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

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

إحدى مؤسسات املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في الدوحة.

مرصد حرمون:

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

بغية خلق معرفة مواكبة تساعد الباحثين وتمّد صانعي القرار بصورة عن أهّم التطورات. 
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خالصة تنفيذية لرصد شهر أيلول/ سبتمبر 2021

• لقاءات 	 أبرزها  كان  السوري،  النظام  تجاه  عربية  سياسية  تحركات  سبتمبر  أيلول/  شهر  شهد 
إلى  البضائع واألفراد مع األردن، إضافة  أمام حركة  إلى فتح الحدود  حكومية أردنية سورية، أدت 
لقاءات عدة على مستوى وزراء الخارجية، شهدتها أروقة األمم املتحدة، أبرزها لقاءات وزير خارجية 

النظام فيصل املقداد بوزراء خارجية كل من مصر وتونس.
• في 	 املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  في  السورية  القضية  في  السيا�سي  النشاط  تركز 

نيويورك، عبر لقاءات عقدها مسؤولون أميركيون مع وفد االئتالف الوطني وهيئة التفاوض، ووفد 
»قوات سورية الديمقراطية«.

• أعلن املبعوث األممي الخاص بسورية، غير بيدرسون، في إحاطة قدمها إلى مجلس األمن الدولي  في 	
28 أيلول اتفاق األطراف السورية على عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية في جنيف، اعتبارا من 

18 تشرين األول املقبل.
• عاودت األمم املتحدة نشر حصيلة الضحايا في سورية، من بعد توقف دام 7 سنين، معلنة مقتل 	

أكثر من 350 ألف سوري، منذ اندالع الثورة في آذار/ مارس 2011.
• الكيمياوي، تزامًنا مع 	 النظام السوري، بخصوص برنامجه  واصلت منظمات أممية ضغطها على 

دعوات ملحاسبته على جرائم استخدامه السالح الكيمياوي ضد السوريين.
• لشبكة 	 الولوج  حّق  السوري  النظام  منح  »إنتربول«  الدولية  الجنائية  الشرطة  منظمة  أعادت 

االتصال الخاصة به، ما دفع ناشطين وحقوقيين سوريين معارضين إلى استنكار الخطوة، والتحذير 
من أخطار تداعياتها على طلبات لجوء السوريين في الخارج وعلى أمانهم، لكونها تتيح للنظام السوري 

مراقبة املعارضين والالجئين السوريين حول العالم، وإدراجهم بـ »النشرة الحمراء« للمطلوبين.
• جددت الواليات املتحدة نفيها ألنباء تتحدث عن قرب انسحاب القوات األميركية من سورية، على 	

غرار أفغانستان.
• توصلت اللجان املركزية املمثلة ألهالي درعا إلى اتفاق تسوية مع النظام السوري، برعاية روسية، 	

شروط  تطبيق  وجرى  مدينة درعا،  على  النظام  قصف  وتيرة  تصعيد  على  شهرين  من  أكثر  بعد 
االتفاق ذاتها على عدد من مناطق في ريف درعا الغربي.

• كانت 	 وكذلك  وامليليشيات،  النظام  قوات  ضد  هجماتهم  »داعش«  الدولة  تنظيم  مقاتلو  واصل 
هناك اشتباكات وعمليات قصف متبادل، بين قوات )قسد( وفصائل »الجيش الوطني«، مع عودة 
من  واالعتقاالت  االنتهاكات  واستمرار  املعارضة،  سيطرة  مناطق  في  الناسفة  بالعبوات  التفجيرات 

قبل النظام و)قسد(، وسقوط عدد من الضحايا. 
• ال تغيير يذكر في خرائط السيطرة في الداخل السوري، في شهر أيلول/ سبتمبر 2021، مع استمرار 	

قصف القوات الروسية وجيش النظام وامليليشيات الداعمة له على مناطق في إدلب.
• لم يسجل 	 التوالي، حيث  الثالث على  للشهر  في سورية،  ملواقع  القصف اإلسرائيلي  وتيرة  تراجعت 

خالل شهر أيلول/ سبتمبر سوى هجوم واحد.
• النظام 	 ويستمر  إدلب.  بخصوص  تفاهمات  عن  سوت�سي،  في  أردوغان،   – بوتين  لقاء  يسفر  لم 
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والروس في التحشيد.
• الشرقية 	 الخطوط  على  املنتشرة  العسكرية  املراقبة  نقاط  في  تمركزه  مواقع  التركي  الجيش  عزز 

والجنوبية من منطقة جبل الزاوية بمدافع ثقيلة ودبابات ومدرعات وجنود، كما نفذ الجيش التركي 
عدة جوالت استطالع في محيط قاعدته العسكرية في معسكر املسطومة، قرب مدينة أريحا، غربي 
إدلب وأقام نقاط مراقبة جديدة، وتأتي هذه التطورات في أعقاب لقاء اردوغان مع بوتين في سوت�سي. 

• راصدو 	 سجل  حيث  السوري،  الشمال  في  كورونا،  بفيروس  والوفيات  اإلصابات  في  كبير  ارتفاع 
حرمون 31820 إصابة في الشمال السوري و 148 حالة وفاة، ومئات اإلصابات باملتحول »دلتا«، 
وسط ضعف استعدادات القطاع الطبي، في حين واصل النظام السوري و«اإلدارة الذاتية« سياسة 

التكتم عن حقيقة عدد اإلصابات والوفيات في مناطق سيطرتهما.
• أعلن برنامج »األغذية العالمي« التابع لـ »األمم املتحدة« تخفيض كمية املواد الغذائية في محتوى 	

سلة املساعدات اإلنسانية، في منطقة شمالي غربي سورية، بدًءا من تشرين األول/ أكتوبر املقبل. 
اإلنسانية  اإلغاثة  شاحنات  قوافل  عدد  في  ا 

ً
ملحوظ تراجًعا  حرمون  مركز  راصدي  فريق  وسجل 

األممية الداخلة إلى الشمال السوري من الحدود التركية، للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل 
دخول حوالي 400 شاحنة إغاثة، في حين كان العدد يبلغ نحو ألف شاحنة شهرًيا.

• وارتفاع 	 االقتصادية  السوري  النظام  سياسات  جّراء  من  املعيشية،  املواطنين  معاناة  تواصلت 
األسعار ونقص الخدمات، بالرغم من ثبات سعر صرف الليرة السورية.

• شهدت حركة أسواق الشمال السوري تراجًعا في الحركة التجارية، بالرغم من ثبات أسعار املواد 	
األساسية.

• ارتفاع كبير في أعداد املهاجرين وطالبي اللجوء في صفوف السوريين، خالل شهر أيلول/ سبتمبر، 	
خاصة في مناطق سيطرة النظام، بحًرا باتجاه أوروبا، وبًرا باتجاه مناطق سيطرة املعارضة السورية.

• تزايد أعداد رجال األعمال الذين يهاجرون إلى دول أخرى، بسبب الظروف غير املالئمة لالستثمار 	
واإلنتاج، وابتزاز النظام لهم.

• سجل تزايد الفت في عدد مصانع حبوب الكبتاغون واملواد املخدرة في سورية، حيث تتركز املعامل 	
املصنعة لهذه املادة في القلمون الغربي وحلب والبوكمال ودرعا.
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 تقرير الرصد لشهر أيلول/ سبتمبر 2021
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 الرصد السيا�سي:11

األمم املتحدة:

• قال األمين العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مقابلة مع وكالة »نوفوستي« الروسية، في 17 	
أيلول/ سبتمبر، إن املصالح االستراتيجية لروسيا والواليات املتحدة في ما يتعلق بسورية متطابقة، 

وعّبر عن أمله في أن يكون هناك تعاون أكثر بين البلدين.
• دعت املمثلة السامية لألمم املتحدة لشؤون نزع السالح إيزومي ناكاميتسو، في 2 أيلول/ سبتمبر، 	

سلطات النظام السوري، إلى »التعاون بشكل كامل« مع منظمة حظر األسلحة الكيمياوية لكشف 
مخزون األسلحة السامة، في وقت طالبت فيه واشنطن مجلس األمن باتخاذ إجراءات »حان وقتها«، 
سارعت  الذي  األمر  السوري،  النظام  ملعاقبة  املتحدة  األمم  ميثاق  من  السابع  الفصل  بموجب 

موسكو إلى رفضه.
• 	 350.209 أنَّ  باشيليت،  السيدة ميشيل  السامية لحقوق اإلنسان  املتحدة  أعلنت مفوضة األمم 

تلوا على خلفية الحرب في سورية، بين آذار 2011 وآذار 2021، 
ُ
أشخاص تم تحديد هويتهم أنهم ق

، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة 
ً

بينهم 26.727 امرأة و27.126 طفال
حلب، ثم ريف دمشق، ثم حمص، ثم إدلب، فحماة، وذلك في 23 أيلول/ سبتمبر، بمداخلة شفهية 

أمام مجلس حقوق اإلنسان ضمن اجتماعات الدورة الثامنة واألربعين للمجلس في جنيف.
• قالت لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بسورية: إن الحرب ضد املدنيين في سورية ما زالت 	

مستمرة، وأن الوقت غير مناسب إلعادة الالجئين إليها، وذلك خالل تقديم تقرير حول وضع حقوق 
اإلنسان في سورية إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة في جنيف.

• خفض برنامج األغذية العالمي WFP، ابتداًء من أيلول/ سبتمبر، محتويات السلة الغذائية املقدمة 	
للنازحين في كافة املناطق، ومنها مناطق شمال غرب سورية، لتصبح قيمة السعرات الحرارية للسلة 

من جديد بمقدار 309 سعرة حرارية في اليوم.

الواليات املتحدة:

• أكدت نائبة املتحدث باسم الخارجية األميركية، جيلينا بورتر، في تصريح لها في 28 أيلول/سبتمبر أن 	
اإلدارة األميركية تراجع قرار إعالن األردن استئناف الرحالت الجوية التجارية إلى سورية.

• أكد مسؤولون في البيت األبيض لوفد »مجلس سورية الديمقراطية« الذي يزور واشنطن، التزام 	
إدارة الرئيس جو بايدن بشراكتها مع »قوات سورية الديمقراطية«، وبقاء قوات بالدهم في املنطقة 

لحين القضاء النهائي على تنظيم )داعش( وفلوله، ودعم استقرار املنطقة.
• إيرانية 	 تقارير إعالمية  نقلته وكاالت إعالم روسية، صّحة  في تصريح  الدفاع األميركية،  نفت وزارة 

تحدثت عن انسحاب قوات الواليات املتحدة من بعض قواعدها العسكرية في سورية، في الوقت 
في  حدث  ما  غرار  على  سورية،  من  أميركي  انسحاب  إمكانية  عن  رائًجا  الحديث  فيه  بات  الذي 
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أفغانستان.
• اعتبرت مديرة االستخبارات الوطنية األميركية أفريل هاينز أن التهديد األكبر لبالدها، من اإلرهاب 	

بعد  وذلك  أفغانستان،  وليس  والعراق«،  وسورية  والصومال  »اليمن  مثل  دول  من  ينبع  الدولي، 
الجدل الدولي على خلفية انسحاب واشنطن املفاجئ من أفغانستان، وسيطرة طالبان على البالد.

• في سورية والعراق 	 التحالف  إن مهمة  العقيد مارتن ماروتو:  الدولي  التحالف  باسم  املتحدث  قال 
لم تتغير، وهي التعاون مع الشركاء ملحاربة التنظيم، على خلفية مخاوف األكراد في شمال وشرق 

سورية من انسحاب أميركي من سورية.
• قال مساعد وزير الخارجية األميركية بالوكالة لشؤون الشرق األدنى، جوي هود، في مقابلة خاصة 	

مع قناة »الحرة«، إن مهمة بالده في »أفغانستان اكتملت«، في حين أن الوجود العسكري األميركي في 
العراق وشمال سورية »سيبقى«.

• الدولي 	 املجتمع  أيلول   25 في  غرينفيلد،  توماس  ليندا  املتحدة  األمم  لدى  األميركية  املندوبة  دعت 
إلى ضرورة الضغط على روسيا وإيران، لحين محاسبة النظام السوري على جرائمه املرتكبة بحق 

املدنيين السوريين منذ عام 2011.
• من 	 وسورية،  العراق  في  »داعش«  ضد  األميركية  املتحدة  الواليات  بقيادة  الدولي  التحالف  ر 

ّ
حذ

تحول مخيم »الهول« الواقع بريف الحسكة الشرقي، إلى »حاضنة« للمتطرفين املساندين للتنظيم 
اإلرهابي.

االتحاد األوروبي

• بالسجن 	 اإلصالحية  املحكمة  حكم  سبتمبر،  أيلول/   9 في  فرنسية،  استئناف  محكمة  صّدقت 
قيمتها  تقّدر  باالحتيال،  ُجمعت  أصول  قضية  في  األسد(  بشار  )عم  األسد  رفعت  بحق  سنوات   4

بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.
• كشف االتحاد األوروبي عن حزمة مساعدات مالية جديدة لدعم تركيا في مواجهة أعباء الالجئين، 	

عة مع تركيا، في 18 آذار/ مارس 
ّ
ضمن مساعيها لتمديد اتفاقية الهجرة وإعادة قبول الالجئين املوق

.2016

تركيا 

• أيلول/ 	 في سوت�سي، يوم29  بوتين  الرو�سي فالديمير  نظيره  أردوغان مع  الرئيس رجب طيب  اجتمع 
سبتمبر، لبحث ملفات مشتركة خاصة تلك املتعلقة بالقضية السورية والتصعيد في إدلب، من دون 

اإلعالن عن نتائج ملموسة.
• اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن النظام السوري يشكل خطًرا على حدود بالده الجنوبية، 	

 من الرئيس الرو�سي تغيير نهجه بهذا الشأن.
ً

متأمال
• ا تعاوًنا أفضل من املجتمع الدولي 	 قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو: إن تركيا تشهد حاليًّ

للعودة اآلمنة لالجئين.
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• تعتزم جامعة غازي عنتاب التركية افتتاح مجموعة من كليات الهندسة في مناطق الشمال السوري، 	
لتدريب مهندسين سوريين يسهمون في بناء بالدهم في املستقبل.

روسيا: 

• في زيارة غير معلنة، 	 الروسية،  العاصمة  في  بوتين، بشار األسد  الرو�سي فالديمير  الرئيس  استقبل 
وقال بوتين إنه يفعل الكثير إلقامة حوار مع املعارضين السياسيين.

• في 	 اجتماعهما  خالل  أردوغان،  طيب  رجب  التركي  ونظيره  بوتين  فالديمير  الرو�سي  الرئيس  جدد 
سوت�سي، التزاماتهما باالتفاقات املبرمة السابقة حول سورية.

• قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن املبعوث الخاص للرئيس الرو�سي إلى الشرق األوسط 	
وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، استقبل وفًدا من »مجلس سورية الديمقراطية«، 
برئاسة القيادية إلهام أحمد، وسط حالة قلق تعيشها اإلدارة الذاتية »الكردية«، بعثتها أنباٌء عن 

قرب انسحاب القوات األميركي من سورية، على غرار ما حدث في أفغانستان.
• كشف وزير الخارجية الرو�سي سيرغي الفروف، في جلسة محادثات مع نظيره اإلسرائيلي يائير لبيد، 	

عن تشكيل »آلية عسكرية« لحل الخالفات بين بلديهما، إزاء الوجود اإليراني في سورية. 

إيران:

• وزير 	 نيويورك،  في  أيلول/ سبتمبر،   22 في  اللهيان،  أمير عبد  االيراني حسين  الخارجية  وزير  التقى 
تطوير  بهدف  طهران،  لزيارة  دعوة  املقداد  إلى  ووّجه  املقداد،  فيصل  السوري  النظام  خارجية 

العالقات االقتصادية وبحث القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك.
• الثوري 	 للحرس  السابق  القائد  إن  اإليراني:  الثوري  الحرس  في  القائد  رشيد  علي  غالم  اللواء  قال 

قاسم سليماني أكد، قبل ثالثة أشهر من اغتياله، في اجتماع مع قادة القوات املسلحة، أنه قام 
بتنظيم 6 جيوش خارج األرا�سي اإليرانية، بينها جيش في سورية.

• وصلت عشرات صهاريج املحروقات اإليرانية قادمة من العراق إلى محافظة دير الزور، ليصار إلى 	
نقلها إلى ميليشيا »حزب هللا« في لبنان، بعد توزيع بعضها على ميليشيا »فاطميون«.

• تزايدت محاوالت عناصر ميليشيا »حزب هللا« اللبناني لشراء األرا�سي في القلمون الغربي، وبالتحديد 	
منطقة الطفيل وعسال الورد، وهو ما يتطابق مع أنباء عن وجود هدٍف إيراني يسعى »حزب هللا« 
بوابة  تعد  التي  الطفيل  منطقة  إلى  لبنان  مع  الحدودي  املصنع  معبر  تحويل  في  ويتمثل  لتنفيذه، 

املنطقة الشيعية في لبنان على سورية.
• عقد مستشار وزير الدفاع ورئيس مجلس التعاون االقتصادي اإليراني املهندس مصطفى إثباتي، 	

التعاون  لقاءات عدة مع وزير التجارة الداخلية السوري عمرو سالم، في دمشق، لبحث عالقات 
االقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.

• بأنها 	 سورية،  مع  االقتصادية  العالقات  اإليرانية   - السورية  التجارة  غرفة  رئيس  نائب  وصف 
لسورية  االقتصادية  »الفوائد  إن   

ً
قائال ذلك،  عن  املسؤولية  السوري  الجانب   

ً
محمال »بطيئة«، 

تذهب إلى روسيا، وإلى دول أخرى«.
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الدول العربية 

• أكد األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الدول العربية لم تتوافق على عودة 	
النظام السوري إلى الجامعة العربية، في الوقت الذي تحاول فيه روسيا بشكل حثيث تمرير عودة 

النظام، إلعادة الشرعية العربية للنظام السوري.
• أعلن األردن إعادة فتح الحدود األردنية السورية   )مركز حدود جابر( ابتداًء من صباح األربعاء 29 	

أيلول/ سبتمبر.
• النظام السوري سيحصل على 	 املعدنية األردنية هالة زواتي عن أن  الطاقة والثروة  كشفت وزيرة 

الغاز والكهرباء )وليس على مردود مالي(، مقابل تسهيل مشروع استجرار الغاز املصري إلى لبنان عبر 
األرا�سي السورية.

• التقى رئيس هيئة األركان املشتركة األردني اللواء الركن »يوسف الحنيطي«، في عّمان، وزير الدفاع 	
في النظام السوري العماد »علي أيوب«، في أول زيارة من نوعها منذ اندالع الثورة. 

• التقى وزير خارجية النظام السوري فيصل املقداد، وزراء خارجية مصر وتونس، في نيويورك، على 	
هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة. وهذا أّول لقاء لوزير خارجية النظام السوري مع 

بعض نظرائه العرب.
• أكد وزير الطاقة اإلماراتي سهيل املزروعي استعداد بالده للمساهمة في إعادة إعمار سورية. وذلك 	

خالل افتتاح املنتدى العربي الخامس للمياه الذي ُعقد في دولة اإلمارات.
• أعلنت خلية اإلعالم األمني العراقية القبض على 21 شخًصا، قرب الحدود السورية، كان بحوزتهم 	

أسلحة وذخيرة، وذلك بعد تسللهم إلى األرا�سي العراقية.
• والتصدير 	 االستيراد  حظر  من  لبنان  باستثناء  بري،  نبيه  اللبناني،  النواب  مجلس  رئيس  طالب 

برئاسة  األميركي،  بالكونغرس  الخارجية  الشؤون  لجنة  من  وفٍد  مع  لقاء  خالل  وذلك  سورية،  عبر 
السيناتور كريستوفر مورفي، في بيروت.

إسرائيل

• أكد وزير خارجية إسرائيل في زيارة إلى موسكو، بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر، أن لن يكون هناك استقرار 	
في سورية، ما دامت فيها إيران، مشيًرا إلى أن برنامج إيران النووي مشكلة خطيرة في املنطقة، وأضاف 

أن إسرائيل لن تقف مكتوفة األيدي أمام تموضع إيران عند حدودها الشمالية.

النظام السوري:

• أيلول/ 	  14 الثالثاء  بوتين،  فالديمير  الرو�سي  بالرئيس  األسد  بشار  السوري  النظام  رئيس  اجتمع 
سبتمبر، في موسكو، في زيارة لم يعلن عنها مسبًقا، ولم يرشح عن تفاصيل االجتماع أي نتائج، وبرز 
د فيه أن القوات األجنبية التي يجري نشرها في سورية دون قرار من األمم 

ّ
في اللقاء تصريح لبوتين، أك

املتحدة هي عائق أمام توحيد البالد.
• من 	 لوفد  زيارة  أن  السوري،  النظام  في  الجنائي  األمن  إدارة  مدير  جمعة،  حسين  العميد  كشف 
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األمانة العامة لإلنتربول الدولي لدمشق ستتم في الشهر القادم، مؤكًدا أن من أهم ميزات رفع حظر 
الخدمات عن مكتب دمشق أنه أصبح بإمكان املكتب تقديم خدمات اإلنتربول ملؤسسات الدولة 
السورية األخرى، مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة واملعابر الحدودية، فيما يتعلق بموضوع 

تهريب السيارات وقاعدة بصمات املطلوبين في العالم وغيرها.
• طالب وزير خارجية النظام السوري فيصل املقداد، تركيا بسحب قواتها فوًرا من أرا�سي محافظات 	

سورية الشمالية، معتبًرا أن السبب الرئي�سي للتصعيد األخير في محافظة إدلب هو »الوجود التركي 
والدعم الذي تقدمه أنقرة للجماعات املسلحة على األرض«.

• واألسواق 	 األوراق  هيئة  في  املفوضين  مجلس  أن  السوري  للنظام  موالية  إعالمية  مصادر  كشفت 
املالية، لدى النظام السوري، أصدر قرارات فرض عقوبات على 6 من الشركات لتأخرها في تقديم 

البيانات املالية.
•  عن زبيدة شموط، رئيس أطباء التخدير في نقابة أطباء 	

ً
أفادت صحيفة تابعة للنظام السوري، نقال

من  الجدد  الخريجين  جميع  هجرة  مع  الثالثين،  سن  تحت  فقط  تخدير  أطباء   4 بوجود  سورية، 
مناطق سيطرة النظام.

• إلى دول أخرى 	 النظام السوري هجرة عدد كبير من الصناعيين السوريين،  تشهد مناطق سيطرة 
عديدة، بسبب فقدان الحد األدنى ملناخ االستثمار املناسب، ونقص مختلف مستلزمات اإلنتاج، 
وخاصة الطاقة والنقد األجنبي وتضييق مزارة املالية بمالحقتهم بضرائب باهظة، إضافة إلى ضيق 

السوق السورية، بسبب الفقر الواسع وصعوبة التصدير.
• افتتاح أشخاص 	 النظام، حيث سجل راصدو حرمون  تزايدت هجرة الشباب من مناطق سيطرة 

مقّربين من النظام السوري مكاتب لتأمين تأشيرات دخول إلى عدة بلدان، منها مصر، وتشهد هذه 
املكاتب تزاحم املئات من الشبان على السفر، كما تتزايد رحالت الهجرة غير الشرعية عبر البحر، 

بوساطة مكاتب افتتحها مقربون من آل األسد في الالذقية وطرطوس.

املعارضة السورية:

• على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة، التقى النائب األول ملساعد وزير الخارجية، 	
املعارضة  من  وفًدا  نيويورك،  في  غولدريتش،  إيثان  الخارجية،  وزير  مساعد  ونائب  هود،  جوي 
السورية ضّم رئيس “االئتالف الوطني السوري”، سالم املسلط، ورئيس هيئة التفاوض السورية، 
الهيئة السياسية  العبدة، ونائبي رئيس االئتالف، ربا حبوش، وعبد األحد اسطيفو، وعضو  أنس 

لالئتالف ورئيس مكتب العالقات الخارجية بهيئة التفاوض، بدر جاموس.
• طالب رئيس االئتالف السوري، سالم املسلط، الواليات املتحدة بمزيد من التصعيد ضد النظام 	

السوري، إلجباره على االنتقال السيا�سي.
• الوزراء 	 مجلس  رئيس  نائب  األميركية،  املتحدة  الواليات  إلى  السوري  الوطني  االئتالف  وفد  التقى 

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والوفد املرافق له، على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة لألمم املتحدة، وبحث الطرفان مستجدات األوضاع امليدانية والعملية السياسية 

في سورية.
• وفود 	 مع  مكثفة  لقاءات  السورية،  التفاوض  وهيئة  السوري  الوطني  لالئتالف  مشترك  وفد  عقد 
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دول عربية وأجنبية، في الواليات املتحدة األميركية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم 
املتحدة، لبحث مستجدات امللف السوري وتطورات الوضع هناك.

• التي نظمتها في مدينة 	 لـ »املجلس الوطني الكردي«: إن االحتجاجات السلمية  العامة  قالت األمانة 
»أسايش«  ميليشيا  أمن  عناصر  قبل  من  لالعتداءات  تعرضت  سورية،  شرقي  شمال  القامشلي، 
لـ »قوات سورية ديمقراطية«، وشهدت ممارسات تحد من حريات املشاركين بالتعبير عن  التابعة 

آرائهم لقضايا تتعلق بلقمة عيشهم.
• األهالي 	 مطالب  الذاتية«  »اإلدارة  تجاهل  له،  بيان  في  سورية«،  في  الكردي  الوطني  »املجلس  أدان 

عن  وكشف  املنطقة،  في  املحروقات  أسعار  لرفع  معلن«  »غير  قرار  بإلغاء  وطالب  بها،  واالستهتار 
»جشع الذين يتخذون اإلدارة غطاء لالحتكار والتحكم بقوت الناس ومصيرهم«.

• إنها شددت جهودها أخيًرا بهدف فرض إجراءات 	 قالت »الحكومة السورية املؤقتة«، في بيان لها، 
القرارات  من  مجموعة  بفرض  اإلنساني،  الدولي  للقانون  الوطني«،  »الجيش  المتثال  صارمة 
الجهة  إنها  حيث  اإلنسان،  وحقوق  االنتهاكات  توثيق  إدارة  مع  بالتعاون  التنفيذ،  قيد  والضوابط 

املسؤولة عن التنسيق بالقضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان في الحكومة السورية املؤقتة.
• من 	 إدريس  سليم  اللواء  استقالة  مصطفى،  الرحمن  عبد  املؤقتة  السورية  الحكومة  رئيس  قبل 

منصبه وزيًرا للدفاع ورئيًسا ألركان الجيش الوطني السوري.
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 الرصد العسكري واألمني21

الواليات املتحدة: 

• أعلنت الواليات املتحدة األميركية مسؤوليتها عن غارة جوية بالقرب من إدلب، 20 أيلول/ سبتمبر، 	
استهدفت »سليم أبو أحمد« القيادي في تنظيم »القاعدة«.

• نفذت قوة من التحالف الدولي، في قرية الجاسمي بريف دير الزور الشمالي، عملية إنزال جوي، 	
داهمت خاللها ما تعرف بـ »منازل السلوم« في حي الحاوي.

روسيا

• في 	 ملناطق  واملدفعية  بالطيران  اليومي  قصفها  السوري  النظام  وجيش  الروسية  القوات  واصلت 
محافظة إدلب وأرياف حلب وحماة والالذقية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين ونزوح عشرات 

األسر من قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
• في تطور جديد، استهدفت الطائرات الروسية محيط مدينة عفرين عدة مرات، خالل شهر أيلول/ 	

سبتمبر، ما أدى إلى مقتل عدد من مقاتلي »الجبهة السورية للتحرير« التي تدعمها تركيا.
• 	 ZALA الروسية االستطالعية بدون طيار  للطائرة  كشفت وسائل إعالم روسية عن إجراء اختبار 

16E5G-421، في سماء محافظة إدلب، ونشرت صوًرا لعمليات رصد دقيقة فوق القواعد العسكرية 
التركية، وسيارات عسكرية للفصائل املرابطة على خطوط التماس في جبل الزاوية.

• أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل عسكري في قواتها بسورية، على إثر تفجير استهدف عربة مدرعة 	
في محافظة حمص.

إيران وميليشياتها:

• “سيد 	 كتائب  مليليشيا  تابعة  ذخيرة  وآليات  مواقع  سبتمبر،  أيلول/   14 في  مجهول،  طيران  قصف 
 4 الشهداء”، قرب كراج اآلليات في قرية الهري على أطراف مدينة البوكمال، ما أسفر عن مقتل 

عناصر من امليليشيا التابعة للحرس الثوري اإليراني.
• على 	 بالهجوم  »إسرائيل«  العراق،  في  الحق«  أهل  »عصائب  ميليشيا  زعيم  الخزعلي«  »قيس  اتهم 

نقاط تابعة مليليشيا »الحشد الشعبي« في مدينة القائم على الشريط الحدودي بين العراق وسورية، 
وانتقد السكوت الرسمي العراقي تجاه هذه الهجمات.

• مليليشيا 	 جديدا  قائًدا  حسين«  »حاج  امللقب  اإليراني  القيادي  اإليراني،  الثوري”  »الحرس  عّين 
“لواء فاطميون”، في مدينة دير الزور وريفها، و«لواء فاطميون« ميليشيا مكونة من مرتزقة أفغان 

مجندين من قبل إيران.
• أسلحة وذخائر من 	 إلى  اإلفغانية عشرات من عناصرها، إضافة  »لواء فاطميون«  ميليشيا  نقلت 
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مستودعات لها في محافظة حلب، إلى مقراتها في مدينة دير الزور، مستخدمة وسائط نقل تابعة 
لشركة النقل الداخلي التابعة للنظام السوري.

تركيا:

• إلى الحدود مع سورية، بعد ساعات من 	 التركي، خلو�سي آكار، مع قادة آخرين  وصل وزير الدفاع 
مقتل جنديين تركيين في انفجار عبوة ناسفة في محافظة إدلب.

• تل ضابط تركي وأصيب آخرون، في قصف استهدف قاعدة تركية في محيط مدينة الباب شرقي 	
ُ
ق

حلب، قالت أنقرة إن مصدره »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(.
• أثناء 	 في  األتراك،  الحدود  حرس  قبل  من  شديد  لضرب  تعرضهما  إثر  على  سوريةن  شابان  توفي 

محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، شمال منطقة سلوك في ريف الرقة الشمالي.
• أعلنت تركيا استهداف عضو اللجنة املركزية في حزب العمال الكردستاني، إنجين قراصالن، بطائرة 	

مسيرة وسط مدينة القامشلي.

إسرائيل:

• قصفت طائرات إسرائيلية مواقع لجيش النظام السوري وميليشياته، في جمرايا في ريف دمشق، في 	
3 أيلول/ سبتمبر، موقعة عدًدا من القتلى واملصابين، وأفاد جيش االحتالل بسقوط صاروخ دفاع 

جوي من األرا�سي السورية، في البحر املتوسط، خالل عملية التصدي للغارات اإلسرائيلية.
• خالل 	 السورية،  األرا�سي  في  إسرائيلية،  مسيرة  استطالع  طائرة  سقوط  اإلسرائيلي  الجيش  أعلن 

عملية وصفها بـ »الروتينية«.

النظام السوري:

• النظام السوري والقوات الروسية حشودها وقصفها ملناطق في إدلب وريف حماة 	 واصلت قوات 
وريف الالذقية، في تصعيد متواصل منذ أكثر من شهرين.

• نشرت قوات النظام في ريف حمص عدًدا من الدوريات والحواجز »الطيارة«، واعتقلت في محيط 	
مدينة تلبيسة ثمانية شبان، من دون معرفة أسباب االعتقال.

• نفذ عناصر من األفرع األمنية، األربعاء 8 أيلول/ سبتمبر، حملة اعتقاالت شملت عدًدا من التجار 	
في مدينة حلب شمالي سورية، بعد إغالق بعضهم معاملهم ومصانعهم.

• في 	 الفت،  نحو  على  والقنابل،  النارية  األسلحة  باستخدام  والقتل  بالعنف  السلب  جرائم  تزايدت 
مناطق سيطرة النظام السوري، كان من أبرزها تفجير شخص قنبلة بقريبه املحامي »ملهم محمد«، 
على باب القصر العدلي في طرطوس، بسبب خالفات عائلية بينهما، ما أدى إلى وفاة املحامي وإصابة 

ملقي القنبلة وعدد من األشخاص، منهم ضباط من الشرطة.
• تل سبعة جنود من قوات النظام السوري، وُجرح ثالثة آخرون، بعد تعرضهم لهجوم من مسلحين 	

ُ
ق

مجهولين في وادي اليرموك في ريف درعا الغربي.
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• أبرمتها مع 	 التي  اتفاقيات »التسوية«  أرياف محافظة درعا، بعد  في  انتشارها  واصلت قوات األسد 
اللجان املركزية املمثلة عن األهالي في محافظة درعا.

• تل شخص وُجرح تسعة آخرون، في حريق نشب في فندق »لؤلؤة الشرق«، في ضاحية السيدة زينب 	
ُ
ق

جنوب دمشق.
• اعتقلت 	 الحكومي، حيث  لألداء  املنتقدة  للتضييق على األصوات  النظام حملتها  واصلت سلطات 

األجهزة األمنية عدًدا من املغّردين والصحفيين، عرف منهم وحيد يزبك )مراسل إذاعة املدينة( في 
حمص، ويونس سليمان، بسبب منشورات له على موقع )فيسبوك(.

أوضاع درعا األمنية:

• بعد أكثر من شهرين من التصعيد والحصار والقصف في درعا، توّصل ممثلون عن أهالي املدينة إلى 	
اتفاق تسوية مع النظام السوري، برعاية روسية، جرى تنفيذه في األول من شهر أيلول/ سبتمبر 
والسماح  الخفيف،  السالح  وتسليم  أوضاع  تسوية  أمنًيا  املطلوبين  عشرات  بدأ  حيث   ،2021
أبريل من  في نيسان/  التسوية  تنتهي مدة هذه  البلد، على أن  بالخروج من درعا  التسوية  لراف�سي 

العام القادم.
• وينّص االتفاق على تسليم املتخلفين عن الخدمة العسكرية في جيش النظام أنفسهم، على أن يجري 	

العمل على إلحاقهم باللواء الثامن في )الفيلق الخامس( التابع لروسيا. ونّص االتفاق أيًضا على نشر 
9 حواجز تابعة للنظام، أربع نقاط منها داخل درعا البلد، وخمس نقاط في محيطها، على أن يكون 
15 و20 عنصًرا، وأن تكون مهمة الحواجز حفظ األمن فقط،  عدد العناصر، في كل حاجز، بين 
وليس االعتقال أو تنفيذ مداهمات، وستقتصر عملية التفتيش على الهويات فقط، أي لن يكون 
هناك تفتيش للمنازل أو املباني. وبحسب االتفاق، فلن ُيسمح بالسالح الظاهر في املنطقة، ونّص 
االتفاق أيًضا على منع إبراز مظاهر مؤيدة للثورة السورية، من أعالم وشعارات وكتابات وتظاهرات.

• وتواصلت خالل شهر أيلول جهود روسيا لعقد تسويات في مناطق ريف درعا الغربي على غرار اتفاق 	
تسوية درعا البلد، حيث جرت عملية “تسوية أوضاع” املطلوبين للنظام السوري في بلدات مزيريب 
وطفس، وما تزال املفاوضات متواصلة لتطبيق ذات الشروط على اتفاقيات لبدات جاسم والنعيمة.

محافظة السويداء:

• قطع مئات من مقاتلي »حركة رجال الكرامة« ذات التوجه املعارض للنظام، الطرقات املؤدية إلى 	
الحركة  من  أفراد  بين  خالفات  إثر  على  السويداء،  مدينة  في  للنظام  التابع  العسكري  األمن  فرع 

ومجموعة راجي فلحوط، التابع مليليشيا األمن العسكري.
• تواصل الفلتان األمني في محافظة السويداء التي شهدت خالل أيلول/ سبتمبر اشتباكات وعمليات 	

خطف بين فصائل محلية مسلحة ومجموعات تعتبرها الفصائل املحلية موالية للنظام، وقد أدت 
حوادث القتل املتواصلة في املحافظة إلى سقوط 8 أشخاص، منهم 7 مدنيين، بينهم امرأتان، إضافة 

إلى مقتل عنصر من الفصائل املسلحة.
• بين مقاتلين من ميليشيات محلية 	 ا مسلًحا 

ً
أيلول/ سبتمبر، اشتباك  12 في  القريا،  وشهدت مدينة 
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اللواء  حزب  ميليشيا  بين  متبادلة  خطف  عمليات  خلفية  على  العسكري،  األمن  من  وعناصر 
السوري، ومجموعة تابعة لشعبة املخابرات العسكرية في القريا، من دون تسجيل إصابات بشرية.

الفصائل الجهادية:

• ميدانًيا 	 قائًدا  العظيم«  عبد  »الحج  امللقب  بتعيين  الزور  دير  في  خاصة  إعالمية  مصادر  أفادت 
لتنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« في دير الزور، بهدف تفعيل وتنسيق عمليات التنظيم في املنطقة 
واسعة  اعتقال  عمليات  جراء  من  األخيرة،  اآلونة  في  فيها،  )داعش(  لعمليات  تراجًعا  شهدت  التي 

نفذتها قوات التحالف الدولي، بدعم من »قوات سورية الديمقراطية«.
• تل عدٌد من عناصر قوات النظام السوري، في اشتباكات وهجمات شّنها تنظيم الدولة اإلسالمية 	

ُ
ق

»داعش«، في مناطق متفرقة من البادية السورية.
• أعلن تنظيم »الدولة اإلسالمية« مسؤوليته عن تفجير خط الغاز، بالقرب من دمشق بين محطتي 	

)تشرين الحرارية( و)دير علي( وبرجي كهرباء يتبعان ملحطة )دير علي(، وأدى ذلك إلى انقطاع التيار 
الكهربائي عن كامل املنطقة الجنوبية.

•  من ميليشيا »لواء القدس الفلسطيني« املدعوم من روسيا، في كمين نفذه تنظيم 	
ً

11 مقاتال تل 
ُ
ق

»الدولة اإلسالمية« في البادية السورية شرق حمص.
• تل القائد البارز في تنظيم القاعدة »سليم أبو أحمد«، في غارة جوية من طائرة مسّيرة، في منطقة 	

ُ
ق

إدلب استهدفت سيارته على طريق )بنش(.

اإلدارة الذاتية – )قسد(

• أعلن املجلس الوطني الكردي في سورية اختطاف »نشأت ظاظا« أحد كوادر املجلس، على يد مسلحي 	
في  إلى سورية. كما أعلن املجلس تعرض مكتبه  أثناء دخوله  في   )PYD( الديمقراطي  حزب االتحاد 

.)PYD( حي حزب االتحاد الديمقراطي
ّ
مدينة الدرباسية لهجوم مسلح من مسل

• انفجرت عبوة ناسفة بسيارة رئيس املجلس املحلي السابق في  تل رفعت »محمود حسين عليطو« ما 	
أدى إلى إصابته.

• وحركة 	  ،)PYD( الديمقراطي  االتحاد  لحزب  التابعة  الثورية«  »الشبيبة  من  مجموعة  هاجمت 
القامشلي احتجاًجا على رفع  في مدينة  بالع�سي والحجارة، تظاهرة خرجت  الديمقراطي،  املجتمع 

أسعار املحروقات في مناطق »اإلدارة الذاتية«، واعتدت على اإلعالميين واملتظاهرين بالضرب.
• إلى 	 الصناعة،  سجن  من  العراقيين،  )داعش(  عناصر  من  الثالثة  الدفعة  )قسد(  ميليشيا  نقلت 

معتقالت أمنية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.
• قال الناطق باسم »وحدات حماية الشعب«، نوري محمود، إن قواتهم العسكرية و)اإلدارة الذاتية 	

لشمال وشرق سورية(، مستعدة إلقامة أفضل العالقات مع األطراف السياسية والقوى الدولية 
واإلقليمية كافة، بما فيها تركيا.

• أثارت تصريحات آلدار خليل، عضو الرئاسة املشتركة في حزب االتحاد الديمقراطي )PYD(، ردود 	
بـ  عفرين  منطقة  إلى  العائدين  النازحين  وصفه  بعد  األكراد،  الناشطين  قبل  من  غاضبة  أفعال 

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2021/09/30/%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86
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»املرتزقة السياسيين لدى تركيا«.
• املواليد 	 سبتمبر،  أيلول/   4 في  لها  بقرار  سورية،  وشرق  شمال  مناطق  في  الذاتية  اإلدارة  حددت 

املطلوبين للتجنيد في صفوف »قوات سورية الديمقراطية/ قسد« والشرطة واالستخبارات التابعة 
لها، فيما أعفت فئة عمرية من املواليد دون عام 1998، من خدمة »واجب الدفاع الذاتي«.

فصائل الجيش الوطني املعارض في الشمال السوري:

• السورية 	 »الجبهة  وتشكيل  كامل،  بشكل  اندماَجها  السوري  الوطني  الجيش  في  فصائل  أعلنت 
للتحرير«، وهي فصائل: وهي: فرقة املعتصم، فرقة الحمزة، الفرقة 20، لواء صقور الشمال، فرقة 
ثائرون«، وهي  السلطان سليمان شاه، كما أعلنت فصائل أخرى االندماج ضمن تشكيل »حركة 
فصائل: فرقة السلطان مراد، وفيلق الشام - قطاع الشمال، وثوار الشام، وفرقة املنتصر باهلل، 

باإلضافة إلى الفرقة األولى، بمكوناتها لواء الشمال والفرقة التاسعة واللواء 112.
• دارت اشتباكات في أطراف مدينة عفرين، بين فرقة الحمزة ومجموعة عسكرية تابعة لقيادي سابق 	

في فرقة الحمزة نفسها.
• شهدت مدينة إعزاز اشتباكات بين مسلحين من عشيرة »املوالي«، وفصيل الجبهة الشامية، من دون 	

تسجيل إصابات.
• صيب آخرون، في انفجارات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة، في كل من 	

ُ
تل عدد من املدنيين وأ

ُ
ق

األتارب وإعزاز وجرابلس والباب وعفرين، في حلب.
• قال مصدر إعالمي من مخيمات كفرلوسين في شمال إدلب إّن الجهاز األمني التابع لـ »تحرير الشام« 	

اعتقل الشقيقين )محمد وبشار الشيخ( من دون معرفة أسباب االعتقال.
• عليها »قوات سورية 	 تسيطر  التي  املناطق  استهدفت عمليات قصف مدفعي وصاروخي، مصدرها 

الديمقراطية« وقوات النظام في ريف حلب، خالل شهر أيلول/ سبتمبر، مناطق عدة في ريف حلب 
أبرزها بيش جرن وصاب ويران وقرية الشيخ ناصر، قرب مدينة الباب.

• أعلن جهاز مكافحة املخدرات في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي إلقاء القبض على 3 أشخاص 	
بحوزتهم 80 ألف حبة مخدر. 

• قال تقرير للشبكة السورية لحقوق اإلنسان إن الشاب »أحمد حسين سطوف«، وعمره 30 عاًما، 	
تل تحت التعذيب في سجون جماعة »هيئة تحرير الشام« املصنفة على قوائم اإلرهاب الغربية، 

ُ
ق

بعد اعتقاله ملدة سبعة أشهر بتهمة االنتماء إلى »قوات سورية الديمقراطية«.
• 	 ،»)PKK( لحزب  التابعة  »اإلرهابية  بـ  وصفها  خلية  على  القبض  السوري«  الوطني  »الجيش  ألقى 

»قوات  سيطرة  مناطق  إلى  الوطني«،  »الجيش  نفوذ  مناطق  من  والصواريخ  األسلحة  تهريب  بتهمة 
سورية الديمقراطية« )قسد(.

• اإلسالمية«، 	 »الدولة  لتنظيم  تابعة  خلية  على  القبض  )عزم(  املوحدة«  العمليات  “غرفة  أعلنت 
وصفتها بأنها »إحدى أخطر الخاليا اإلرهابية لتنظيم داعش«، في مناطق شمال غربي سورية. وقالت 

إن »الخلية نفذت أكثر من 30 عملية اغتيال وتفجير في ريف حلب الشمالي«.
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مؤشر التطورات العسكرية

مؤشر األحداث األمنية

• واأللغام 	 املفخخة  السيارات  وانفجارات  النار  وإطالق  بأنواعه  القصف  األمنية  األحداث  تشمل 
األرضية وعمليات االغتيال واالعتقال.
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• ا أمنًيا، خالل شهر الرصد الحالي.	
ً
عادت إدلب لتتصدر مؤشر األحداث األمنية بتسجيل )193( حدث

• هناك انخفاض واضح لوتيرة األحداث األمنية املسجلة في محافظة درعا في الجنوب السوري. 	
• تحافظ حلب على مستوى شبه ثابت، من عدد األحداث األمنية التي يتم تسجيلها في الشهر الواحد.	
• هناك ارتفاع واضح بوتيرة األحداث األمنية املسجلة، في املناطق الشمالية والشمالية الشرقية من 	

سورية، 
• ما زالت مناطق الوسط والساحل السوري تسجل مستوى منخفًضا )ضمن املناطق الخضراء على 	

املؤشر( من األحداث األمنية، للشهر الرابع على التوالي.

• ، بنسبة تتجاوز %45 من إجمالي األحداث 	
ً

ما زال القصف املدفعي هو أكثر األحداث األمنية تسجيال
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ضمن الشهر، علًما أن %80 من هذا القصف يتركز في محافظات إدلب وحلب وحماة.
• مقارنة 	 سبتمبر،  أيلول/  شهر  خالل  املسجلة  التظاهرات  بأعداد   94% بنسبة  انخفاض  يالحظ 

بالشهر املا�سي.
• لوحظ ارتفاع بوتيرة إطالق النار في مجمل أنحاء سورية، مقارنة بالشهر املا�سي بنسبة 32.5 % 	

• النظام وفصائل 	 في مناطق سيطرة   
ً

يالحظ أن القصف املدفعي هو الحدث األمني األكثر تسجيال
األمنية  األحداث  أكثر  هي  االعتقاالت  تعد  بينما  الحالي،  الرصد  شهر  خالل  املسلحة،  املعارضة 
تقريًبا من إجمالي حاالت   70% بنسبة  أي  اعتقال،  54 حالة  بـ  في مناطق سيطرة )قسد(   

ً
تسجيال

ة في مجمل أرجاء سورية لشهر أيلول/ سبتمبر 2021.
ّ
االعتقال املسجل

• مناطق 	 في  الحالي،  الرصد  شهر  خالل  املسجلة  النار  إطالق  حاالت  بعدد  نسبي  انخفاض  يالحظ 
سيطرة فصائل املعارضة املسلحة، بإجمالي 13 حالة، مقارنة بـ 46 و45 حالة إطالق نار مسجلة في 

مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة )قسد( على التوالي. 
• تم 	 الجوي، حيث  القصف   ألحداث 

ً
األكثر عرضة املسلحة  املعارضة  فصائل  مناطق سيطرة  تعّد 

تسجيل 49 حالة قصف جوي، خالل شهر أيلول/ سبتمبر 2021، أي نسبة %70 تقريًبا من مجمل 
أحداث القصف الجوي في سورية.
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• شهر 	 خالل  رصدها  تم  التي  األمنية  األحداث  عن  املسؤولين  قائمة  تتصّدر  النظام  قوات  زالت  ما 
أيلول/ سبتمبر 2021، ولوحظ ارتفاع بنسبة %31 بعدد األحداث املسؤولة عنها فصائل املعارضة 

 بالشهر املا�سي.
ً
املسلحة خالل شهر الرصد الحالي، مقارنة

• يالحظ ارتفاع بنسبة تفوق الضعف، في األحداث األمنية، خالل شهر الرصد الحالي، املسؤولة عنها 	
جهات مجهولة.
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• الحالي، مقارنة 	 الرصد  في إجمالي األحداث األمنية املسجلة خالل شهر   16% ارتفاع بنسبة  هناك 
بالشهر املا�سي.

• هناك ارتفاع واضح في عدد املواقع املدنية املستهدفة خالل شهر الرصد الحالي 308 مباني، مقارنة 	
بـ 118 موقًعا مدنًيا اسُتهدفت خالل الشهر املا�سي.

• هناك تراجع ملحوظ في أعداد املواقع العسكرية املستهدفة في محافظة درعا، حيث تم تسجيل 15 	
املا�سي،  115 موقًعا الشهر  بـ  الحالي، مقارنة  ا ملواقع عسكرية فقط، خالل شهر الرصد 

ً
استهداف

بالتزامن مع ارتفاع بسيط في أعداد املواقع املدنية املستهدفة في درعا، بنسبة %10 تقريًبا.
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• يالحظ ارتفاع واضح في عدد املواقع املستهدفة من قبل قوات النظام في مجمل أنحاء سورية، بنسبة 	
تفوق %200، مقارنة بالشهر املا�سي. 

• يوجد ارتفاع واضح في نسبة استهداف فصائل املعارضة املسلحة ملواقع مدنّية خالل شهر الرصد 	
الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي.
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• ما زال خط توّجه أعداد األحداث األمنية خالل الشهر الواحد يشير إلى االرتفاع بنسب واضحة، 	
من شهر إلى آخر، علًما أن شهر آب/ أغسطس 2021 سّجل انخفاًضا بنسبة %10 تقريًبا في إجمالي 

األحداث األمنية، بالنسبة للشهر املا�سي، وارتفاًعا بنسبة %16 خالل شهر أيلول/ سبتمبر.

• سّجل املرصد ارتفاع نسبة املواقع املستهدفة بشكل عام في مجمل أرجاء سورية، خالل شهر أيلول/ 	
2021، مقارنة بالشهر املا�سي، حيث عادت النسب إلى ما كانت عليه بشهر تموز/ يوليو  سبتمبر 
أيلول/  شهر  خالل  املستهدفة،  املدنية  املواقع  ونسبة  أعداد  في  ارتفاًعا  هناك  أن  ولوحظ  تقريًبا. 

سبتمبر.
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• فصائل 	 سيطرة  مناطق  في  تقع  املستهدفة  املدنية  املواقع  إجمالي  من   65% من  أكثر  أن  يالحظ 
املعارضة املسلحة، علًما أن نسبة املواقع املدنية للمواقع العسكرية املستهدفة في هذه املناطق ال 

تتجاوز 17%.

الضحايا واالنتهاكات:

• ، منهم 71 مدنًيا، في شهر أيلول/ سبتمبر، بينهم 	
ً
سجل مرصد حرمون مقتل ما ال يقّل عن 77 سورّيا

، 6 سيدات، و4 ضحايا تحت التعذيب.
ً

20 طفال
• وتسببت جهات مجهولة في قتل العدد األكبر من الضحايا، حيث بلغ عددهم 32 ضحية، 19 منهم 	

 وسيدتان، في حين ق�سى ما تبقى منهم 
ً

بانفجار مخلفات املعارك من قذائف وألغام، بينهم 11 طفال
بحوادث خطف وإطالق نار، ولم يستطع فريق التوثيق تحديد الجهة املتسببة بذلك.

• الروسية على ريفي إدلب وحلب، وقتلت 	 للقوات  في قصف  بينهم طفالن،  11 شخًصا،  كما ق�سى 
و5  التعذيب،  تحت  ومعتقل  واحدة  وسيدة  أطفال   3 بينهم  مدنيين،   10 السوري  النظام  قوات 

مدنيين بينهم سيدتان وطفل، في قصف مشترك لقوات األسد وروسيا على مدينة إدلب.
• 8 مدنيين، بينهم طفل ومعتقل تحت التعذيب، كما 	 وقتلت ميليشيا “قوات سورية الديمقراطية” 

تسببت قوات التحالف الدولي وميليشيا “قسد”، خالل عمليات اإلنزال الجوي في ريف دير الزور، 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

28

في مقتل 3 مدنيين.
• وقتل 3 مدنيين بأيدي حرس الحدود التركي، و3 مدنيين بأيدي »هيئة تحرير الشام«، بينهم طفلة 	

ومعتقل تحت التعذيب، باإلضافة إلى مدنَيين اثنين، أحدهما تحت التعذيب بأيدي الجيش الوطني 
السوري، وطفل وسيدة برصاص مسلحين، وقتيل ق�سى بأيدي تنظيم الدولة اإلسالمية “داعش”.

مؤشر الضحايا
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• يالحظ صعود محافظة دير الزور على مؤشر الضحايا من املدنيين، لشهر أيلول/ سبتمبر 2021، 	
بحيث إنها املحافظة الوحيدة ضمن املؤشر األحمر للضحايا لشهر الرصد هذا.

• يالحظ انخفاض واضح في أعداد الضحايا الذين قضوا في محافظة درعا، خالل شهر الرصد الحالي، 	
بنسبة انخفاض %70 تقريًبا، مقارنة بالشهر املا�سي الذي تم تسجيل 29 ضحية في درعا فيه.

• يالحظ انخفاض بنسبة تفوق %65 في عدد الضحايا الذين سجلوا في محافظتي حماة والرقة خالل 	
شهر الرصد الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي.

• هناك انخفاض ملحوظ في أعداد الضحايا الذين قضوا بالقصف املدفعي )9( خالل شهر الرصد 	
الحالي، حيث إن العدد كان 21 ضحية في الشهر املا�سي، أي تم تسجيل انخفاض بنسبة 57%.
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• 2021، مقارنة 	 أيلول/ سبتمبر  الفئات، ضمن شهر  في نسب توزع الضحايا حسب  ُيذكر  تغيير  ال 
بتقرير الرصد املا�سي.

• أغسطس 	 آب/  بشهر  مقارنة  النصف،  من  أقل  إلى  األطفال  من  الضحايا  عدد  انخفاض  يالحظ 
املا�سي.
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• يوجد انخفاض بأعداد الضحايا من املدنيين في مجمل أنحاء سورية، بنسبة 37 % مقارنة بالشهرين 	
املاضيين، وبنسبة 42 % مقارنة بشهر حزيران/ يونيو من عام 2021. 
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 رصد اقتصادي ومعي�سي1.

األوضاع املعيشية ملناطق سيطرة الجيش الوطني املدعوم من تركيا:

• سجل راصدو حرمون ارتفاعا كبيرا في عدد اإلصابات والوفيات بفيروس كورونا، في مناطق الشمال 	
في  إصابة   19174 منها  إصابة   31820 حرمون  راصدو  سجل  حيث  النازحين،  ومخيمات  السوري 
القطاع  انهيار  عن  تحذيرات  وسط  »دلتا«،  باملتحول  اإلصابات  ومئات  وفاة،  حالة  و148  إدلب، 
والنقاط  املستشفيات  في  لألسرة  التام  واإلشغال  األكسجين  أسطوانات  في  حاد  ونقص  الطبي، 

الطبية.
• أعلن برنامج »األغذية العالمي« التابع لـ »األمم املتحدة« تخفيض كمية املواد الغذائية، في محتوى 	

سلة املساعدات اإلنسانية، في منطقة شمالي غربي سورية، بدًءا من تشرين األول/ أكتوبر املقبل.
• ا في عدد قوافل شاحنات اإلغاثة اإلنسانية األممية 	

ً
سجل فريق راصدي مركز حرمون تراجًعا ملحوظ

التوالي، حيث سجل دخول  الثاني على  للشهر  التركية،  الحدود  الشمال السوري من  إلى  الداخلة 
حوالي 400 شاحنة إغاثة، في حين كان العدد يبلغ نحو ألف شاحنة شهرًيا.

• لصالح 	 األورام،  وجراحة  العامة  للجراحة  الطبية  القافلة  تنفيذ  القطري  األحمر  الهالل  واصل 
النازحين العراقيين والالجئين السوريين، في مستشفى رزكاري التعليمي، في محافظة أربيل بالعراق، 

• واصلت منظمة الهالل األحمر الكويتية حملة غسيل الكلى وتوزيع الرغيف على الالجئين السوريين 	
في لبنان.

• أعلنت هيئة اإلغاثة التركية  İHHاستمرار حمالتها لتوزيع الخبز في مدن الشمال السوري، عفرين 	
وإعزاز والباب وجرابلس وتل أبيض ورأس العين وإدلب.

• القطاع 	 انهيار  بقرب  فيه  أنذرت  بياًنا،  سورية  غربي  شمال  في  عاملة  إنسانية  منظمات  أصدرت 
الصحي بسبب جائحة كورونا، وطالبت بفرض إجراءات وقائية.

• أخمدت فرق اإلطفاء في الدفاع املدني السوري، في 14 أيلول/ سبتمبر، عدًدا من الحرائق في مخيمات 	
للنازحين ومناطق الحراجية بقرية كوران بناحية جنديرس شمالي حلب، وقد التهمت النيران عشرات 

األشجار الحراجية بمساحات تقدر بـ 20 هكتاًرا.
• الهوى 	 باب  »مدينة  لبناء  مشروع  إطالق  الشام«  تحرير  »هيئة  لـ  التابعة  اإلنقاذ«  »حكومة  أعلنت 

الصناعية«، قرب الحدود مع تركيا، على مساحة 5 هكتارات، مقسمة إلى 258 مقسًما حالًيا وقابلة 
للزيادة، تراوح مساحة املقسم الواحد بين 600 و2000 متر مربع، وبينها طرقات يراوح عرضها بين 

14 و20 متًرا، وبطول شبكة طرقية معبدة يقدر بـ 8 كم.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

33

رصد األوضاع املعيشية في مناطق النظام

• ما زالت مستويات الرواتب واألجور الشهرية للعاملين في الدولة السورية متدنية، وال تكفي لتأمين 	
الحاجات األساسية املعيشية لألسرة السورية، حيث يبلغ راتب املوظف من خريجي الجامعات 79 

ألًفا و875 ليرة سورية، وهو ما يعادل أقّل من 23 دوالًرا أميركًيا في الشهر.
• بلغت أسعار الخضار والفواكه في معظم األسواق السورية مستويات مرتفعة.	
• شهدت معظم املدن في مناطق النظام نقًصا كبيًرا في مادة السكر مع ارتفاع سعره، بعد أيام على 	

إصدار قرار يق�سي بتخصيص صاالت “السورية للتجارة” لبيع “السكر الحر” غير املدعوم بسعر 
7200 ليرة، و600  400 غرام بسعر  3 كغ شهرًيا لكل عائلة، والشاي  2200 ليرة سورية، وبمعدل 

غرام بسعر 10800 ليرة، أيًضا كل شهر.
• ليرة سورية. 	 4 آالف  إلى   3500 بين  السكر،  الواحد من  الكيلو غرام  راوح سعر  في أسواق دمشق 

وكانت “املؤسسة السورية للتجارة” قد رفعت، في 27 من حزيران/ يونيو املا�سي، سعر الكيلوغرام 
 600 كان  أن  بعد  ليرة سورية،   1000 إلى  الذكية”،  “البطاقة  األرز والسكر عبر  مادتي  الواحد من 

ليرة)1(.
• شهدت األسواق في مناطق النظام فقدان مادة حليب األطفال، ما أدى إلى ارتفاع سعر عبوة حليب 	

األطفال )نان( إلى 12500 ليرة، بعد أن كان سعرها 9 آالف ليرة سورية.
• تسعيرة 	 حسب  السعر  بلغ  فيما  سورية،  ليرة  آالف   10 إلى  األسواق  في  البيض  صحن  سعر  ارتفع 

النشرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك، 8300 ليرة سورية)2(.
• ارتفعت أسعار الحليب ومشتقات األلبان في مدينة حمص، وراوح سعر كيلو الحليب بين 1400 إلى 	

1500 ليرة سورية، بينما راوح سعر كيلو اللبن الرائب بين 1600 إلى 1700 ليرة سورية)3(.
• الثانية، 	 للمرة  أسعاَر منتجاتها  في دمشق  املعلبة  الغذائية  املواد  »الكونسرة« إلنتاج  رفعت شركة 

خالل شهرين، وأرجعت األسباب إلى زيادة أسعار املستلزمات واملواد األولية وصعوبة تأمينها، إضافة 
إلى ارتفاع أجور النقل وزيادة الكلفة اإلنتاجية)4(.

• الذكية، 	 البطاقة  قائمة سلع  إلى  املعدنية  املياَه  املستهلك  الداخلية وحماية  التجارة  أضافت وزارة 
وسيتم بيع املياه دون تسجيل أو رسائل بسعر 3150 ليرة سورية للجعبة الكبيرة التي تضم 6 عبوات 

سعة 1.5 ليتر، و4200 للجعبة الصغيرة التي تضم 12 عبوة صغيرة سعة نصف ليتر)5(.
• في 	 االتصال  دقائق  أسعاَر  »سيرتيل«  و  إن«  تي  »إم  وشركتا  لالتصاالت  السورية  الشركة  رفعت 

سورية، ليصبح سعر الدقيقة الواحدة للخطوط الخلوية املسبقة الدفع 18 ليرة سورية، بعد أن 

)1(  https://sp-today.com/news/12205

)2(  https://alwatan.sy/archives/272961

)3(  https://2u.pw/SssbK

)4(  https://www.syria.tv/131667

)5(  https://www.syria.tv/131113
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كانت بـ 13 ليرة، أما الخطوط الحقة الدفع فقد ارتفعت من 11 ليرة إلى 15 ليرة سورية)6(.
• ورسم 	 سورية،  ليرة   500 إلى   200 من  املنزلي،  األر�سي  للهاتف  الشهري  االشتراك  رسم  سعر  ارتفع 

تركيب هاتف ثابت، ونقل أو تنازل عن بوابة، من 4500 إلى 10 آالف ليرة، والتنازل عن خط ثابت 
من 500 إلى 3000 ليرة، ونقل خط هاتف من 2500 إلى 5000 ليرة. وشملت الزيادة أجور اشتراك 

اإلنترنت الشهري »ADSL« بحسب السرعات.

• رفعت الشركة السورية لالتصاالت أجور الدقائق الدولية في الخطوط األرضية، لتصل إلى ضعف 	
السعر السابق، بحجة استمرار تأمين الخدمة.

• ارتفعت أجور باصات النقل الداخلي في محافظة الالذقية من 150 ليرة إلى 200 ليرة سورية.	
• يعاني سكان محافظة الالذقية من عدم توافر مادة الغاز، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز املنزلي 	

ليرة  ألف   200 إلى  الصناعي  الغاز  ليرة سورية، وسعر أسطوانة  ألف   100 إلى  السوداء  السوق  في 
سورية.

• ارتفاع 	 إلى  أدى  سبتمبر،  أيلول/  شهر  خالل  البنزين،  مادة  توافر  في  شًحا  حلب  محافظة  شهدت 
أسعاره في السوق السوداء ليصل إلى أكثر من 5000 ليرة سورية لليتر الواحد.

• 3600 ليرة 	 5000 ليرة سورية، وبلغ سعر ليتر املازوت  في حمص، تجاوز سعر ليتر البنزين الواحد 
سورية في السوق السوداء.

• من 	 التخفيف  بهدف  الكحولي(،  )الغاز  هو  جديًدا  منتًجا  التقانية  الصناعات  مؤسسة  طرحت 

)6(  https://www.syria.tv/130967
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صالحة  ل.س،   2200 غرام   100 سعة  الواحدة  العبوة  سعر  وبلغ  الطبيعي،  الغاز  استخدام 
لالستخدام ملدة ساعتين.

• تواصلت معاناة سكان مدن دمشق وحماة بسبب أزمة املشتقات النفطية، حيث ال يتعدى اإلنتاج 	
اليومي 40 أسطوانة غاز، وبالكاد تحصل كل أسرة على أسطوانة واحدة كل شهرين أو ثالثة أشهر، 
بالتزامن مع ارتفاع سعر ليتر املازوت إلى 3500 ليرة سورية، وسعر زيت النفط إلى 4000 ليرة سورية 
بعد أن كان 1500 ليرة. وبلغ سعر أسطوانة الغاز املنزلي 130 ألف ليرة سورية، وكلفة تعبئة الغاز 
الصغير )السفري( 45 ألف ليرة، وشهدت مدن عدة عودة الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود، 
وفّسر مراقبون هذه املمارسات برغبة النظام في ضغط فاتورة املستوردات إلى أق�سى حد ممكن، 

من أجل تثبيت سعر صرف الليرة السورية أمام الدوالر.
• مع دخول فصل الشتاء وشّح املحروقات، اتجه العديد من السوريين إلى املدافئ الحطبية، كبديل 	

400 ليرة سورية، أي  300 لـ  للمازوت والكهرباء شبه الغائبة أيًضا، ورواح سعر كيلو الحطب بين 
ألًفا و500 ألف ليرة، فيما   80 400 ألف للطن الواحد. أما مدافى الكهرباء فراوحت أسعارها بين 

 إلى مليون ليرة للحجم الكبير)7(.
ً

رواحت أسعار مدافئ الوقود بين 100 ألف وصوال
• 	 15 بين  بنسبة راوحت  السجاد الصوفي  العامة لصناعة الصوف والسجاد أسعار  الشركة  رفعت 

و20 %، وبلغ سعر متر السجاد باملفرق 55 ألف ليرة سورية.
• للعام 	 الجامعات  في  املوازي  التعليم  تسجيل  رسوم  النظام  حكومة  في  العالي  التعليم  وزارة  رفعت 

 300 والصيدلة  الطب  لكليتي  التسجيل  ليصبح رسم  املئة،  في   50 بنسبة   ،2022-2021 الدرا�سي 
ليرة  ألف   225 الجميلة  والفنون  الهندسة  وكليات  ليرة،  ألف   200 كان  أن  بعد  سورية،  ليرة  ألف 

سورية، بعد أن كان 150 ألف ليرة.

رصد أوضاع اقتصاد النظام:

• كشف تقرير أصدره مصرف سورية املركزي، عن نسب التضخم في شهر أيار/ مايو العام املا�سي 	
2020، ووصول معدل التضخم السنوي )Y-O-Y( إلى 71.51 باملئة. وذكر التقرير أن محافظة حماة 

هي األكثر تأثًرا بالتضخم، وأن دمشق هي األقل.
• سمح مصرف سورية املركزي للتجار واملصدرين بتصريف %50 من عائدات القطع األجنبي الناتجة 	

عن التصدير وفق سعر السوق السوداء، كما سيضيف »عالوة تحفيزية« للُمصّدر، إذ سيحسب 
ا إليه مبلغ 20 ليرة سورية للدوالر الواحد)8(.

ً
السعر بناء على سعر الصرف في السوق السوداء مضاف

• بلغت قيمة األموال التي طالب النظام بتحصيلها، من خالل الحجز على أموال املئات من التجار 	
والشركات، قرابة 5.5 مليار ليرة سورية، وذلك من خالل إصدار 2000 قرار بالحجز االحتياطي على 

األموال املنقولة، خالل األشهر الستة املاضية)9(.
• وّجهت وزارة التجارة وحماية املستهلك ُتهًما إلى رجل األعمال طريف األخرس )ابن عم أسماء األسد(، 	

)7(  https://sp-today.com/news/12162

)8(  https://www.syria.tv/128977

)9(  https://2u.pw/gd6D0
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الوزارة وثائق عن  السكر، وتزوير الصالحيات والتالعب. ونشرت  باحتكار مئات األطنان من مادة 
مة بحق شركة »عبر الشرق« اململوكة لألخرس إلى الهيئة املركزية للرقابة 

ّ
إحالة ضبوط تموينية منظ

والتفتيش)10(.
• اعتقل فرع املخابرات الجوية وفرع أمن الدولة في حلب 21 تاجًرا، أغلقوا محالتهم وحاولوا مغادرة 	

تاجر  املعتقلين  التجار  بين  ومن  منازلهم.  من  مالية  ومبالغ  سفرهم  جوازات  وصودرت  سورية، 
الخيوط محمود دملخي، وتاجر صناعة املنظفات عبد الكريم علبي، وتاجر صناعة األحذية فارس 

تركماني، باإلضافة إلى عدد من التجار اآلخرين)11(.
• الفترة 	 خالل  العام،  املتوسط  عن  انخفض  الحمضيات  موسم  إنتاج  بأن  الزراعة  وزارة  صّرحت 

-2016 2021، حيث انخفض إجمالي إنتاج الالذقية بنسبة %31.7، وطرطوس بنسبة %12.5، كما 
انخفض إنتاج سورية بنسبة 27.3%.

• انخفض إنتاج القمح بشكل كبير، مقارنة باإلنتاج في العام املا�سي، بحوالي 200 ألف طن، بحسب 	
إحصاءات مديرية الشؤون الزراعية في االتحاد العام للفالحين. وبلغ إنتاج القمح العام الحالي 400 

ألف طن، فيما كان في العام املا�سي 600 ألف طن.
• ذكر تقرير إعالمي أن ميليشيا »الحرس الثوري« اإليراني تسعى لوضع يدها على محصول القطن في 	

الرقة، إذ قامت، عبر تجار تابعين لها في مناطق الرقة الشرقية الخاضعة لسيطرة النظام، بشراء 
محاصيل القطن من الفالحين بأسعار مغرية، مقارنة بأسعار النظام، لتنقلها إلى العراق)12(.

• صّرح وزير النفط بأن النظام سيحصل على كميات من الغاز، مقابل تمريره عبر األرا�سي السورية 	
إلى لبنان. وأضاف أن »خط الغاز العربي« أصبح جاهًزا داخل األرا�سي السورية، من أجل نقل الغاز 

ق اتفاقية نقل الغاز املتَفق عليها مع األردن)13(.
ْ
املصري إلى لبنان، َوف

• 	 924 ت سورية املركز الخامس في قائمة املستوردين للبضائع التركية، بقيمة صادرات بلغت 
ّ
احتل

مليوًنا و175 ألف دوالر أميركي، وذلك وفق تصريحات وزارة التجارة التركية)14(.
• شهدت األسواق واملحال التجارية في حلب إضراًبا مفتوًحا، احتجاًجا على األوضاع املعيشية املتردية، 	

وسياسات النظام الخانقة التي أدت إلى ركود تام في األسواق)15(.
• كشف عضو »اتحاد غرف الصناعة في سورية« وعضو مجلس إدارة »غرفة صناعة حلب« مجد 	

شاشمان، عن مغادرة آالف الصناعيين السوريين من حلب ودمشق، خالل شهر أيلول/ سبتمبر، 
للبحث عن فرص استثمارية جديدة في مصر وأربيل)16(.

)10(  https://2u.pw/vzqJQ

)11(  https://2u.pw/Vbd4X

)12(  https://www.syria.tv/128813

)13(  https://syria.news/9bcf1f7c-11092112.html

)14(  https://2u.pw/VSDjT

)15(  https://2u.pw/J7MYM

)16(  https://www.syria.tv/131541
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العقارات

• أن 	 )الوطن(  صحيفة  وذكرت  كبير،  بشكل  املنازل  إيجارات  في  ارتفاًعا  حماة  محافظة  شهدت 
اإليجارات ارتفعت مرتين خالل هذا العام، األولى من 50 ألف ليرة في بداية العام إلى 75 ألف ليرة، 

والثانية من بداية الشهر السادس من 75 إلى 100 ألف ليرة)17(.
•  عن خبير اقتصادي، أن أسعار مواد البناء ارتفعت، حيث بلغ سعر طن 	

ً
ذكر صحيفة محلية، نقال

الحديد قرابة 3.5 ماليين ليرة، بعد أن كان قبل شهر بحدود 3 ماليين. أما البيتون املجبول فأصبح 
سعر املتر املكعب منه بحدود 170 ألف ليرة، ما أدى إلى حالة من الجمود في سوق العقارات)18(.

• 2021، وتم تسعير سعر طن اإلسمنت 	 الثانية خالل عام  للمرة  النظام سعر مادة اإلسمنت  رفع 
البورتالندي عيار 32.5 املعبأ للمستهلك بـ 211 ألف و250 ليرة سورية، والفرط بـ 181 ألف و300 
بـ  42.5 املعبأ للمستهلك، فقد أصبح  ليرة، أما سعر الطن الواحد من اإلسمنت البورتالندي عيار 

255 ألف و100 ليرة سورية، والفرط بـ 222 ألًفا و450 ليرة)19(.
• ذكر تقرير نشرته صحيفة »البعث« الحكومية أن ارتفاع أسعار اإليجارات في دمشق سببه الضغط 	

السكاني من الريف وباقي املحافظات. وبلغ سعر اإليجار في منطقة املالكي ما بين املليون ونصف إلى 
مليوني ليرة في الشهر، أما مناطق السكن العشوائي، فمن 150 ألف إلى 300 ألف، في الشهر لبيت 

بمساحة 100 متر)20(.

صناعة املخدرات وتجارتها:

• أقام عناصر من ميليشيا »حزب هللا« اللبناني مصانع جديدة للكبتاغون واملواد املخدرة في سورية، 	
الطفيل، على  الغربي، بمنطقة  القلمون  في  إنشاء مصنعين جديدين  حيث سجل راصدو حرمون 
عقارين سكنيين تم شراؤهما مؤخًرا من وسطاء محليين، كما أقيم مصنع جديد في منطقة النيرب في 
حلب، يديره مقربون من ميليشيا آل بري املحلية، ومصنعان جديدين في منطقة البوكمال، يديرهما 
عناصر من ميليشيا »سّيد الشهداء« التابعة للحرس الثوري اإليراني، وآخر في منطقة اللجاة بدرعا، 

يديره عناصر من »حزب هللا« بحراسة مفرزة من األمن العسكري.
• أكد مدير جمرك معبر جابر الحدودي األردني مع سورية العقيد »أحمد القرعان« أنه تم ضبط 9 	

قضايا تهريب مخدرات نوعية في مركز حدود جابر، خالل شهري آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر 
الحالي.

)17(  https://alwatan.sy/archives/272633

)18(  https://sp-today.com/news/12226

)19(  https://www.syria.tv/131345

)20(  https://2u.pw/E7a3O
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 التهجير والنزوح واللجوء1.

• رصدت »منظمة العفو الدولية« )أمنستي(، في تقرير أصدرته في 7 أيلول/ سبتمبر، 66 حالة لالجئين 	
السورية،  األمن  قوات  يد  على  واالغتصاب  والتعذيب  لالعتقال  فيها  تعرضوا  سورية،  إلى  عائدين 
، وما يزال 17 منهم مختفين حتى اآلن، وقتل 5 منهم تحت التعذيب، وتعود الحاالت 

ً
بينهم 13 طفال

السابقة لالجئين عادوا من أملانيا وفرنسا وتركيا واألردن واإلمارات ولبنان.
• أصدرت لجنة التحقيق الدولية املستقلة، التابعة لألمم املتحدة، تقريًرا قالت فيه إن سورية ليست 	

صالحة للعودة اآلمنة والكريمة لالجئين السوريين.
• أكد مدير األمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، في حديث مع موقع The Cradle، أن النظام 	

السوري اعتقل أحد الالجئين السوريين بعد عودته من لبنان إلى بالده، وأشار إلى أن الذين يرغبون 
في العودة يتحملون مسؤولية هذا الخيار بأنفسهم)21(.

• ومنظمة 	 العالمي  األغذية  وبرنامج  الالجئين  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  أعربت 
اليونيسف عن قلقها البالغ إزاء التدهور السريع في الظروف املعيشية لالجئين السوريين في لبنان، 
 إلى أن جميع الالجئين السوريين تقريًبا باتوا عاجزين عن توفير الحد األدنى من اإلنفاق الالزم، 

ً
مشيرة

لضمان البقاء على قيد الحياة؛ إذ إن تسعة من أصل كل عشرة الجئين سوريين ما يزالون يعيشون 
اليوم في فقر مدقع.

• نتيجة 	 الجنوبي،  إدلب  ريف  في  الزاوية  جبل  قرى  من  األسر،  عشرات  نزوح  حرمون  مرصد  سّجل 
تجدد قصف روسيا وقوات النظام على مناطق ريف إدلب الجنوبي. 

• تشهد املحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري موجة »هجرة جديدة«، وبحسب ما 	
قال مسؤول في حكومة األخير، فإن النخب االقتصادية تتصدرها إلى جانب أصحاب الحرف واملهن، 
وقال رئيس االتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة: »الحظنا في الفترة األخيرة كثرة طلبات الحرفيين 

الذين يرغبون في استصدار وثائق إثبات حرفي أو شهادات حرفية لغاية السفر«.
• أصدرت مديرية الهجرة التركية عدًدا من القرارات املتعلقة بوجود الالجئين السوريين في العاصمة 	

التركية أنقرة، منها إيقاف التسجيل على طلب الحماية املؤقتة، وإعادة املسجلين في واليات أخرى 
إلى مكان تسجيلهم، ووضع من ال يملك بطاقة حماية مؤقتة أو إقامة، في االحتجاز اإلداري في مراكز 
الترحيل حتى تتم إجراءات الترحيل بحقه، وتطبيق العقوبات بحق أماكن العمل التابعة لألجانب 

التي ال تحتوي على لوحات ضريبية وغير مرخصة. 
• إلى 	 عائالت  إجالء  أجل  من  األردن،  مع  الحدودي  الركبان  مخيم  إلى  »فارغة«  شاحنات   5 دخلت 

مناطق سيطرة النظام السوري، بحسب رئيس املجلس املحلي في املخيم، ونشرت منظمة »العفو 
لنقل  تلقت معلومات مفادها أن األمم املتحدة تخطط  إنها  )أمنستي( تقريًرا، قالت فيه  الدولية« 
عائالت من مخيم الركبان الحدودي إلى مناطق سيطرة النظام السوري، في املرحلة املقبلة، ونفى 
املتحدث باسم األمين العام لألمم املتحدة، فرحان حّق، وجود »خطة أممية« لنقل قاطني مخيم 
له غرض  الشاحنات  إلى أن دخول  السوري، مشيًرا  النظام  إلى مناطق سيطرة  الحدودي  الركبان 

)21(  https://thecradle.co/Article/interviews/2067 

https://thecradle.co/Article/interviews/2067
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واحد، هو نقل العائالت الراغبة في العودة طوًعا.
• أصدرت اإلمارات حكًما بالسجن 10 سنوات على الناشط الحقوقي السوري عبد الرحمن النحاس، 	

ق جرائم وانتهاكات النظام السوري، واُتهم بقضيتين 
ّ
مؤسس منظمة »إنسان الحقوقية«، التي توث

بحسب مركز مناصرة معتقلي اإلمارات: األولى التواصل مع منظمة إرهابية، وذلك على إثر تواصله 
مع إحدى املنظمات الحقوقية، والثانية »اإلساءة إلى هيبة الدولة«، بسبب رسائله بالبريد اإللكتروني 

إلى السفارة الفرنسية.
• عبر 	 تركيا  من  تهريبهم  تم  سوريين  مواطنين  على  أوكرانيا  في  تشورنومورسك  مرفأ  سلطات  عثرت 

البحر، في سفينة تحمل شاحنات.
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عائالت تنظيم الدولة »داعش«

• 	 6 من  أكثر  حرمون  مرصد  وسجل  الهول،  مخيم  في  متواصلة  األمنية  االنتهاكات  حوادث  تزال  ما 
عمليات قتل مجهولة الفاعل، في صفوف النازحين داخل املخيم، خالل أيلول/ سبتمبر، كما أفادت 
صحيفة )واشنطن بوست( في تقرير لها في 20 أيلول/ سبتمبر، بأن حوادث العنف األخيرة تضمنت 
نصب كمين للقوات، وإلقاء الحجارة على عمال اإلغاثة ونهب متجر ذهب في منطقة على أطراف 

مخيم الهول، وعمليات خطف أطفال.
•  توفوا في مخيم 	

ً
62 طفال 23 أيلول/ سبتمبر، إن  قالت منظمة »أنقذوا األطفال«، في تقرير لها في 

الهول، في مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال شرق سورية، أي بمعدل طفلين في األسبوع، 
ألسباب عدة.

• 	 300 )حوالي  عائلة   90 من  أكثر  بخروج  الديمقراطية«  سورية  »قوات  لـ  تابعة  أمن  قوات  سمحت 
شخص( من عائالت عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية املحتجزين في مخيم الهول لالجئين في ريف 
العربية  العشائر  وجهاء  بموجبه  يتوسط  نظام  وهو  العشائرية،  الكفاالت  نظام  وفق  الحسكة، 
بتهم  الديمقراطية«،  لدى »قوات سورية  معتقلين  أفراد من عشائرهم  املنطقة، إلطالق سراح  في 

التعامل مع تنظيم الدولة اإلسالمية.
• قدمت عائالت 24 كندًيا مشتبًها بصلتهم بتنظيم الدولة، من املحتجزين في معتقالت قوات سورية 	

الديمقراطية في الحسكة، شكوى قضائية ضد حكومة كندا، متهمة إياها بالفشل في إعادتهم إلى 
بالدهم.
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