقف االتحاد األوروبي تجاه النظام وتجاه القضية السورية.  	
تزايد مساعي دول عربية إلعادة النظام للجامعة العربية وتطبيع العالقات مع النظام السوري، من  	

دون تحقيق خروقات تذكر، والواليات املتحدة تلّوح بعقوبات على من سيقوم بالتطبيع.. 
تحّسن في مستوى التعاون بين تركيا والواليات املتحدة في ملفات عدة، يمكن أن تنعكس إيجاًبا على  	

 السوري.
ّ

امللف
فوز إبراهيم رئي�سي »املحافظ« في انتخابات إيران، وترحيب  بشار األسد بفوزه.  	
مفاوضات النووي اإليراني تتعثر في فيينا، والخالفات ما زالت واسعة. 	
بروز مزيد من صراعات أطراف مؤسسات املعارضة يسّبب تدهور أكبر في سمعتها، على املستويين  	

السوري والدولي.

الرصد العسكري واألمني

حافظت القوى املسيطرة، خالل حزيران/ يونيو 2021، على مواقع نفوذها، ولم تشهد خرائط النفوذ  	
العسكري أي تغيير، وبقيت خطوط التماس التي تفصل بين األطراف املتصارعة ثابتة.

كثفت قوات روسيا وجيش النظام تصعيدهما العسكري على مناطق سيطرة املعارضة السورية،  	
في إدلب وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، خالل شهر حزيران/ يونيو، وزاد حشد جيش النظام 
وميليشيات إيران حول إدلب، وروسيا تطالب بجعل إدلب منطقة خالية من الوجود العسكري، 
وبتسليم الطريق M4 الذي يربط الشمال السوري بالساحل إلى النظام، وهو ما فّسره مراقبون 
برغبة روسية في تحقيق مكاسب جديدة، قبل اجتماع مجموعة أستانا واجتماعات مجلس األمن 
حول قضية تجديد آلية إدخال املساعدات، وال مؤشرات واضحة عن مآالت األوضاع امليدانية 
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العسكرية في محافظة إدلب، 
إيران تستمر في توسيع معسكراتها على األرض السورية.  	
ارتفعت وتيرة هجمات تنظيم )داعش( ضّد قوات النظام وامليليشيات املدعومة من إيران ومواقع  	

مليليشيا »قوات سوريا الديمقراطية«، في دير الزور وشرق حمص والحسكة، موقعة عشرات القتلى، 
معظمهم من قوات النظام وامليليشيات الشيعية.

واصلت »إسرائيل« هجماتها العسكرية في سورية، حيث قصفت في 8 حزيران/ يونيو مواقع عدة  	
لقوات النظام وامليليشيات اإليرانية في ريف حمص، مخلفة قتلى ومصابين.

فرضت قوات النظام السوري حصاًرا على أحياء عدة في مدينة درعا، بذريعة سحب السالح من  	
مجموعات املعارضة املتمركزة في درعا البلد، وبما يخالف اتفاق التسوية، وما زال الحصار مستمًرا، 

والروس يتدخلون كوسطاء ويهددون.
ارتفع عدد الضحايا السوريين، في حزيران/ يونيو، قياًسا باألشهر الخمسة األولى من العام 2021،  	

تل 142 سورية في حزيران، في أعلى حصيلة شهرية للضحايا خالل العام 2021.
ُ
حيث ق

حالة فلتان أمني في درعا، واستمرار عمليات االغتيال في مناطق الحكم الذاتي، ومفخخات في مناطق  	
سيطرة الجيش الوطني.

استمرار االعتقال واملوت تحت التعذيب في سجون النظام و)قسد(.  	
اشتباكات بين قوات )قسد( وفصائل »الجيش الوطني«. 	
تردي  	 بسبب  أو  اإلجباري،  التجنيد  بسبب فرض  احتجاجية،  تظاهرات  )قسد(  مناطق  شهدت 

األوضاع املعيشية، وواجهتها قوات )قسد( بإطالق النار.
واصلت هيئة تحرير الشام »جبهة النصرة سابًقا« حملة اعتقال قيادات ومسؤولين في جماعات  	

جهادية في إدلب، منها فصيل »حراس الدين«، وفصيل »جند هللا«، وفصيل »أنصار اإلسالم«.
استمرار تجنيد الشباب السوري من مختلف األطراف، للعمل كميليشيات، مستغلين حاجتهم  	

املادية.

الرصد االقتصادي واملعي�سي:

املساعدات اإلنسانية اإلغاثية عبر الحدود تتحّول إلى ملف للصراع السيا�سي. 	
تحذيرات دولية من إغالق معابر املساعدات والدعوة لفتح مزيد منها. 	
روسيا تهّدد بعدم موافقتها على فتح معبر باب الهوى، ثم تتراجع لتبحث عن حل وسط، حيث دعا  	

الفروف غوتيريش إلى إيجاد حّل وسط ملسألة املعابر.
األمم املتحدة تواصل إرسال مئات شاحنات املساعدات اإلغاثية إلى الشمال السوري، عبر معبر باب  	

الهوى.
تواصل مفاعيل األزمة االقتصادية للنظام السوري تصاعدها، فارضة أعباء متزايدة على املواطن  	

السوري، وتجلى ذلك في ارتفاع أسعار املواد األساسية، واملحروقات واأللبان والخضار والفواكه، 
واملواد الغذائية، واألعالف، وفي النقص الحاد من مادة القمح، وازدياد نقص خدمات املاء والكهرباء 
واملواد البترولية، وتردي خدمات الصحة والتعليم، ومع قدوم الصيف يتفاقم على نحو خاص، 
في بعض املناطق، نقص املياه، مثل محافظة دمشق وريفها وحتى الساحل، وكل هذا يزيد أوضاع 

معيشة الناس صعوبة.
لم يسجل أي جديد في مشاريع إعادة اإلعمار، ومن غير املتوقع أن يحصل أي اختراق، على هذا  	



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

6

الصعيد، في الوقت املنظور.
إيران تستمر في إرسال املساعدات للنظام، ومنها إمداده بالنفط. 	
روسيا تواصل التحرك على صعيد منافسة إيران، وفرض هيمنتها على االقتصاد السوري، حيث  	

تزداد صادراتها إلى سورية، وتقوم بمشاورات متواصلة لتوقيع اتفاق تعاون تجاري اقتصادي موسع 
طويل األمد مع الحكومة السورية.

األعمال  	 ا كبيرة على قطاع 
ً
ويمارس ضغوط الخاوية،  لتمويل خزينته  يبحث عن مصادر  النظام 

واملواطنين، عبر فرض ضرائب تعسفية، بسلوك أمني، لتحصيل ضرائب تفوق قدرة املكلف على 
تحّملها.

شكوى من قطاع األعمال من استمرار مناخ معرقل لنشاطهم وطارد لالستثمار، ومن ضغوط ضريبية  	
وتعسف موظفي الجمارك وتدخل أمني وغيرها.

الليرة السورية حافظت على سعر صرفها، مقابل الدوالر األميركي، مع انخفاض طفيف بسعر صرفها،  	
وقد سجل بنهاية حزيران/ يونيو حوالي 3200 ليرة للدوالر الواحد.

استمرار عجز املصرف املركزي عن تمويل احتياجات قطاع األعمال من العمالت الصعبة، وتقييدات  	
املصرف املركزي على التحويالت تربك العمليات االقتصادية. 

عجز السوريين عن شراء الخضار والفواكه يخلق فائًضا يتم تصديره إلى البلدان العربية. 	

التهجير والنزوح واللجوء

تهجير بعض سكان قرى جبل الزاوية في إدلب، من جراء القصف.  	
ارتفاع الرغبة في الهجرة من سورية وبخاصة عند الشباب.  	
معظم السوريين في بلدان اللجوء، في دول الجوار والدول العربية، يعيشون في حالة فقر.  	
الحزب  	 للتحريض على  السوريين كمادة  الالجئين  استخدام مسألة  في  تستمر  التركية  املعارضة 

الحاكم. 
السلطات اللبنانية تستمر في التحريض ضد الالجئين السوريين. 	
تقارير تفيد برفض الالجئين السوريين العودة إلى سورية، والنظام يعتقل العديد من الالجئين  	

العائدين إلى سورية.
الدنمارك والنمسا تؤيدان تجميد وسحب إقامات الالجئين السوريين، وتطالب بعودتهم إلى دمشق  	

بحجة أنها آمنة.
تخصيص  	 في  االتحاد  ويستمّر  لسوريين.  ترحيل  عمليات  بإجراء  تقم  لم  األوروبي  االتحاد  دول 

مساعدات للسوريين. 

األوضاع االجتماعية 

استمرار ظهور معدل مرتفع للجريمة في مختلف أنحاء األرض السورية. 	
تزايد حاالت االنتحار خاصة بين الشباب، ونزوع قوي بين الشباب للهجرة للخارج . 	
استمرار ارتفاع معدالت تزويج القاصرات. 	
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القضية السورية في تقارير بحثية وإعالمية دولية

ما تزال القضية السورية موضع اهتمام مراكز الدراسات واألبحاث الدولية، بالرغم من تراجعها عّما 
كانت عليه قبل بضع سنوات، وما يزال يصدر حولها شهرًيا العديد من الدراسات. 
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أوًل: الرصد السيايس

األمم املتحدة:

كشف املبعوث األممي إلى سورية غير بيدرسون أنه يخطط لعقد اجتماعات مع مسؤولين في الدول  	
املعنية بامللف السوري، بهدف تحريك مسار العملية السياسية، وإطالق “حوار دولي” حول هذا امللف.

دعت األمم املتحدة، على لسان املمثلة السامية لشؤون نزع السالح إيزومي ناكاميتسو، إلى محاسبة  	
النظام السوري على استخدام السالح الكيميائي.

أعلن فرناندو آرياس، املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية، أن بعثة تق�سي الحقائق في  	
املنظمة حققت في 77 ادعاء عن استخدام األسلحة الكيمياوية في سورية.

أدرج األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، جيش النظام السوري على الالئحة السوداء،  	
إلى جانب عدد من التنظيمات وامليليشيات اإلرهابية األخرى في العالم، وأكد غوتيرش تورط النظام 

بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق األطفال في سورية خالل عام 2020.

أدان املبعوث األممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، الهجوم الدموي الذي استهدف مستشفى في  	
مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، السبت 12حزيران/ يونيو2021.

الواليات املتحدة:

أعلن مستشار األمن القومي بالبيت األبيض جيك سوليفان أّن الرئيس األميركي جو بايدن بحث  	
القضايا املتعلقة بسورية، خالل قمة جنيف مع الرئيس الرو�سي فالديمير بوتين.

قال الرئيس األميركي جو بايدن، في مؤتمر صحفي بختام اجتماعات مجموعة السبع، إن سورية مجال  	
يمكن للواليات املتحدة وروسيا العمل فيه مًعا للتوصل إلى تسوية، وقال: »هناك انخراط رو�سي في 
أنشطة نعتقد أنها تتعارض مع األعراف الدولية«، وأن موسكو تواجه »معضالت«، بما فيها التوسع 

الذي يفوق قدراتها في سورية.

خالل اجتماعهما الثنائي في 16 حزيران/ يونيو، عارض الرئيس األميركي بايدن مساعي بوتين لتسويق  	
األسد، مؤكًدا أن األسد »ينتهك القواعد الدولية التي تخص معاهدة األسلحة الكيمياوية، وبالتالي ال 

يمكن الوثوق به”.

مفاوضات النووي اإليراني تتعثر في جنيف، وما زالت الخالفات واسعة. 	
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زار وفد أميركي، يتقّدمه القائم بأعمال املبعوث األميركي للتحالف الدولي لهزيمة )داعش( والقائم  	
بأعمال منسق مكافحة اإلرهاب جون غودفري، شمال شرق سورية، وتفقد »مخيم الهول« للنازحين، 

ومركز احتجاز في الحسكة يأوي مسلحين من )داعش(، بهدف »تقييم التحديات األمنية«.

جددت الواليات املتحدة األميركية انتقادها ملنظمة الصحة العاملية، بسبب اختيار النظام السوري  	
في عضوية املكتب التنفيذي للمنظمة، على الرغم من الجرائم الكبيرة التي ارتكبها وانتهاكاته املستمرة 

ضد القطاع الطبي.

زارت املندوبة األميركية الدائمة لدى األمم املتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الحدود التركية السورية،  	
وبحثت مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، امللف السوري، وأعلنت مساعدة مالية 

أميركية إضافية لالستجابة اإلنسانية في سورية ودعم الالجئين السوريين في البلدان املجاورة.

كشفت القيادة املركزية األميركية )سنتكوم( عن إجرائها تدريبات حول اإلسعافات األولية لعناصر  	
حرس الحقول النفطية التي تسيطر عليها »قوات سورية الديمقراطية« والقوات األميركية، شمال 

شرقي سورية.

خفضت اإلدارة األميركية امليزانية السنوية مليلشيات )قسد(، وفصيل »مغاوير الثورة«، من 200  	
مليون دوالر عام 2020، إلى 177 مليون دوالر لعام 2021.

أكد تقرير أميركي، عن الحرية الدينية في سورية لعام 2020، على موقع سفارة الواليات املتحدة في  	
سورية، أن أكثر من نصف سكان البالد أصبحوا نازحين بنهاية عام 2020، نتيجة سياسات النظام 
العنفية وتدهور االقتصاد، مشيًرا إلى أن قوات النظام -بدعم من حلفائها الروس واإليرانيين- ارتكبت 

انتهاكات لحقوق اإلنسان في مناطق يقطن فيها املسلمون السّنة.

االتحاد األوروبي

انتقدت السلطات األملانية منظمة الصحة العاملية، بسبب اختيار النظام السوري في عضوية املجلس  	
التنفيذي إلدارتها. وقال وزير الصحة األملاني ينس سبان: “لسُت سعيًدا بذلك على اإلطالق”.

أعرب الناطق باسم املفوضية األوروبية، بيتر ستانو، عن قلق االتحاد إزاء »األوضاع غير اآلمنة«،  	
شمال شرقي سورية، على خلفية قيام عناصر قوات سورية الديمقراطية )قسد(، بإطالق النار على 

املتظاهرين في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

كشف جهاز االستخبارات واألمن العسكري الهولندي، عن مسؤولية خمسة ضباط كبار في النظام  	
السوري، عن هجمات عدة ضد املدنيين في سورية، باستخدام غاز السارين السام.

أدان »املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان«، قصف مشفى )الشفاء( في مدينة عفرين، وطالب  	
بفتح تحقيق فوري ومستقل في مالبسات الحادث، ودعا جميع األطراف، أبرزها )قسد( والنظام 
وفصائل املعارضة، إلى كشف جميع املعلومات املتعلقة بالحادث، بما يساعد في تحديد املسؤولين 

عن تنفيذ الهجوم وإحالتهم إلى العدالة.
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أدان االتحاد األوروبي استهداف مشفى )الشفاء( الخاص في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، دون  	
اإلشارة إلى مرتكبي الهجوم اإلرهابي.

قال زعماء دول »الناتو« إنهم يواصلون حالة التيقظ، حيال إطالق الصواريخ التي قد تطال تركيا أو  	
ا من سورية.

ً
تهددها انطالق

الدول العربية 

تصّدر مشروع »الشام الجديد« املشترك بين مصر واألردن والعراق، أعمال القمة الثالثية، التي شارك  	
فيها الرئيس املصري عبد الفتاح السي�سي، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وملك األردن 
عبد هللا الثاني، وهو مشروع يتضمن إعادة تعويم النظام السوري، واستعادة مقعده في الجامعة 

العربية.

جدد وزير الخارجية القطري موقف بالده الرافض إلعادة العالقات الدبلوماسية مع سورية، ما لم  	
يحدث تغيير في سياسة النظام السوري وقمعه لشعبه.

أكد وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان، على هامش االجتماع الوزاري حول سورية، أن  	
بالده تتطلع إلى وضع حٍد ملعاناة الشعب السوري الشقيق، املستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، وأن 
»الحل السيا�سي هو الحل الوحيد لألزمة السورية، وفًقا للقرار الدولي رقم 2254 والقرارات الدولية 

ذات الصلة«.

 غربية تتواصل مع النظام السوري،  	
ً

أكد املدير العام لألمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن هناك دوال
 بشكل أكثر.

ً
ولكن األخير يريد تواصال

تداولت وسائل إعالم لبنانية مقاطع فيديو، قالت إنها لقطع متظاهرين في لبنان طريق املصنع  	
الحدودي مع سورية، احتجاًجا على إجراءات السلطات اللبنانية ملنع تهريب الوقود إلى سورية.

قال وزير الداخلية األردني مازن الفراية: إن معدل استجابة املجتمع الدولي الحتياجات األردن لألزمة  	
السورية للعام الحالي لم يتجاوز 4 باملئة، ما يتطلب جهًدا إقليمًيا ودولًيا، يضمن توفير متطلبات 

إقامة الالجئين السوريين.

خلًفا  	 السوري،  النظام  لدى  الرفاعي سفيًرا جديًدا  الفلسطينية، سمير  الوطنية  السلطة  عّينت 
لسفيرها السابق محمود الخالدي، الذي توفي قبل شهر بسبب إصابته بفيروس كورونا.

تركيا 

 هاتفًيا بحثا خالله  	
ً

أجرى الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والرو�سي فالديمير بوتين، اتصاال
العالقات بين بلديهما وملفي سورية وإقليم »قره باغ« األذربيجاني.
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وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أنقرة ستواصل بذل قصارى جهدها، لضمان مستقبل  	
مشرق لسورية.

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إن الواليات املتحدة األميركية ترغب في التعاون مع  	
بالده، بخصوص ملفات عديدة، بينها سورية.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن لتركيا مصلحة كبيرة في رؤية سورية بلًدا مستقًرا  	
ا آمًنا للتنظيمات اإلرهابية.

ً
ينعم باالستقرار والرخاء، مبيًنا أن حالة الفو�سى الراهنة هناك تشكل مالذ

روسيا: 

حركة دبلوماسية روسية كثيفة إلى دمشق عقبت انتخابات األسد، منها زيارة نائب وزير الخارجية  	
الرو�سي لدمشق، لتثبيت املصالح واالتفاقيات االقتصادية مع النظام، وزيارة نائب رئيس الوزراء 
الرو�سي يوري بوريسوف الذي التقى رأس النظام السوري بشار األسد في 22 حزيران/ يونيو، وتحدث 
عن وجود تحضيرات لتوقيع اتفاق حكومي حول التعاون االقتصادي والتجاري بين روسيا وسورية، 
في الوقت الذي تحاول فيه روسيا الهيمنة على عقود واستثمارات طويلة األمد من النظام السوري 

املتهالك، وتزامن ذلك مع اإلعالن عن قرب تشكيل حكومة جديدة للنظام السوري.

صّرح نائب وزير الخارجية الرو�سي ميخائيل بوغدانوف بأن بالده ال تستبعد إجراء انتخابات مبكرة في  	
سورية، في حال اتفقت الحكومة واملعارضة على دستور جديد.

قال مسؤول في هيئة األركان العامة للجيش الرو�سي: إن أوائل شهر تموز/ يوليو القادم ستكون موعد  	
جولة جديدة من مفاوضات أستانا الخاصة بسورية، في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان.

عقد مسؤولون روس وأتراك اجتماًعا في موسكو، لبحث امللفين السوري والليبي. وبحسب بيان  	
للخارجية الروسية، فإن الجانبين أكدا »تمسكهما بسيادة ووحدة أرا�سي سورية، وعّبرا عن ارتياحهما 
لسير تنفيذ االتفاقيات الروسية التركية الهادفة إلى الحفاظ على نظام وقف إطالق النار في سورية، 

ومكافحة اإلرهابيين الدوليين املتواجدين في أراضيها«.

 غربية بالسعي الستمرار حالة االنقسام في  	
ً

اتهم السفير الرو�سي في دمشق، ألكسندر يفيموف، دوال
العالم العربي ألطول فترة ممكنة، وبكل وسيلة، من أجل منع عودة سورية إلى البيت العربي، في إشارة 

إلى مقعدها في الجامعة العربية.

إيران:

فاز إبراهيم رئي�سي بانتخابات الرئاسة اإليرانية، التي حصلت وسط مقاطعة شعبية واسعة غير  	
مسبوقة، وتلقى رئي�سي برقية تهنئة من رئيس النظام السوري بشار األسد، أعرب فيها األسد »عن 
االهتمام والحرص على العمل مع الرئيس املنتخب، من أجل تعزيز مسار العالقات الثنائية املبنية على 
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عقود طويلة من الصداقة التاريخية والتفاهم املتبادل واملصالح املشتركة«.

كشف السفير اإليراني لدى النظام السوري مهدي سبحاني، عن وجود حوار بين إيران والحكومة  	
العراقية، لبحث فتح طريق ترانزيت إلى سورية عبر العراق.

النظام:

أدانت خارجية النظام السوري، في بيان لها، ما قالت إنه »انتهاك فاضح« للسيادة، في إشارة إلى زيارة  	
وفد هولندي وآخر فرن�سي لألرا�سي السورية، على الرغم من أن هذه الزيارة للوفود األجنبية ليست 
األولى، في الوقت الذي توجد في سورية جيوش سبع دول وعشرات امليليشيات التي تنتهك سيادة 

األسد ونظامه.

عّبر النظام السوري عن رفضه تصريحات وزير الخارجية األميركي، حول الجوالن السوري املحتل،  	
وقال إنها تأتي »في سياق الدعم األميركي املتواصل للكيان اإلسرائيلي املحتل وعدوانه املستمر«.

نفى محمد سامر الخليل، وزير االقتصاد في حكومة النظام السوري، وجود اتصاالت على املستوى  	
الرسمي مع السعودية حالًيا، وقال الخليل إن زيارة وزير السياحة كانت في إطار تلبية دعوة الجتماع في 

السعودية، ضمن إطار منظمة السياحة الدولية.

املعارضة السورية:

أعلن الرئيس الحالي لالئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية، نصر الحريري، أنه لن يكون  	
من ضمن املرشحين لالنتخابات القادمة الخاصة برئاسة االئتالف في تموز/ يوليو القادم.

طالب رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية الدكتور نصر الحريري، رئيس الواليات  	
املتحدة جو بايدن، بإيقاف الدعم العسكري والسيا�سي مليليشيا )قسد(.

طالب االئتالف السوري املعارض، بتدخل عسكري دولي إلخراج ميليشيا )قسد(، من مدينتي منبج  	
وتل رفعت وبقية املناطق السورية..

رّحب االئتالف الوطني في بيان له، بالتقرير األخير لألمين العام لألمم املتحدة حول الدول والجماعات  	
املسلحة التي تنتهك حقوق األطفال في مناطق النزاعات، وخاصة فيما يتعلق بإدراج قوات النظام 

وامليليشيات التابعة له في القائمة السوداء للدول والتنظيمات التي تنتهك تلك الحقوق.

عقد كّل من رئيس االئتالف الوطني الدكتور نصر الحريري ونائب الرئيس ربا حبوش، ومنسق دائرة  	
العالقات الخارجية عبد األحد إسطيفو، اجتماًعا مع فريق االتحاد األوروبي الخاص بسورية، لبحث 

وضع امللف السوري في ظل األوضاع اإلقليمية والدولية.

أعلنت الحكومة السورية املؤقتة، التابعة لالئتالف الوطني السوري، تضامنها مع االحتجاجات في  	
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منطقة منبج شرق حلب ضد ميليشيا )قسد(، احتجاًجا على عمليات التجنيد اإلجباري.

أعاد املجلس اإلسالمي السوري انتخاب الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي، رئيًسا له، وذلك خالل  	
االجتماع السنوي للجمعية العمومية للمجلس.

املنظمة األميركية السورية )سامز( توّجه رسالة إلى الرئيس بايدن، قبل لقائه بالرئيسين الرو�سي  	
والتركي في جنيف، تضمنت خمسة مقترحات.

الدكتور زكي لبابيدي، رئيس املجلس السوري األميركي )SAC(، يزور الشمال السوري ويلتقي مسؤولين  	
محليين.
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ثانيًا: الرصد العسكري واألمني

روسيا

عززت روسيا تواجدها العسكري في مدينة تدمر بإرسال عربات مدرعة وعتاد ثقيل وعشرات املقاتلين  	
من ميليشيا »فاغنر«، نقلتهم طائرتا شحن عسكريتين إلى مطار تدمر العسكري، من قاعدة حميميم.

اتهمت وزارة الدفاع الروسية فصائَل املعارضة العسكرية، بنقل قوات إلى جبهات القتال في ريف  	
إدلب الجنوبي، من أجل شن هجمات على مواقع جيش النظام السوري.

قالت وسائل إعالمية روسية: إن قوات األسد وميليشياتها فشلت في اقتحام عمق البادية السورية،  	
في ظل اشتباكات شرسة تخوضها ضد خاليا تنظيم )داعش(.

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن وصول مقاتلتين من نوع »MiG-31K«، القادرة على حمل صواريخ  	
»كينجال« فرط الصوتية، إلى قاعدة حميميم بسورية ألول مرة، في سياق تجربة أسلحتها املدمرة على 

حساب الشعب السوري.

مكتًبا جديًدا  	 في حلب،  للنظام  التابعة  التجنيد  مكاتب  مع  بالتنسيق  الروسية،  القوات  فتحت 
الستقطاب الشباب إلى صفوف ميليشيات تابعة لها، على أن يمنح كل منتسب راتًبا شهرًيا قدره 150 

دوالًرا أميركًيا.

كشفت مصادر عسكرية في منطقة جبل الزاوية، عن استخدام روسيا قذائف مدفعية متطورة في  	
استهداف املناطق املدنية، خالل األيام املاضية، سبق استخدامها في قصف مشفى األتارب بريف 
حلب ومناطق أخرى في البادية السورية، مؤكًدا أنها قذائف موجهة عبر طائرات االستطالع، وتحقق 

إصابة دقيقة.

روسيا تضغط لجعل إدلب منطقة خالية من الوجود العسكري. 	

إيران وميليشياتها:

قتل القيادي البارز في ميليشيا الحرس الثوري اإليراني واملصّنف على قوائم اإلرهـاب »حسن عبد هللا  	
زادة« ومرافقه »محسن عبا�سي«، في كمين مسلح على طريق تدمر دير الزور في البادية السورية.

استهدفت ميليشيات إيرانية قاعدة أميركية تابعة للتحالف الدولي، في حقل العمر النفطي بريف  	
دير الزور الشرقي، بقذائف عدة، رًدا على قيام الواليات املتحدة بقصف ميليشيا تابعة إليران على 
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الحدود السورية والعراقية.

نقلت ميليشيا »حزب هللا« اللبناني عناصرها وأسلحتها، من مدينة البوكمال شرق دير الزور، إلى  	
مناطق الشمال السوري بمواجهة فصائل املعارضة السورية، وسلمت مقارها مليليشيا )زينبيون( 

الباكستانية املوالية إليران.

شكل الحرس الثوري اإليراني ميليشيا جديدة في دير الزور أطلق عليها »أسود العكيدات«، بقيادة  	
املدعو »محمود الشويطي«، تضّم قرابة ٢٠٠ مقاتل، غالبيتهم من عشيرة »الشويط«، ويقع مقر 
امليليشيا الجديدة في شارع األربعين بمدينة امليادين، ويصل راتب العنصر إلى نحو 80 ألف ليرة شهرًيا.

من  	 واملدعومة  الشعبي«،  »الحشد  مليليشيا  التابعة  العراقية  النجباء«  »حركة  ميليشيا  احتفلت 
الحرس الثوري اإليراني، بتخريج 40 مجنًدا سورية جديًدا بصفوفها، من أبناء ريفي الرقة الشرقي 
والغربي، وعززت »النجباء« مواقعها في قرية صفيان باألسلحة الثقيلة والدبابات، وعملت على إنشاء 
مفرزة عسكرية داخل املعبر الذي تسيطر عليه الفرقة الرابعة جنوبي الطبقة في محافظة الرقة، كما 
أقامت ميليشيا »النجباء« مكتب انتساب جديًدا لها، في بلدة التبني الخاضعة لسيطرة قوات النظام 

السوري غربي دير الزور.

جندت ميليشيا »حزب هللا العراقي« املدعومة إيرانًيا، خالل اآلونة األخيرة، عدًدا من األطفال القصر  	
دون سن الـ 16 ضمن صفوف قواتها، وأخضعتهم ملعسكر تدريبي ضمن أحد معسكراتها في دير الزور.

افتتحت ميليشيا )الهاشميون( التابعة للحرس الثوري اإليراني مكتًبا الستقطاب الشبان، خالل  	
اآلونة األخيرة، واتخذت إحدى الفيالت، في حي فيالت البلدية بمدينة دير الزور، مقًرا لتوقيع العقود 

مع املنتسبين.

جمعت ميليشيا )لواء فاطميون( األفغانية، عّمال حفريات تابعين لها من مدينة تدمر شرقي حمص،  	
ونقلتهم إلى بلدة الرصافة املحاذية لنهر الفرات جنوبي الرقة، للبدء بعمليات تنقيب عن اآلثار.

استحوذت امليليشيات اإليرانية على مساحات شاسعة من األرا�سي الزراعية في ريف حلب الجنوبي،  	
بهدف توسيع مقارها وبناء مزيد من املستودعات، وتسببت في قطع مياه الشرب عن ريف حلب 

الشرقي أليام.

فّر عدد من عناصر تنظيم الدولة، من سجون ميليشيا الحرس الثوري في السخنة شرقي حمص..  	
ووجهت اتهامات للقيادات بتنسيق عملية الفرار، مقابل أموال دفعها عناصر التنظيم الفارين.

صادرت ميليشيات مدعومة من إيران عدًدا من منازل املدنيين املهجرين في ريف دير الزور، بهدف  	
إسكان عدد من قادتها وعناصرها وعائالتهم.

بدأت ميليشيا »حزب هللا العراقي« املدعومة إيرانًيا بتجهيز معسكر تدريبي جديد في الريف الشرقي  	
ملحافظة الرقة.

بدأت امليليشيات اإليرانية بعمليات توسعة وحفر أنفاق في معمل »مسبق الصنع«، الواقع جنوبي  	
مدينة امليادين، بريف دير الزور الشرقي، واملمتد حتى مزارع البادية.
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نصبت ميليشيا الحرس الثوري اإليراني عدًدا من راجمات الصواريخ واملدفعية امليدانية، بالقرب من  	
مستودعات مهين العسكرية شرقي حمص، تجهيًزا لحملة عسكرية ضد مخابئ عناصر تنظيم الدولة 

في البادية.

هاجم مجهولون مقًرا مليليشيا )فاطميون( الواقع بجانب معامل الدفاع في السفيرة في ريف حلب  	
الجنوبي.

 شنَّ مجهولون هجوًما باألسلحة الرشاشة على مقر مليليشيا الحرس الثوري اإليراني، في أطراف مدينة  	
السخنة بريف حمص الشرقي، متسببين بخسائر بشرية في صفوف امليليشيا.

قتل عدد من عناصر امليليشيات اإليرانية وأصيب آخرون، في انفجار مستودع أسلحة وذخائر في مقر  	
امليليشيات ببلدة الوضيحي جنوبي مدينة حلب.

لقي 4 عناصر من ميليشيا »حزب هللا العراقي« مصرعهم، باستهداف عربتهم العسكرية بصاروخ  	
موجه مضاد للدروع )يرجح أنه من نوع تاو(، أثناء مرورهم على طريق السبخاوي جنوب شرق الرقة.

اغتال مجهولون املدعو »عارف الجهماني«، أحد أهم رجاالت إيران و«حزب هللا« اإلرهابي، بإطالق  	
النار عليه بشكل مباشر، في ريف درعا الشرقي.

اندلع خالف، بين عناصر ميليشيا )الباقر( التابعة للحرس الثوري اإليراني والقوات الخاصة التابعة  	
للنظام السوري من جهة، وميليشيا فوج )الطاهات( التابعة لقوات النمر املدعومة روسًيا من جهة 

أخرى، في ريف حلب الشرقي، وأدى إلى حالة من التوتر وعمليات اعتقال.

أنهى الحرس الثوري اإليراني ترميم مقره الجديد، في بلدة »خربة التياس« شرقي مدينة حمص، ضمن  	
مستوصف الخربة الجنوبي الذي تم تحويله إلى مركز أمني للحرس الثوري املتمركز في مطار التيفور.

إسرائيل:

تحّدث قائد سالح الجو اإلسرائيلي، الجنرال أميكام نوركين، في تصريحات له، عن استهداف »إسرائيل«  	
بطاريات صواريخ سورية، خالل األعوام القليلة املاضية، حيث تتواصل الغارات اإلسرائيلية -بين 

الحين واآلخر- على مواقع النظام السوري »املحتفظ بحق الرد«.

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على مواقع للنظام السوري وامليليشيات اإليرانية، في  	
جنوب وغرب مدينة حمص، من جهة األرا�سي اللبنانية، ما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الجيش 

السوري وامليليشيات.

هللا«  	 »حزب  مليليشيا  أسلحة  مستودعات  استهدف  صاروخًيا،  هجوًما  اإلسرائيلي  الجيش  شّن 
وامليليشيات اإليرانية، في محيط مطار دمشق الدولي، وهجوًما آخر استهدف موقًعا مليليشيا »حزب 

هللا اللبناني« في منطقة )معرونة( في القلمون الغربي. 
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النظام

واصلت قوات النظام السوري والقوات الروسية قصفها ملناطق عديدة في إدلب ومحيطها، منذ مطلع 
شهر حزيران/ يونيو، وأسفر القصف عن عشرات القـتلى والجـرحى. وبلغ عدد حاالت القصف الجوي 
واملدفعي 70 حالة، سجلت 57 حالة في ريف إدلب، استهدافان منها ملركز عسكري وقيادات تابعة لهيئة 
تحرير الشام، و8 حاالت قصف في ريف حماة، إحداها ملركز الدفاع املدني السوري )الخوذ البيضاء( في قرية 
»قسطون« شمال غربي حماة، ما تسبب في مقتل متطوع وإصابة 3 آخرين، باإلضافة إلى 5 حاالت قصف 

في ريف حلب.

سجلت حالة قصف واحدة على مدينة عفرين، شمال حلب، الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني  	
السوري، حيث استهدفت ميليشيا »قوات سورية الديمقراطية/ قسد« مشفى الشفاء، وأسفر 
القصف عن مقتل 18 مدنًيا، بينهم 5 سيدات و3 أطفال و3 من الكادر الطبي وناشطين إغاثيين، 
وإصابة نحو 60 آخرين، بينهم نساء وأطفال و3 من الدفاع املدني و11 من الكادر الطبي والصحي في 

املشفى.

شهدت قرية )أبلين( تصعيًدا عسكرًيا، هو األعنف خالل حزيران/ يونيو، عندما أغارت طائرة روسية  	
 في القرية، ما أسفر عن مجزرة ذهب ضحيتها 16 

ً
وقصفت مدفعية جيش النظام السوري منزال

شخًصا، معظمهم مدنيون، بينهم أّم وطفلها، إضافة إلى عناصر من هيئة تحرير الشام، بينهم املتحدث 
الرسمي للجناح العسكري للهيئة، ومسؤول تنسيق اإلعالم، وعناصر من فصيل »صقور الشام«.

واصلت قوات النظام والقوات الروسية، بمساندة من ميليشيات موالية إليران، عمليات تمشيط  	
البادية )قطاع الرصافة( في محاولة لتأمين املنطقة من هجمات تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( 
وتأمين تنّقل امليليشيات بين الرقة ودير الزور وحمص وحماة، وتم توثيق )7( نقاط اشتباك مع عناصر 
تتظيم الدولة في البادية، وتم إحصاء مقتل )8( عناصر مليليشيات النظام، غالبيتهم من الساحل 
وحمص، العمليات تتم بمشاركة من ميليشيا الفرقة 25، وميليشيا الفيلق الخامس )كالهما مدعوم 

من روسيا( إضافة إلى عناصر من ميليشيا »لواء القدس« وعناصر من ميليشيا »نسور الزوبعة«.

عقد مدير إدارة املخابرات العامة التابع للنظام السوري، حسام لوقا، اجتماًعا مع عدد من مشايخ  	
ووجهاء محافظة السويداء، بهدف بحث الواقع األمني وإيجاد حل له.

أصدرت قوات النظام السوري قراًرا يق�سي بإعادة تشكيل ميليشيا موالية في منطقة »وادي بردى«  	
بريف دمشق، وذلك عقب انتشار عبارات مناهضة للنظام.

بدأت “الفرقة 25” )ميليشيا النمر( املوالية لروسيا، خالل األيام القليلة املاضية، تجنيد الشبان  	
وزجهم في جبهات محافظة إدلب شمال غربي سورية.

أوضاع درعا األمنية:

 في درعا ومحيطها، حيث تواصلت عمليات االغتيال والقتل والخطف،  	
ً

ما زال الفلتان األمني متواصال
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قيادية  وشخصيات  مدنيون  ضحيتها  ذهب  أمنًيا،  ا 
ً
خرق  13 حوالي  وسجل  مجهولين،  قبل  من 

واجتماعية.

سجلت اشتباكات عدة في ريف درعا الشرقي، على محاور السهوة، وشمال مزيريب، وشارع الشهداء  	
في درعا، بين فصائل املعارضة وقوات النظام السوري وعناصر األمن العسكري، أسفرت عن قتلى 

وجرحى بين الطرفين.

سجلت عمليتا اغتيال في درعا، بإطالق نار من قبل مجهولين، أسفرتا عن مقتل رئيس بلدية عتمان  	
فيصل إسماعيل، وعارف الجهماني أحد القادة املتعاملين مع »حزب هللا اللبناني«.

سجلت أكثر من 12 عملية إطالق نار في درعا، معظمها في مزيريب وطفس وتسيل وأحياء درعا، من  	
قبل مجهولين، تسببت في مقتل 13 شخًصا، بينهم مدنيون وعناصر سابقون في فصائل املعارضة، 

إضافة إلى عمليتي خطف وقتل في اليادودة أسفرتا عن مقتل مدنيين اثنين.

أصدر النظام السوري قراًرا يق�سي بمنع الشبان في محافظة درعا، املطلوبين للتجنيد في صفوف  	
قوات النظام، من السفر.

ُعقد اجتماع في مركز محافظة درعا، بين أعضاء اللجنة املركزية وضباط روس، لبحث آخر التطورات  	
األمنية باملنطقة.

اإلدارة الذاتية )قسد(

شهدت محاور مدينة رأس العين في ريف الحسكة، وقرية )املردود( قرب بلدة عين عي�سى شمال الرقة،  	
ومحاور غربي مدينة تل أبيض في الرقة، وخطوط التماس شمال منبج شرق حلب، اشتباكات عدة 
بين ميليشيا »قوات سورية الديمقراطية« وفصائل »الجيش الوطني«، أسفرت عن سقوط قتلى 

ومصابين في صفوف الطرفين.

رصد املركز 5 حوادث انفجار ملخلفات املعارك من ألغام وقذائف، في مناطق سيطرة »اإلدارة الذاتية«،  	
حيث تم تسجيل انفجار لغم في قرية خالد بريف حلب الشرقي، أودى بحياة 3 أطفال، باإلضافة إلى 
انفجار 3 ألغام، في كل من قريتي الشهابات والشنان بريف دير الزور، وقرية موزالن بريف الحسكة، 
أدت هذه االنفجارات إلى مقتل 3 أطفال وإصابة 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال، كما تم تسجيل حادثة 
واحدة النفجار قذيفة من مخلفات قصف سابق على بلدة الكشمة في دير الزور، أسفر عن مقتل 

طفلين وإصابة اثنين آخرين.

شهدت مناطق سيطرة »اإلدارة الذاتية« 7 حاالت اغتيال وقتل، من قبل جهات مجهولة يرجح أنها  	
خاليا تابعة لتنظيم )داعش( استهدفت مدنيين، 4 منها في دير الزور أودت بحياة 3 مدنيين وإصابة 
آخر، وحالة إطالق في ريف الحسكة أودت بحياة مدني، وأخرى في ريف القامشلي حيث قتلت سيدة، 
وحالة في الرقة قتل نتيجتها أحد املدنيين، فيما تبنى تنظيم )داعش( اغتيال أحد املدنيين في بلدة 
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ذيبان، بريف دير الزور الشرقي.

تواصلت حاالت االغتيال في مخيم الهول بالحسكة، حيث سجلت 5 محاوالت اغتيال بمسدسات  	
كواتم صوت، قتل في 4 منها 5 أشخاص، بينهم سيدة عراقية، ونجت سيدة روسية من املحاولة 

الخامسة.

سجلت 3 عمليات تفجير بمفخخات وقنابل في درعا، في كل من الرفيد ومزيريب وطفس، أسفرت عن  	
مقتل طفل وإصابة آخرين.

شهدت مدينة منبج بالريف الشرقي إضراًبا عاًما وتظاهرات واسعة، رفًضا لسياسة التجنيد اإلجباري  	
التي حاولت »اإلدارة الذاتية« فرضها على األهالي، واحتجاًجا على غالء األسعار وسوء الخدمات، 
قابلتها قوات )قسد( بإطالق النار على متظاهرين في قرية الهدهود وحي الّسَرب، ما أدى إلى استشهاد 
7 مدنيين وإصابة آخرين، كما اعتقلت عشرات املتظاهرين ثم أفرجت عنهم بعد ذلك في 5 حزيران/ 

يونيو.

ا بعد التظاهرات الشعبية التي  	
ً
وقع وجهاء مدينة منبج و«قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، اتفاق

شهدتها املدينة، وشمل االتفاق التحقيق في إطالق النار على املتظاهرين، ومحاسبة مطلقي النار 
وإيقاف التجنيد اإلجباري في منبج.

استقدمت ميليشيا »قوات سورية الديمقراطية« تعزيزات عسكرية من مناطق سيطرتها في الرقة،  	
و)عين العرب( القريبة شمال شرقي حلب، إلى مداخل بعض القرى في ريف منبج. 

 من النظام السوري  	
ً

اتهم رياض درار، الرئيس املشترك لـ »مجلس سورية الديمقراطية« )مسد(، كال
وروسيا، بالعمل على إنشاء مركز أمني ضمن مدينة منبج بريف حلب في شمال سورية، في معرض 

تعليقه على االحتجاجات التي شهدتها املنطقة ضد ممارسات )قسد(، خالل األيام املاضية.

أصدر املجلس التنفيذي التابع لـ »اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سورية«، قراًرا يق�سي بفرض رسم  	
جمارك على السيارات في مناطق سيطرتها، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد شهرين.

قدم »املجلس الوطني الكردي في سورية« إلى نائب املبعوث األميركي ديفيد براونشتاين، خالل لقاء  	
بمدينة القامشلي، اقتراًحا من ست نقاط الستئناف الحوار مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، 

.PYD وأكبرها حزب االتحاد الديمقراطي

اعتقلت قوات أمنية تابعة مليليشيا حزب االتحاد الديمقراطي PYD 27 شخًصا، بينهم 9 نساء ورجل  	
مسن، في »مخيم الهول« جنوب شرقي الحسكة، ونقلتهم إلى مركز االستخبارات للتحقيق، كما اعتقلت 

)قسد( عدًدا من املدنيين في حّي طي بمدينة القامشلي، على خلفية انتماء أقاربهم إلى قوات األسد.

اعتقلت قوة أمنية تابعة مليليشيا »قوات سورية الديمقراطية« الناشط السوري حسام القس،  	
وأخفت مصيره دون اإلقرار بوجوده لديها، قبل اإلفراج عنه بعد يوم واحد.

طالب ناشطون وفعاليات مدنية من أبناء املنطقة الشرقية، ميليشيا )قسد(، باإلفراج عن الناشط  	
اإلعالمي علي صالح الوكاع، املعتقل لديها منذ الرابع من شباط/ فبراير.
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سلمت »اإلدارة الذاتية« الكردية مواطنين هولنديين مرتبطين بتنظيم )داعش(، إلى ممثلين عن  	
مت إلى السلطات األوكرانية سبعة أطفال وسيدة من 

ّ
هولندا من أجل إعادتهم إلى بالدهم، كما سل

رعاياها املحتجزين في مخيم الهول شرق الحسكة.

واصلت ميليشيا )قسد( أعمال إحصاء عدد األطفال األيتام أصحاب الجنسية السويدية في مخيم  	
الهول، تمهيًدا لتسليمهم إلى حكومة بالدهم.

عقد املجلس العام في اإلدارة الذاتية لشمال شرق سورية، في مقره بالرقة، اجتماًعا بهدف تحديد  	
هيكلية اللجنة املسؤولة عن إعادة صياغة العقد االجتماعي في مناطق سيطرتها.

وث مياه  	
ّ
تسبب تسّرب نفطي، من صهاريج شركة القاطرجي في بلدة )الصبحة( شرقي دير الزور، في تل

نهر الفرات، وهذه الكميات من النفط يتم تهريبها بواسطة قادة في ميليشيا )قسد( إلى مناطق النظام 
السوري.

تظاهر العشرات من أهالي ريف دير الزور الشرقي احتجاًجا على سوء األوضاع االقتصادية في مناطق  	
سيطرة قوات )قسد(، وتنديًدا بالفساد واستبداد سلطات األمر الواقع التي تتهم بافتعال األزمات 

االقتصادية لصالحها الخاص والتضييق على املدنيين.

تفاقمت أزمة املحروقات في مناطق شمال شرق سورية، بالرغم من سيطرة اإلدارة الذاتية التي يهيمن  	
عليها حزب االتحاد الديمقراطي PYD على معظم حقول النفط في سورية. 

صادرت )قسد( أبنية سكنية في حّي الشرطة بالحسكة، وطردت ساكنيها منها، على الرغم من امتالكهم  	
صكوك ملكيتها، كما طردت قوات اإلدارة الذاتية عدًدا من مربي األغنام، من أبناء محافظتي حماة 
وحمص، بحجة عدم وجود كفيل في منطقة رميالن شمال شرقي الحسكة، كما هدمت قوات )قسد( 
عدًدا من منازل املدنيين في بلدة املنصورة الخاضعة لسيطرتها غربي الرقة، متهمة أصحابها ببنائها 

على األمالك العامة.

اعتقلت قوة خاصة من التحالف الدولي شخصين نازحين، من بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي،  	
في عملية إنزال في بلدة الشحيل.
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الضحايا واالنتهاكات:

سجل شهر حزيران/ يونيو أعلى حصيلة شهرية للضحايا منذ بداية العام 2021، حيث وثق مرصد  	
 تحت التعذيب.

ً
، و13 سيدة، و11 معتقال

ً
حرمون مقتل 142 سورية، منهم 123 مدنًيا، منهم 27 طفال

 من قبل  	
ً

 من قبل مجهولين، و36 قتيال
ً

توزع الضحايا القتلى حسب الجهة الفاعلة إلى 50 قتيال
السوري  النظام  قوات  قبل  من   

ً
قتيال و24  الديمقراطية”،  سورية  “قوات  لـ  تابعة  ميليشيات 

 بهجمات مشتركة لقوات النظام السوري والقوات الروسية، و4 
ً

وامليليشيات الداعمة له، و20 قتيال
قتلى بهجمات للقوات الروسية، و4 قضوا برصاص مجموعات مسلحة مجهولة، وقتيالن قضيا على 
يد فصيل »الجيش الوطني السوري«، وقتيل ق�سى بأيدي تنظيم “الدولة اإلسالمية”، وقتيل ق�سى 

برصاص الجيش التركي في قرية الدرية بريف إدلب.

 من حلب، و19  	
ً

 من إدلب، و31 قتيال
ً

وتوزع الضحايا، وفق املحافظات التي ينتمون إليها، إلى 41 قتيال
 من دير الزور، و13 من الحسكة، و9 من حمص، و5 من حماة، و4 من 

ً
 من درعا، و17 قتيال

ً
قتيال

الرقة، و3 من دمشق وريفها.

تم توثيق مقتل 6 معتقلين تحت التعذيب في سجون النظام السوري، ومعتقلين اثنين في سجون  	
»قوات سورية الديمقراطية«، أحدهما تحت التعذيب هو الناشط أمين عي�سى علي، واآلخر من دير 

الزور ق�سى نتيجة اإلهمال الصحي في املعتقل.

وثق مرصد حرمون عشرات االعتقاالت التي نّفذتها ميليشيا »قوات سورية الديمقراطية« في الرقة،  	
طالت شباًنا من نازحي دير الزور، وفي منبج طالت شباًنا وناشطين، من املتظاهرين ضد قرار التجنيد 
اإلجباري الذي فرضته »اإلدارة الذاتية« الكردية في منبج وريفها، وأطلقت سراحهم بعد توقيف نحو 

أسبوع.
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الواليات املتحدة:

ت طائرات أميركية ضربات جوية ضد مواقع تابعة للميليشيات اإليرانية في سورية والعراق، ما  	
ّ
شن

أدى إلى مقتل عدد من العناصر وتدمير مقار تتبع للميليشيات.
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نفي املتحدث باسم التحالف الدولي ضد )داعش( في سورية والعراق، وجود أي زيادة في عدد القواعد  	
أو القوات العاملة في شمال وشرق سورية.

كشفت الواليات املتحدة أن النظام السوري يسعى لتهديد القوات األميركية في مناطق شرق الفرات،  	
وييهئ بيئة دائمة ومستمرة لحلفائه في سورية.

تركيا:

تبادل الجيش التركي وفصائل املعارضة من جهة، وقوات النظام السوري من جهة ثانية، القصف  	
مرات عدة جنوب إدلب وشمال غربي حماة.

مع  	 بالتزامن  إدلب،  البارة جنوب  بلدة  نقطة عسكرية جديدة، قرب  إنشاء  التركي  الجيش  باشر 
تواصل إرسال تعزيزات عسكرية من جنود وآليات عسكرية ثقيلة وعربات مدفعية، دخلت من معبر 

“كفرلوسين” الحدودي خالل حزيران/ يونيو.

البالد  	 التركية على حدود  العمليات العسكرية  التركي ضرورة مواصلة  القومي  أكد مجلس األمن 
الجنوبية.

يواصل الجيش التركي إعادة نشر إحدى قواعده العسكرية في ريف إدلب الشمالي، حيث ينقل  	
املعدات والجنود املنتشرة فيها، نحو نقاط وقواعد عسكرية أخرى.

قال وزير الدفاع التركي خلو�سي أكار، على هامش افتتاحه مقر قيادة التميز املركزية لألمن البحري  	
التابع لحلف )ناتو(، إن حلف شمال األطل�سي )الناتو( لم يوِف بمتطلبات املنطقة اآلمنة في سورية، 

على الرغم من وضع بعض الخطط إلنشائها.

أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 13 شخًصا، شمالي سورية، بتهمة االنتماء إلى تنظيم )داعش(  	
اإلرهابي، من بينهم قاسم غولر، املدرج ضمن الالئحة الحمراء.
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فصائل الجيش الوطني:

شهدت مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، في ريفي حلب والحسكة، 10 حوادث انفجارات  	
ملفخخات وعبوات ناسفة، باإلضافة إلى انفجار مخلفات املعارك من ألغام وقذائف، أودت بحياة 9 

مدنيين بينهم 3 أطفال، وتركزت هذه التفجيرات في شمال حلب في جرابلس والراعي والباب.

سجل املرصد انفجار دراجة مفخخة في قرية )الحمر( بريف الحسكة، وأسفر االنفجار عن مقتل  	
مدني، باإلضافة إلى انفجار عبوة ناسفة في بلدة الكرامة بريف الرقة، أسفر عن وقوع أضرار مادية 

بمكان االنفجار.

رصد املركز حالة واحدة إلطالق نار، ق�سى خاللها أحد املدنيين برصاص الجيش الوطني في ريف رأس  	
العين شمال الحسكة.

الفصائل الجهادية:

بدأت منظمة األمم املتحدة للطفولة »يونيسيف«، إجراء جرد لنساء )داعش( املغربيات وأطفالهن في  	
مخيمي الهول وروج بسورية، بهدف دراسة نقل هؤالء إلى اململكة، خالل األيام القادمة.

قصف فصيل »أنصار التوحيد الجهادي« بالصواريخ مواقع لقوات األسد وامليليشيات الداعمة له،  	
في قـرية بعقـيلون القريبة من مدينة القرداحة في ريـف الالذقيـة الـشمالي.

اعتقلت قوة أمنية تتبع لـ »هيئة تحرير الشام« 6 عناصر تابعة لجماعة »جند هللا« السلفية الجهادية  	
العاملة في الساحل، وغالبية عناصرها من الترك واألذر والقوقازيين.

وصل عدد املعتقلين من تنظيم »حراس الدين« لدى »هيئة تحرير الشام«، خالل النصف األول من  	
عام 2021، إلى 300 معتقل، حيث شملت االعتقاالت قيادات الصف األول وقيادات الصف الثاني، 
من عسكريين وشرعيين وشخصيات مستقلة متعاطفة مع التنظيم، وأغلبهم مهاجرون ينتمون إلى 

تنظيم القاعدة، وقد عرف من األسماء:

قيادات الصف األول )أبو حمزة الدرعاوي، سهل الجزراوي، أبو سليمان الليبي، أبو يحيى  	
الجزائري، أبو عبد الرحمن األردني، أبو الزبير الليبي، أبو مريم الجزائري، أبو ذر املصري، أبو 

بصير الشامي، أبو عبد هللا السوري، أبو غادية الجزراوي(
قيادات الصف الثاني: )خالد الجوفي، أبو عمر الفرن�سي، أبو رضوان التركي، أبو مصعب  	

التركي، زيد الكردي، أبو حسين التركي، أبو سليمان املال، أبو صفية الفرن�سي، أبو الليث 
املصري، أبو انس املصري، أبو صطيف الخشير، أبو بالل درغام، أبو هريرة املصري، أبو 
أسامة الجزراوي، أبو الدرداء الجزراوي، أبو بصير الليبي، عبد الرحمن الفرن�سي، عبد 
الرحمن التركي، تراب التركي، جند هللا التركي، خطاب اإليراني، أبو أحمد الليبي، أبو أيوب 
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املغربي، عمر أومسن، أبو بصير الفرن�سي، أبو صالح الفرن�سي، أبو يوسف الفرن�سي، سيف 
هللا الفرن�سي، مو�سى الفرن�سي، أبو آسيا الفرن�سي(

جماعة أنصار اإلسالم )عبد املتين الكردي، أبو شهاب الكردي، عمار الكردي، أبو عبد  	
الرحمن الشامي، أبو علي القلموني، خطاب التركي، آم آسيا الفرنسية، ماريا اإلسبانية(.

كشف املبعوث األميركي السابق إلى سورية جيمس جيفري، في حوار أجراه موقع )فرونت الين( معه،  	
أّن »هيئة تحرير الشام« كانت »الخيار األقل سوًءا من بين الخيارات املتنوعة على إدلب«، مشيًرا إلى 
أن إدلب من أهم األماكن في سورية، وتعّد من أهم األماكن حالًيا في الشرق األوسط«. وأملح جيفري، 
في حديثه، إلى رغبة إبقاء الوضع في إدلب على ما هو عليه، بشكل مستدام، ألن فوز »الجانب اآلخر« 

)في إشارة إلى األسد( هو ال�سيء الوحيد، قبل كل �سيء، الذي أرادت واشنطن تجّنبه.

نفى مسؤول مكتب العالقات اإلعالمية في هيئة تحرير الشام “تقي الدين عمر”، أن يكون “الجوالني”  	
 في االستخبارات الخارجية البريطانية، معتبًرا أن ما أوردته وكالة )تاس( الروسية 

ً
قد التقى مسؤوال

“ادعاء كاذب يستهدف الثورة واملناطق املحررة”.

ا موسًعا ملتزعم  	
ً
بث موقع )فرونت الين( األميركي فيلًما وثائقًيا، تحت اسم »الجهادي«، تضمن حديث

د فيه الجوالني أن الهيئة ال تستهدف الغرب.
ّ
»هيئة تحرير الشام«، أبو محمد الجوالني، أك

أكدت مصادر من هيئة العالقات اإلعالمية في »هيئة تحرير الشام«، مقتل املتحدث العسكري باسم  	
الهيئة »أبو خالد الشامي«، واثنين من كوادر الهيئة اإلعالمية كانا برفقته، في منطقة جبل الزاوية، 
وذلك بقصف مدفعي رو�سي استهدف قرية )إبلين(، عالوة عن سقوط ضحايا مدنيين آخرين بينهم 

طفل ووالدته.

 إدلب الوطني  	
َ

اقتحم مقاتلون متطرفون أوزبكيون، ينتمي عدد منهم إلى »هيئة تحرير الشام«، متحف
، وحطموا لوحة جدارية تحوي على مجسمات تماثيل أثرية، على اعتبار أنها »أصنام«.

ً
ليال
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ثالثًا: الرصد القتصادي واملعييش

اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية

أعلن النظام السوري، عبر مندوبه لدى األمم املتحدة، أنه يعارض تمديد مجلس األمن الدولي آلية  	
إدخال املساعدات اإلنسانية األممية عبر الحدود إلى املناطق الخارجة عن سيطرته، ألنها »ال تحترم 

معايير الحفاظ على سيادة واستقالل األرا�سي السورية«.

من جهة أخرى، دعا الفروف األميَن العام لألمم املتحدة غوتيريش إلى إيجاد حل وسط ملسألة املعابر. 	

املساعدات  	 إدخال  تفويض  تمديد  بالده  رفض  الفروف،  سيرغي  الرو�سي،  الخارجية  وزير  جدد 
اإلنسانية للسوريين عبر الحدود مع تركيا. 

قال رائد الصالح، مدير مؤسسة الدفاع املدني السوري »الخوذ البيضاء«، إنه وفريق من الدفاع  	
املدني التقى السفيرة األميركية في األمم املتحدة »ليندا توماس غرينفيلد«، والسفير األميركي لدى أنقرة 
»ديفيد ساترفيلد«، خالل زيارتهما الحدود التركية/ السورية، وناقش معهما خطورة إغالق معبر باب 

الهوى على حياة أكثر من 4 مليون مدني.

ر فريق »منسقو االستجابة« من فشل مجلس األمن الدولي في تجديد آلية التفويض بدخول  	
ّ
حذ

 في 
ً

املساعدات اإلنسانية إلى شمال غربي سورية عبر الحدود، مؤكًدا أن املنطقة ستشهد انهياًرا كامال
النواحي اإلنسانية واالقتصادية.

حذرت منظمة “أطباء بال حدود” من فشل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة بتمديد آلية إدخال  	
املساعدات اإلنسانية إلى سورية عبر الحدود.

ر األمين العام لألمم املتحدة »أنطونيو غوتيريش« مجلس األمن من »عواقب وخيمة«، في حال  	
ّ
حذ

فشل في تمديد آلية إدخال املساعدات اإلنسانية إلى سورية عبر الحدود

طالبت سبع منظمات أممية، في بيان مشترك، مجلس األمن الدولي بتمديد آلية إيصال املساعدات  	
اإلنسانية األممية إلى سورية، قبل انتهاء العمل بها في 11 تموز/ يوليو املقبل، وسط مساع روسية 

لتعطيل التمديد وحرمان ماليين املدنيين من املساعدات عبر الحدود.

أكد املبعوث األممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون ضرورة تمديد آلية إيصال املساعدات إلى سورية  	
وتوسيعها إلنقاذ ماليين األرواح، وذلك أمام جلسة ملجلس األمن حول امللف السوري.

طالبت رسالة وجهها أعضاء في الكونغرس األميركي، ديمقراطيين وجمهوريين، إلى وزير الخارجية أنتوني  	
بلينكن، بالعمل مع حلفاء الواليات املتحدة ملمارسة ضغط جماعي على روسيا والصين، لتجديد آلية 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

30

إدخال املساعدات اإلنسانية إلى سورية عبر الحدود، والعمل على إعادة فتح معبري »باب السالمة« 
مع تركيا، »اليعربية« مع العراق.

د ضرورة ضمان وصول املساعدات اإلنسانية  	
ّ
بيان الخارجية األميركية 29 حزيران/ يونيو 2021 أك

الحيوية إلى جميع السوريين املحتاجين، وشدد على توسيع قدرة األمم املتحدة على تقديم هذه 
املساعدات إلى الشعب السوري عبر الحدود.

جددت الواليات املتحدة، عبر وزارة الخارجية ومندوبتها لدى األمم املتحدة، ليندا توماس غرينفيلد،  	
تعّهدها بالسعي إلى إعادة فتح معبرين إليصال املساعدات اإلنسانية إلى سورية، بعد إغالقهما من 

جراء فيتو رو�سي بمجلس األمن.

دعا »االتحاد األوروبي والواليات املتحدة األميركية«، في بيان مشترك، مجلس األمن إلى ضمان وصول  	
املساعدات اإلنسانية إلى سورية، في ظل جائحة كورونا.

تراخيص جديدة  	 أصدرت  املتحدة  الواليات  أن  اإلنترنت  على  األميركية  الخزانة  وزارة  موقع  ذكر 
وإرشادات تسمح ببعض األنشطة املرتبطة بمكافحة وباء كوفيد - 19، وتشمل التعامل مع دول 

تخضع لعقوبات مشددة، هي إيران وسورية وفنزويال، وفًقا لوكالة )رويترز( لألنباء.

أدخلت األمم املتحدة مئات من شاحنات املساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب وريفها، عبر معبر  	
»جيلوة غوزو« في والية هاتاي التركية، املقابل ملعبر باب الهوى في سورية، علًما أن العدد الكلي 

الشهري يبلغ نحو ألف شاحنة.

األوضاع املعيشية ملناطق سيطرة الجيش الوطني املدعوم من تركيا:

ارتفع عدد اإلصابات بفيروس كورونا املستجد COVID-19 في شمال غرب سورية، خالل شهر  	
 2119 إصابة، وتبلغ نسبة املصابين املقيمين في املخيمات %22.65 من 

ً
حزيران/ يونيو، مسجال

إجمالي اإلصابات.

ارتفعت أسعار املحروقات في الشمال السوري، خالل حزيران/ يونيو، على نحو غير مسبوق، ليصبح  	
سعر أسطوانة الغاز 98 ليرة تركية، وكان سابًقا 93 ليرة، وليتر البنزين املستورد 7.19 ليرة تركية وكان 

سابًقا 6.80 ليرة، وليتر املازوت املستورد “نوع أول” 6.71 ليرة وكان سابًقا 6.42 ليرة.

ارتفعت أسعار األعالف في مناطق املعارضة السورية شمال حلب وإدلب، من جراء انخفاض كميات  	
محصول املوسم بسبب الجفاف ومنع تركيا تصدير األعالف إلى السوق الخارجية، حيث بلغ سعر طن 
الشعير 320 دوالًرا أميركًيا، بزيادة نحو ثالثة أضعاف عن سعر العام 2020، البالغ 120 دوالر، وبلغ 

سعر طن »التبن« 175 دوالًرا أميركًيا.

ارتفع سعر طّن الشعير في أسواق شمال حلب، بنحو 3 أضعاف عن العام املا�سي، ليصل إلى 320  	
دوالًرا أميركًيا، ووصل سعر طن »التبن« إلى 175 دوالًرا أميركًيا، في الوقت الذي شكا فيه عدد من مربي 

املوا�سي، من عدم توفر األعالف، حتى بالسعر املرتفع.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

31

بدأت شركة »Green Energy« التركية العاملة في إدلب توصيل وتجهيز شبكة الكهرباء في مدينة دارة  	
عزة، لتغذيتها قريًبا بالتيار الكهربائي املستجر من الشبكة التركية.

افتتحت مديرية صحة إدلب ومنظمتا IHH وAID التركيتان مركًزا لطب العيون في بلدة سرمدا بريف  	
إدلب الشمالي، حيث يقدم خدماته مجاًنا ملر�سى عمليات »ساد«.

 خدمية عدة، في مدينة إدلب والقرى املحيطة بها، منها  	
ً

نفذت فرق الدفاع املدني السوري أعماال
إصالح إنارة الطرق وألواح الطاقة الشمسية في مدينة إدلب، وأشغال ردم وتسوية حفر، وحفر خط 

مجرى مياه في معرة مصرين، وترحيل أنقاض وركام قصف سابق في بلدة كفريا.

العقوبات الدولية على النظام

أصدرت وزارة الخزانة األميركية إرشادات جديدة، تتضمن إعفاءات واستثناءات وتراخيص لتغطية  	
املعامالت واألنشطة املتعلقة بفيروس كورونا في سورية، على أن تشمل هذه املعامالت واألنشطة 
تسليم أقنعة الوجه وأجهزة التنفس الصناعي وخزانات األكسجين واللقاحات وإنتاج اللقاحات 
واختبارات كوفيد19- وأنظمة تنقية الهواء واملستشفيات امليدانية املرتبطة بالوباء، من بين أمور 

أخرى.

رفعت وزارة الخزانة األميركّية العقوبات عن شركتين لرجل األعمال السوري املقّرب من النظام  	
السوري »سامر الفوز«، مبررة ذلك بأّن مالك الشركتين قد أغلقهما، في معرض رّدها على مطالبة 

نواب جمهوريين بتقديم تفسيرات بشأن رفع العقوبات عن الشركتين.

مدد االتحاد األوربي العقوبات املفروضة على النظام السوري عاًما إضافًيا.  	

رصد اقتصاد النظام

قّدم وزير االقتصاد في حكومة النظام، سامر الخليل، أرقاًما غريبة، في منتدى بطرسبورغ االقتصادي  	
برنامج  ضمن  استضافته  خالل  الخليل،  وقال  سورية،  في  الصادرات  نمو  نسبة  حول  الدولي، 
»نيوزميكر« في منتدى بطرسبورغ، إن الصادرات السورية صعدت في الربع األول من 2021 بنسبة 
%50، مقارنة بالفترة نفسها من العام املا�سي، وارتفعت في 2020 بنسبة %18 مقارنة بالعام الذي 

قبله )2019(. 

صاالت والّتقانة التابعة لحكومة النظام أخيًرا خدمة الّدفع اإللكتروني، عبر الهاتف  	
ّ
أطلقت وزارة االت

الخلوي، وتعرفها حكومة النظام بأنها طريقة تغذية أرصدة حسابات املشتركين لدى شركات الخلوي. 

كشفت مدير »املؤسسة العامة للصناعات الغذائية« ريم حللي، عن وجود مساع لتصدير منتجات  	
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معملي مياه الفيجة وبقين، ويتم التنسيق مع »وزارة املوارد املائية« و«الهيئة العامة للموارد املائية«، 
لدراسة إمكانية التوسع في إقامة مشاريع تعبئة مياه جديدة.

نفى مسؤول في النظام السوري أن تكون املحروقات هي املتسبب في أزمة املواصالت الحالية في  	
العاصمة السورية دمشق، وابتدع املسؤول جملة من املبررات، منها »نقص السيارات العامة، وِقدم 

اآلليات املتوافرة، ونقص السائقين«.

كشف مدير مؤسسة األعالف التابع للنظام، عبد الكريم شباط، عن وصول دفعة أولى من أصل 90  	
ألف طن من الذرة الصفراء، مستوردة من روسيا، بقيمة 29.7 مليون دوالر.

رفض فايز قسومة، رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق، أن يكون تصدير الخضار والفواكه  	
سبًبا في ارتفاع أسعارها في األسواق املحلية، مؤكًدا تصدير نحو 2500 طن من الفواكه يومًيا باتجاه 

أسواق الخليج والعراق واألردن.

قال نائب رئيس الوزراء الرو�سي، يوري بوريسوف، إن روسيا والنظام السوري يسعيان للتحول إلى  	
إمداد الجانب السوري بالحبوب على أسس تجارية، في تصريح يؤشر إلى أن موسكو غير مستعدة 

لتقديم مساعدات مجانية للنظام الرازح تحت الضغوط االقتصادية.

غ عن رسوها في املوانئ السورية، بالرغم من توقفها  	
ّ
أرسلت إيران ثالث ناقالت نفط إلى سورية، ولم ُيبل

منذ أسبوع قبالة الشواطئ اللبنانية.

 السورية دمشق، لالجتماع بالشخصيات االقتصادية  	
َ
زار وفد من مؤسسة )إتكا( اإليرانية العاصمة

لدى النظام السوري، في لقاء هو الثاني خالل أقل من شهر، حيث تسعى الشركة إلى غزو األسواق 
السورية باملنتجات اإليرانية، بعد التوصل إلى العديد من التفاهمات أعلن بعضها حول افتتاح مركز 

تجاري مشترك.

اجتمع وفد من مؤسسة )إتكا( اإليرانية مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في النظام السوري،  	
بغرض التوصل إلى تفاهمات حول افتتاح مركز تجاري مشترك.

قّدرت منظمة التنمية التجارية اإليرانية ارتفاع قيمة الصادرات، من إيران إلى سورية، بنسبة تصل  	
إلى %73، خالل الشهرين املاضيين، وذلك وسط إغراق األسواق السورية بالبضائع اإليرانية.

أعلن مصرف سورية املركزي أنه سيتم اإلعالن عن إعادة فتح أبواب شركات الحواالت املغلقة،  	
ولكن لفترة معينة، وذلك في أعقاب ورود شكاوى من املستفيدين بعدم تمكنهم من استالم حواالتهم 

العالقة لدى هذه الشركات.

طلب »مصرف سورية املركزي«، من املصارف العاملة في البالد، عدم تنفيذ أي حواالت مصرفية من  	
حسابات جهات القطاع الخاص إلى حساب 4 مؤسسات حكومية، واشترط أن تتم تغذية حسابات 
للتبغ«،  العامة  »املؤسسة  هي:  األربع  واملؤسسات  النقدي حصًرا،  اإليداع  عبر  األربع  املؤسسات 
و«املؤسسة العامة للتجارة الداخلية ملعادن ومواد البناء – عمران«، و«الشركة العامة للمنتجات 

الحديدية والفوالذية«، و«املؤسسة العامة لألعالف«.
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فرض »مصرف سورية املركزي« تسديد قيم التعامالت مع املديرية العامة للجمارك نقًدا، وعدم  	
قبول تصديق أي شيك ملصلحة املستفيد، ما لم تتم تغذية حساب الساحب نقًدا، بمبلغ ال يقل عن 

قيمة الشيك املحرر، بمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق.

استمرار عجز املصرف املركزي عن تمويل احتياجات قطاع األعمال من العمالت الصعبة، وتقييدات  	
على التحويالت يصدرها املصرف املركزي تربك العمليات االقتصادية. 

حافظت الليرة السورية على سعر صرفها مقابل الدوالر األميركي بحدود 3200 ليرة للدوالر الواحد. 	

شنت أجهزة أمن النظام حملة على الصّرافين وكبار تجار العملة، أسفرت عن مصادرة أموال طائلة  	
في مناطق عدة، وشملت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع نحو تحّسن قيمة الليرة مؤقًتا، إلى 

جانب إجراءات منها توريدات الحواالت املالية بالدوالر األميركي.

أعلن »املصرف الزراعي التعاوني« التوقف عن بيع األسمدة للفالحين بالسعر املدعوم. 	

تدرس املديرية العامة للجمارك التابعة للنظام السوري إعادة نظر في قرار فرض رسوم جمركية على  	
أثاث السوريين القادمين من الخارج، لتعارضه مع قانون الجمارك الذي يسمح للسوريين بالخارج 

بإدخال مقتنياتهم من العفش املنزلي.

عّبر املصدرون السوريون عن امتعاضهم من قيام سلطات الحدود العراقية بالتفتيش اليدوي،  	
وإجبار السيارات على تفريغ حمولتها بالكامل على األرض، ما يعرض املنتجات للتلف قبل وصولها إلى 

األسواق.

في معبر نصيب الحدودي مع األردن،  	 النظام  نقلت وسائل إعالم موالية، عن مصدر في جمارك 
تصريحات كشف خاللها عن توقف نحو 70 شاحنة محّملة بالعفش، قادمة من دول الخليج إلى 

سورية، عبر األرا�سي األردنية، بسبب رسوم الجمارك التي يفرضها النظام.

قال وزير املالية التابع للنظام، كنان ياغي، إنه في غضون 23 يوًما، تجاوز عدد العقارات التي تم بيعها  	
1850 عقاًرا، بقيمة بلغت حوالي 215 مليار ليرة سورية.

كشف وضاح قطماوي، مدير املصالح العقارية لدى النظام، عن تحصيل رسوم خدمات عقارية  	
بقيمة 737 مليون ليرة سورية، منذ بدء تنفيذ القانون 17 لـ2021 الذي ق�سى باستيفاء رسوم 

الخدمات العقارية وفق القيم الرائجة حالًيا للعقارات.

شهدت أسواق العقارات حالة جمود خالل شهر حزيران/ يونيو، ونقلت صحيفة )الوطن( عن الخبير  	
في االقتصاد الهند�سي محمد الجاللي، أن تذبذب سعر الصرف حالًيا -على الرغم من استقراره في 

الفترة األخيرة- أسهم في حدوث حالة تخوف لدى املواطنين وعزوفهم عن بيع عقاراتهم.

قالت املسؤولة السابقة بحكومة النظام ملياء عا�سي، إن »قانون البيوع العقارية« الذي فرضه  	
النظام السوري سيؤدي إلى عدد من السلبيات، منها إعاقة إعادة اإلعمار ورفع أسعار العقارات، 

لتنضم بذلك إلى شخصيات عدة انتقدت القانون، وسط تجاهل النظام السوري.
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رّدت محكمة االستئناف بدمشق مئات الطعون بأحكام لجنة حّل الخالفات املختصة في النظر  	
باالعتراضات القائمة على امللكيات العقارية في املنطقة التنظيمية الثانية في دمشق، حيث ُيقام 

مشروع »باسيليا سيتي«.

التهجير والنزوح واللجوء

ترتفع الرغبة في الهجرة من سورية، خاصة عند الشباب، على الرغم من أن هناك دراسات عديدة  	
تبّين أن معظم السوريين، في بلدان اللجوء في دول الجوار والدول العربية، يعيشون في حالة فقر. 

يستمر استعمال املعارضة التركية لالجئين السوريين، كمادة للتحريض على الحزب الحاكم.  	

استمرار تحريض السلطات اللبنانية ضد الالجئين السوريين. 	

ذكر تقرير نشره موقع »Schengen visa info« املختّص بشؤون الهجرة، في 24 حزيران/ يونيو، أن  	
%66 من الالجئين السوريين في أوروبا يرفضون العودة إلى بالدهم، وأشار التقرير إلى أن 137 سورية 
فقط عادوا طواعية إلى وطنهم من الدنمارك، في كانون الثاني/ يناير 2020، ُمقاِبل إغراءات مادية 
ق دراسة 

ْ
كبيرة، في حين وافق عشرة سوريين فقط من 77 ألًفا في هولندا على العودة إلى بالدهم، َوف

ملنظمة »اليوم التالي«.

بدأت األمم املتحدة حملة ضغط على السلطات البريطانية، بهدف إعادة توطين عدد من الالجئين  	
السوريين.

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات األملانية بإعادة فرض حظر ترحيل الالجئين السوريين إلى  	
بالدهم، بسبب استمرار قوات األسد في اعتقاالتها للمواطنين.

أعلنت الحكومة األملانية أنها لم ترحل أّي الجئ سوري إلى بالده، على الرغم من انتهاء وقف الترحيالت  	
إلى سورية منذ ستة أشهر. 

شدد وزير الخارجية األملاني هايكو ماس على ضرورة تحديث اتفاق الهجرة املبرم بين االتحاد األوروبي  	
وتركيا في 18 آذار/ مارس 2016.

كشفت متحدثة باسم وزارة الداخلية األملانية أنه حتى الوقت الحالي لم يتم تنفيذ أي عملية ترحيل  	
إلى سورية، بحق الالجئين املوجودين على األرا�سي األملانّية.

وصلت إلى أملانيا أوُل دفعة من الالجئين السوريين ممن سمح لهم قانونًيا بدخول االتحاد األوروبي  	
مباشرة قادمين من تركيا، ويبلغ عددهم قرابة 16 الجًئا.

كشفت مصادر إعالمية دنماركية عن تزويد الحكومة األخيرة، برئاسة ميتا فريدركسن مفوضية األمم  	
املتحدة لالجئين، بمعطيات حول زيارات أجراها آالف الالجئين إلى سورية عبر مطار كوبنهاغن، وذلك في 
إطار تبرير الحكومة لقراراتها بشأن تجميد إقامات الالجئين السوريين، ومطالبتهم بالعودة إلى بالدهم، 
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وأشارت املعطيات الحكومية الدنماركية إلى أن عدد الالجئين السوريين الذين ذهبوا إلى سورية، في 
الفترة املمتدة ما بين عامي 2018 و2021، بلغ 13ألًفا، 4 آالف منهم من املقيمين في الدنمارك، والبقية 

في الدول األوروبية، مؤكدة عدم تعرضهم للتهديد داخل سورية.

أعلنت الحكومة النمساوية تأييدها إلجراءات حكومة الدنمارك، في عمليات سحب إقامات الالجئين  	
السوريين بهدف ترحيلهم ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

أقامت بعثة االتحاد األوروبي لدى تركيا، فعالية بمدينة إسطنبول، بمناسبة يوم الالجئين العالمي  	
الذي يوافق 20 من يونيو/ حزيران من كل عام، سلطت الضوء على الدور الكبير الذي تبذله أنقرة 

لدعم الالجئين في البالد، واحتضانها لهم.

يناقش االتحاد األوروبي منح حزمة إجمالية تبلغ قيمتها 5.77 مليار يورو، من ضمنها 3.5 مليار يورو  	
عطى للحكومات، وذلك لدعم الالجئين 

ُ
لتركيا حتى عام 2024، توّجه إلى مشروعات إنسانية وال ت

السوريين ومنع هجرتهم إلى االتحاد األوروبي.

مثل الجئ سوري أمام محكمة في هولندا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لالشتباه في ضلوعه بجريمة قتل  	
فذت خالل الصراع السوري.

ُ
ن

فارق 20 شخًصا من محافظة درعا جنوبي سورية الحياة، بعد أن غرقوا في مياه البحر املتوسط، في  	
أثناء محاولتهم الوصول إلى األرا�سي األوروبية.

كشفت دائرة الهجرة التركية، في إحصائية جديدة، ارتفاع عدد الالجئين السوريين من حملة بطاقة  	
الحماية املؤقتة بتركيا عن العام املا�سي، بنحو 31 ألًفا و276 شخًصا، ليصل العدد إلى نحو ثالثة 

ماليين و672 ألًفا و646 الجًئا.

خلص تقرير نشره الهالل األحمر التركي واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر،  	
إلى أن ماليين الالجئين السوريين في تركيا يعيشون في فقر متزايد، حيث اضطر العديد منهم إلى تحمل 
ديون كبيرة للبقاء على قيد الحياة، وحذر التقرير من أنه إذا استمرت إجراءات كورونا فقد تزداد 

احتياجات الالجئين بشكل كبير.

قال الرئيس التركي، خالل مشاركته في قمة »عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا«، إن بالده ال تتلقى  	
الدعم الكافي لحماية السوريين وإعادتهم لبالدهم.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، املجتمع الدولي إلى بذل الجهود ملعالجة األسباب التي تجبر  	
العالمي  اللجوء على الهجرة، وذلك في رسالة نشرها أردوغان، بمناسبة »اليوم  الالجئين وطالبي 

لالجئين« الذي يوافق 20 يونيو/ حزيران من كل عام.

توّعد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي )أكبر االحزاب املعارضة( كمال كلشدار أوغلو، بإعادة  	
السوريين إلى بالدهم، في حال وصول حزبه إلى السلطة.

أتاحت والية غازي عنتاب جنوبي تركيا، للسوريين املقيمين فيها زيارة بالدهم كـ “إجازة”، بشروط  	
تتعلق بفيروس كورونا.
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قالت مؤسسة الدفاع املدني السوري »الخوذ البيضاء«: إن قرى جبل الزاوية ومناطق في سهل الغاب  	
بريف حماة، تشهد حركة نزوح للمدنيين، مع استمرار تصاعد قصف قوات النظام السوري والقوات 

الروسية.

سجل راصدو مركز حرمون موجة نزوح من قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، من  	
د فريق »منسقو 

ّ
جراء التصعيد العسكري املتواصل من قبل قوات النظام والقوات الروسية، وأك

االستجابة« أّن الفرق امليدانية أحصت، حتى 12 حزيران/ يونيو، نزوح 1867 شخًصا، من تلك 
املناطق والبلدات، باتجاه املناطق البعيدة عن املناطق املتاخمة للعمليات العسكرية األخيرة.

سجل فريق »منسقو االستجابة« انخفاض نسبة االستجابة اإلنسانية داخل مخيمات النازحين  	
شمال غربي سورية، في قطاعات األمن الغذائي وسبل العيش واملأوى والحماية األمنية واملياه وقطاع 

التغذية واملواد غير الغذائية، وقطاع التعليم.

قالت منظمة »إنقاذ الطفولة«، في تقرير أصدرته في 24 حزيران/ يونيو، إن الفتيات السوريات  	
الالجئات معرضات بشكل متزايد لخطر الزواج املبكر، بسبب الفقر والثغرات القانونية واللجوء 

الذي طال أمده.

 اختتمت املرحلة الثانية من حملة تطعيم الالجئين السوريين في مخيم »مريجيب الفهود«، بقضاء  	
األزرق. واستهدفت الحملة التي بدأت الشهر املا�سي تقديم 12 ألف جرعة لقاح لالجئين السوريين 

بمبادرة إماراتية.

دشن الهالل األحمر الكويتي حملة لتلقيح الالجئين السوريين في لبنان ضد فيروس كورونا املستجد،  	
في عدد من املخيمات.

تجارية  	 ملمتلكات وعقارات ومحال  األمنية، حملة مصادرات  أجهزته  عبر  السوري،  النظام  أطلق 
للعشرات من أبناء مدن وبلدات الغوطة الشرقية وبلدات جنوب دمشق، املطلوبين في قضايا أمنية 

تتعلق بـ “محكمة اإلرهاب”.

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، املجتمع الدولي واألمم املتحدة إلى العمل على إعادة الالجئين  	
السوريين في لبنان إلى قراهم، وال سيما تلك التي باتت آمنة.

أكدت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين، في اليوم العالمي لالجئين، أّن عدد الالجئين السوريين  	
في لبنان يبلغ نحو مليون ونصف املليون الجئ.

رّحلت الحكومة اللبنانية 15 مهاجًرا سورية، كانوا ضمن مجموعة حاولت الوصول إلى السواحل  	
لبنانية  املتوسطية، واستنكرت جمعيات حقوقية  الجزيرة  القبرصية، قبل أن تطردهم سلطات 

ا ملبدأ الحماية الدولية.
ً
ا صارخ

ً
عمليات الترحيل القسري للمهاجرين، واعتبرتها انتهاك

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون املجتمع الدولي واألمم املتحدة، إلى العمل على إعادة الالجئين  	
السوريين في لبنان إلى قراهم، وال سيما تلك التي باتت آمنة، وذلك خالل لقائه وكيلة األمين العام 
لألمم املتحدة واملديرة التنفيذية لبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف، 
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في بيروت.

	  15 السوري  النظام  أمن  أجهزة  اعتقال  سورية«  فلسطينيي  أجل  من  العمل  »مجموعة  وثقت 
فلسطينًيا، بعد عودتهم إلى سورية من دول أوروبية ولبنان، على الرغم من قيامهم بتسوية أوضاعهم 

األمنية. 
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رابًعا: رصد األوضاع الجتامعية 

سجل مرصد حرمون وقوع عشرات الجرائم، في مناطق سيطرة النظام السوري، معظمها جرائم  	
سلب بالعنف واتجار باملخدرات، وانتحال صفة أمنية، وسرقة األسالك الكهربائية، وتركز عدد كبير 

من الجرائم في الالذقية ودمشق وريفها وحلب.

قبل  	 من  املرتكبة  املنظمة  الجرائم  وتيرة  ارتفاع  الجنائي-  األمن  -بمتابعة سجالت  املرصد  سجل 
عصابات، أبرزها جرائم السرقات واالتجار باملخدرات والقتل والسلب بالعنف، حيث رصد أكثر من 
30 جريمة سرقة متنوعة، في مناطق النظام، و14 جريمة اتجار باملخدرات، و10 جرائم قتل وسلب 
بالعنف، و6 جرائم تزوير عملة، و7 جرائم خطف تحت تهديد السالح، 3 منها في الالذقية، و3 في درعا.

أكد مدير »الهيئة العامة للطب الشرعي« التابعة للنظام السوري، زاهر حجو، توثيق عشرات حاالت  	
االنتحار في املناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، منذ مطلع العام الحالي، بزيادة بلغت نحو 71 في 
املئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام املا�سي التي كانت 68 في املئة. وبحسب »حجو« فإنه تم تسجيل 80 
حالة انتحار، منذ بداية عام 2021، أكثر من نصفها كانت بشنق املنتحر لنفسه، ومعظم املنتحرين 

تراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 عاًما.

كشفت دراسة ملركز حرمون )قيد النشر( اتساع انتشار تزويج القاصرات، وخاصة في مخيمات  	
اللجوء.

أحبط الجيش األردني محاولة تهريب مخدرات قادمة من األرا�سي السورية. ووفًقا لإلعالم األردني، تم  	
 من مادة الحشيش. 

ّ
ف

ُ
ك

َ
العثور على )7( أ

ضبطت قوى األمن الداخلي اللبناني، في 17حزيران/ يونيو، أكثر من 250 ألف حبة مخدرة »كبتاغون«  	
مصدرها مناطق النظام السوري، كانت في طريقها إلى السعودية.

أحبطت السلطات اللبنانية عملية تهريب حبوب مخدرة إلى السعودية قادمة من سورية، حيث كانت  	
الحبوب مخبأة في مضخات مياه كهربائية صغيرة الحجم.

أكد تحقيق استقصائي نشره موقع “الجريمة املنظمة والفساد” )OCCRP(، في 16 من حزيران/ يونيو  	
ارتباط شخصيات مقربة من عائلة بشار األسد، منها مضر األسد ابن عم بشار، بتجارة املخدرات، 

بالتنسيق مع عصابات ليبية.

قدرت وزارة داخلية النظام في تصريح ملدير »إدارة مكافحة املخدرات” العميد نضال جريج، املواد  	
املخدرة املضبوطة في سورية لعام 2020 بأكثر من 4863 كيلو حشيش مخدر، وأكثر من 26 مليون 

حبة كبتاغون، و426699 حبة دوائية نفسية، وأكثر من 4 كغ هيروين.
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خامًسا: القضية السورية يف تقارير بحثية دولية

العيش في دمشق بعد عقد من الحرب: العمل، الدخل، واالستهالك

خلصت دراسة نشرها مركز السياسات وبحوث العمليات، بعنوان » العيش في دمشق بعد عقد من 
الحرب: العمل، الدخل، واالستهالك«)1)، للباحثين السوريين كرم شعار وعروة خليفة، إلى أن َحجم إنفاق 
ِ الفقر العالمي، وأن نسبة كبيرة من سكان دمشق يعتمدون على 

ّ
نحو نصف سكان دمشق أقّل من خط

تحويالت األهل واألصدقاء الخارجية واملساعدات اإلغاثية، كمصدر دخل رئي�سي، وإلى أن ارتفاع نسبة 
ل ساعات  االنتـقال للعمل ضمن الوظائف الحكومية زاد من نسبة املوظفين في مدينة دمشق، وأن ُمعدَّ

العمل األسبوعية في مدينة دمشق من األعلى في العالم.

اقتصاديات هيئة تحرير الشام

نشر معهد الشرق األوسط/ واشنطن ورقة بحثية، بعنوان »اقتصاديات هيئة تحرير الشام«)2)، للباحثين 
كرم شعار ونسرين زارع، تناولت تحّول فصيل »هيئة تحرير الشام«، من فصيل جهادي عالمي، إلى قوة 
عسكرية حاكمة محلية بحكم الواقع في شمال غرب سورية، وما فرضه هذا التحّول من بحث عن مصادر 
تمويل، دفعت الهيئة إلى القيام بعملية استيالء بطيئة وثابتة على االقتصاد في شمال غرب سورية، من 

الخدمات املالية والنفط والغاز إلى اإلنترنت واالتصاالت.

التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في سورية لعام 2020

نشرت وزارة الخارجية األميركية تقريرها الدولي، بشأن الحرية الدينية في سورية لعام )3)2020، تناول 
التقرير واقع استمرار العنف الطائفي، بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، وتفاقم أعمال العنف، 
بسبب نشاطات النظام السوري وتدهور االقتصاد والصراع الدائر على نطاق أوسع في البالد، ونزوح أكثر 
من نصف سكان البالد مقارنة بتعدادهم قبل الحرب، وشمل ذلك 6.6 مليون شخص من املشردين داخلًيا، 

)1)   العيش في دمشق بعد عقد من الحرب: العمل، الدخل، واالستهالك، مركز السياسات وبحوث العمليات، دراسة، 2021/6/22 
https://2u.pw/4O8qO 

)2)   اقتصاديات هيئة تحرير الشام، معهد الشرق األوسط، دراسة، 2021/6/21
https2//:u.pw/iHPEo 

)3)   التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في سوريا لعام 2020، موقع سفارة الواليات املتحدة األمريكية في دمشق، 2021/6/10
https2//:u.pw/nLUlP 

https://2u.pw/4O8qO
https://2u.pw/iHPEo
https://2u.pw/nLUlP
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وحوالي 5.6 مليون الجئ. وركز التقرير على واقع الحريات الدينية في سورية، وبروز مظاهر سائدة لهيمنة 
شيعية وموالية إليران، في مناطق سيطرة النظام، وهيمنة العنصر العلوي على الغالبية العظمى من قيادات 

األجهزة األمنية والجيش.

العواقب السياسية لتطبيع الدول العربية مع النظام السوري

قّدمت ورقة سياسات صادرة عن معهد واشنطن، بعنوان »العواقب السياسية لتطبيع الدول العربية 
 الندفاع عدد من الدول العربية نحو تطبيع عالقاتها مع النظام السوري، 

ً
مع النظام السوري«)4)، تحليال

ا من فرضية خاطئة مفادها أن الحرب قد انتهت، وأن من الضروري إعادة العالقات مع دمشق، 
ً
انطالق

للضغط عليها لتغيير نمط عالقتها بإيران، ودعت الورقة، التي أعّدتها الباحثة عال الرفاعي، اإلدارة األميركية 
 الحتواء 

ً
 مقبوال

ً
إلى أن تشرح لحلفائها في املنطقة أن إعادة تمكين عميٍل إيراني هي حتًما ليست سبيال

طموحات طهران اإلقليمية، مهما كانت صعوبة املسار لتنفيذ انتقال ديمقراطي في سورية والسعي لتحقيق 
العدالة ضد مجرمي الحرب، محذرة من أن التعامل مع النظام السوري سيؤدي إلى مزيد من تآكل املعايير 
الدولية، وأن الدول العربية التي ستعمل على إعادة العالقات مع النظام السوري ستكون أيًضا متواطئة في 

االنتهاكات املستقبلية املحتملة في سورية، ألن دعمها املالي سيؤجج -بالتأكيد- فظائع أخرى.

مستقبل إدلب في الصراع السوري ومصالح الجهات الدولية الفاعلة

تناولت ورقة تحليلية صادرة عن مركز الجزيرة للدراسات، بعنوان »مستقبل إدلب في الصراع السوري 
للباحث فراس فحام، موقع إدلب في خريطة الصراع السوري،  الفاعلة«)5)،  ومصالح الجهات الدولية 
 السوري عموًما، 

ّ
وأهميتها لكل من النظام السوري واملعارضة، وأجندات الفاعلين الدوليين في إدلب وامللف

باإلضافة إلى مآل هذه املنطقة والسيناريوهات املحتملة، في ظّل تصادم مصالح الجهات الدولية الفاعلة 
في امللف السوري، خاصة تركيا وروسيا، وأشارت الورقة إلى أن أنقرة ستتمسك بواقع السيطرة الحالي في 
محافظة إدلب، وكذلك ستفعل فصائل املعارضة السورية و«هيئة تحرير الشام«؛ ألن خسارة إدلب لصالح 

النظام السوري وروسيا تعني إخراج األطراف املذكورة خارج دائرة التأثير.

)4)   العواقب السياسية لتطبيع الدول العربية مع النظام السوري، معهد واشنطن لسياسات الشرق، ورقة سياسات، 2021/6/2 
https2//:u.pw0/N9r2 

)5)   مستقبل إدلب في الصراع السوري ومصالح الجهات الدولية الفاعلة، مركز الجزيرة للدراسات، ورقة تحليلية، 2021/6/15
https//:studies.aljazeera.net/ar/article5037/ 

https://2u.pw/0N9r2
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5037
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سادًسا: تقارير إعالمية تناولت الشأن السوري 

مصارف لبنان ابتلعت أموال مساعدات الالجئين

أكد تحقيق أجرته وكالة أنباء )رويترز( أن البنوك اللبنانية ابتلعت نحو 250 مليون دوالر، من األموال 
األممية املخصصة ملساعدة الالجئين السوريين والفلسطينيين. وأوضح مسؤول عن املساعدات األممية، 
ودبلوماسيان، في تصريحات لـ )رويترز( أن ما يراوح بين ثلث إلى نصف مساعدات األمم املتحدة املالية إلى 
لبنان املخصصة لالجئين »ابتلعتها البنوك، منذ بدء األزمة االقتصادية اللبنانية في 2019«، حيث إن البنوك 

اللبنانية صّرفت الدوالر بسعر أقّل، بأربعين باملئة، من سعره الفعلي في السوق.

في مخيم سورية، ترك األطفال املنسيون ليشكلهم تنظيم الدولة

تناول تقرير لوكالة )أسوشيتد برس( األميركية، بعنوان »في مخيم سورية، ترك األطفال املنسيون ليشكلهم 
تنظيم الدولة«، الواقع املأساوي لنحو 27 ألف طفل محتجزين مع عائالتهم في مخيم الهول بالحسكة، حيث 
تم إيواء عائالت أعضاء تنظيم الدولة، يقضون طفولتهم في مأزق من ظروف بائسة بدون مدارس، وال مكان 
للعب أو التطوير، ويبدو أنهم ال يلقون اهتماًما دولًيا بشأن حّل وضعهم، ما يجعلهم عرضة للتأثر بأفكار فلول 

تنظيم »الدولة اإلسالمية« املحتجزين معهم داخل املخيم.

املجاعة تهدد سورية

ناقشت حلقة من برنامج )الحكي سوري(، على قناة )الحرة( األميركية، تأثير موجة الجفاف في سورية 
مة األغذية والزراعة 

ّ
على حياة مواطنيها، واملخاوف من مجاعة كبرى بسببها، بالتزامن مع تحذيرات من منظ

مات إنسانية سورية وأوروبية أخرى، من تفاقم الجوع في سورية، بسبب نقص 
ّ
التابعة لألمم املتحدة ومنظ

محصول القمح، وتزايد حاجة أعداد كبيرة من السوريين إلى املساعدات اإلنسانية.
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