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

واملجتمعية والفكرية املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر في سورية وسيناريوهات تطوره، 
وتهتم بتعزيز أداء املجتمع املدني، 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 آب/ أغسطس 2021

• عها 	
ّ
لم تسّجل أّي جهود لتنشيط العمل على حّل سيا�سي، باستثناء رسالة إلى الرئيس األميركي، وق

60 رجل دين أميركي )مسلمين ومسيحيين ويهود( ساهمت في توقيعها الجالية السورية في الواليات 
 السوري في السياسة الخارجية األميركية.

ّ
املتحدة، وتدعو الرسالة إلعطاء أولوية للملف

• برزت مواقف عربية )أردنية – مصرية – عراقية – جزائرية(، تدعو للتطبيع مع النظام السوري 	
وإعادة مقعده في جامعة الدول العربية، مقابل ثبات رفض الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي 
إعادة تأهيل النظام ودعم عملية إعادة اإلعمار، وتواصل فرض اإلدارة األميركية عقوبات جديدة 

على أفراد وكيانات متعاملة مع النظام.

• واصلت املنظمات األممية ضغطها على النظام السوري، بخصوص برنامجه الكيمياوي، وكانت 	
هناك دعوات ملحاسبته على جرائم استخدامه السالح الكيمياوي ضد السوريين.

• تواصل التوتر والتصعيد في أزمة حصار حّي درعا البلد، حيث قصفت قوات النظام السوري الحّي، 	
واشتبكت مع مقاتلي املعارضة في درعا البلد وحّي السد واملخيم ومدينة طفس، ولم ُيتوصل حتى 

اآلن إلى حّل، بالرغم من جوالت التفاوض العديدة التي تّمت برعاية روسية.

• واصلت القوات الروسية وجيش النظام وامليليشيات املدعومة من إيران قصف مناطق سيطرة 	
املعارضة السورية، في الشمال السوري، مستهدفة مناطق املدنيين ومراكز حيوية، كما واصل 
مقاتلو تنظيم الدولة »داعش« هجماتهم ضد قوات النظام وامليليشيات، وسجلت اشتباكات 
وعمليات قصف متبادل بين قوات )قسد( وفصائل »الجيش الوطني«، مع مالحظة انخفاض 
وتيرة التفجيرات واالغتياالت، واستمرار االنتهاكات واالعتقاالت من قبل النظام و)قسد(، وسقوط 

ضحايا. 

• ال تغيير يذكر في خريطة توزع األحداث األمنية في الداخل السوري لشهر آب/ أغسطس 2021، مع 	
استمرار االشتباكات والقصف في محافظة درعا.

• زادت أسماء األخرس زوجة رئيس النظام نشاطها في الشأن العام السوري، وعقدت اجتماعات 	
عدة مع رجال أعمال سوريين، كان أبرزها اجتماعها بعشرات رجال األعمال من حلب وحمص 

وحماة.

• تركز النشاط السيا�سي في القضية السورية حول أزمة حصار درعا، حيث تواصلت اإلدانات 	
والبريطانية  والكندية  األميركية  الخارجية  ووزارات  األوروبي  االتحاد  إدانات  ومنها  الدولية، 
والفرنسية والتركية، لحصار النظام السوري على مدينة درعا وهجومه على درعا البلد، ومحاولته 

تهجير أهالي درعا البلد، وطالبت النظام بااللتزام بقرارات مجلس األمن.
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• واصلت وتيرة القصف اإلسرائيلي ملواقع في سورية انخفاضها، للشهر الثاني على التوالي، حيث 	
لم يسجل خالل شهر آب/ أغسطس سوى هجومين صاروخيين، استهدفا مواقع لقوات النظام 

السوري وميليشيات مدعومة من إيران.

• ظهر تصاعد كبير في اإلصابات بفيروس كورونا، في الشمال السوري، وظهرت عشرات اإلصابات 	
باملتحول »دلتا«، وهناك تحذيرات من انهيار القطاع الطبي.

• تزايدت وتيرة غضب الشارع من سوء األداء الحكومي وتردي الوضاع املعيشية، في مناطق سيطرة 	
النظام، وكان هناك حاالت احتجاج، تعاملت معها السلطات بسياسة االحتواء دون مواجهات.

• ارتفعت حدة معاناة املواطنين املعيشية، من جّراء سياسات النظام السوري االقتصادية وارتفاع 	
األسعار ونقص الخدمات، بالرغم من ثبات سعر صرف الليرة السورية، وشهدت حركة أسواق 
املجالس  أداء  وارتفع نشاط  املدارس،  إلى  العودة  تحّسًنا طفيًفا مع موسم  السوري  الشمال 

املحلية، في مناطق سيطرة الفصائل املعارضة السورية في الشمال السوري.

• آب/ 	 ، خالل شهر 
ً

متواصال ارتفاًعا  السوريين  في صفوف  واللجوء  الهجرة  على  الطلب  سجل 
أغسطس، خاصة في مناطق سيطرة النظام، بحًرا باتجاه أوروبا، وبًرا باتجاه مناطق سيطرة 

املعارضة السورية.

• غاب اهتمام وسائل اإلعالم ومراكز الدراسات واألبحاث الدولية عن القضية السورية، إلى حد 	
كبير، باستثناء أزمة درعا، مع تكريسها االهتمام بتطورات الساحة األفغانية.
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تقرير الرصد لشهر آب/ أغسطس 2021
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1. الرصد السيا�سي:

األمم املتحدة:

• أكدت املندوبة األميركية لدى األمم املتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، ضرورة تصدي املجتمع 	
الدولي لهجوم النظام السوري على درعا، مشيرة إلى أن النظام يمنع املنظمات اإلنسانية من 

تقديم املساعدة للسكان الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة.

• طالبت منظمة »العفو الدولية« النظام السوري، بإنهاء حصار أحياء درعا البلد، والسماح فوًرا 	
بدخول املساعدات اإلنسانية.

• دعت األمم املتحدة واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان، التابعة لألمم املتحدة، إلى وقف فوري 	
إلطالق النار، من أجل التخفيف من معاناة املدنيين في مدينة درعا، والسماح باإلغاثة اإلنسانية.

• أعرب املبعوث الخاص لألمم املتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، عن قلقه املتزايد بشأن التطورات 	
في جنوبي سورية، وذلك في اجتماع فريق العمل اإلنساني التابع ملجموعة دعم سورية الدولية 

)ISSG(  الذي انعقد في جنيف أخيًرا.

• قالت منظمة األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( إن منظمة )أونروا( قلقة للغاية 	
على حياة ورفاهية نحو 30 ألف الجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة جنوبي سورية. كان حوالي 

ثلثهم يقيمون في مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين، قبل النزاع والدمار واسع النطاق.

• قال نائب ممثلة األمين العام السامية لشؤون نزع السالح، توماس ماركرام، إن إعالن النظام 	
السوري إنهاء برنامجه الكيمياوي »غير دقيق وغير كامل«، مشيًرا إلى أن هناك »ثغرات وعدم 

اتساق في املعلومات«.

• طلبت منظمة حظر األسلحة الكيمياوية مزيًدا من املعلومات من النظام السوري، عّما أفادت به 	
التقارير عن تدمير أسطوانتي كلور مرتبطتين بهجوم فتاك عام 2018 على مدينة دوما.

• رت 13 منظمة إغاثة دولية من أن هناك أكثر من 12 مليون شخص، في سورية والعراق، 	
ّ
حذ

يفقدون إمكانية الوصول إلى املياه والغذاء والكهرباء، وذكرت أن هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة 
ملكافحة أزمة املياه الحادة.
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• أعلن وكيل األمين العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية، مارتن غريفثيس، أن هناك 	
تقّدًما في عملية نقل املساعدات اإلنسانية األممية عبر خطوط الصراع في سورية.

الواليات املتحدة:

• كثف مشرعون أميركيون الضغوط على الرئيس األميركي جو بايدن، بغية اتخاذ موقف حاسم 	
يساعد في وقف أحداث درعا، والعمل على تحميل النظام السوري وداعميه في روسيا وإيران، 

مسؤولية ما يجري من فظاعات في درعا بشكل خاص، وسورية بشكل عام.

• دانت وزارة الخارجية األميركية هجوم النظام على محافظة درعا، واصفة إياه بـ »الوح�سي”.	

• أكد الرئيس األميركي جو بايدن أنه يعتقد أن الواليات املتحدة تواجه تهديًدا من سورية ودول 	
أخرى أكثر من أفغانستان.

• فرضت وزارة الخارجية األميركية عقوبات على كيانات عراقية وروسية ولبنانية وأخرى تابعة 	
للنظام السوري، وعلى مصرف روماني أرسل حواالت للنظام.

• أعرب وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، عن اعتقاده بأن اإلفراج عن الصحفي أوستن 	
قد االتصال به إثر توقيفه عند حاجز قرب دمشق في آب/ أغسطس 2012، يقع من 

ُ
تايس، الذي ف

ضمن صالحيات رئيس النظام بشار األسد.

• أكد املتحدث باسم »التحالف الدولي لهزيمة داعش«، واين موروتو، أن القوات األميركية موجودة 	
 باملادة 51 من ميثاق األمم املتحدة.

ً
في شمال شرقي سورية، عمال

• طالبت مجموعة مؤلفة من زعماء دين يهود ومسيحيين ومسلمين، باإلضافة إلى مدنيين، الرئيس 	
األميركي جو بايدن بوضع حد للحرب السورية التي امتدت لعقد من الزمان، وجعل ذلك أولوية 

على جدول أعمال السياسة الخارجية األميركية، وتعيين مبعوث خاص للدفع باتجاه السالم.

االتحاد األوروبي

• دعا االتحاد األوروبي جميع األطراف إلى ضرورة حماية املدنيين في محافظة درعا، التي تتعرض 	
لهجمات النظام.

• أصدرت لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم البريطاني ملخص االستجابة لألزمة السورية، 	
الذي أكد أن ماليين األشخاص ما يزالون بحاجة إلى املساعدات، مع دخول الصراع في البالد 

عقده الثاني، وقد تسبب في مقتل أكثر من 500 ألف شخص.
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• أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن املكتب الذي افتتحته »اإلدارة الذاتية« بجنيف »ال ُيعّد 	
 رسمًيا«، نافية »بشكل قاطع« تقديم أّي دعم لهذا املسعى.

ً
تمثيال

• النظام 	 البريطانية عقوباتها املفروضة على رجل األعمال السوري املقّرب من  ألغت الحكومة 
السوري، طريف األخرس، ابن عم زوجة رئيس النظام أسماء األسد.

تركيا 

• اجتمع نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، مع وفد رو�سي برئاسة مبعوث الرئيس فالديمير 	
بوتين الخاص إلى سورية، ألكسندر الفرينتييف، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة التركية أنقرة، 

بهدف تنسيق املواقف في سورية.

• توصل املسؤولون العسكريون األتراك والروس إلى اتفاق لحل مشكلة املياه والكهرباء، في منطقة 	
عملية »نبع السالم«، شمالي سورية ومحافظة الحسكة شمال شرقي البالد، الخاضعة لسيطرة 

كل من »قوات سوريا الديمقراطية« والنظام السوري.

روسيا: 

• قالت السفارة الروسية لدى الواليات املتحدة األميركية إن وجود القوات األميركية في سورية ليس 	
له أي أساس قانوني.

• قال السفير الرو�سي لدى األردن، غليب ديسياتنيكوف، إن موسكو تدعم الجهود التي يبذلها األردن 	
إلعادة سورية إلى جامعة الدول العربية.

• اعتبر تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” األميركية أن التطورات التي تشهدها محافظة درعا 	
تهدد مصداقية روسيا في لعب دور “الحكم السيا�سي” في سورية. وأن هدف موسكو في ترسيخ 

نفسها، كطرف رئي�سي في الشرق األوسط، تآكل.

إيران:

• ا، إبراهيم رئي�سي، بمغادرة القوات األجنبية من سورية، على 	
ً
طالب الرئيس اإليراني املنتخب حديث

وجه السرعة.

• استقبل بشار األسد وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد املرافق له، في دمشق، 	
وبحث معه امللفات اإلقليمية والدولية، وانتقد عبد اللهيان عدم دعوة بغداد للنظام السوري 

https://www.syria.tv/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.syria.tv/taxonomy/term/135909
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لحضور قمة بغداد لدول الجوار.

• الخاصة، علي أصغر خاجي، 	 السياسية  للشؤون  اإليراني  الخارجية  أكد كبير مستشاري وزير 
اللجنة  تنشيط عمل  أهمية  بيدرسون،  إلى سورية، غير  املتحدة  العام لألمم  األمين  ومبعوث 

الدستورية السورية.

• اتفاق جديد كشف عنه وزير 	 السورية، عبر  الصناعات  الهيمنة على  إيران سياسة  واصلت 
الصناعة في حكومة النظام السوري، زياد صباغ، مع وفد إيراني ضم ممثلين عن شركة “أمرسان” 

اإليرانية، لتطوير خطوط اإلنتاج في شركة “بردى” الصناعية السورية.

الدول العربية 

• عقد في العراق مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة، بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار اإلقليمي 	
ومنظمات عربية ودولية، واستبعد النظام السوري من الدعوة بعد اعتراض دول مشاركة، منها 

فرنسا.

• اختطف عناصر من مخابرات الجيش اللبناني 5 شبان، من أبناء محافظة درعا، بعد خروجهم من 	
سفارة النظام السوري في العاصمة اللبنانية بيروت، السبت 28 آب/ أغسطس، بتهمة دخولهم 

األرا�سي اللبنانية بصورة غير قانونية.

• أعادت وزارة الداخلية األردنية فتح معبر »جابر« الحدودي مع سورية، بعد إغالقه أليام من جراء 	
االشتباكات.

• وصف األمير السعودي سطام بن خالد ما يحدث في سورية بأنه »مأساة إنسانية كبيرة«، في ظل 	
انتهاكات النظام بحق الشعب السوري و«نفاق الغرب« في تعامله مع القضية السورية.

• أعلن رئيس الوزراء األردني، بشر الخصاونة، أن عودة الالجئين السوريين إلى بالدهم ليست قريبة، 	
نظًرا لتعلق عودتهم بتحديد املكان الذي سيعودون إليه وتهيئته بشكل مناسب، إضافة إلى توفير 

متطلبات الحياة الكريمة لهم في بلدهم، ومن بينها املشاركة السياسية.

• كشف وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن »سورية هي موضوع أسا�سي في تحضيرات 	
القمة العربية املقبلة”.

• دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، خالل لقائه الوفود اإلعالمية في مؤتمر بغداد لدول الجوار 	
)مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة(، إلى عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية.
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إسرائيل

• جدد وزير الدفاع االسرائيلي، بيني غانتس، استعداد إسرائيل ملهاجمة إيران، مؤكًدا أن طهران 	
تسعى إلى تشكيل تحٍد متعدد الساحات إلسرائيل، من خالل بناء قوتها في لبنان وغزة، ونشر 

امليليشيات في سورية والعراق، واليمن.

• فتحت السلطات اإلسرائيلية تحقيًقا مع امرأة مجهولة الهوية، اعُتقلت أثناء محاولتها التسلل عبر 	
الحدود مع سورية من دون أن تحمل أي سالح.

النظام السوري:

• ف بشار األسد رئيَس حكومة النظام حسين عرنوس، بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد 	
ّ
كل

»االنتخابات الرئاسية« التي أجراها النظام في أيار/ مايو املا�سي، وشهدت الحكومة الجديدة 5 
تغييرات فقط، من أصل 30 وزيًرا، وضّمت أحد املرشحين لالنتخابات الرئاسية.

• نددت وزارة الخارجية واملغتربين في حكومة النظام السوري بإدانات الحكومات الغربية للتصعيد 	
العسكري على منطقة درعا البلد.

• سفيًرا 	 كانيال«  سينغ  »ماهيندر  من  كّل  اعتماد  أوراق  األسد  النظام بشار  رئيس  تقّبل 
لجمهورية الهند، و«رادوفان ستويانوفيتش« سفيًرا لجمهورية صربيا، لدى النظام في سورية.

• اّتهم الشيخ ليث البلعوس )ابن القائد املؤسس لحركة رجال الكرامة في السويداء وحيد البلعوس( 	
 من إيران و«حزب هللا«، بالوقوف وراء مقتل والده، والتفجيرات التي وقعت في أيلول/ سبتمبر 

ًّ
كال

من عام 2015، وراح ضحيتها عدد من قيادات الحركة.

• لدى 	 املرخصة  األحزاب  من  وهما  »التضامن«،  والتغيير« وحزب  للبناء  »الشباب  أعلن حزب 
السلطات السورية، في بيان مشترك، رفضهما تشكيل »الحكومة« الجديدة، وقاال في البيان: »لم 

نجرؤ منذ حين على إظهار وجوه حكومية جديدة، وكأنما قدر هذا الوطن تدوير الوجوه”.

• عقد ممثلون عن أهالي درعا اجتماًعا مع املبعوث األممي إلى سورية غير بيدرسون، لبحث آخر 	
وجه  على  املحاصرة،  البلد  درعا  أحياء  وفي  املحافظة،  في  واإلنسانية  العسكرية  التطورات 

الخصوص.

• انتشرت بقعة نفطية كبيرة على طول الساحل السوري، تبلغ مساحتها نحو 309 أميال مربعة، 	
وفقا لتقرير نشرته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، من جراء تسّرب نحو 20 ألف طن من مادة 
الفيول، نتيجة تصدعات في أحد خزانات الوقود في محطة بانياس الحرارية، وقد عجزت فرق 
الصيانة عن وقف انتشار البقعة، وحذرت السلطاُت القبرصية من أّن بقعة الزيت تهدد سواحل 

الجزيرة الشمالية بعد اقترابها من شواطئها. 

https://www.syria.tv/taxonomy/term/704
https://www.syria.tv/taxonomy/term/103548
https://www.syria.tv/taxonomy/term/127849
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املعارضة السورية:

• التقى عدد من ناشطي منظمات الجالية السورية األميركية مطلع شهر آب/ أغسطس، السيناتور 	
بوب مينينديز، رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األميركي، لدفع جهود الحل 
السيا�سي في سورية، وحث اإلدارة األميركية على لعب دور في تجنيب مدينة درعا مخاطر تصعيد 
م املجتمعون السيناتور مينينديز وثيقة الخطوات الخمسة للحّل في سورية، 

ّ
قوات النظام، وسل

التي أعدتها هذه املنظمات.

• نظمت فعاليات ثورية اعتصامات ووقفات احتجاجية، في الذكرى الثامنة للهجوم الكيمياوي 	
الذي شنته قوات النظام في غوطة دمشق.

• عقدت مجموعات من املعارضين السوريين اجتماًعا للهيئة العامة لـ »املؤتمر الوطني الستعادة 	
القرار«، في مدينة جنيف بسويسرا، قابلته أوساط املعارضة السورية بتحفظات وانتقادات 

وشكوك حول دوافعه والجهات التي تقف وراءه.

• حذر »االئتالف السوري« املعارض، في بيان له، من كارثة إنسانية جراء تصعيد النظام السوري 	
وحليفه الرو�سي وامليليشيات اإليرانية املساندة له على بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي وريف 

حماة الشمالي والغربي.

• عقد رئيس »الحكومة السورية املؤقتة«، عبد الرحمن مصطفى، اجتماًعا مع املسؤولة السياسية 	
بالخارجية األميركية راشيل شنلر، في والية غازي عينتاب.

•  بحركة )طالبان(«، 	
ً

أصدر »املجلس اإلسالمي السوري بياًنا، هّنأ فيه »الشعب األفغاني ممثال
على ما وصفه بأنه »انتصار على املستعمر وأعوانه«، في إشارة إلى انسحاب القوات األميركية من 

أفغانستان.

• دعا رئيس »االئتالف الوطني السوري« املعارض، سالم املسلط، إلى »استعادة املبادرة وتحريك 	
املياه الراكدة، وإعادة املركزية للثورة السورية، من خالل عمل وطني خالص أساسه اليد والوجهة 

والرؤية والكلمة الواحدة«.

• أصدر االئتالف السوري املعارض بياًنا بشأن اختطاف 5 سوريين، من قبل قوات أمنية لبنانية 	
 السلطات اللبنانية املسؤولية عن سالمة املختطفين.

ً
أمام سفارة النظام في لبنان، محّمال

• استنكر »املجلس البريطاني السوري )SBC( “ رفع اململكة املتحدة اسم رجل األعمال املقّرب من 	
النظام السوري طريف األخرس، أحد املمولين الرئيسيين للنظام السوري، وأكد املجلس أّن 
العمل مستمر خالل الفترة املقبلة، مع عدد من نواب البرملان في مجلس العموم ومجلس اللوردات، 

إلعادة األخرس إلى قائمة العقوبات البريطانية.

https://www.syria.tv/taxonomy/term/137383
https://www.syria.tv/taxonomy/term/130851
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2. الرصد العسكري واألمني

الواليات املتحدة: 

• عززت الواليات املتحدة قاعدتها العسكرية في مدينة املالكية بالحسكة، بقافلة لوجستية قادمة 	
من العراق، تتضمن 30 شاحنة تحمل “تجهيزات هندسية ومواد لوجستية”، برفقة مدرعات 

عسكرية.

• اعتقلت قوات أميركية 4 مواطنين سوريين على صلة بتنظيم الدولة اإلسالمية »داعش«، في قرية 	
محيميدة وفي بلدة جديدة عكيدات في دير الزور، بعد تنفيذها عمليات، إنزال واقتادتهم إلى جهة 

مجهولة.

• قال الجيش األميركي إن طائرة مقاتلة تابعة للتحالف الذي تقوده الواليات املتحدة أسقطت طائرة 	
مسيرة في شرق سورية، بعد اعتبارها تهديًدا.

• بقي 	
ُ
نقلت صحيفة »بوليتيكو« األميركية عن مسؤول أميركي تأكيده أن إدارة الرئيس بايدن ست

على حوالي 900 عسكري، لدعم »قوات سوريا الديمقراطية« في محاربة »داعش”.

روسيا

• كشف قائد القوات الروسية في سورية، يفغيني نيكيفوروف، أن الطيارين الروس نفذوا أكثر من 	
100 ألف طلعة جوية قتالية في سماء سورية، منذ عام 2015.

• أفاد خبراء عسكريون ملرصد حرمون أن عمليات القصف التي تشنها القوات الروسية في إدلب 	
ومحيطها تستخدم قذائف كراسنوبول الروسية املوجهة بالليزر، عبر طائرات االستطالع، وهي 

ا ضد قوات املعارضة واملدنيين.
ً
قذائف دقيقة التوجيه واإلصابة، وتستخدم حديث

• اتهم نائب رئيس مركز املصالحة الرو�سي في سورية، اللواء فاديم كوليت، مسلحي »هيئة تحرير 	
الشام«، بشن عشرات عمليات القصف ضد قوات النظام في منطقة إدلب.

• تابعت الشرطة العسكرية الروسية تسيير دوريات لها على الطرق الرئيسية في محافظتي الرقة 	
والحسكة، وفي منطقة منبج بمحافظة حلب.

• تل عنصر من ميليشيا »الدفاع الوطني«، وأصيب آخران، في غارة روسية استهدفت خطأ محيط 	
ُ
ق

موقع عسكري للميليشيا التابعة للنظام السوري، في بادية الرصافة، جنوب محافظة الرقة.
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إيران وميليشياتها:

• كشفت وسائل إعالم إيرانية عن مقتل العنصر في »فيلق القدس« محمد نوروزي، متأثًرا بجروح 	
نجمت عن إصابات كيمياوية خالل اشتباكات في سورية، لم تكشف تفاصيل عنها، وُيعرف عن 

القتيل أنه خبير في األسلحة الكيمياوية ويقاتل في سورية منذ سنوات.

• نفت ميليشيا »الحرس القومي العربي« املدعومة من إيران مشاركة عناصرها، إلى جانب قوات 	
النظام السوري وامليليشيات اإليرانية، في املعارك الدائرة في محافظة درعا، وأكدت متانة العالقات 

مع إيران، وقتال عناصرها إلى جانب رئيس النظام بشار األسد.

• عززت ميليشيات عراقية مدعومة من إيران )حزب هللا، وأنصار هللا األوفياء، وحركة النجباء( 	
مواقعها في بلدة السويعية، ومناطق البوكمال في دير الزور، وقاعدة “منجم ملح” في بادية معدان 

في الرقة، بعناصر وآليات وذخيرة وتحصينات هندسية.

• أعلنت ميليشيات »كتائب سيد الشهداء« العراقية، املدعومة من إيران، أن جميع املجموعات 	
التابعة لها انسحبت من سورية إلى العراق، مؤكدة في الوقت نفسه أنها مسؤولة عن قصف 

أهداف أميركية شمال شرقي سورية، منها حقل العمر النفطي.

• تابعت ميليشيات شيعية مدعومة من إيران عمليات االستيالء على منازل وأرا�سي مدنيين نازحين 	
من دير الزور، وتركزت عمليات االستيالء الجديدة في أحياء الجورة والقصور ومدينة البوكمال، 
ومدينة معدان في محافظة الرقة، كما استولت امليليشيات اإليرانية على منزل ملدني نازح في شارع 
األربعين وسط مدينة امليادين، وحولته إلى مستشفى ميداني لعناصرها تحت مسمى »مشفى 

الشفاء«.

• ّيع مسؤولون ورجال دين إيرانيون في مدينة قم، الجمعة 13 آب/ أغسطس، رجل الدين محمد 	
ُ

ش
مهدي مال ميري، وهو أّول رجل دين شيعي قتله الجيش السوري الحر قبل أكثر من ست سنوات، 
بمدينة بصر الحرير شرق درعا، في 20 من نيسان/ أبريل 2015، مع عدد من عناصر ميليشيا 

»فاطميون« األفغانية، ولم تتضح ظروف ومالبسات العثور على جثته بعد كل هذه السنوات.

تركيا:

• آب/ 	  13 الجمعة  الثقيلة،  باملدفعية  كلجبرين،  قاعدة  في  املتمركزة  التركية  القوات  قصفت 
أغسطس، مواقع قوات وحدات حماية الشعب الكردية، في محيط مدينة تل رفعت وقريتي مرعناز 

وعلقمية وقرى سد الشهباء وسموقة في ريف حلب الشمالي.

• قتل أربعة عناصر من »قوات سوريا الديمقراطية«، في قصف تركي، الجمعة 20 آب/ أغسطس، 	
استهدف مقر العالقات العسكرية لـ ”مجلس تل تمر العسكري” شمال الحسكة.

https://www.syria.tv/%C2%AB%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%C2%BB-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://www.syria.tv/taxonomy/term/101662
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• قتل جندي تركي، في استهداف عربة عسكرية من قبل »قوات سوريا الديمقراطية«، بعبوة ناسفة 	
قرب منطقة عالية في ريف رأس العين، في الحسكة.

إسرائيل:

• السوري 	 للنظام  عسكرية  مواقع  أغسطس،  آب/   17 الثالثاء  إسرائيلية،  طائرات  قصفت 
وامليليشيات املدعومة من إيران في محيط بلدة حضر في محافظة القنيطرة. 

• قصف طيران العدو اإلسرائيلي، الجمعة 20 آب/ أغسطس، مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية 	
تابعة مليليشيا »حزب هللا« في منطقة قارة بريف دمشق، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر من الحزب.

النظام السوري:

• ها بالصواريخ 	
ّ
حاصرة، ودك

ُ
واصلت قوات النظام السوري محاوالت اقتحامها أحياء درعا البلد امل

والقذائف، وأوقعت ضحايا مدنيين، وقد دفع ذلك لجان التفاوض إلى إعالن النفير العام في 
حوران.

• انفجرت حافلة في حي مساكن الحرس بدمشق، وأسفر االنفجار عن عدد من القتلى والجرحى.	

• تعرض نائب محافظ حلب، أحمد الياسين، إلطالق نار من قبل مجهولين، في حي الحمدانية في 	
حلب، على خلفية مشاجرة حصلت بين أوالد نائب املحافظ واملدعو محمد أمين عفر.

• هاجم عنصر من امليليشيات املسلحة، برشقات من بارودته الحربية، رواد مقهى )حمام باب 	
األحمر( املقابل لقلعة حلب، بعد أن أزعجه أحد األشخاص، فأصاب أحد العاملين في املقهى.

• أعلنت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم »سرايا 2011« اغتيال عنصر في جهاز األمن 	
السيا�سي، يدعى »عالء نزيه حسن«، في بلدة تلبيسة في ريف حمص الشمالي.

• عزز جيش النظام قواته العسكرية في محيط مدينة تلبيسة شمال حمص، مهدًدا باجتياح املدينة 	
وإلغاء اتفاقية التسوية، رًدا على هجمات متفرقة ضده حواجز قواته من قبل مسلحين مجهولين.

• تل »أبو عبيدة حرب«، القائد امليداني في ميليشيا لواء القدس الفلسطينية، مع عنصرين من 	
ُ
ق

امليليشيا، في انفجار لغم من مخلفات تنظيم »الدولة«، في بادية »التبني« غرب دير الزور.

• تل »علي حافظ«، أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري في القلمون، على 	
ُ
ق

يد عنصرين آخرين، بعد اشتباك مسلح دار بينهم في بلدة )حفير الفوقا(.

• اشتبك عدد من مقاتلي املعارضة من عناصر التسويات األمنية في ريف دمشق، مع عناصر من 	
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قوات أمن النظام، على حواجز قرب محلة “كشكول”، وأسفر االشتباك عن جرحى واعتقال 
مسلحين اثنين.

أوضاع درعا األمنية:

• واصلت قوات النظام، بمساندة ميليشيات طائفية مدعومة من إيران، قصفها منطقة درعا البلد 	
وحصارها للشهر الثاني توالًيا، بالتزامن مع جوالت مكوكية من مفاوضات اللجنة املركزية املمثلة 
ألهالي درعا، مع لجان أمنية تابعة للنظام بقيادة اللواء حسام لوقا، مدير إدارة املخابرات العامة في 
سورية، برعاية روسية، أفشلتها قوات النظام أكثر من مرة، وشهد شهر آب/ أغسطس اشتباكات 
، معظمهم من مدنيي درعا، فيما سقط عشرات 

ً
قوية بين الطرفين، سقط إثرها أكثر من 20 قتيال

العناصر من قوات النظام السوري، من دون حدوث تغيير ميداني على مناطق السيطرة.

• أصدر »مجلس عشائر حوران« بيانات متتالية، تناول فيها تطورات األحداث األخيرة في محافظة 	
درعا، واستنكر استقدام النظام وامليليشيات املوالية له للحشود العسكرية املتزايدة على أرض 
حوران، والحصار املطبق على أهالي درعا البلد، ونّدد بالتهديدات التي يطلقها ضباط النظام بالقتل 
واالقتحام والتهجير بحق أهاليها، وطالبت فعاليات مدنّية في درعا بفتح ممّر إنساني للعوائل إلى 

األردن، إلنقاذهم من »الخطر اإليراني املحدق بهم”.

• توصل الطرفان إلى أكثر من اتفاق للتهدئة، خالل شهر الرصد الحالي، كان آخرها في األيام األخيرة من 	
 شهر آب/ أغسطس، وما لبث النظام السوري أن انقلب على االتفاق، وسط تكهنات بتهجير معظم 
أهالي منطقة درعا البلد في األيام القادمة، ما لم يقبل النظام وحليفه الرو�سي بالعودة إلى االتفاق.

توتر وفلتان أمني في السويداء:

• شهدت بلدة الرحى في السويداء، خالل شهر آب/ أغسطس حالة فلتان أمني، على خلفية توتر 	
وصدام مسلح بين ميليشيا »الدفاع الوطني« وعناصر األمن من جهة، وفصيل مسلح تابع ملا يسمى 
“حزب اللواء” من جهة ثانية، من دون أن تقع خسائر بشرية، بعد هّبة شعبية أجبرت الفصيلين 

على سحب املظاهر املسلحة وإخالء مقارهما من البلدة.

• تل تحت 	
ُ
سجل املرصد مقتل شخصين على يد مسلحي فصيل مسلح تابع لحزب اللواء، أحدهما ق

وهت جثته، كما سجل “مقتل الشاب دانيال مزيد بركة” في ليبيا، وهو من الشبان 
ُ

التعذيب وش
الذين جندتهم القوات الروسية كمرتزقة للقتال في ليبيا.

• سجلت حاالت قتل على خلفية جنائية، إضافة إلى 4 حاالت انتحار.	

• تواصلت عمليات خطف املدنيين في مناطق متفرقة من السويداء، حيث سجل مرصد حرمون في 	
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شهر آب/ أغسطس، 9 عمليات خطف لثمانية مدنيين، و3 عناصر من قوات أمن وجيش النظام، 
بهدف الحصول على فدية مالية، وما زال بعض املختطفين قيد اإلخفاء القسري.

الفصائل الجهادية:

• ُجرحت امرأة وأصيب مدنيون آخرون، خالل عملية دهم واعتقال نّفذتها مجموعة أمنية تابعة 	
لهيئة تحرير الشام، في مخيم “خير الشام” للنازحين، شمال بلدة كللي شمال إدلب.

• احتفلت “هيئة تحرير الشام”، بحضور قائدها أبو محمد الجوالني، بتخريج دفعة من القادة 	
العسكريين في أحد معسكراتها في إدلب.

• أعلن “أبو محمد الجوالني” قائد »هيئة تحرير الشام« أنه ال يمانع االندماج مع الجيش الوطني 	
إدلب، عن  في  األمني  والضبط  اإلدارة  بفارق  وتغنى  السيطرة،  إدارة واحدة ملنطقتي  وتشكيل 

مناطق الجيش الوطني.

• قامت مجموعة ملثمة، على مقربة من حاجز تابع لهيئة تحرير الشام في منطقة جسر الشغور، 	
باغتيال القيادي املدعو »أبو فاروق املغربي« الذي يعمل ضمن تنظيم »شام اإلسالم«.

• تصاعد الخالف بين فصيلي “جنود الشام”، و«هيئة تحرير الشام«، على خلفية اتهامات لقائد 	
جنود الشام، مسلم الشيشاني، بالتحضير لشّن هجوم على مقار ومسؤولين في الهيئة.

اإلدارة الذاتية – )قسد(

• »تنظيم 	 بمحاربة  ملتزمة  أن قواته  عبدي،  مظلوم  الديمقراطية«،  سوريا  »قوات  قائد  أعلن 
الدولة«، إلى جانب قوات »التحالف الدولي« الذي تقوده الواليات املتحدة، مشدًدا على أنها 
»لن تكون قوة تهدد استقرار جيرانها«، مؤكًدا استمرار »التنسيق مع القوات الروسية لتخفيف 

التصعيد مع تركيا”.

• دعت “قوات سوريا الديمقراطية« حكومة النظام السوري، إلى حّل دائم لألزمة السورية، والحوار 	
مع “اإلدارة الذاتية«، وطالبت موسكو بلعب دور أقوى في سبيل فتح الباب أمام الحلول السياسية 

الدائمة.

• أعلنت »اإلدارة الذاتية« في شمال شرقي سورية افتتاح »ممثلية« تابعة لها في سويسرا.	

• ة« في بلدة أبو حمام 	
ّ
تظاهر العشرات من املدنيين، السبت 28 آب/ أغسطس، قرب دوار »الدل

بريف دير الزور، مطالبين »اإلدارة الذاتية« و«قوات سوريا الديمقراطية« باإلفراج عن املعتقلين.

https://www.syria.tv/taxonomy/term/683
https://www.syria.tv/taxonomy/term/747
https://www.syria.tv/taxonomy/term/102198
https://www.syria.tv/taxonomy/term/119221
https://www.syria.tv/taxonomy/term/793
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• كشف الرئيس املشترك لدائرة العالقات الخارجية في »اإلدارة الذاتية”، عبد الكريم عمر، عن آلية 	
ا بـ »اإلدارة 

ً
عمل ممثليات اإلدارة السبعة في الخارج، مؤكًدا أن افتتاح هذه املمثليات يعّد اعتراف

الذاتية« من قبل الدول املضيفة.

• اعتبرت “اإلدارة الذاتية” أن مشروعها في شمال شرقي سورية »لم يكن انفصالًيا يوًما«، مشيرة إلى 	
أن القوات التابعة لها »هي التي حمت الحدود السورية”.

• اتهم »املجلس الوطني الكردي في سورية«، حزب »االتحاد الديمقراطي«، بالتهرب من االستحقاقات، 	
واإلصرار على رفض استئناف الحوار الكردي في شمال شرقي سورية.

•  عمره 14 عاًما، 	
ً

)PYD( طفال بغرض التجنيد، اختطف مسلحو »حزب االتحاد الديمقراطي« 
وطفلة في ريف حلب الشمالي، من قرية قجوما في ريف عفرين.

• اقتحم عناصر من االستخبارات التابعة لـ »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( منزل املهندس 	
»عبد األحد آدم«، ليل الجمعة 20 آب/ أغسطس، في مدينة املالكية/ ديريك، واقتادته إلى جهة 

مجهولة.

• وافقت »قوات سوريا الديمقراطية« على مد قًرى في مناطق النظام، في ريف الرقة الغربي وحلب 	
الشرقي، بالكهرباء من سد الفرات الخاضع لسيطرتها في مدينة الطبقة. 

فصائل الجيش الوطني املعارض:

• أصيب مقاتلون ومدنيون بجراح في اشتباكات باألسلحة املتوسطة بين فصيلي “أحرار الشرقية” و 	
“الفرقة التاسعة” التابعين للجيش الوطني السوري املعارض، في مركز مدينة عفرين، قبل وصول 

“قوات خاصة” من غرفة العمليات املوحدة )عزم( لفّض االشتباك.

• ولواء صقور 	 شاه،  سليمان  السلطان  خاصة، وفرقة  قوات   - الحمزة  »فرقة  فصائل  أعلنت 
الشمال«، التابعة للجيش الوطني السوري، في 25 آب/ أغسطس، تراجعها عن قرار انسحابها 
من غرفة القيادة املوحدة )عزم(، وموافقتها على التحكيم بخصوص املسائل محل الخالف بينها، 
وكانت )عزم( تأسست منتصف تموز/ يوليو املا�سي من قبل عدد من فصائل الجيش الوطني 

السوري، للتنسيق األمني والعسكري.

•  في أرضه، وعلى 	
ً

ُعثر على رجل مدني، عمره 50 عاًما، من قرية دار الكبير في ريف عفرين، مقتوال
جسده آثار التعذيب، ولم تتبين ظروف وأسباب مقتله.

• أطلق جنود أتراك »الجندرما« الرصاص العشوائي، على الجئين قرب مخيمات أطمة حاولوا 	
دخول األرا�سي التركية في 22 آب/ أغسطس، ما أدى إلى مقتل الطفل رضوان سطام العبيد، من 
أهالي بلدة الجبين، بريف حماة الشمالي، وعمره 12 عاًما، وكانت قوات الجندرما قد قتلت قبل 

https://www.syria.tv/taxonomy/term/793
https://www.syria.tv/taxonomy/term/118829
https://www.syria.tv/taxonomy/term/793
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D8%B7%D9%85%D8%A9?__eep__=6&__gid__=1969129190079850&__cft__%5b0%5d=AZVBzzeUgQ2ipfl7FyjtEJjX_ZVfHqw7Dztv0LkL_lk1DXi8B2jPylRr3cvFNwhcRQ9fQHVqqdPfUhl2fH6L7KkGZl-YbQcrsErgb6-yyP_ueEiISs2IIifa57mA1U-K2cpAn6TXyvDeYP_C9HD8ug2iE_YeZRTxQdBPN7qvK7mlrI75yfeJCWZg2j74SJwYSHOnZW6Var1KxgTOlKjGHdVf&__tn__=*NK-R
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، عمره 40 عاًما، من قرية الزوف بجسر الشغور، أثناء محاولته عبور الحدود نحو تركيا.
ً

أيام رجال

• جرح 7 مدنيين، في انفجار سيارة مفخخة في كراج للشاحنات في مدينة إعزاز بريف حلب.	

• سجل راصدو حرمون عودة نحو 80 عائلة كردية نازحة من عفرين إلى قراها وبيوتها.	

مؤشر التطورات العسكرية
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مؤشر األحداث األمنية
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• ا أمنية، خالل شهر آب/ 	
ً
صعدت درعا املحاصرة إلى طليعة املحافظات السورية التي شهدت أحداث

أغسطس 2021، نتيجة تصعيد وتيرة القصف واالشتباكات بنسبة %48 تقريًبا، وما زالت إدلب 
ضمن املناطق الخطرة خالل شهر الرصد نفسه، بالرغم من تراجعها للمرتبة الثانية على مؤشر 

األحداث األمنية لهذا الشهر.

• سّجل املرصد انخفاض نسبة األحداث األمنية التي تم تسجيلها خالل آب/ أغسطس 2021، 	
ت الرقة انخفاًضا بنسبة %58، ودير الزور بنسبة 

ّ
في محافظات الشمال السوري، حيث سجل

انخفاض %42 تقريًبا، ما أّدى إلى تراجع كال املحافظتين على مؤشر األحداث األمنية لشهر الرصد.

• ما زالت مناطق الوسط والساحل السوري تسجل مستوى منخفًضا من األحداث األمنية، منذ 	
ثالثة أشهر على التوالي.

• ، بنسبة تتجاوز %60 من إجمالي األحداث، 	
ً

ما زال القصف املدفعي أكثر األحداث األمنية تسجيال
مع ارتفاع وتيرة القصف املدفعي في مجمل أرجاء سورية بنسبة %16 تقريًبا، علًما أن %75 من 

هذا القصف يتركز في إدلب ودرعا وحلب.

• لوحظ انخفاض واضح بوتيرة إطالق النار في مجمل أنحاء سورية، حيث تم تسجيل انخفاض 	
بنسبة تفوق 50%. 

• لوحظ تضاعف عدد االحتجاجات والتظاهرات في سورية، علًما أن أكثر من %90 منها يتركز في 	
محافظة درعا.
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• ما زالت قوات النظام تتصّدر قائمة املسؤولين عن األحداث األمنية التي تم رصدها خالل شهر آب/ 	
ت باسم قوات املعارضة 

ّ
أغسطس 2021، ولوحظ ارتفاع بنسبة %20 بقائمة األحداث التي سجل

السورية.
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• انخفاض بنسبة %9 باألحداث األمنية التي تم تسجيلها في مجمل أرجاء سورية، خالل شهر آب/ 	
أغسطس 2021.

• انخفاض نسبة استهداف املواقع املدنية مقارنة بالشهر املا�سي، بنسبة تتجاوز %55، مع ارتفاع 	
استهداف املواقع العسكرية بمعّدل 30%.

• انخفاض كبير بنسبة استهداف مواقع مدنية في محافظتي إدلب وحماة، بنسبة %87 و%94 على 	
التوالي.

•  ما زالت نسبة استهداف مواقع مدنية تتجاوز %90 من إجمالي املواقع املستهدفة في محافظة 	
السويداء.
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• تتصدر قوات النظام و)قسد( قائمة الجهات املسؤولة عن استهداف مواقع املدنية في مجمل 	
سورية، بنسبة %77 من إجمالي املواقع املدنية املستهدفة )118(.

• تراجع دور الجيش التركي باستهداف مواقع في الداخل السوري، من %4.1 في الشهر املا�سي إلى 	
%0.7 خالل شهر الرصد الحالي.
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• ما زال خط توّجه أعداد األحداث األمنية خالل الشهر الواحد يوحي باالرتفاع بنسب بسيطة، من 	
شهر إلى آخر، علًما أن شهر آب/ أغسطس 2021 شهد انخفاًضا، بنسبة %10 تقريًبا، في إجمالي 

األحداث األمنية املسجلة.
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• سّجل انخفاض بنسبة املواقع املستهدفة بشكل عام في مجمل أرجاء سورية، خالل شهر آب/ 	
أغسطس 2021 مقارنة بالشهر املا�سي، وترافق ذلك بانخفاض واضح بنسبة املواقع املدنية 

املستهدفة. 
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• درعا، 	 محافظة  في   ،2021 أغسطس  آب/  األمنية، خالل شهر  األحداث  بوتيرة  واضح  ارتفاع 
بنسبة %38 مقارنة بشهر حزيران املا�سي، نتيجة الحصار والتصعيد الذي تمارسه قوات النظام 

وميليشياته على أهالي املحافظة.

• نتيجة توجيه قوات النظام وحليفه الرو�سي جهودهما العسكرية نحو درعا، لوحظ انخفاض وتيرة 	
األحداث األمنية في محافظة إدلب، خالل شهر آب/ أغسطس 2021، للمّرة األولى منذ بداية العام 
الحالي، مع انخفاض شبه كامل لعدد األحداث األمنية املسجلة ضمن محافظة حمص خالل 

الشهرين املاضيين.

• تصاعد وتيرة األحداث األمنية في محافظة حلب بتزايد مستقر بنسبة %20 شهرًيا تقريًبا.	
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الضحايا واالنتهاكات:

• سجل مرصد حرمون مقتل ما ال يقّل عن 114 شخًصا سورًيا، منهم 113 مدنًيا، في شهر آب/ 	
، 10 سيدات، و8 ضحايا تحت التعذيب.

ً
أغسطس، بينهم 42 طفال

• ، 24 منهم في انفجار مخلفات املعارك 	
ً

تسببت جهات مجهولة في العدد األكبر من الضحايا، 52 قتيال
 وسيدة، في حين ق�سى ما تبقى منهم بحوادث خطف وإطالق 

ً
من قذائف وألغام، بينهم 11 طفال

نار، بينهم 5 أطفال و4 سيدات.

• تسببت قوات النظام في مقتل 26 مدنًيا، بينهم 5 أطفال و3 سيدات و6 تحت التعذيب، وشاب 	
أعدمته قوات أمن النظام داخل أحد املعتقالت، في حين تسبب القصف املشترك لقوات النظام 

 وسيدة واحدة.
ً

والقوات الروسية في مقتل 13 طفال

• قتلت ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” 8 أشخاص، منهم 7 مدنيون، بينهم طفالن وسيدة، 	
وقتلت القوات التركية 6 مدنيين، بينهم 3 أطفال، قضوا في قصف على ريف الرقة، ومدنيين اثنين، 

أحدهما طفل، قتال على الحدود شمال إدلب.

• تل 3 أطفال برصاص اشتباكات مسلحة، و3 مدنيون، أحدهم تحت التعذيب، بأيدي الجيش 	
ُ
ق

الوطني السوري، وقتيل برصاص الجيش العراقي على الحدود العراقية-السورية، وقتيل تحت 
التعذيب في السجون الليبية.
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مؤشر الضحايا

• ما زالت درعا وإدلب ودير الزور في طليعة املحافظات التي وقع فيها ضحايا خالل شهر آب/ أغسطس 	
2021، علًما أن هناك انخفاًضا بنسبة %30 تقريًبا في مجموع أعداد الضحايا في املحافظات 

املذكورة.

• تضاعفت نسب الضحايا الذين قضوا في محافظة حماة وحلب والحسكة والرقة، مما أدى إلى 	
ر الضحايا في مرصد حرمون خالل آب/ أغسطس 2021. 

ّ
صعود تلك املناطق على مؤش
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• يالحظ عودة أعداد الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب إلى 11 ضحية، بعد انخفاضها إلى 4 	
خالل شهر الرصد املا�سي، أي ارتفاع بنسبة ثالث أضعاف تقريًبا. 

• ما زال إطالق النار والقصف املدفعي هما املسبب األكبر لوقوع ضحايا، في مجمل أنحاء سورية.	

• يالحظ أن هناك ارتفاًعا بنسبة تفوق %60 في أعداد الضحايا الذين قضوا نتيجة الخطف – 	
القتل.

• يوجد تضاعف بنسبة الضحايا الذين وقعوا نتيجة النفجار ألغام أرضية وقصف صاروخي، 	
مقارنة بالشهر املا�سي.
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• ال تغيير يذكر في نسب توزع الضحايا بحسب الفئات، ضمن شهر آب/ أغسطس 2021، مقارنة 	
بتقرير الرصد الماضي.

• يالحظ ارتفاع بنسبة الجهات املجهولة كمسؤول عن إيقاع ضحايا في مجمل أنحاء سورية، ويعزى 	
ذلك إلى مشكالت في طرق التأكد من الجهات املسؤولة، نتيجة كثافة األحداث وتركيزها في مناطق 

معينة في سورية.
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• يوّضح خط التوّجه األصفر انخفاًضا في أعداد الضحايا خالل الشهر الواحد، في مجمل أنحاء 	
سورية، حيث تم تسجيل انخفاض بعدد الضحايا بنسبة %10 في الشهر الواحد تقريًبا، علًما أن 

أعداد الضحايا من املدنيين هو نفسه في شهر آب/ أغسطس 2021 مقارنة بالشهر املا�سي.

• يالحظ انخفاض واضح بأعداد الضحايا من غير املدنيين، وذلك بسبب وجود مشكلة في التوثق 	
حة بشكل عام.

ّ
من قبل الجهات الرسمية والفصائل املسل
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3. رصد اقتصادي ومعي�سي

اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية

• هناك تراجع ملحوظ في عدد قوافل شاحنات اإلغاثة اإلنسانية األممية إلى شمال سورية القادمة 	
من معبر »جيلوة غوزو” التركي، حيث دخلت الشمال 450 شاحنة، فيما كان املعبر يشهد دخول 

نحو ألف شاحنة مساعدات شهرًيا.

• تابعت منظمة الهالل األحمر القطري أعمالها اإلغاثية في الشمال السوري، حيث أطلق في األول 	
من آب/ أغسطس أعمال تنفيذ مشروع توفير مياه الشرب للنازحين السوريين، في منطقة الباب 

واملخيمات املحيطة بها، بتمويل من الهالل األحمر القطري. 

• السوريين 	 للمغتربين  الطبية  الرابطة  منظمة  وتنفيذ  التركية  الحكومية  الجهات  مع  بالتعاون 
)سيما(، افتتح في 10 آب/ أغسطس أّول مركز لغسيل الكلى في منطقة رأس العين شمال سورية.

األوضاع املعيشية ملناطق سيطرة الجيش الوطني املدعوم من تركيا:

• تصاعدت تحذيرات من جهات عدة، من انهيار القطاع الصحي في الشمال السوري، من جراء 	
تزايد عدد اإلصابات بفيروس كوفيد19 بوتيرة عالية، حيث سجلت الفرق الطبية أكثر من 8 آالف 
إصابة، في شهر آب/ أغسطس، ووفاة أكثر من 60 مصاًبا، وشهد يوم 29 آب/ أغسطس تسجيل 

1262 إصابة، وهي )أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة( معظمها في منطقة حارم. 

• وثق راصدو حرمون، بمتابعة نشرات منظمة الدفاع املدني، 217 إصابة بفيروس كورونا، في 	
صفوف عناصر القطاع الطبي COVID-19 في الشمال السوري، خالل شهر آب/ أغسطس.

• أكدت نتائج التحاليل املخبرية اكتشاف عشرات اإلصابات باملتحول )دلتا(، معظمها في إدلب 	
ومنطقتي جرابلس والباب.

• شهدت أسعار املحروقات في الشمال السوري ارتفاًعا كبيًرا، أواخر آب/ أغسطس، بالرغم من 	
انخفاضها في بدايته، وذلك بعد إغالق “الجيش الوطني السوري” املعابر بين مناطق ريف حلب 

الشمالي ومناطق سيطرة “قسد”، ومنع دخول املحروقات أو أي بضائع تجارية.
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رصد اقتصاد النظام

• شهد عدد من أسواق حلب، في األيام األخيرة من شهر آب/ أغسطس، إضراًبا جزئًيا، احتجاًجا 	
على تدني األوضاع املعيشية، وارتفاع األسعار، وكان تجار حي الصالحية في حلب قد نّفذوا إضراًبا 
جزئًيا لألسباب ذاتها في 13 آب/ أغسطس، وتعاني أسواق حلب ركوًدا كبيًرا وحركة شراء شبه 
معدومة، من جراء قرارات متتالية لسلطات النظام شملت فرض رسوم وضرائب وتحديد أوقات 

إغالق املحالت.

• أصدرت سلطات النظام املالية، في 27 آب/ أغسطس، قرارات بالحجز االحتياطي على األموال 	
املنقولة وغير املنقولة ألكثر من 650 شخًصا، من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي 
شركات البوملان في محافظة حلب، بذريعة ضمان مبلغ 3 مليار ليرة سورية قيمة كميات من مادة 

املازوت تم استجرارها بشكل مخالف من قبل حافالت البوملان في املحافظة.

• كثفت أسماء األخرس، زوجة رئيس النظام السوري، لقاءاتها خالل شهر آب/ أغسطس مع رجال 	
األعمال في مكتب املتابعة في القصر الجمهوري، وعقدت اجتماعات عدة مع رجال أعمال من حلب 

وحماة وحمص، بهدف تفعيل خطط مشاريع البنية التحتية وإعادة اإلعمار واملناطق الصناعية.

• شهدت املناطق الخاضعة لسيطرة النظام ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية، كالشاي واأللبان 	
وزيت الزيتون، وشهد سوق العقارات جموًدا في حركة البيع والشراء، وشهد الساحل السوري 

ارتفاًعا كبيًرا في األسعار، بالتزامن مع ارتفاع أسعار اإليجارات في مختلف مناطق النظام. 

• استمرت أزمة الكهرباء في مناطق النظام وساعات التقنين الطويلة، ما تسبب في إغالق عدد 	
من مصانع األلبان واألجبان واملثلجات. كذلك رفعت محافظة دمشق أسعار أجور النقل العام، 
ُمرجعة أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر املازوت في تموز/ يوليو املا�سي، وزيادة الكلفة التشغيلية 

ألصحاب السرافيس.

• عّدلت حكومة النظام آلية توزيع مادة الخبز، وفق عدد األفراد وأيام األسبوع، بعد أن أثارت آلية 	
التوزيع السابقة استياء املواطنين. وسيحصل الشخص الواحد على أربع ربطات خبز أسبوعًيا، 
بعد أن كانت مخصصاته تقتصر على ربطة واحدة كّل يومين، أما األسرة املؤلفة من شخصين 
فحّصتها 6 ربطات أسبوعًيا، واألسرة املكونة من ثالث أشخاص 7 ربطات أسبوعًيا، واألسرة 
املؤلفة من 4 أفراد عشر ربطات أسبوعًيا، واألسرة املؤلفة من سبعة أو ثمانية أشخاص 18 ربطة 

أسبوعًيا.

• استمر انقطاع الكهرباء في العاصمة دمشق ومحافظة حلب ومناطق سيطرة النظام في دير الزور، 	
الزامل غياب  15 ساعة بشكل متواصل. وبرر وزير الكهرباء غسان  لساعات طويلة تجاوزت 

الكهرباء بشكل شبه كامل إلى خروج محطتي تشرين و »دير علي« عن الخدمة. 

• تسبب انقطاع الكهرباء ساعات طويلة في خسائر كبيرة، طالت مصانع األلبان واألجبان، وأدى 	
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ذلك إلى توقف حوالي 20 - %25 من املعامل عن العمل، لعدم القدرة على تحمل الخسائر اليومية )1(.

• مواقع 	 وبحسب  الشمسية،  الطاقة  ألواح  ازدهر سوق  للكهرباء،  الكامل  الغياب شبه  نتيجة 
إخبارية، تبلغ تكلفة أصغر منظومة )1000 واط( حوالي مليونين و700 ألف ليرة سورية، وهي 

قادرة على إنارة منزل بالكامل، وتشغيل املراوح والثالجة )2(.

• ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز في السوق السوداء في محافظة السويداء، وباتت تراوح بين 40 - 	
80 ألف ليرة للمنزلي، ومن 150 إلى 200 ألف للغاز الصناعي.

• اشتكى أهالي محافظة القنيطرة من غياب شبه تام للمياه، حيث ال تأتيهم املياه إال نصف ساعة 	
أو ساعة كل 10 أيام، ما اضطرهم إلى شراء مياه الصهاريج من التجار الذين رفعوا سعر البرميل 

الواحد إلى 1500 ليرة سورية، بحجة شراء املازوت والبنزين من السوق السوداء)3(.

• ا في املياه، لقلة ساعات ضخ املياه بسبب التقنين 	 تعاني مناطق ريف محافظة طرطوس شحًّ
الكهربائي الطويل جًدا أو عدم توفر مادة املازوت ملجموعات الضخ، ويلجأ األهالي إلى شراء املياه 

من صهاريج خاصة، يبلغ سعر النقلة الواحدة منها نحو 50 ألف ليرة.

• انعكس غياب الكهرباء على العادات الغذائية للسوريين، وباتوا يتجنبون شراء املنتجات التي 	
تحتاج إلى التخزين في الثالجات، فيما اشتكى التجار من كساد بضائعهم، واضطرارهم إلى صرف 

أموال طائلة من أجل تخزينها فترات طويلة، خصوًصا املواد الغذائية)4(.

• ارتفعت أسعار زيت الزيتون في محافظة طرطوس، وبلغ سعر الصفيحة )20 ليتًرا( 175 ألف ل.س، 	
بالرغم من أن عدد أشجار الزيتون املثمرة في محافظة طرطوس يبلغ 10 ماليين شجرة، تنتج 51 

ألف طن زيت سنوًيا)5(. 

•  وصل سعر ليتر زيت الزيتون في محافظة حماة 10 آالف ليرة، وتباع الصفيحة )التنكة( وزن 16 	
كغ، بسعر يراوح بين 160 إلى 192 ألف ليرة.

• تراجع إنتاج الزيتون خالل املوسم الحالي بنسبة %24 عن املوسم السابق، حيث بلغ حجم اإلنتاج 	
لهذا املوسم 645 ألف طن، فيما بلغ إنتاج الزيتون العام الفائت نحو 850 ألف طن. أما إنتاج 

الزيت للموسم الحالي فيقّدر بـ 103 آالف طن، بعدما كان نحو 140 ألف طن املوسم املا�سي)6(.

)https://2u.pw/T4Ncg  )1 عنب بلدي

)https://sp-today.com/news/11551  )2موقع الليرة اليوم

)https://alwatan.sy/archives/269342  )3صحيفة الوطن

)https://sp-today.com/news/11418  )4موقع الليرة اليوم

)https://alwatan.sy/archives/268275  )5صحيفة الوطن.

)https://sp-today.com/news/11398  )6موقع الليرة اليوم

https://2u.pw/T4Ncg
https://sp-today.com/news/11551
https://alwatan.sy/archives/269342
https://sp-today.com/news/11418
https://alwatan.sy/archives/268275
https://sp-today.com/news/11398
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• سّجلت أسواق الخضار والفواكه ارتفاًعا في األسعار، خالل شهر آب/ أغسطس، حيث وصل سعر 	
كيلو البطاطا إلى 1200 ليرة، بعد أن كان ثمنه 700 ليرة، وكذلك األمر بالنسبة للبندورة وبقية 

املواد.

• كانت أسعار أهم الخضار والفواكه في األسواق السورية، حتى تاريخ 23  آب/ أغسطس، بالليرات 	
السورية: خيار 900، بندورة 1000، ليمون 1900، فليفلة خضراء 1100، بطاطا 1200، فاصولياء 
خضراء 5000، لوبياء 3000، ثوم 5000، كوسا 600، فليفلة حمراء 1500، موز 8000، تفاح 

سكري 1500، عنب متوسط الجودة 2000، دراق 3500، إجاص وخوخ )7(1500.

• أسعار املواد الغذائية، حتى تاريخ 23  آب/ أغسطس، بالليرات السورية: لحم غنم 26 ألف ليرة، 	
فروج 6000 ل، صحن بيض 30 بيضة 8000 ل، ليتر زيت الزيتون 15ألف، ربطة الخبز السياحي 
2500، ربطة الخبز الحكومي 6 أرغفة 200 ليرة، كيلو بن 15ألف، كيلو الشاي 22 ألف، جبنة 
بلدية 9000، حليب بقري 1500، كيلو اللبن 2800، اللبنة 6000 آالف، البندورة 1000، الفليفلة 

الحمراء 1500، الخيار 1000 ليرة، كوسا 800، تفاح من 1000 إلى 1500 )8(.

• رفعت املؤسسة العامة لألعالف سعر مادة النخالة، من 200 إلى 600 ل.س، كما ارتفع سعر مادة 	
“جاهز حلوب األبقار” إلى 1100 ليرة، بعد أن كان 950 ليرة.

• نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية تقريًرا، أوضحت فيه أن 5 ماليين دوالر تدخل إلى سورية يومًيا، 	
عن طريق حواالت السوريين املغتربين، يعتاش عليها %70 من السوريين)9(.

• ألغت شركة “LG” الكورية الجنوبية عقد الوكالة املمنوح لشركة “اكرّيم املتحدة لإللكترونيات”، 	
من دون تقديم تفسيرات، لكن تقديرات اقتصادية أرجعت القرار إلى محاولة الشركة تفادي 
الخسائر من جراء ضعف اإلقبال على شراء اإللكترونيات واألدوات املنزلية في السوق السورية)10(.

• أعلن رالف موبيتا، الرئيس التنفيذي ملجموعة “MTN” الجنوب أفريقية لالتصاالت الخلوية، 	
الخروج النهائي من سورية، موضًحا أن »العمل هناك أصبح غير محتمل«)11(.

• رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك تعرفة نقل الركاب في املحافظات بنسبة 100%. 	
وُحددت أجرة الخطوط القصيرة لغاية عشرة كيلومترات للباصات واملكروباصات، بـ 150 ل.س 
للراكب، وأجرة الخطوط الطويلة فوق عشرة كيلومترات للباصات واملكروباصات بـ 200 ليرة 

للراكب.

)https://www.syria.tv/126195  )7تلفزيون سورية

)8(  مصدر من حلب

)https://2u.pw/c1sSF  )9روسيا اليوم

)https://2u.pw/y6t4s  )10صحيفة املدن

)https://2u.pw/WGtTk  )11روسيا اليوم

https://www.syria.tv/126195
https://2u.pw/c1sSF
https://2u.pw/y6t4s
https://2u.pw/WGtTk
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• التجارة 	 “ترويج  منظمة  في  واإلفريقية  العربية  الدول  ملكتب  العام  املدير  بيلتان،  فرزان  قال 
اإليرانية”، إن صادرات بالده من املنتجات غير النفطية إلى سورية ارتفعت بنسبة 36 %، خالل 

األشهر األربعة األولى من عام 2021 )12(.

• في إطار سعي النظام لرفد خزينته، صادرت محكمة الجنايات املالية واالقتصادية في دمشق مليارات 	
الليرات من شركات الصرافة، بعد سحب ترخيصها. وزعمت املحكمة أن »معظم الحواالت املالية 

غير املشروعة تأتي من دول الخليج وتركيا«.

العقارات

• ذكر خبير اقتصادي، في حديث إلى صحيفة الوطن، أن سوق العقارات في سورية يتسم حالًيا 	
بجمود حركة البيع والشراء، مقارنة بالفترات السابقة، بسبب انخفاض الطلب وارتفاع األسعار. 
ولفت إلى أن %80 من مشتري العقارات حالًيا يشترونها بغرض البيع أو االدخار، ومعظمهم من 
املغتربين، مؤكًدا ارتفاع اإليجارات خالل العام الحالي بنسبة %100، خصوًصا في محيط دمشق 

التي يوجد فيها إقبال على اإليجار، مثل جرمانا وضاحية قدسيا وصحنايا)13(.

• في حلب، ارتفعت اإليجارات بنسبة 100 %، خاصة في األحياء الغربية، ووصل سعر إيجار شقة 	
مؤلفة من غرفة وصالون بدون فرش إلى 250 ألف ل.س، شهرًيا.

•  من 6 ماليين ليرة، 	
ً

رفع املصرف العقاري سقف قرض ترميم السكن، ليصبح 20 مليون ليرة، بدال
أي أكثر من ثالثة أضعاف ما كان عليه)14(.

• ذكر تقرير لصحيفة »العربي الجديد« أن أثرياء الحرب، بسبب إغالق املعابر ومنع االستيراد، باتوا 	
يلجؤون إلى شراء العقارات، وبخاصة التجارية منها، الستثمار أموال النفط واملخدرات وغيرها)15(.

)https://2u.pw/U64T3  )12موقع السورية نت

)https://sp-today.com/news/11532  )13موقع الليرة اليوم

)https://2u.pw/RpsLo  )14موقع الحل

)https://2u.pw/qV9D0  )15صحيفة العربي الجديد

https://2u.pw/U64T3
https://sp-today.com/news/11532
https://2u.pw/RpsLo
https://2u.pw/qV9D0
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4. املؤشر االقتصادي والوضع املعي�سي

درعا:

• تتوفر املحروقات بندرة في محافظة درعا، مع ارتفاع بنسبة %19 بأسعارها.	

• تتوفر األدوية األساسية، مع انخفاض نسبي بأسعارها، مقارنة بالشهر املا�سي.	

• أسعار العقارات في درعا ضمن متوسط األسعار في عموم سورية، وال يوجد أي تغيير يذكر بأسعار 	
اإليجارات أو البيع.

• باستثناء الخبز، فإن كل السلع األساسية من املواد الغذائية والتموينية متوفّرة في محافظة درعا، 	
مع زيادة أسعارها بنسبة %10 مقارنة بالشهر املا�سي، علًما أن أسعار البندورة والبطاطا والخبز 

والحليب الطازج قد تضاعفت مقارنة بالشهر املا�سي.
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حلب:

• ع، مع وجود ارتفاع بأسعارها بنسبة %19 مقارنة بالشهر 	
ّ
تتوفر املحروقات بشكل قليل ومتقط

املا�سي.

• سجل مرصد حرمون ارتفاًعا واضًحا بنسبة %150 بأسعار الرز والسكر في حلب، مقارنة بالشهر 	
املا�سي، علًما أن سعر البرغل والطحين حافظا على سعرهما.

• ارتفاع واضح بسعر البطاطا بنسبة تتجاوز %80 مقارنة بالشهر املا�سي.	

• زيادة أسعار السلع األساسية الغذائية والتموينية بنسبة %24، مقارنة بالشهر املا�سي في حلب.	

السويداء:
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• انخفاض أسعار األدوية في السويداء، في شهر آب/ أغسطس، مقارنة بالشهر املا�سي، بنسبة 	
وسطية %27 تقريًبا.

• ارتفاع بنسبة %11 على املواد التموينية )مثل السكر، والرز( والخضروات، وارتفاع بنسبة 31% 	
على أسعار اللحوم في محافظة السويداء، مقارنة بالشهر املا�سي.

• زيادة أسعار السلع األساسية من املواد الغذائية والتموينية بنسبة %16، مقارنة بالشهر املا�سي.	

مقارنة دمشق / حلب/ السويداء/ ودرعا:

• سعر الغاز ثابت في دمشق وحلب ودرعا والسويداء.	

• يالحظ ارتفاع بمقدار ستة أضعاف بأسعار املازوت في درعا، مقارنة بأسعار محافظة حلب ودمشق 	
والسويداء، ويعزى ذلك إلى الحصار الخانق الذي يعانيه أهالي درعا.

• ع في 	
ّ
يالحظ أن خدمات اإلنترنت متوفرة بشكل مقبول، في محافظتي حلب ودرعا، فيما هناك تقط

محافظتي السويداء ودمشق، علًما أن السعر موّحد تقريًبا ضمن املحافظات املذكورة.

• يالحظ وجود غالء في أسعار الرعاية الطبية )كشفية الطبيب( في حلب، بنسبة أكثر من الضعف، 	
مقارنة بالعاصمة، بينما يسجل انخفاض بنسبة %20 في درعا.

• مستوى توفر األدوية في مناطق سيطرة النظام، في محافظات حلب ودمشق والسويداء ودرعا، 	
جيد، مع مالحظة ارتفاع بنسبة ال تتجاوز %12 في أسعار األدوية األساسية في محافظة درعا.

• تعّد محافظة حلب أكثر املحافظات غالء، من ناحية أسعار إيجارات املنازل، بنسبة زيادة تبلغ 	
الضعف، مقارنة بمتوسط باقي املحافظات التابعة لسيطرة النظام في الجنوب السوري.

• سجل ارتفاع بنسبة تفوق الضعف في سعر ربطة الخبز في محافظة درعا، نتيجة الحصار املفروض 	
عليها ليصل سعر الرغيف إلى 450 ليرة سورية.

• تعّد محافظة حلب من أكثر املحافظات التي تحظى بمستوى جيد، بتوفر املواد الغذائية والتموينية، 	
مقارنة بباقي املحافظات السورية، ولكنها تعّد أيًضا أغلى بنسبة %6 من العاصمة دمشق التي 

تشاركها النسبة محافظة السويداء.
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الحسكة / النظام السوري – )قسد(:

• يالحظ وجود مشكلة في توفر املحروقات، في مناطق سيطرة النظام السوري بمحافظة الحسكة، 	
حيث يتوفر الغاز واملازوت في السوق السوداء فقط، بأسعار تفوق السعر العادي بخمسة أضعاف 

للغاز، و%75 للمازوت.

• سعر ليتر البنزين أرخص بـ %20 في مناطق سيطرة النظام في الحسكة، مقارنة بأسعار البنزين في 	
مناطق سيطرة )قسد(.

• ر مقبول لخدمات الكهرباء في محافظة الحسكة، علًما أن سعر 	
ّ
سجل مرصد حرمون مستوى توف

الكهرباء في مناطق سيطرة النظام تفوق نظيرتها في مناطق سيطرة )قسد( بنسبة 50%.

• يالحظ وجود مشكلة في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، في مناطق سيطرة النظام، مقارنة 	
بمناطق سيطرة )قسد( في الحسكة، حيث إن األسعار في األولى تفوق نظيرتها بنسبة %200 تقريًبا.

• أسعار الخدمات الطبية األساسية مرتفعة بنسبة %67 في مناطق سيطرة النظام.	

• ا بنسبة %45 تقريًبا بأسعار الرز في الحسكة، حيث إن سعر الكيلو في 	
ً
سجل مرصد حرمون فرق

مناطق سيطرة النظام 1900 ل.س، و3500 ل.س، في مناطق سيطرة )قسد(.

• ا واضًحا في أسعار اللحوم، بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة 	
ً
يالحظ أن هناك اختالف

)قسد( في محافظة الحسكة، حيث يتضاعف سعر الدجاج، وتتقارب أسعار لحوم )الخروف 
والعجل(.

• تعّد مناطق سيطرة النظام أكثر غالء بمعدل وسطي %56، من مناطق سيطرة )قسد( في مدينة 	
الحسكة، وذلك ضمن الئحة السلع والخدمات األساسية التي سجلها مرصد حرمون لشهر آب/ 

أغسطس 2021.
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دير الزور/ النظام السوري – )قسد(:

• ارتفاع بنسبة %25 بأسعار أسطوانات الغاز، وارتفاع بنسبة %10 بأسعار ليتر املازوت.	

• ارتفاع بنسبة %47 في أسعار الرز، و%14 في سعر البرغل، وبنسبة %36 في سعر السمن النباتي، 	
وارتفاع بنسبة %23 في أسعار البطاطا، وبنسبة الضعف في أسعار البندورة، مقارنة بالشهر 

املا�سي.

• تم تسجيل انخفاض بنسبة %6 في أسعار اللحوم، و%11 في أسعار الدجاج، مقارنة بالشهر 	
املا�سي، ضمن مناطق سيطرة )قسد(.

• لوحظ ثبات في أسعار الخيار والبصل والسكر، ولم يتم تسجيل اختالف في أسعار األعالف )شعير 	
وتبن(، وال يوجد أي متغيرات بتوفر وأسعار خدمات الكهرباء.

• التابعة 	 في املناطق  بالشهر املا�سي،  %66 مقارنة  البندورة، بنسبة  تم تسجيل ارتفاع بأسعار 
لسيطرة النظام في محافظة دير الزور. 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

43

مالحظات عامة:
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صناعة املخدرات وتجارتها:

• ذكرت وسائل إعالم أن ميليشيا »حزب هللا« قامت بزراعة أكثر من 70 دونًما من األرا�سي الزراعية، 	
على أطراف مدينة »امليادين« شرق دير الزور، بنبتة »القنب«، تحت إشراف املدعو حسام جديد، 

وهو لبناني الجنسية وقيادي في ميليشيا »حزب هللا«. 

• أحبطت إدارة مكافحة املخدرات األردنية عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب املخدرة، عبر معبر 	
جابر املقابل ملعبر نصيب الحدودي مع سورية، وذلك بعد ساعات من إعادة فتحه، وعثرت على 

خفيت في مخابئ سرية داخل ماكينة صناعية )16(.
ُ
نصف مليون حبة مخدرة، أ

• أحبطت السلطات األردنية محاولة تسلل وتهريب، من األرا�سي السورية إلى األرا�سي األردنية، وتم 	
العثور على كميات كبيرة من املواد املخدرة.

• صادرت السلطات اإلسبانية شحنة مخدرات تقدر قيمتها بنحو 400 مليون يورو، كانت على متن 	
سفينة قادمة من لبنان، ويقودها طاقم سوري من 11 بحاًرا.

• ضبطت شرطة مدينة حمص كميات كبيرة من املخدرات، داخل شحنة عبوات “جبنة”، وبلغت 	
كمية املخدرات، وفق وزارة الداخلية، أكثر من 255 ألف حبة “كبتاغون”، وتم توقيف رجل وامرأة 

خالل العملية.

• انتشار املخدرات في مخيم النيرب بحلب: سجل راصدو حرمون تزايًدا في االحتجاجات الشعبية 	
في منطقة مخيم النيرب بحلب، من جراء تف�سي ظاهرة تجارة املخدرات والحشيش والسالح في 
املخيم، متهمة ميليشيا »لواء القدس« املدعومة من إيران، بتصنيع وتغليف الحبوب املخدرة 
داخل مقارها العسكرية، وبتجنيد األطفال لنقل وتوزيع املخدرات في ظل حماية امليليشيا لتجارها 
بقوة السالح، وضعف اإلجراءات األمنية من قبل وزارة داخلية النظام، بالرغم من مصادرتها 
خالل شهر آب/ أغسطس كميات كبيرة من املخدرات، ومبالغ مالية كبيرة، في حملة دهم وتفتيش 

ال تتكرر كثيًرا.

)https://2u.pw/QI5gT  )16موقع السورية نت

https://2u.pw/QI5gT
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5. التهجير والنزوح واللجوء

• سجل مرصد حرمون نزوح عشرات اآلالف من مدنيي مناطق درعا البلد وحّي السد واملخيم، خالل 	
شهر آب/ أغسطس، باتجاه مدينة درعا واملناطق املجاورة، من جراء تواصل قصف قوات النظام 

والحصار املفروض منذ نحو شهرين.

• كشف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة عن نزوح 38 ألًفا و600 شخص، إلى 	
مدينة درعا ومحيطها، فّر معظمهم من درعا البلد. وكان بين النازحين نحو 15 ألف امرأة، وأكثر من 

3200 رجل ومن كبار السن، إضافة الى أكثر من 20 ألًفا و400 طفل.

• وصل إلى شمال سورية 79 مهّجًرا من درعا، بحسب )الدفاع املدني السوري(، وذلك بعد اتفاق 	
بين »اللجنة املركزية« املفاوضة من طرف أهالي درعا، و«اللجنة األمنية« في املحافظة، على تقديم 

الئحة لألشخاص املراد ترحيلهم إلى الشمال السوري. 

• وثق معبر باب الهوى الحدودي ترحيل 1054 سورية من تركيا، خالل شهر آب/ أغسطس، من دون 	
ذكر تفاصيل وأسباب ترحيلهم.

• قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو: إن وضع الالجئين السوريين في تركيا مختلف عن وضع 	
األفغان، مشيًرا إلى أن عودتهم إلى سورية مرتبطة بوجود حياة »آمنة«.

• يستعد محامون من مكتب املحاماة الدولي »غيرنيكا 37« ملقاضاة الحكومة الدنماركية، في املحكمة 	
األوروبية لحقوق اإلنسان، بعد محاوالتها إعادة الجئين سوريين إلى العاصمة السورية دمشق.

• أفاد تقرير صادر عن املفوضية السامية لشؤون الالجئين بأن سورية هي املصدر الرئي�سي لالجئين، 	
منذ عام 2014، وقّدر عددهم بـ 6.7 مليون الجئ، وقال التقرير إن ما يقارب من 80 % من الالجئين 

السوريين يعيشون في الدول املجاورة لسورية.

• أوقف الجيش التون�سي 52 سورًيا، كانوا يحاولون اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية.	

• أوقفت بحرية الجيش اللبناني مركًبا على متنه الجئون سوريون، قبالة سواحل عكار، كان قادًما 	
من الجانب السوري ووجهته قبرص.

• ا إلى لبنان، كانوا يحاولون الوصول إلى الجزيرة على متن قاربين.	 أعادت قبرص 88 الجًئا سوريًّ

• شهدت منطقة )آلتن داغ( في العاصمة التركية أنقرة، مساء األربعاء 11 آب/ أغسطس، أعمال 	
شغب واعتداءات طالت الجئين سوريين في املنطقة، على خلفية شجار بين شباب أتراك وسوريين، 
أدى إلى مقتل شاب تركي وإصابة آخر. وأعلنت الشرطة التركية إلقاء القبض على 76 شخًصا 
متهًما بالضلوع في هذه االعتداءات، منهم 38 شخًصا من أصحاب السوابق العدلية، بحسب 
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مديرية األمن في أنقرة.

• شهدت مدن تركية حالة من اإلضراب من قبل أصحاب البقاليات السورية، عن شراء الخبز 	
السوري، بسبب رفع األفران املسؤولة عن إنتاجه سعره باستمرار.

• صيب خمسة أشخاص بجروح، من جراء انفجار قنبلة عنقودية في أحد املنازل التي يقطنها 	
ُ
أ

الجئون سوريون، في منطقة النبطية جنوبي لبنان، يوم االثنين 16 آب/ أغسطس، من دون 
اتضاح األسباب.

• أعلنت اليابان تقديمها قرًضا مالًيا طويل األجل بقيمة 410 مليون دوالر، إلى تركيا، من أجل 	
الالجئين السوريين.

• سحبت جمهورية فانواتو في جنوب املحيط الهادئ جنسيتها من عبد الرحمن خيتي، وهو رجل 	
أعمال سوري مقرب من النظام السوري، وجردته من »جواز سفرها الذهبي”، بعد أن كشفت 
صحيفة الغارديان أن رجل األعمال املذكور خاضع للعقوبات، من ضمن أكثر من 2000 شخص 

اشتروا جنسية وجوازات سفر فانواتو الذهبية.

• رد السيا�سي الدانماركي السوري ناصر خضر من حزبه، بعد اتهامات بالتحرش الجن�سي، وقد 	
ُ
ط

ُعرف عنه عداؤه لسياسة الهجرة، ووصفه املهاجرين السوريين الجدد بأنهم متشددون، وكان 
يطالب الدنمارك بأن تعيدهم من حيث قدموا.

• أكدت منظمات حقوقية دولية أنها تلقت نداءات استغاثة من شهود وعائالت مهاجرين أكثر 	
عال »املباني« في طرابلس، الذي يشرف عليه 

ّ
من 200 سوري محتجز في مركز احتجاز غوط الش

»جهاز مكافحة الهجرة« التابع لوزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية، حيث يعاملون معاملة 
غير إنسانية، ويتعرضون للتعذيب والحرمان من الطعام والدواء للمر�سى، مع تأكيد مقتل أحد 

املحتجزين تحت التعذيب.

• اعتقلت السلطات األملانية في برلين الفلسطيني /السوري موفق الدواه، الذي كان عضًوا في الجبهة 	
الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، ثم انضم إلى حركة فلسطين الحرة، بتهم ارتكاب جرائم 

حرب وقتل في سبع قضايا، وإلحاق األذى البدني الخطير في ثالث قضايا.

• قررت املحكمة اإلدارية في مدينة كاسل األملانية أنه ال يحق لالجئ السوري الحصول على حق 	
الحماية الكاملة، في حال كان سبب لجوئه التخلف عن أداء الخدمة العسكرية في سورية.

• قد آخرون، بسبب انقالب قاربهم أثناء توجههم من السواحل الليبية 	
ُ
لقي 5 سوريين مصرعهم، وف

إلى إيطاليا.
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6. رصد األوضاع االجتماعية 

• أح�سى مرصد حرمون وقوع عشرات الجرائم، في مناطق سيطرة النظام السوري، كان أخطرها في 	
طرطوس، حيث شهد حي “الرادار” جنوبي طرطوس، حادثة أمنية أسفرت عن وفاة 3 مطلوبين، 
أحدهم لبناني الجنسية، بعد أن فّجروا أنفسهم عقب محاصرتهم من قبل الشرطة، في منزل 
ألحد املطلوبين من عناصر امليليشيات املسلحة املتهمة بجرائم قتل وخطف وسرقة تحت تهديد 

السالح، وأصيب في الحادثة 3 آخرون، اثنان منهما بحالة خطرة.

• على 	 بالقبض  النظام،  حكومة  في  الداخلية  لوزارة  الشعبية  املطالبات  أصوات  تصاعدت 
املدعو شجاع العلي، أحد قادة امليليشيات املسلحة املشهورة بجرائم خطف وتعذيب وابتزاز 
املدنيين في محافظة حمص، علًما أن العلي مطلوب جنائًيا بعشرات القضايا، من دون أن تتحرك 
معلوم  مكان  في  وإقامته  من وجوده  بالرغم  بحقه،  القبض  مذكرات  لتنفيذ  األمنية  الجهات 

للسلطات.

• تتزايد وتيرة غضب الشارع من سوء األداء الحكومي وتردي األوضاع املعيشية في مناطق سيطرة 	
النظام، وشهدت مناطق عدة في الساحل السوري وقفات احتجاجية على سوء األوضاع املعيشية 
وتردي الخدمات، حيث قطع أبناء قرية الزرقات ويحمور، في ريف طرطوس، طريق صافيتا – 
طرطوس، بوقفات احتجاجية على عدم وجود مياه لديهم، وتلّوث مياه الشرب بسبب مكّب 
نفايات وادي الهدة، وتظاهر عشرات من أهالي قرية جريرين في جبلة، في 12 آب/ أغسطس، بسبب 

تردي الوضع املعي�سي، وشح مادة الخبز.

• بلغ عدد ضحايا حوادث السير، حتى شهر آب/ أغسطس، في العام الحالي 687 وفاة، في 10 	
محافظات تم توثيق الحاالت فيها، وأشار املدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي إلى أن محافظة 
في  121حالة، وأقلها كانت  بلغت  السير، حيث  طرطوس سجلت أعلى نسبة وفيات بحوادث 

القنيطرة، بتسجيل ثالث حاالت وفاة فقط.

• صّرح وزير الصحة الدكتور حسن الغباش بأن هناك ازدياًدا مطرًدا في عدد اإلصابات بفيروس 	
كورونا، لكن األمر لم يصل إلى »مرحلة الذروة«، على حد تعبيره)17(. وبحسب بيانات وزارة الصحة 

السورية، بلغ عدد اإلصابات حتى منتصف شهر آب/ أغسطس 26 ألف إصابة.

)https://alwatan.sy/archives/270297  )17صحيفة الوطن

https://alwatan.sy/archives/270297


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

48

7. عائالت تنظيم الدولة “داعش”

• ما تزال حوادث االنتهاكات األمنية متواصلة في مخيم الهول الذي تحتجز فيه »قوات سوريا 	
الديمقراطية« اآلالف من أفراد عائالت مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش«، حيث شهد 
املخيم خالل شهر آب/ أغسطس بضعة حوادث قتل لالجئين عراقيين، وقتل رجل وامرأة سوريين، 
وحالة اختطاف طفلتين، وسط اتهامات لقوات األمن الكردية »أسايش« بإهمال متعمد لضبط 

األمن باملخيم، واحتجاز املدنيين في ظروف إنسانية كارثية.

• وصل عدد من املواطنين األلبان، من عوائل »تنظيم الدولة«، إلى مطار بيروت قادمين من مخيم 	
الهول شمال شرقي سورية، تمهيًدا لنقلهم إلى بالدهم، وذلك تحت إشراف األمن العام اللبناني.

•  رصد مركز حرمون حالة اختطاف طفلتين شقيقتين، عمرهما أقّل من 5 سنوات، وهما نائمتان، 	
في مخيم الهول في الحسكة.

• م القنصل الفلسطيني في إقليم كوردستان، نظمي الحزوري، طفلين فلسطينيين، من مخّيم 	
ّ
تسل

الهول في مدينة الحسكة، بعد التوّصل إلى اتفاق مع مكتب العالقات الخارجية في منطقة اإلدارة 
الذاتية بشمال شرق سورية، إلعادتهما إلى األرا�سي الفلسطينية.
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