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مركز حرمون للدراسات املعارصة
عنى بإنتاج الدراسات والبحوث حول املوضوعات 

ُ
ت هو مؤّسسة بحثية مستقلة، ال تستهدف الربح، 

السياسية واملجتمعية والفكرية املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر في سورية وسيناريوهات 
تطوره، وتهتم بتعزيز أداء املجتمع املدني، ونشر الوعي الديمقراطي. وتهتم أيًضا بالقضايا العربية، وبالعالقات 

العربية اإلقليمية والدولية، وهو إحدى مؤسسات املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في الدوحة.

ُينفذ املركز مشاريع ويقوم بنشاطات، وُيطلق مبادرات تتناول قضايا السوريين من أجل بناء مستقبل 
سورية على أسس الديمقراطية والحرية والعدالة وحقوق اإلنسان وقيم املواطنة املتساوية، ويسعى ألن 

يكون ميداًنا للحوار البّناء، وساحة لتالقي األفكار.

مرصد حرمون:
يهدف مرصد حرمون إلى رصد التغيرات في واقع الصراع في سورية، من جوانبه املختلفة السياسية 
والعسكرية واالقتصادية واملعيشية واالجتماعية، في مختلف األطراف واملناطق، وذلك من خالل راصدين 
ص التغيرات في واقع الصراع في سورية واتجاهات تطوره، بغية 

ّ
ميدانيين، يقومون بإنتاج تقرير شهرّي يلخ

خلق معرفة مواكبة تساعد الباحثين وتمّد صانعي القرار بصورة عن أهّم التطورات مجّمعة في تقرير مكثف. 
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خالصة تنفيذية لرصد شهر متوز 2021

• لم تسّجل أي جهود للحّل السيا�سي، ولم ُيسفر اجتماع الدول الضامنة ملسار أستانا عن جديد، 	
فيما تابع بشار األسد خطابه التصعيدي والتخويني للمعارضة، بعد انتخابات شكلية رفضها 
املجتمع الدولي، وتصاَعد دعم روسيا للنظام السوري، سياسًيا، بفرضها تمديد فتح املعابر 

للمساعدات ملدة 6 أشهر فقط، وكانت هناك زيارة الفتة لوزير الخارجية الصيني لدمشق.

• برزت مواقف للعاهل األردني تدعو للقبول ببقاء النظام السوري والحوار معه، مقابل ثبات رفض 	
االتحاد األوروبي إعادة تأهيل النظام ودعم عملية إعادة اإلعمار، وفرض اإلدارة األميركية عقوبات 

جديدة على أفراد وكيانات تابعة للنظام.

• تصاعدت أزمة حصار حّي درعا البلد، وواصلت قوات روسيا والنظام السوري حشودها وقصفها 	
مناطق سيطرة املعارضة السورية، في حوران والشمال السوري، ومن جانب آخر، تواصلت 
ا، واملواجهات املتقطعة بين قوات )قسد( وفصائل 

ً
هجمات تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( شرق

»الجيش الوطني«، وسط تواصل التفجيرات واالغتياالت، واستمرار االنتهاكات واالعتقاالت من 
قبل النظام و«قسد«، وسقوط ضحايا. 

• برز تطور الفت بالسماح ملنظومات الدفاع الجوي السورية التي تشرف عليها روسيا، بالتصّدي 	
لهجمات »إسرائيل« العسكرية في سورية.

• ارتفعت وتيرة طلب الهجرة واللجوء في صفوف السوريين، خاصة في مناطق سيطرة النظام، 	
بالرغم من تزايد حمالت التحريض ضد السوريين في تركيا ورفض الدنمارك تمديد إقامات مئات 

السوريين.

• تسببت سياسات النظام السوري االقتصادية في زيادة معاناة املواطنين املعيشية، من جّراء 	
ارتفاع األسعار ونقص الخدمات، بالرغم من ثبات سعر صرف الليرة السورية، وفي املقابل تحّسن 
نشاط األسواق وأداء املجالس املحلية في مناطق سيطرة الفصائل املعارضة السورية في الشمال 

السوري.

• بسبب تفاقم الفقر الشديد، سّجل املرصد تزايد عجز السوريين عن تأمين احتياجات عائالتهم 	
اليومية، وتفاقم ظاهرة التسّول وتزايد جرائم السرقة واالتجار باملخدرات.

• تراجع اهتمام اإلعالم ومراكز الدراسات واألبحاث الدولية بالقضية السورية، قياًسا بالسنوات 	
السابقة.
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أوًل الرصد السيايس:

األمم املتحدة:

• وافق مجلس األمن الدولي، باإلجماع، على القرار 2585 الخاص بتجديد آلية دخول املساعدات 	
اإلنسانية إلى سورية، عبر معبر وحيد »باب الهوى« ملدة ستة أشهر، بعد مفاوضات ومباحثات 

دولية حثيثة خالل األشهر املاضية، وتم اعتماد القرار دون فيتو رو�سي.

• عقد مجلس األمن الدولي جلسة مغلقة، استمع خاللها إلى املبعوث الخاص لألمم املتحدة إلى 	
سورية غير بيدرسون، حول فرص تحريك الوضع السيا�سي، وهي الجلسة األولى منذ اجتماع الدول 
األعضاء الـ 15، على إصدار القرار 2585، لتمديد تفويض آلية إيصال املساعدات اإلنسانية عبر 

الحدود إلى ماليين السوريين في شمال غربي البالد.

• دعا »مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان«، إلى إنشاء آلية مناسبة لتحقيق العدالة واملصالحة 	
في سورية، وتعويض الضحايا، مؤكًدا ضرورة محاسبة املسؤولين عن االنتهاكات.

• كشف التقرير اإلحصائي السنوي لعام 2020، حول مشتريات األمم املتحدة، عن إنفاق وكاالت 	
األمم املتحدة 14.9 مليون دوالر خالل العام املا�سي، على خدمات اإلسكان بفندق »فور سيزون« 
في العاصمة السورية دمشق، ما يرفع إجمالي اإلنفاق األممي بالفندق منذ عام 2014 إلى 70.1 

مليون دوالر. 

الواليات املتحدة:

• جدد القائم بأعمال املبعوث األميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم )داعش( والقائم بأعمال منسق 	
مكافحة اإلرهاب في وزارة الخارجية األميركية، جون غودفري، موقف الواليات املتحدة في تصنيف 

»هيئة تحرير الشام« منظمة إرهابية، رًدا على دعوات تطالب بفتح حوار مع الهيئة.

• قال مسؤول رفيع بامللف السوري في وزارة الخارجية األميركية: إن »القوات اإليرانية، بما في ذلك 	
الحرس الثوري اإليراني وحزب هللا، وغيرها من القوات األخرى بالوكالة املدعومة من إيران، تهّدد 

االستقرار اإلقليمي وأمن حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك إسرائيل«.

• يتعرض الرئيس األميركي جو بايدن لضغوط كبيرة من الحزب الجمهوري، للرد على الهجمات التي 	
تستهدف القوات األميركية في سورية والعراق.
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•  من »سورية وإيران« املسؤولية في 	
ً

لت محكمة فدرالية أميركية في واشنطن، في قرار لها، كال حمَّ
قضية متعلقة بهجوم أودى بحياة زوجين إسرائيليين في الضفة الغربية املحتلة، في تشرين األول/ 

أكتوبر 2015.

• إلى إجراء تحقيق فوري 	 تويتر،  في  الرسمية  في دمشق، عبر صفحتها  األميركية  السفارة  دعت 
وشفاف، بخصوص وفاة معتقل تحت التعذيب في سجون »قوات سوريا الديمقراطية/ قسد«.

• تابعت وزارة الخزانة األميركية فرض عقوبات على أفراد وكيانات تابعة للنظام السوري، حيث 	
أصدرت في 28 تموز/ يوليو الئحة عقوبات على ثمانية سجون تديرها أجهزة مخابرات النظام 
السوري، وخمسة من كبار املسؤولين األمنيين في مؤّسسات النظام التي تدير هذه السجون، 

إضافة إلى فصيل »أحرار الشرقية« التابع للجيش الوطني السوري املعارض.

االتحاد األوروبي

• أصدر االتحاد األوروبي بياًنا بخصوص الحصار الذي تتعرض له درعا البلد، منذ 24 حزيران/ 	
يونيو املا�سي، وذلك بعد رسالة من 9 من أعضاء البرملان األوروبي، عّبروا فيها عن مخاوفهم 

ألوضاع آالف املدنيين.

• وّجه القضاء األملاني االتهام رسمًيا إلى الطبيب السوري السابق في املشفى العسكري في حمص 	
عالء مو�سى بتعذيب وقتل معار�سي نظام بشار األسد، ما يمّهد الطريق أمام محاكمته، علًما أن 

.Hessn Satet مو�سى موقوف منذ 19 حزيران/ يونيو، في والية ِهِسْن

• كشفت صحيفة »زونتاغس تسايتونغ« السويسرية أن أملانيا صّدرت إلى سورية مواد كيمياوية، 	
دخلت في إنتاج أسلحة كيمياوية، وأن هذه املواد تم الحصول عليها عن طريق طلبية قّدمتها شركة 

)إم بي آي( لألدوية في سورية، إلى شركة سويسرية في بازل مملوكة لشركة برينتاغ األملانية.)1(

• كشفت شبكة »دويتشه فيلله« األملانية تفاصيل جديدة عن الناشطة والحقوقية السورية البارزة 	
رزان زيتونة التي شكل اختفاؤها أواخر العام 2013 مع زمالئها أحد أكثر ألغاز الحرب السورية 
غموًضا حتى اليوم. وجمعت الشبكة أدلة في ست دول، من أجل تعّقب الجناة املحتملين وحّل 
اللغز. وقدم عشرات األشخاص الذين كان لديهم معرفة ودراية وثيقة بالقضية، شهادات، من 

أجل تعقب الجناة املحتملين)2(.

• أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أن بالده ال تريد أن تصبح سورية »دولة فاشلة«، 	

)1(  https2 / /:u.pw /hvI1z
 دويتشه فيلله

)2(  https2 / /:u.pw /qw2mb 
دويتشه فيلله

https://2u.pw/hvI1z
https://2u.pw/qw2mb
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الفًتا إلى أن أثينا قررت إرسال دبلوما�سي إلى دمشق لـ »املساهمة في تطبيع األوضاع، لكنه لن يقدم 
أوراق اعتماده إلى النظام السوري”.

• قضت محكمة هولندية، بالسجن 20 عاًما على الجئ سوري، بتهمة ارتكاب »جرائم حرب«، بعد 	
اتهامه بقتل جندي تابع للنظام خالل الحرب التي تشهدها سورية منذ أعوام، حيث اعتبر القضاء 
أن الشاب »أحمد الخضر«، كان عضًوا في »جبهة النصرة«، التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة في 

مرحلٍة ما في سورية.

• أطلق االتحاد األوروبي منّصة إعالمية لـ »مواجهة حملة التضليل« التي يطلقها »النظام السوري 	
وحلفاؤه«، ويزعمون فيها أن الدول األوروبية بدأت »التطبيع« مع دمشق، وأن العقوبات مسؤولة 

عن معاناة السوريين.

• أعلنت محكمة االستئناف العليا الفرنسية إرجاء النطق بحكمها في االتهامات املنسوبة لشركة 	
»الفارج« لإلسمنت »بضلوعها في جرائم ضد اإلنسانية« ضمن نشاطها في سورية، حتى السابع 

من أيلول/ سبتمبر.

تركيا 

• قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القوات التركية موجودة في ليبيا وأذربيجان وسورية 	
وشرقي املتوسط، مشدًدا على أنها ستواصل وجودها.

• زار وزير الدفاع التركي خلو�سي أكار، مع عدد من قادة الجيش، الوحدات العسكرية املتمركزة قرب 	
الحدود السورية، ومقّر قيادة الجيش الثاني الذي يشرف على إدارة وقيادة الوحدات العسكرية 

املنتشرة في الشمال السوري.

• أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو زيارة مفاجئة إلى مدينتي »عفرين وإعزاز« شمال 	
سورية، في اليوم األول لعيد األضحى املبارك، وهّنأ قوات األمن العاملة في املنطقتين بمناسبة 

العيد.

• شارك عدد من متطوعي منظمة الدفاع املدني السوري »الخوذ البيضاء« في عمليات إطفاء 	
الحرائق واإلخالء، وتجهيز املساكن املؤقتة للفاّرين من الحرائق، في والية أنطاليا التركية.

• ا روًسا 	
ً
عقد اجتماع في مبنى محطة آبار العلوك، بريف بلدة رأس العين الشرقي، جمع ضباط

ا، بحثوا خالله تطبيق تفاهم بين الجانبين يف�سي إلى ضخ مياه الشرب إلى مناطق اإلدارة 
ً
وأتراك

الذاتية، وحصول املناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوري والتركي على خدمة الكهرباء.

• جّدد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب املعارضة في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، 	
تصريحاته بشأن العمل على إعادة السوريين املوجودين في تركيا، إلى بالدهم. وصدرت تعّهدات 
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مماثلة عن حزب »الجيد« القومي، الحليف لحزب الشعب الجمهوري، وطالب الحزب ببدء عملية 
عودة الالجئين السوريين إلى بلدهم بشكل عاجل. كما طرح عضو البرملان التركي »أوميد أوزداغ«   
Ümit Özdağاملعروف بعدائه للسوريين فكرة التصويت على منح الجنسية التركية للسوريين 

املقيمين أو ترحيلهم، مدعًيا أن تركيا تستضيف 5.3 مليون سوري.

• قال رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، من حزب الشعب الجمهوري، إنه سيرفع سعر املاء 10 	
أضعاف على األجانب، من أجل دفعهم إلى املغادرة، ما دفع »الرابطة الرسمية لحقوق الالجئين في 
تركيا« إلى رفع دعوى قضائية رسمية ضد أوزجان، بسبب قرارات وتصريحات وصفتها بـالعنصرية 

بحق الالجئين السوريين واألجانب في املدينة.

روسيا: 

• التقى »ألكسندر الفرنتييف«، مبعوث الرئيس الرو�سي فالديمير بوتين، بشار األسد في دمشق، 	
وبحث معه تطورات الحل السيا�سي ومسار أستانا، واللجنة الدستورية، والعالقات الثنائية.

• دعا وزير الخارجية الرو�سي سيرغي الفروف، أكراد سورية إلى إبداء اهتمام بالحوار مع النظام 	
السوري وعدم الرضوخ ملحاوالت فرض نزعات انفصالية عليهم، وفق تعبيره.

• استحوذت شركة روسية على مشروع استثماري جديد في محافظة الالذقية، في مجال تصفية 	
مياه الشرب، في ظل تزايد النشاط االقتصادي لالحتالل الرو�سي من خالل العقود االستثمارية 

طويلة األمد

• قالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الخارجية الرو�سي، سيرغي الفروف، بحث مع املبعوث األممي 	
إلى سورية، غير بيدرسون، تفعيل الجهود الدولية لتسوية األزمة السورية سياسًيا،  الخاص 

مؤكدين ضرورة استمرار عمل اللجنة الدستورية.

الصين: 

• شهد شهر تموز/ يوليو تطوًرا الفًتا تمثل بزيارة وزير الخارجية الصيني “وانغ يي” لدمشق، بتاريخ 	
مها األسد، وتتعارض مع قرارات 

ّ
17 تموز/ يوليو 2021، وتأتي الزيارة بعد انتخابات غير شرعية نظ

مجلس األمن، وتأتي كمباركة لبقاء األسد في السلطة وإلبراز دعم الصين لبقائه، وأكدت الصين 
-على لسان وزير خارجيتها- تأييدها لبقاء األسد ومعارضتها لتغيير النظام، وفسر مراقبون أنها 
جاءت كي تدخل العًبا مباشًرا في الصراع، عبر ذراعها االستثماري والتجاري القوي، ولكن الزيارة 

حملت دالالت سياسية أكثر مما حملت نتائج ملموسة.
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إيران:

• رصد فريق املرصد تصاعدت نشاط إيران على األرض السورية، بمختلف أشكاله، وخاصة وتيرة 	
نشاط شراء العقارات واألرا�سي من قبل ميليشيات موالية إليران في محافظة دير الزور. 

• كشفت منظمة الطيران املدني اإليرانية، عن اجتماع مشترك مع مسؤولين في مؤسسة الطيران 	
املدني التابعة للنظام السوري، إلجراء مباحثات بشأن التعاون في مجال النقل الجوي، حيث 

تحاول إيران الهيمنة على القطاع بشكل كامل.

• كشف رئيس مجلس الشورى اإليراني، محمد باقر قاليباف، خالل زيارة إلى دمشق، عّما وصفه بـ 	
»اتفاق شامل للتعاون بين إيران وسورية« تجري صياغته حالًيا، في سياق عملية التغلغل اإليراني 

والسباق مع روسيا للهيمنة على سورية، سياسًيا واقتصادًيا وعسكرًيا.

• عقدت املعارضة اإليرانية »املؤتمر السنوي للمقاومة اإليرانية إليران الحرة 2021«، ملدة ثالثة 	
أيام، بمشاركة إيرانيين ومؤيدين للمعارضة من أكثر من 105 دول، وبحضور اآلالف من أعضاء 

مجاهدي )خلق( في ألبانيا.

الدول العربية 

• قال العاهل األردني امللك عبد هللا الثاني ابن الحسين إن النظام السوري باق، ُمبدًيا تفهمه غضب 	
وتخوف العديد من الدول حول ما حدث للشعب السوري، مؤكًدا أن إبقاء الوضع القائم على 

حاله يعني استمرار العنف الذي يدفع ثمنه الشعب السوري.

• أغلقت السلطات األردنية املعابر الحدودية مع سورية بضعة أيام، بعد اندالع مواجهات بين قوات 	
النظام وفصائل املعارضة في درعا.

• لها 	 السماح  بعد  بالخضر والفواكه، وذلك  السعودية دخول شاحنات سورية محملة  منعت 
بالعبور إلى األردن.

النظام:

• أدى بشار األسد اليمين الدستورية بعد فوزه الشكلي في انتخاباٍت صورية رفض املجتمع الدولي 	
 من مجلس الشعب، 

ً
االعتراف بشرعيتها، وكرر في خطاب القسم الذي أداه في قصر الشعب، بدال

وصف املعارضين لنظامه بـ »املرتزقة« و«العمالء”، وهاجم ما وصفه باالحتالل التركي واألميركي، 
متغاضًيا عن هيمنة حلفائه الروس واإليرانيين على البالد، معتبًرا أّن الحّل الوحيد لألزمة في 

سورية هو سيطرة قوات نظامه على املناطق الخارجة عن سيطرته.
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• نقل موقع موال للنظام السوري عن »مصدر رسمي«، قوله إنه تم إعداد مسودة قرار يق�سي 	
بإلغاء اتحاد »شبيبة الثورة ومنظمة طالئع البعث«، من دون الكشف عن دوافع هذا القرار.

• هاجمت وزارة خارجية النظام السوري في بيان لها »اإلدارة الذاتية«، بعد لقاء وفد من األخيرة 	
الرئيس الفرن�سي ماكرون، معتبرة أنها تضع نفسها في خانة »القوى املتآمرة على سورية«.

• قالت »الشبكة السورية لحقوق اإلنسان« إن النظام السوري أفرج عن 81 شخًصا، بموجب 	
مرسوم العفو رقم 13 الصادر في أيار/ مايو 2021، فيما قام باعتقال ما ال يقل عن 176 شخًصا 
منذ صدوره، مشيرة إلى أنه على الرغم من جميع مراسيم العفو ما زال هناك قرابة 131 ألف 

معتقل/ مختٍف، على خلفية الحراك الشعبي املعارض للنظام السوري.

• اعتقلت سلطات أمن النظام 5 أشخاص من مناطق سيطرته، بتهمة التعامل مع مواقع إلكترونية 	
مشبوهة، وفًقا ملا أعلنته وزارة داخلية النظام السوري.

• أوقفت السلطات األمنية عدًدا كبيًرا من مدراء ومهند�سي وفنيي ورؤساء دوائر عاملين في شركات 	
تابعة لوزارة النفط التابعة للنظام السوري، على خلفية اتهامات بالفساد في عقود شركات النفط.

املعارضة السورية:

• قال »سالم املسلط« الرئيس املنتخب لرئاسة االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية، 	
في الدورة الـــ 57، إنه يمد يده لكل القوى السياسية، تحت شعار »وحدة عمل الشعب السوري«، 
وذلك في مؤتمر صحفي بإسطنبول، على هامش اجتماعات الهيئة العامة لالئتالف، غداة انتخابه 

رئيًسا عاشًرا له، خلًفا لنصر الحريري.

• نفى عضو في »هيئة التفاوض السورية«، االتفاق على موعد لعقد جدولة جديدة من اجتماعات 	
»اللجنة الدستورية السورية«، بعد إعالن مبعوث الرئيس الرو�سي لسورية »إلكسندر الفرنتييف« 

أن االجتماع الدوري املقبل لـ »اللجنة«، قد يعقد في صيف 2021.
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ثانيًا: الرصد العسكري واألمني

روسيا

• أعلن وزير الدفاع الرو�سي سيرغي شويغو أّن العسكريين الروس جّربوا خالل العملية العسكرية 	
في سورية أكثر من 320 نوًعا من مختلف األسلحة، في دليل جديد ورسمي على أن روسيا تستخدم 

أجساد السوريين ومدنهم وقراهم لتجربة أسلحتها املدمرة.

• أدانت منظمة »أنقذوا األطفال« مقتل أطفال في إدلب بقصف قوات النظام وروسيا.	

• أكدت وزارة الدفاع الروسية عودة الدوريات العسكرية الروسية التركية املشتركة لجوالتها في 	
طرقات دولية في محافظة حلب، بعد توقف الدوريات املشتركة في إدلب وحلب منذ شهر آب/ 

أغسطس في العام 2020.

• شهد ميناء طرطوس عرًضا عسكرًيا بمناسبة الذكرى 325 لتأسيس األسطول البحري الرو�سي، 	
بمشاركة قطع بحرية روسية وسورية، بحضور العماد علي أيوب وزير الدفاع في النظام السوري.

• أعرب املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان عن قلقه العميق إزاء وفاة الشاب »جعفر سليمان 	
الكفري«، من قرية املتاعية جنوبي سورية، بعد وقت قصير من اإلفراج عنه من سجن للفيلق 
الخامس التابع للقوات الروسية. ودعا املرصد األورومتوسطي وزارة الدفاع السورية إلى فتح 
تحقيق فوري في وفاة »الكفري« تحت التعذيب، ومحاسبة جميع املتورطين في الحادثة، واإلفراج 
لها  يتعرض  التي  واالنتهاكات  التعذيب  املتاعية، ووقف كل أشكال  الفوري عن معتقلي قرية 

املعتقلون داخل السجون)3(.

إيران وميليشياتها:

• نصبت ميليشيات مدعومة من »الحرس الثوري« اإليراني، راداًرا في منطقة املزارع على أطراف 	
مدينة امليادين في دير الزور.

• سلمت ميليشيا »أبو الفضل العباس« العراقية املدعومة من »الحرس الثوري« اإليراني، موقًعا 	
عسكرًيا لها في منطقة آثار الشبلي قرب مدينة امليادين إلى ميليشيا »حزب هللا« اللبناني.

)3(  https2 / /:u.pw6 /jIC8
املرصد األورومتوسطي

https://2u.pw/6jIC8
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• أقامت ميليشيا »فاطميون« الشيعية األفغانية حفل تخريج لحوالي 60 من مقاتليها الجدد، في 	
معسكر لها في منطقة املزارع في ريف دير الزور.

• تل العميد في »الحرس الثوري« اإليراني سيد أحمد قري�سي، وهو أحد قادة ميليشيا »فاطميون« 	
ُ
ق

وعنصران آخران، بانفجار لغم أر�سي في ريف حمص الشرقي.

• اللبناني عماد األمين، وعنصر آخر، في غارات 	 القائد العسكري في ميليشيا »حزب هللا«  تل 
ُ
ق

إسرائيلية استهدفت مواقع إيرانية في مدينة السفيرة جنوب حلب. 

• قصفت ميليشيات موالية إليران محيط قاعدة حقل العمر النفطي الذي تتمركز فيه قوات 	
التحالف الدولي بريف دير الزور، من دون وقوع أضرار.

تركيا:

• قتل جنديان تركيان قرب مدينة الباب شمال شرقي حلب، بعد إصابة مدرعة تركية بصاروخ 	
مضاد للدروع أطلقه مقاتلو »قوات سوريا الديمقراطية/ قسد«.

• تظاهر محتجون في جبل الزاوية بريف إدلب، أمام النقاط العسكرية التركية، وأحرقوا اإلطارات، 	
مطالبين بتحمل الجيش التركي مسؤولياته تجاه »قصف روسيا النظام السوري« املستمر منذ 

شهر. 

• قصفت القواعد التركية باملدافع مواقع لقوات وحدات حماية الشعب الكردية YPG في تل رفعت 	
وريف حلب الشمالي.

إسرائيل:

• انخفضت وتيرة هجمات الجيش اإلسرائيلي على مواقع في سورية في شهر تموز/ يوليو، وسّجل 	
تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام التي يشرف عليها خبراء روس للصواريخ اإلسرائيلية.

• استهدفت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات النظام السوري وميليشيات إيرانية في معامل 	
الدفاع بمنطقة السفيرة جنوب حلب، في 20 تموز/ يوليو.

• قصفت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات النظام وميليشيا »حزب هللا« اللبناني، في مدينة 	
»القصير« بريف حمص، في 22 تموز/ يوليو، فيما تكرر مشهد سقوط مضادات النظام في الجانب 

اللبناني، حيث أظهر تسجيل مصور آثار سقوط صاروخ في بلدة لبنانية.

• قالت مواقع إعالم إسرائيلية إن املحكمة املركزية في مدينة الناصرة )شمالي األرا�سي املحتلة( 	



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

14

قضت بالسجن 8 أشهر على اإلسرائيلية التي اجتازت الحدود إلى سورية، في كانون الثاني/ يناير 
املا�سي، والتي أفرج عنها بموجب عملية تبادل.

النظام

• واصلت قوات النظام السوري والقوات الروسية قصفها ملناطق عديدة في إدلب ومحيطها، منذ 	
مطلع شهر حزيران/ يونيو، وتركز القصف في جبل الزاوية، وقرى بليون وبلشون وإبلين وعين الروز 

واملوزرة والبارة وشنان ومرعيان وإحسم والفوعة وبداما في إدلب، وقرية زيزون في سهل الغاب.

• قتل مسلحون املساعد في األمن العسكري »أيوب أيوب«، في مدينة الرستن شمال حمص، وأدى 	
ذلك إلى استنفار أجهزة النظام األمنية في املدينة، ونشرها مزيًدا من الحواجز داخل املدينة وعلى 

أطرافها.

• تل القيادي في ميليشيا لواء القدس املوالية للنظام السوري »خلف العساف« من قرية أم 	
ُ
ق

العمد، مع اثنين من مقاتلي امليليشيا، في انفجار لغم بسيارته قرب مدينة تدمر، وتبّنى تنظيم 
)داعش( العملية. 

• قتل 5 عناصر، وأصيب 8 آخرون، من قوات النظام السوري، في هجوم شنه مقاتلو تنظيم الدولة 	
اإلسالمية )داعش( في منطقة الرصافة قرب الرقة.

• ثبت تورط النظام 	
ُ
كشف »نصر الحريري« الرئيس السابق لالئتالف الوطني، عن وثائق مختومة ت

السوري )بمساعدة الكادر الطبي( في مقتل 5210 شخًصا بينهم أطفال، في أحد مشافي مدينة حمص.

سجل املرصد املالحظات التالية بشأن األحداث األمنية والعسكرية في شهر تموز/ يوليو:

ال تغيير يذكر في خريطة توزع األحداث األمنية في الداخل السوري لشهر تموز/ يوليو 2021، سوى .1 
صعود محافظة درعا لطليعة املحافظات التي ُسّجل فيها أحداث عنف واشتباكات.

ارتفع عدد األحداث األمنية التي سجلت خالل شهر الرصد الحالي تموز/ يوليو إلى )619( مقارنة بـ .1 
417 في شهر حزيران/ يونيو املا�سي، وتتركز أكثر من 45 % منها في محافظتي إدلب في الشمال، ودرعا 

في الجنوب السوري.

ما زالت إدلب في طليعة املحافظات التي سّجل فيها أحداث أمنية خالل شهر الرصد، وقد صعدت .1 
درعا إلى املرتبة الثانية نتيجة تصعيد قوات النظام. 

ت في محافظة حلب، مقارنة بالشهر املا�سي، علًما أن عدد .1 
ّ
تصاعدت وتيرة األحداث األمنية التي سجل

الضحايا كان أقل بكثير في شهر تموز/ يوليو 2021.

يوجد تصاعد نسبي لوتيرة العنف في محافظة حماة، حيث ُسّجل 69 حالت قصف مدفعي ضمن .1 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMDdikpchrBoTT1F8DdOjLHoWxnC4FOPk9BQ5Gcjj3hvxv5-8ROnAwamT8z9JiaT6mpTlppqtNVxjtzpFQsKsGYWby09vyrNQkIu1Dqb02CQpO1krAw7EoiXk-tD-BZ4ewAl7Ur7SaWSxHoTiuCsQi&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMDdikpchrBoTT1F8DdOjLHoWxnC4FOPk9BQ5Gcjj3hvxv5-8ROnAwamT8z9JiaT6mpTlppqtNVxjtzpFQsKsGYWby09vyrNQkIu1Dqb02CQpO1krAw7EoiXk-tD-BZ4ewAl7Ur7SaWSxHoTiuCsQi&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMDdikpchrBoTT1F8DdOjLHoWxnC4FOPk9BQ5Gcjj3hvxv5-8ROnAwamT8z9JiaT6mpTlppqtNVxjtzpFQsKsGYWby09vyrNQkIu1Dqb02CQpO1krAw7EoiXk-tD-BZ4ewAl7Ur7SaWSxHoTiuCsQi&__tn__=*NK-R
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املحافظة، علًما أن إجمالي عدد الضحايا كان اثنين.

حافظت مناطق الوسط والساحل السوري على مستواها من األحداث األمنية خالل شهر الرصد..1 

يوجد ارتفاع بنسبة تقارب 50 % في األحداث األمنية خالل شهر تموز/ يوليو 2021 مقارنة بالشهر .1 
املا�سي.

ت خالل الشهر الحالي )171 حالة( مقارنة .1 
ّ
هناك زيادة واضحة في عدد حاالت إطالق النار التي سجل

بـ 52 حالة في الشهر املا�سي.

 خالل شهر الرصد..1 
ً

ما زال القصف املدفعي هو أكثر الحاالت تسجيال

يوجد انخفاض نسبي بعدد التظاهرات التي سّجلت خالل شهر الرصد، وتتركز بالكامل في محافظتي .1  
إدلب ودرعا.
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أوضاع درعا األمنية:

• ت قوات النظام، صباح الخميس 29 تموز/ يوليو، حملة من القصف املكثف، بقذائف الهاون 	
ّ
شن

والدبابات واملضادات األرضية، على أحياء درعا البلد وطريق السّد ومخيم درعا، أعقبتها محاوالت 
اقتحام نفذتها مجموعات تابعة للفرقة الرابعة وميليشيا »الحرس القومي العربي« املدعومة من 
الحرس الثوري اإليراني، على ثالثة محاور نحو درعا البلد، صّدتها فصائل املعارضة، وكبدت 

املجموعات املتقدمة خسائر في األرواح والعتاد.

• يالحظ أن الروس لم يسهموا في الحصار والقصف والطيران، ويعتقد أن الطرف الرو�سي منع 	
طيران النظام من املشاركة، في إطار سعيه للعب دور الوسيط، ما قد يعكس أحد أوجه افتراق 

سياسته مع الطرف اإليراني.

• واصل النظام جلب تعزيزات من مختلف املناطق وتوجيهها إلى املنطقة الجنوبية، وقد تخلل 	
الحملة تحليق مكثف لطيران االستطالع في مدينة درعا وريفها.

• أدت الهجمات على أحياء درعا البلد إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى املدنيين، في ظل عدم 	
توفر مواد إسعافية، بعد إغالق النقطة الطبية الوحيدة في درعا البلد من جراء استهدافها من 

قبل قنا�سي الفرقة الرابعة.

• استهدفت قوات النظام املنازل السكنية في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، بصواريخ “فيل”، ما 	
أدى إلى وقوع مجزرة قتل فيها امرأة وأربعة أطفال، إضافة إلى عدد من الجرحى، األمر الذي أدى 

إلى حركة نزوح كبيرة شهدتها البلدة نظًرا لشدة القصف.

• رًدا على هجمات قوات النظام على درعا البلد، شّن مقاتلو فصائل املعارضة وأبناء قرى وبلدات 	
األمنية  النظام  حواجز  طالت  هجماٍت  الكرامة”،  “معركة  عليها  أطلقوا  معركة  ضمن  درعا، 
النعيمة، تل  والعسكرية في مناطق عدة من حوران، منها حواجز ونقاط صيدا، أم املياذن، 
السمن، الحراك، طفس، املزيريب، تل شهاب، تسيل، الطيبة، الشجرة، جاسم، زيزون، الجيزة، 
إنخل، نمر، نوى، املليحة الشرقية، البكار، وأسفر الهجوم عن أسر عشرات الضباط والعناصر 

من جيش وقوات أمن النظام.

• قطعت مجموعة من أبناء بلدة صيدا )شرقي درعا( األوتوستراد الدولي )دمشق – عمان( نارًيا، 	
أمام مجموعات النظام العسكرية القادمة إلى املحافظة.

• واصلت مجموعات من عناصر اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس املدعوم من روسيا، على 	
 عدة وأحرقت 

ً
خلفية خالف مع أحد قادتها، انتهاكاتها في بلدة املتاعية جنوب درعا، واقتحمت منازال

ت حملة اعتقاالت في صفوف شبان البلدة، ثم قامت باإلفراج عن بعضهم 
ّ
وفجرت بعضها، وشن

من بعد تعذيبهم، ما أدى إلى مقتل واحد منهم.

• أدانت تركيا وبريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة واألمم املتحدة ومنظمات دولية الحصاَر الذي 	
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تفرضه قوات النظام السوري على منطقة درعا البلد، املستمر منذ 24 حزيران/ يونيو املا�سي، في 
محاولة إلجبار األهالي ومقاتلي الفصائل املعارضة على تسليم أسلحتهم الخفيفة، والقبول بتثبيت 
نقاط عسكرية تتبع لألمن العسكري في مناطقهم، وطالبوا بضرورة فك الحصار والسماح بدخول 

املواد اإلنسانية األساسية على نحو عاجل.
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الفصائل الجهادية:

• انفجر مستودع للذخيرة والسالح في قرية معراتا الشلف في إدلب، وهي منطقة نفوذ عسكري 	
لهيئة تحرير الشام، وسارع عناصر الفصيل إلى تطويق املكان، ولم ترد أنباء عن الخسائر البشرية 

واملادية في االنفجار.

• تعرض حاجز »الرام« العسكري التابع لهيئة تحرير الشام، قرب قرية معرة صرين في إدلب، لهجوم 	
عناصر مسلحين مجهولين، أسفر عن سقوط جريحين.

• هاجم عناصر من »هيئة تحرير الشام«، غرفة عمليات عسكرية تابعة لفصيل “فيلق الشام” 	
املنضوي في صفوف الجيش الوطني السوري، وقامت باعتقال ضابطين من الغرفة، ومصادرة 

بعض املعدات العسكرية من املوقع القريب من خطوط التماس مع قوات النظام في ريف إدلب.

اإلدارة الذاتية - قسد

• صعدت ميليشيا »وحدات حماية الشعب« الكردية التابعة لـ »قوات سورية الديمقراطية/ قسد« 	
قصفها ملواقع املعارضة السورية والجيش التركي في الشمال السوري، وكررت قصفها املدفعي 
والصاروخي على األحياء السكنية في بلدة السكرية بريف حلب الشرقي، ومدينة عفرين، ما أسفر 

عن مقتل وإصابة عدد من املدنيين، بينهم أطفال ونساء. 

• أعلنت »اإلدارة الذاتية«، في بيان لها، ترحيبها بتصريحات وزير الخارجية الرو�سي سيرغي الفروف، 	
حول أهمية الحوار الوطني، لكنها حّملت النظام مسؤولية تعثر هذا الحوار.

• طالب عضو الهيئة الرئاسية في »املجلس الوطني الكردي« وسكرتير حزب »يكيتي الكردستاني«، 	
بتحمل  عبدي،  مظلوم  الديمقراطية«  سوريا  »قوات  وقائد  األميركي  الجانب  أوسو،  سليمان 

مسؤولياتهم إزاء انتهاكات »حزب االتحاد الديمقراطي« املستمرة شمال شرق سورية.

• استنكرت »اإلدارة الذاتية«، في مناطق شمال وشرق سورية، قرار مجلس األمن الدولي، املتعلق 	
بتمديد آلية إدخال املساعدات اإلنسانية إلى سورية عبر الحدود، معتبرة أنه ال يراعي الوضع 

اإلنساني في سورية، وال يتعامل معه بشكٍل متساو.

• اعتقل عناصر أمنية تابعون لـ »قوات سورية الديمقراطية/ قسد«، الناشط عصام العجيل، 	
في قرية محيمدة غرب دير الزور، في 17 تموز/ يوليو، واقتادوه إلى جهة مجهولة، والعجيل مدير 
منظمة حماية البيئة والتنمية املستدامة، وهي منظمة مجتمع مدني عاملة في الشمال السوري في 

مشاريع بيئية وتنموية.

• نقل تقرير ملوقع »ميدل إيست آي«، عن عائالت في شمال شرق سورية، أن أبناءها تعرضوا 	
للتعذيب حتى املوت في سجون »قوات سوريا الديمقراطية«، حيث تلقت عائلتان في شمال شرق 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

24

سورية نبأ وفاة أبنائهما أثناء احتجازهم لدى »قوات سوريا الديمقراطية«.

• أصدرت »اإلدارة الذاتية«، في مناطق شمال وشرق سورية، قراًرا يق�سي بفرض ضرائب على 	
رواتب وتعويضات ومكافآت العاملين لديها، باستثناء 3 فئات، بينهم جهاز االستخبارات التابعة لـ 

»قوات سوريا الديمقراطية/ قسد«.

• أعلنت »قوات سوريا الديمقراطية/ قسد« صّد هجوم بطائرات مسيرة مجهولة في منطقة حقل 	
العمر، دون وقوع أضرار.

• قالت مصادر محلية في مدينة الحسكة إن أًبا قتل ابنته القاصر )لم تبلغ السادسة عشرة من 	
عمرها( خنًقا، بذريعة »غسل العار«، على خلفية تعرضها لالغتصاب على يد ابن عمها، لتكون 

الجريمة الثانية من نوعها التي تشهدها املدينة في أقل من أسبوع تحت مسمى »جرائم الشرف«.

• قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سورية، بشار أمين: »إن املعتقلين في سجون 	
تلوا تحت التعذيب في سجونهم«، وقال إن هناك أكثر 

ُ
اإلدارة الذاتية، أمير حامد وفؤاد إبراهيم، ق

تلوا تحت التعذيب.
ُ
من 50 شخًصا ق

• تل الشاب مرهش الكفاش الشويش، من أبناء قرية الجرذي الغربي شرق دير الزور، تحت 	
ُ
ق

التعذيب في سجون ميليشيا )قسد(.

• شنَّ مسلحو حزب االتحاد الديمقراطي الكردي )PYD( حملة دهم واعتقال، بحق كوادر أحزاب 	
 من محمد صالح أحمد شالل، ومحمد دحام، وعز 

ًّ
من املجلس الوطني الكردي، واعتقلوا كال

الدين زين العابدين محمود، واإلعالمي برزان لياني. 

فصائل الجيش الوطني:

• اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصيلي أحرار الشرقية والفرقة التاسعة التابعين للجيش الوطني 	
السوري، في بلدة راجو في ريف مدينة عفرين، وتوقفت االشتباكات بعد تدخل الشرطة العسكرية. 

• شنت قوة أمنية من الجيش الوطني السوري عملية أمنية أطلقت عليها )مخلب الصقر – 1( 	
أسفرت عن القبض على أفراد عصابة ترويج مخدرات، في ناحية شيخ الحديد قرب عفرين شمال 

غرب حلب.

• أجرى الجيش الوطني السوري عملية تبادل أسرى مع النظام السوري، في معبر أبو الزندين بريف 	
مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بحضور ممثلين عن األمم املتحدة والصليب األحمر الدولي.

• عاود الطيران الحربي الرو�سي قصف مركز للدفاع املدني في سهل الروج في ريف إدلب الغربي.	

• جرت اشتباكات عنيفة، في منطقة »ميدانكي« في ريف مدينة عفرين، بين فصيلي »جيش النخبة« 	
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و«صقور الشمال«، وهناك إصابات من الطرفين.

• تل ثمانية مدنيين، منهم أب مع أطفاله الثالثة، في قصف مدفعي لقوات النظام السوري على 	
ُ
ق

قرى جبل الزاوية.

• ُعثر على مقبرة جماعية تحتوي على 35 جثة مجهولة الهوية في مدينة عفرين، وأصدر املركز اإلعالمي 	
لـ »وحدات حماية الشعب الكردية« بياًنا كشف فيه عن هويات مقاتليها الذين ُدفنوا في املقبرة.

• تل طفٌل برصاص الجندرما التركية قنًصا، على الشريط الحدودي بين تركيا وسورية، في منطقة 	
ُ
ق

إدلب.

• تواصلت عمليات تفجير املفخخات في الشمال السوري، حيث انفجرت دراجة نارية مفخخة 	
وسط مدينة جرابلس شمال شرقي حلب، األحد 11 تموز/ يوليو، وعبوة ناسفة بسيارة، السبت 
17 تموز/ يوليو، في مدينة الباب شمال حلب، وعبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارٍة تعود ملراسل 

قناة الجزيرة »ق�سي األحمد« في مدينة عفرين.

الضحايا واالنتهاكات:

• 	 ،
ً

سجل مرصد حرمون مقتل 126 سورًيا، منهم 113 مدنًيا، في شهر تموز/ يوليو، بينهم 44 طفال
13 سيدة، و5 ضحايا تحت التعذيب، وقتيالن من الكادر الطبي، وإعالمي متطوع في الدفاع املدني. 
وتسببت قوات النظام وروسيا في قتل العدد األكبر من الضحايا، إذ بلغ عددهم 41 مدنًيا، بينهم 
 و8 سيدات وقتيالن من الكاد الطبي وإعالمي متطوع في الدفاع املدني، وذلك بقصف 

ً
26 طفال

مناطق مختلفة من إدلب وريفها، في حين قتلت قوات النظام وميليشياته 34 شخًصا، منهم 22 
مدنًيا، بينهم 9 أطفال وسيدة و4 معتقلين تحت التعذيب. وق�سى 9 من الضحايا بانفجار مفخخات 
وعبوات ناسفة ومخلفات املعارك من قذائف وألغام، بينهم 6 أطفال. كما قتلت ميليشيا “قوات 
سوريا الديمقراطية” 9 أشخاص بشكل متعمد، منهم 8 مدنيين بينهم طفالن. وقتل 5 مدنيين، 
أحدهم سيدة، بأيدي عصابات مسلحة، وقتل الجيش الوطني السوري مدنًيا واحًدا، وق�سى 

طفل برصاص االشتباكات بين أحد املسلحين وفصيل من الجيش الوطني السوري.
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سجل املرصد املالحظات التالية بشأن حصيلة ضحايا شهر تموز/ يوليو:

انخفاض نسبي بعدد الضحايا املدنيين اإلجمالي في سورية، من 123 في شهر حزيران/ يونيو، إلى 113 .1 
مدنًيا في شهر تموز/ يوليو 2021، وانخفاض عدد ضحايا التعذيب، من 11 في حزيران/ يونيو، إلى 4 

في تموز/ يوليو 2021.  

ما زال إطالق النار والقصف املدفعي هما املسبب األكبر لوقوع الضحايا..1 

ة من قبل مدنيين مجهولين، متواصلة بوتيرة مماثلة لنسبتها في حزيران .1 
ّ
نفذ

ُ
وتيرة الخطف والقتل، امل
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املا�سي

ارتفاع عدد ضحايا محافظات درعا وإدلب ودير الزور، وانخفاض كبير بعدد ضحايا محافظتي .1 
حلب والحسكة. 

توّضح خريطة توزع الضحايا املدنيين سقوط أكبر عدد منهم في درعا ودير الزور وإدلب املنكوبة، .1 
خالل شهر الرصد الحالي، وعدد ضحايا الرقة مقارب لعدد ضحاياها في شهر حزيران/ يونيو املا�سي، 
وتراجع أعداد ضحايا حلب والحسكة ليصيح ضمن املناطق الخضراء على مؤشر الخطورة األمنية. 

، في حين .1 
ً

ارتفاع عدد الضحايا األطفال في سورية خالل شهر الرصد الحالي تموز/ يوليو، 44 طفال
كان 27 ضحية من األطفال في شهر حزيران/ يونيو املا�سي.

هناك تراجع ملحوظ لنسبة )قسد( كجهة مسؤولة عن الضحايا في تموز/ يوليو )7 %(، بينما كانت .1 
26 % في الشهر املا�سي.

تضاعفت نسبة النظام السوري وحليفه الرو�سي، كمسؤولين عن إيقاع الضحايا بشكل عام في .1 
أنحاء سورية، حيث بلغت نسبتهم املشتركة 58 % في تموز/ يوليو مقابل %25 في الشهر املا�سي.
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ثالثًا: رصد اقتصادي ومعييش

اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية

• تصّدرت سورية قائمة بلدان العالم بعدد الذين ُيهددهم الجوع، وفق تقرير منظمة مكافحة الفقر 	
شر الجمعة )9 تموز/ يوليو 2021(؛ حيث بلغ عدد السوريين املهددين بالجوع 

ُ
»أوكسفام«، الذي ن

داخل سورية 12.4 مليون، بنسبة 60 % من عدد السكان.

• ألقى بشار األسد، في كلمة له بعد أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية رابعة، بالالئمة في تدهور 	
االقتصاد السوري وعدم تدفق االستثمار إلى البالد، على وجود ما بين 40 مليار دوالر و60 ملياًرا 

من األموال السورية املجمدة في البنوك اللبنانية املتعثرة.

• واصلت األمم املتحدة إرسال قوافل املساعدات اإلنسانية إلى الشمال السوري، عبر معبر باب 	
الهوى الحدودي، وسجل تموز/ يوليو انخفاًضا في عدد شاحنات املساعدات األممية التي كانت 

تقدر شهرًيا بنحو ألف شاحنة.

• م الهالل األحمر القطري حملة لتوفير مياه الشرب النظيفة، عبر صهاريج املياه، لصالح 13,898 	
ّ
نظ

مستفيًدا من النازحين في الشمال السوري، لوقايتهم من األمراض واألوبئة.

• نفذت هيئة اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية التركية İHH حملة مساعدات، قّدمت خاللها 180 	
ألف أضحية، في مناطق مختلفة من شمال سورية، في إطار أنشطة األضاحي لعام 2021.

• أظهر تقرير لفريق »منسقو االستجابة« العامل في الشمال السوري ارتفاع نسبة االستجابة اإلنسانية 	
الحتياجات النازحين، من قبل الجهات الداعمة في مختلف القطاعات في شهر تموز/ يوليو، قياًسا 
بشهر حزيران/ يونيو املا�سي، حيث بلغ في قطاع األمن الغذائي وسبل العيش 43 %، والصحة 
والتغذية 22 %، واملواد غير الغذائية 39 %، واملأوى 38 %، والتعليم 24 %، والحماية 22%.، 

وانخفضت نسبة االستجابة في قطاع املياه إلى 24 %، بعد أن بلغت في الشهر املا�سي 26 %.

• ذكرت منظمة األغذية والزراعة )الفاو( أن هناك نحو 50 ألف عائلة في الرقة ودير الزور وشمال 	
حلب مهددة بفقدان مصدر رزقها، بسبب انخفاض منسوب نهر الفرات.

• أصدر مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، بياًنا حول تأثير توقف محطة 	
مياه »علوك« عن العمل أخيًرا، الفًتا إلى أن مليون شخص تأثروا بذلك، ومنهم قاطنو املخيمات في 

املنطقة، شمال وشرق سورية.
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• طالبت منظمة األمم املتحدة للطفولة »يونيسيف«، بوقف االضطرابات املتواصلة في محطة مياه 	
علوك، الواقعة شمال شرقي سورية، وأكدت أن االنقطاعات في الخدمات األساسية للمواطنين 

في سورية آخذة بالتصاعد.

• عقدت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة »فاو«، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والغابات 	
املؤقتة  للحماية  الخاضعين  السوريين  عيش  سبل  تعزيز  بهدف  للمانحين،  اجتماًعا  التركية، 

واملجتمعات املضيفة.

األوضاع املعيشية ملناطق سيطرة الجيش الوطني املدعوم من تركيا:

•  إلنشاء منطقة صناعية بمساحة 85 ألف 	
ً
أعلن مجلس مدينة إعزاز املحلي شمال حلب خطة

متر مربع، تحتوي منشآت جاهزة للورشات واملصانع ومجهزة بخدمات البنية التحتية والحراسة، 
بهدف تنشيط الحياة االقتصادية واحتواء البطالة.

• أعاد مجلس مدينة إعزاز املحلي ضخ مياه الشرب، بعد وضع سياسة جباية جديدة وافتتاح مركز 	
جباية دائم، وحدد املجلس قيمة الجباية 25 ليرة تركية لكل بيت، شهرًيا.

• أسهم فتح املعابر الحدودية شمال سورية، خالل فترة العيد، أمام الزائرين السوريين املقيمين في 	
تركيا، في تنشيط األسواق وتداول البضائع والسلع. وبلغ عدد الزائرين لسورية لقضاء إجازة عيد 
األضحى بين 5-18/ 7/ 2021، عبر معبر جرابلس الحدودي، 17617 زائًرا، و45032 زائًرا دخلوا من 

معبر باب الهوى، و22463 زائًرا عبر معبر باب السالمة.

• أعاد “الجيش الوطني السوري” فتح معبر “عون الدادات”، مع مناطق سيطرة »قوات سوريا 	
الديمقراطية« )قسد(، بعد إغالقه ملدة عام.

• طالب أهالي منطقة الباب وريفها واملهجرين إليها وفعالياتها املدنية، الجانَب التركي بإيجاد حّل دائم 	
ملشكلة تأمين وصول مياه الشرب والري إلى املنطقة، بعدما أثبتت الحلول اإلسعافية فشلها على 
مدار سنوات، حيث يواجه أكثر من 320 ألف نسمة في املدينة نقًصا حاًدا في مياه الشرب، بسبب 
انخفاض مستوى معظم آبار املياه املغذية للمنطقة وجفاف بعضها. وذكر ناشطون في املدينة أن 
ف 240 ليرة تركية، أي ما يعادل 27 

ّ
سّد حاجة األسرة املكونة من 6 أفراد من املياه خالل شهر يكل
دوالًرا، فيما يبلغ متوسط الرواتب الشهرية 750 ليرة تركية.

• واصلت مديرية صحة حلب التابعة للحكومة السورية املؤقتة حملة لقاح كوفيد 19، للكوادر 	
الصحية وعناصر الدفاع املدني واملنظمات اإلنسانية واألشخاص املصابين بأمراض مزمنة.

• في 	 223 حالة  بينها  السوري،  الشمال  في  بفيروس كورونا كوفيد19  540 حالة إصابة  سجل 
املخيمات.
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• أعلنت الشركة العامة للمخابز في املؤسسة العامة للحبوب التابعة للحكومة السورية املؤقتة 	
أن »إنتاج الشركة خالل النصف األول من العام الحالي بلغ 5.616.000 ربطة خبز، من خالل 

مخابزها املنتشرة في املناطق املحررة”.

• توقف مستشفى أطمة الخيري شمالي إدلب عن العمل حتى إشعار آخر، وذلك بعد االعتداء على 	
كوادره من مجموعة مسلحين قاموا بتخريب ممتلكات املشفى وإلحاق الضرر بها، انتقاًما ملوت 

أحد أقاربهم، بعد إجراء عمل جراحي له في املستشفى.

رصد اقتصاد النظام

• شهدت املناطق الخاضعة لسيطرة النظام ارتفاًعا غير مسبوق في أسعار البنزين واملازوت والخبز، 	
وأغلب املواد الغذائية وأجور املواصالت، وذلك بالتزامن مع زيادة الرواتب التي أقّرها النظام 

مطلع تموز/ يوليو.

• أصدر بشار األسد، 11 تموز/ يوليو، املرسوم التشريعي رقم )19( لعام 2021 القا�سي بإضافة 	
نسبة 50 باملئة إلى الرواتب واألجور املقطوعة النافذة، لكل من العاملين املدنيين والعسكريين. 
كما منح املرسوم رقم 20 للعام 2021 أصحاب املعاشات التقاعدية من العسكريين واملدنيين 

زيادة قدرها 40 % من املعاش التقاعدي.

• م الرواتب الذي نشرته صفحات موالية للنظام، بلغ راتب املوظف الحاصل على شهادة 	
ّ
وفق سل

ا 86 ألًفا و243 ليرة سورية، ما يعادل نحو 26 دوالًرا، فيما بلغ راتب املوظف 
ً
دكتوراه واملعين حديث

الحاصل على املاجستير 82 ألًفا و838 ليرة سورية، بينما يحصل حملة شهادات الدبلوم على 
راتب قدره 80 ألًفا و573 ليرة، وخريجي الجامعات 79 ألًفا و875 ليرة سورية، أما حملة شهادات 

املعاهد، في مرحلة »بدء التعيين« فبلغ راتبهم نحو 77 ألًفا و325 ليرة سورية.

• رفعت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، 6 تموز/ يوليو، سعر ليتر البنزين »أوكتان 95« إلى 	
3000 ليرة سورية. وتعتبر هذه الزيادة الرابعة خالل العام الحالي.

• رفعت حكومة النظام سعر ليتر املازوت »لكافة القطاعات العامة والخاصة، بما فيها مؤسسة 	
ليرة ملعظم   180 بـ  كان محدًدا  بعدما  ليرة”،   500 بـ  ليصبح  الخاص،  القطاع  املخابز ومخابز 

القطاعات، و135 ليرة لألفران أي بزيادة تجاوزت 170 في املئة.

• ارتفع سعر البنزين في السوق السوداء بحلب إلى 4 آالف ليرة سورية لليتر الواحد، بسبب عدم 	
كفاية مخصصات السيارات واآلليات من البنزين املدعوم.

• تسبب رفع سعر املازوت في تفاقم أزمة النقل وتزايد االزدحام في مناطق سيطرة النظام السوري، 	
وارتفعت أجور املواصالت الداخلية )السرافيس( في معظم املحافظات، حيث وصلت في دمشق 

إلى نحو 250 – 300 ليرة سورية.
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• للنظام عن عدم وجود موعد محدد لبدء توزيع 	 التابع  صّرح مدير فرع »محروقات دمشق« 
املازوت، وفق نظام الرسائل، وبرر ذلك بصعوبات لوجستية في إدخال البيانات، وكشف عن 

دراسة لتحديد الدفعة األولى من مخصصات املازوت بتخفيض تصل نسبته إلى 50 %.

• رست ثالث ناقالت نفط إيرانية في ميناء »بانياس« بمحافظة طرطوس، محملة بنحو 1.7 مليون 	
برميل، لتزويد النظام السوري بالنفط، في ظل أزمة محروقات متواصلة تعانيها مناطق سيطرته 

منذ سنوات.

• ارتفع سعر أسطوانة الغاز املنزلي في محافظة حلب، لتصبح بـ 4200 ليرة ضمن املدينة، و4500 	
ضمن الريف. وتم تحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ 9800 ليرة في املدينة، و10 آالف في 

الريف.

• ارتفع سعر ربطة الخبز )نحو 1100 غرام( إلى 200 ليرة.	

• اآللية 	 بموجبه  وحددت   ،205 رقم  القرار  املستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  أصدرت 
الجديدة ملخصصات الخبز للمواطنين التي تقوم على تقسيم األسر إلى شرائح بحسب عدد األفراد 
فيها، ويحصل الشخص الواحد على ربطة واحدة كل 3 أيام )الربطة 7 أرغفة(، واألسرة املؤلفة 
من شخصين على ربطتي خبز كل 3 أيام، واألسر التي يراوح عدد أفرادها بين 4 و6 أشخاص، على 

ربطتي خبز في اليوم.

• أقّرت وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك آلية جديدة، ملا أسمته خطة توزيع الخبز )توطين 	
مكان استالم مادة الخبز( عبر البطاقة اإللكترونية، في محافظات حماة والالذقية وطرطوس 
مبدئًيا. ووفق اآللية الجديدة سيتم تحديد مكان استالم الخبز بنقطة بيع )صالة أو منفذ بيع 

للمؤسسة السورية للتجارة أو جمعيات تعاونية أو مخابز( لكل بطاقة إلكترونية.

• صرح رئيس الوزراء حسين عرنوس بأن سبب رفع أسعار املواد املدعومة، وبخاصة الخبز واملازوت، 	
هو ضمان الستمرار تأمينهما.

• ارتفع سعر كيلو السكر عبر البطاقة الذكية إلى 1000 ليرة، بعد أن كان 500 ليرة، وكيلو الرز لـ 	
1000 ليرة، بعد أن كان بـ 600 ليرة.

• ارتفعت أسعار الخضار والفواكه في معظم مناطق سيطرة النظام السوري، في ظل استمرار 	
تصديرها إلى الخارج، حيث سجلت أسعار الخضار والفواكه في دمشق خالل فترة العيد: البندورة 
800 ليرة، الخيار 1000 ليرة، باذنجان أحمر 800 ليرة، باذنجان أسود 1000 ليرة، البطاطا 700 
ليرة، البصل 450 ليرة، الثوم 8000 ليرة، التفاح بين 600 و 1300 ليرة، املوز 6500 ليرة، الكرز 

8000 ليرة.

• كشف عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز أن التصدير السبب 	
الرئيس الرتفاع أسعار الفواكه في األسواق، موضًحا أن ثلث كمية الخضار والفواكه التي تصل إلى 
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سوق الهال تذهب للتصدير.

• رفعت املؤسسة العامة لألعالف أسعار املواد العلفية، ليصل سعر الطن الواحد من الذرة الصفراء 	
إلى مليون و50 ألف ليرة، أي بنسبة 16 %، وارتفع سعر الطن الجاهز حلوب )كبسول - جريش( إلى 

910 آالف ليرة، أي بنسبة 60 %.

• أعلنت مديرية الجمارك العامة أنها حّصلت 80 مليار ليرة سورية من “قضايا التهريب”، منذ مطلع 	
العام الحالي، بزيادة بلغت 62 ملياًرا عن مجمل قضايا التهريب املحققة، في العام املا�سي.

• ذكرت وزارة الكهرباء أن حصة الفرد الواحد من الكهرباء قد انخفضت من 2378 )ك. و. س( 	
سنوًيا عام 2011 إلى 895 )ك. و. س( للفرد عام 2016، ووصلت عام 2020 إلى 1190 )ك. و. س( 

للفرد سنوًيا.

• تفاقمت أزمة النقص الحاد في مياه الشرب في معظم مناطق سيطرة النظام السوري، وخاصة 	
في دمشق والسويداء والحسكة، ما دفع املواطنين إلى استجرار مياه الشرب بالصهاريج التي بلغت 

.
ً

كلفتها ما بين 10 إلى 30 ألف ل.س، للنقلة الواحدة، بسعة 25 برميال

• بلغت أسعار عبوة املياه املعدنية بسعة نصف ليتر 300 ليرة سورية باملفّرق، وسعر ليتر املاء في 	
الكافيهات ومطاعم الخمسة نجوم 3500 ليرة سورية.

• كشف مصدر في معبر نصيب عن أن إيرادات املعبر، خالل الشهرين املاضيين، بلغت نحو 17 مليار 	
ليرة سورية، وفق ما نقلت صحيفة »الوطن« املحلية، من دون أن تذكر املصدر.

• نقلت صحيفة الوطن، عن مصدر خاص في معبر البوكمال الحدودي مع العراق، أّن إيرادات معبر 	
البوكمال خالل النصف األول من العام الجاري تجاوزت 646 مليون ليرة مقارنة بـ 381 مليون ليرة 

إيرادات حققها املعبر في النصف األول من العام املا�سي )2020( بزيادة بنحو 41 %.

• الجاري، 	 العام  النصف األول من  البحري، خالل  والتأهيل  للتدريب  العامة  املؤسسة  حققت 
إيرادات قدرها 904 ماليين ل.س، بنسبة تنفيذ بلغت 88 % من خطة لعام 2021، وبلغت النفقات 

نحو 137 مليون ل.س، بنسبة 15.25 % من اإليرادات.)4(

• ارتفعت أسعار العقارات واإليجارات في محافظة طرطوس، لتجاوز إيجار بعض الشقق مبلغ 	
350 ألف ل.س شهرًيا، وإيجار بعض املحال التجارية 600 ألف، وأخرى وصل أجرها إلى مليون 

ونصف، شهرًيا.

• رفع املصرف العقاري السوري سقف قروضه، لشراء أو إنشاء عقار جاهز أو على الهيكل، من 15 مليون 	
إلى 50 مليون ل.س، وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله، من 10ماليين ليرة إلى 25 مليون ل.س.

)4(  https / /:alwatan.sy /archives266817 /
صحيفة الوطن

https://alwatan.sy/archives/266817
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• تراجع إنتاج الفستق الحلبي في مناطق سيطرة النظام، هذا العام، بنسبة 30 %، مقارنة باملوسم 	
املا�سي 2020. وأوضح مدير مكتب الفستق الحلبي في وزارة الزراعة “جهاد املحمد” أن اإلنتاج هذا 
املوسم يقدر بنحو45.5 طًنا، وتبلغ املساحة املزروعة بالفستق الحلبي 58495 هكتاًرا، فيها نحو 9 

ماليين و579 ألف شجرة، منها أكثر من 4.8 ماليين شجرة مثمرة مروية وبعلية.

• تسلمت حكومة النظام 150 ألف جرعة لقاح سينوفارم مضاد لفيروس كورونا، مقدمة من 	
الصين، عبر جمعية الصليب األحمر الصينية.

• شرع النظام السوري بالتمهيد لتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003، مع إعالن 	
فتح باب النقاش أمام املهتمين، تمهيًدا إلصدار سلسلة قرارات وإجراءات تهدف إلى رفد خزينة 

النظام.

• شهدت مناطق سيطرة النظام تنفيذ قرار غير معلن رسمًيا بتطبيق نظام تقنين الكهرباء، بعد 	
رفع أسعار املحروقات، بنحو 45 دقيقة كحد أق�سى وصل، مقابل 6 ساعات قطع، وبّرر مسؤولو 
النظام تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء بنقص الغاز وغيرها، فيما أعلن النظام السوري إدخال بئر 

»جحار7« إلى الخدمة شرقي حمص.

• أثار قرار النظام السوري بتأجيل »معرض دمشق الدولي« تساؤالت عديدة، حول األسباب غير 	
املعلنة للتأجيل للعام الثاني على التوالي، كعدم جهوزية املعرض، وضعف حركة النقل في دمشق، 
إضافة إلى رغبة النظام في تجنب مسلسل الفضائح الذي شهده املعرض في نسخته األخيرة عام 

.2019

صناعة املخدرات وتجارتها:

• أحبطت القوات األردنية، عدة محاوالت تسلل وتهريب مخدرات، من سورية إلى األردن. فقد 	
ضبطت السلطات األردنية، في 5 تموز/ يوليو، 497 كف حشيش، و61 ألف حبة كبتاغون، و4 
كغ من مادة الكريستال املخدرة، وعدًدا من األسلحة. كما ضبطت في 21 تموز/ يوليو مليون و33 
ألف حبة »كبتاغون« و210 كف حشيش. وفي 30 تموز/ يوليو، ضبط الجيش األردني362 ألف 
حبة كبتاغون، و273 كف حشيش. جميع املصادرات حصلت إثر إحباط محاوالت تسلل وتهريب 

من األرا�سي السورية إلى األردن.

• تحدث تقرير لـ إيكونوميست )Syria has become a narco-state)5 عن تورط النظام بصناعة 	
املخدرات منذ تسعينيات القرن العشرين في لبنان وزراعتها في سهل البقاع، غير أن اإلنتاج الضخم 
للمخدرات داخل سورية لم يبدأ إال بعد اندالع الحرب في عام 2011، بمساعدة وإشراف ميليشيا 

»حزب هللا« اللبناني.

)5(  https2 / /:u.pw2 /BdaR The Economist 

https://7al.net/tag/%d8%b4%d8%ac%d8%b1%d8%a9/
https://2u.pw/2BdaR
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• كشف تحقيق صحفي ملوقع )درعا 24( عن تزايد نشاط صناعة وتهريب املخدرات في مناطق في 	
حوران بإشراف مباشر من ميليشيا »حزب هللا« اللبناني وجهات أمنية في النظام السوري، حيث 
أفاد التقرير أن شحنات املخدرات تصل من الحدود اللبنانية، عبر ميليشيا تابعة لـ »حزب هللا« 
اللبناني، ويتم استالمها من قبل ضابط سوري في الفرقة الرابعة برتبة ُمقّدم اسمه محمد عي�سى، 
اب، وسيارات عسكرية 

ّ
ثّم على أوتوستراد دمشق، عبر سيارات شحن محروقات، وباصات نقل الرك

في بعض األحيان، وال يتم تفتيش هذه اآلليات ُمطلًقا على الحواجز العسكرية من الحدود اللبنانية، 
لقب أبو وليد.

ُ
 إلى قرية كريم في منطقة اللجاة، حيث يتم استالمها من قبل خالد السبتي املـــ

ً
وصوال

وأكد التقرير وجود مصنع لكبس وتخزين املخدرات في مدرسة تقع في قرية »جدل« بمنطقة اللجاة، 
حيث يتم تحويل املواد الخام إلى بودرة جاهزة للتصدير، ويتمركز أمام املعمل »املدرسة« حاجز 
لفرع أمن الدولة، بالتنسيق مع »حزب هللا« اللبناني، وحدد التقرير اسم املسؤول عن مركز الكبس 
والتخزين املؤقت في مدرسة جدل، وهو املدعو »صافي الخلف«، وهو قيادي سابق في فصائل 
محلية، أّما املشرف على وصول املواد وتصنيعها ونقلها وتوزيعها من مدرسة جدل، فهو “الحاج أبو 

هاشم” أحد أبرز عمالء »حزب هللا« في الجنوب السوري.)6(

)6(   قاتل بال سالح رحلة املخدرات في الجنوب السوري، من أين تأتي، وإلى أين، ومن يرعاها، موقع درعا 24، 12/ 7/ 2021
https:/ / daraa24.org/ drugs/  

https://daraa24.org/drugs/
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رابًعا: التهجري والنزوح واللجوء

• تواصلت حركة نزوح مئات العائالت من مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب، من جّراء تواصل 	
قصف قوات النظام والقوات الروسية التي زادت وتيرة استهداف األحياء السكنية واألرا�سي 

الزراعية في املنطقة.

• ترتفع الرغبة في الهجرة من سورية، لدى الشباب السوري املقيم في مناطق سيطرة النظام، حيث 	
سجل مرصد حرمون ارتفاع وتيرة رحالت الهجرة عبر املراكب، من مناطق الساحل السوري باتجاه 

قبرص واليونان، وهجرة عدد منهم باتجاه مناطق سيطرة املعارضة.

• د تقرير أصدرته وزارة الخارجية الهولندية أّن الوضع في سورية غير مناسب لعودة الالجئين، 	
ّ
أك

بسبب سوء الوضع االقتصادي واألمني واعتقال النظام للمدنيين. وأشار التقرير إلى أن البعثات 
الدبلوماسية التابعة للنظام السوري في الخارج تقوم بالتجسس على السوريين، وربما تضغط 

عليهم.)7(

• اّدعت مفوضية الالجئين التابعة لألمم املتحدة في سورية أن عائالت بلدة »قلعة املضيق« بريف 	
حماة بدأت تعود بعد سنوات من النزوح، ونشرت فيديو لفريقها، األحد 11 تموز/ يوليو، أظهر أّن 
البلدة مدّمرة وخاوية على عروشها، وال أثر للسكان فيها، فيما بدت أكثر املحاّل محطمة األبواب، 
وبعضها ربضت فيها دبابات للنظام. وقد أفاد أهالي من قلعة املضيق للمرصد أن الخبر غير صحيح، 

ولم يرجع أهالي القلعة إلى بيوتهم التي هّدمها ميليشيات النظام.

• نشب حريق في مخيم لالجئين السوريين في سهل الطيبة بالقرب من بلدة بريتال بقضاء مدينة 	
20 خيمة لالجئين  أكثر من  التهام  إلى  يوليو، وأدى  12 تموز/  اللبنانية، مساء االثنين  بعلبك 
السوريين، إضافة إلى إصابة ثالث نساء بحاالت إغماء نتيجة استنشاق الدخان املتصاعد من 

جراء الحريق.

• أفاد تقرير لصحيفة )نويه أوسنابروكر تسايتونغ( األملانية بأّن الالجئين السوريين حصلوا على 3.4 	
مليار يورو من أصل 13 مليار يورو مخصصة ملعونات العاطلين عن العمل من األجانب في العام 

املا�سي 2020.

• أوقفت عناصر الشرطة على الطريق السريع A94 قرب الحدود األملانية النمساوية شاحنة يقودها 	
ا، بينهم نساء وأطفال. مواطن سوري، بداخلها 15 سوريًّ

• دعت املرشحة للحزب االشتراكي الديمقراطي فرانسيسكا جيفي SPD في برلين إلى ترحيل الالجئين 	

)7(  https:/ / www.syria.tv/ 120335
تلفزيون سورية

https://www.syria.tv/120335
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السوريين الذين يرتكبون الجرائم في أملانيا.

• أفادت إحصائية نشرتها وكالة العمل االتحادية األملانية بأن غالبية الالجئين السوريين في أملانيا 	
يعتمدون على املساعدات االجتماعية، بنسبة تبلغ 65 % من السوريين القادرين على العمل، 
بانخفاض عن نسبتهم في العام املا�سي التي بلغت 70 %، وهم أكبر مجموعات األجانب في أملانيا 
املساعدات،  على  منهم   %  43.7 يعتمد  الذين  باألفغان  مقارنة  املساعدات،  من  املستفيدين 
والصوماليين 37.1 %. علًما أن األطباء السوريين يشكلون النسبة األكبر بين األطباء األجانب 

العاملين في أملانيا.

• أفادت إحصائية قام بها مركز ZfTI األملاني، لصالح بلدية مدينة أسين، بأن ثلثي السوريين في 	
املدينة ليس لديهم حالًيا عمل، مع أنهم يرغبون في العمل. ويعيش 13 ألف سوري في مدينة أسين 

الواقعة في والية شمال الراين، ومعظمهم وصل عام 2015. 

• أسس العديد من الشبان السوريين الالجئين في أملانيا فريًقا تطوعًيا لتقديم املساعدة في األماكن 	
التي ضربتها الفيضانات في غرب أملانيا، حيث بلغ عدد املتطوعين خالل مدة قصيرة أكثر من 50 
شخًصا، وباشروا عملهم الطوعي في املساعدة برفع األنقاض والتنظيف في العديد من األماكن 

املنكوبة.

• أعلنت وزارة داخلية والية برلين األملانية أن حكومة الوالية تخطط حتى عام 2026 الستقبال 500 	
الجئ سوري وعراقي، من املقيمين في لبنان.

• وفًقا لـ »تقرير وضع حالة الهجرة والالجئين« الصادر عن مفوضية االتحاد األوروبي، تتصدر أملانيا 	
ّدمت في األشهر الستة األولى من العام الحالي في االتحاد 

ُ
املركز األول في طلبات اللجوء التي ق

األوروبي، و36 % من مقدمي طلبات اللجوء في أملانيا هم من السوريين.

• قررت وكالة الغذاء الوطنية السويدية سحب منتجات مستوردة من سورية، بسبب احتوائها على 	
بكتيريا ضارة. وقالت الوكالة في بيان على موقعها الرسمي: إنها ستسحب من األسواق منتجات تم 
استيرادها إلى السويد، من شركات مقرها في دمشق، وتشمل الحالوة وبذور السمسم والطحينة، 

وذلك بسبب وجود بكتيريا »الساملونيال« بداخلها. 

• أصدر قاض بريطاني حكًما يق�سي بإلزام أحد ناشطي اليمين املتطرف البريطاني، بدفع غرامة 	
100 ألف جنيه بريطاني لالجئ سوري، بعد قيامه بتشويه سمعته في وسائل التواصل االجتماعي. 

• احتفت وسائل إعالم نمساوية بالشاب السوري »محمد ماجد« الذي ساعد الشرطة في القبض 	
على قاتلي الطفلة »ليوني« ذات الـ 13 عاًما في العاصمة النمساوية فيينا. 

• قررت السلطات الدنماركية عدم تجديد إقامات بعض الالجئين السوريين، ونقل بعضهم اآلخر 	
إلى مراكز احتجاز بانتظار ترحيلهم.
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• أصدرت محكمة هولندية حكًما بالسجن 20 عاًما بحق الجئ سوري، بتهمة املشاركة في إعدام 	
ضابط في جيش النظام السوري في محافظة دير الزور 2012.

• كشفت نينا غريغوري، املدير التنفيذي ملكتب دعم اللجوء األوروبي، عن أن قبرص استقبلت 	
العام املا�سي 7440 طالب لجوء من سورية، وأنها منحت الحماية الفرعية إلى 1530 متقدًما، 93 

في املئة منهم سوريون، وفق ما قال موقع »قبرص ميل”.

• احتجز حرس الحدود الليتواني، 1 تموز/ يوليو 2021، 150 مهاجًرا غير شرعي، بينهم 51 سورًيا.	

• شارك تسعة الجئين سوريين في أوملبياد »طوكيو 2020«، ضمن فريق الالجئين.	

•  جنوبي جزيرة 	
ً

أعلنت وزارة الدفاع التركية غرق مركب يحمل 45 الجًئا سورًيا، على بعد 60 ميال
كارباثوس اليونانية، كان متجًها إلى إيطاليا.

• وقعت بلدية إسطنبول مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين في تركيا مذكرة 	
تفاهم، تهدف إلى التعاون من أجل حل أزمة الالجئين.

• اعتبر مستشار رئيس حزب »العدالة والتنمية« الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، في تصريح صحفي 	
أن الالجئين السوريين باتوا جزًءا من املجتمع التركي، ومن غير املمكن إعادتهم إلى بالدهم.

• الخيرية« 	 ا مع جمعية »عيد 
ً
اتفاق الالجئين  املتحدة لشؤون  السامية لألمم  املفوضية  عقدت 

القطرية، لتقديم مساعدات ألكثر من أربعة آالف أسرة سورية الجئة في لبنان.
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خامًسا: رصد األوضاع الجتامعية 

• سجل مرصد حرمون حصول عشرات الجرائم، في مناطق سيطرة النظام السوري، وخاصة في 	
حلب ودمشق والالذقية، معظمها اتجار باملخدرات، وسرقة األسالك الكهربائية.

• ُعِثر على طفلة حديثة الوالدة داخل األرا�سي الزراعية بمدينة سرمدا في ريف إدلب.	

عائالت تنظيم الدولة »داعش«

• قالت اللجنة الدولية للصليب األحمر، في بيان لها، إّن »قوات سوريا الديمقراطية/ قسد« ، التي 	
يهيمن عليها مقاتلون أكراد، تحتجز مئات األطفال في سجون للبالغين بمناطق سيطرتها شمال 
شرقي سورية، مجددة مناشدتها للدول الستعادة رعاياها من مخيم الهول، وااللتزام بلم شمل 

العائالت »حسب القانون الدولي”.

• دعت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان، الدول األعضاء للسماح بعودة مواطنيها املعتقلين 	
في سورية بسبب التحاقهم بتنظيم الدولة، في خطوة تعارضها فرنسا وبريطانيا بشكل خاص.

• كشفت مصادر مطلعة من بروكسل عن استعادة بلجيكا مجموعة من أطفال وزوجات مقاتلي 	
تنظيم »داعش«، تضم 10 أطفال و6 نساء، من مخيم )روج( شمال شرق سورية، الفتة إلى أن 

هذه أكبر عملية إعادة تنظمها السلطات البلجيكية منذ سقوط تنظيم »داعش« عام 2019.

• استعادت كوسوفو مواطنين لها من سورية، وأعلن ذلك بعد وصولهم إلى البالد بسالم.	

• قال »مرصد الشمال لحقوق اإلنسان« في املغرب: إن املغرب يتجه، نحو إنهاء معاناة مواطناته 	
 ،

ً
املوجودات في مخيمات شمال شرق سورية، البالغ عددهن نحو 81 امرأة، رفقة 251 طفال

 في مخيم الروج.
ً

 في مخيم الهول، و17 امرأة و30 طفال
ً

موزعين على 64 امرأة، و221 طفال

• أعلنت »آنا كوزنيتسوفا«، مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية، إعادة جميع األطفال 	
 

ً
الروس الذين تأكد وجودهم في مخيم روج شمالي شرقي سورية، إلى وطنهم، بعد استعادة 23 طفال

روسًيا الشهر املا�سي.

• طالبت اإلدارة الذاتية الكردية املجتمع الدولي بتقديم الدعم ملساعدتها في إنشاء مراكز إلعادة 	
تأهيل أطفال عائالت تنظيم الدولة، بعد إخراجها أكثر من ثالثين فتى من مخيم الهول بريف 

الحسكة الشرقي.
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