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مركز حرمون للدراسات املعارصة

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

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

إحدى مؤسسات املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في الدوحة.

مرصد حرمون:

يرصد »مرصد حرمون« أهّم 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 ألبرز التطورات التي شهدها الصراع في سورية خالل تشرين 
األول/ أكتوبر 2021

• َعّد األحداث السياسية وامليدانية واالقتصادية املحددات األبرز ملعرفة سمات املرحلة وتوّجهات 	
ُ
ت

الفاعلين فيها، ولذلك يعمل مركز حرمون على استقراء أبرز التطورات واملستجدات، على الّصعد 
واسعة  مصادر  شبكة  على  االعتماد  خالل  من  واإلنسانية،  واالقتصادية  والعسكرية  السياسية 
في  الجديدة  التوجهات  على  الدالة  النقاط  استنباط  ثم  ومن  وخارجها،  سورية  داخل  ومتنوعة، 
الرصد لشهر  في تقرير  التالية هي األبرز  النقاط  األصعدة املذكورة، وتوضيح سيرورتها. وقد كانت 

تشرين األول/ أكتوبر 2021:

سياسًيا

• 2021، تشير 	 كانت التطورات السياسية التي شهدها الصراع في سورية، في تشرين األول/ أكتوبر 
 السيا�سي، وال سيما تعطيل أداء 

ّ
إلى استمرار النظام السوري في اعتماد منهج عرقلة مسار امللف

»غير  األممي  املبعوث  لسان  على  االعتراف،  إلى  املتحدة  األمم  دفع  ما  وهو  الدستورية«،  »اللجنة 
بيدرسون«، بفشل جولة املحادثات السادسة التي ُعقدت في العاصمة السويسرية جنيف.

• َبّين أن 	
ُ
اعتراف املجتمع الدولي بفشل »اللجنة الدستورية« تزامن مع إصداره تحذيرات صريحة، ت

سورية غير آمنة لعودة الالجئين، وهو ما يمكن تفسيره بأنه ضغط دولي على األسد يوضح فشله 
 عن حمل التحذيرات رسالة إلى بعض الدول العازمة على 

ً
بمساعيه في تسويق أن سورية آمنة، فضال

إعادة الالجئين إلى سورية، بذريعة »عودة األمن«.
• بالعنف 	 يتعلق  ما  في  عاملًيا،  »األسوأ  سورية  صّنف  حيث  ذلك،  من  أكثر  الدولي  املجتمع  وذهب 

املنظم، واألسوأ إقليمًيا في ما يتعلق بسالمة املجتمع«، حسب »مؤشر السالم واألمن للمرأة«، كما 
 Fund“ أنها جاءت في املرتبة الثالثة في قائمة الدول األكثر هشاشة عاملًيا، بحسب تصنيف منظمة

For Peace” لعام 2021.
• وفي السياق ذاته، واصلت دول غربية ومنظمات أممية ضغطها على النظام السوري، بخصوص 	

إلى  التوصل  قبل  اإلعمار  إعادة  ملف  تمويل  رفضها  بريطانيا  جددت  حيث  الكيمياوي،  برنامجه 
بسبب  السوري،  النظام  على   

ً
كامال عاًما  عقوباته  األوروبي  االتحاد  ومّدد  سورية،  في  سيا�سي  حّل 

استخدام السالح الكيميائي ضد السوريين.
• وفي اإلطار السيا�سي ذاته، شهد تشرين األول/ أكتوبر2021، تحركات سياسية عربية تجاه النظام 	

السوري، وبرز اتصاالن هاتفيان أجراهما بشار األسد مع كّل من العاهل األردني عبد هللا الثاني، 
وولّي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، وهو ما يؤكد استمرار مساعي األسد في محاولته تدوير 
امللف  في  تجاه األحداث  باهًتا  إلى شركاء دوليين وحلفاء، طاملا كان موقفهم  نفسه دولًيا، مستنًدا 

السوري.
• دت أنها لم تعِط الضوء 	

ّ
الواليات املتحدة جددت موقفها الرافض للتطبيع مع النظام السوري، وأك
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األخضر للدول العربية من أجل التطبيع مع النظام السوري، لكنها لن تقف ضده أيًضا، وهو ما 
فسره البعض بأنه تحّول جديد تجاه إعادة تعويم األسد، أو أنه خطوة جديدة نحو أسلوب آخر 

لتحقيق الحل السيا�سي.
• األول/ 	 لها خالل تشرين  كان  السوري  امللف  في  رئي�سي  بأنها العب  التي توصف  الدول  العديد من 

التابع  القومي  تركيا، عبر مجلس األمن  السوري، حيث أكدت  امللف  إزاء  أكتوبر تحركات جديدة 
لها، أن استهداف املدنيين واإلضرار باالستقرار في سورية يخل بالتوازن الهش باملنطقة، وَيحول دون 

التوصل إلى حل دائم للصراع.
• وواصلت روسيا مساعيها الهادفة إلى دعم النظام السوري ورفع العقوبات عنه، إذ ناقش الرئيس 	

خالل  تخفيفها،  في  املساعدة  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  مع  بوتين  فالديمير  الرو�سي 
زيارة األخير إلى موسكو في 22 تشرين األول/ أكتوبر. وأكدت موسكو على لسان وزارة خارجيتها أّن 
مباحثات املبعوث الرو�سي إلى سورية، ألكسندر الفرنتييف، ونائب وزير الخارجية الرو�سي، سيرغي 
فيرشينين، مع رئيس النظام السوري بشار األسد في دمشق، في 18 تشرين األول/ أكتوبر، تركزت 

حول التعاون االقتصادي ومسار اللجنة الدستورية السورية.
• وأما إيران فكثفت اللقاءات مع مسؤولي النظام السوري، بغية تطوير العالقات بين طهران ودمشق، 	

حسب ما أفاد به وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان. واستمرت في تركيزها على ملف 
إعادة اإلعمار، مؤكدة االستعداد بفاعلية للمشاركة في هذا امللف، حسب ما أعلن وزير السياحة 

اإليراني علي أصغر شالبافيان.

عسكرًيا

• على الصعيد العسكري، تصاعدت خالل تشرين األول/ أكتوبر، أنباء تحضيرات تركيا لشن عملية 	
عسكرية في مناطق سيطرة »قوات سوريا الديمقراطية/ قسد«، شمال وشرق سورية، وتزامن ذلك 

مع تحركات روسية لتوسيع نفوذها في مواقع سيطرة تلك القوات في الحسكة.
• تشرين 	 شهر  منتصف  الروسية،  الحربية  الطائرات  نّفذته  الذي  القصف  هو  رصده  تم  ما  وأبرز 

األول/ أكتوبر، بتسع غارات، على مقر الفرقة 23 التابعة للجيش الوطني السوري بقرية )قاح(، التي 
تبعد عن الحدود التركية مسافة 3 كم، إضافة إلى رصد تمركز مقاتالت روسية من طراز )سوخوي( 

للمرة األولى في مطار القامشلي شرقي سورية.
• املشهد العسكري كان حاضًرا في محافظة درعا جنوبي سورية، إذ شهدت املحافظة، من بعد إبرام 	

التابع  الثامن«  »اللواء  لتفكيك  روسية  جهوًدا  روسية،  برعاية  السوري  النظام  مع  تسوية  اتفاق 
مع  بالتزامن  وذلك  األردن.  إلى  العودة  أحمد  قائده  وانتقال  روسيا،  من  املدعوم  الخامس  للفيلق 
انتشار أمني لقوات النظام في مناطق مختلفة، من درعا وريفها، وهو ما يدلل على مساعي الروس الى 
 إلى حظيرة األسد، وسعيها لتوافقات مع الفصائل هناك لتفكيكها كل على حدة.

ً
إعادة الجنوب كامال

• على جانب آخر، استمرت التطورات امليدانية املتالحقة في البادية السورية، حيث لوحظ التصعيد 	
وبينما  وامليليشيات،  النظام  قوات  ضد  الهجمات  شن  خالل  من  »داعش«،  لتنظيم  العسكري 
انخفضت وتيرة االشتباكات وعمليات القصف املتبادل بين »قوات سوريا الديمقراطية« وفصائل 
»الجيش الوطني«، تصاعد قصف النظام السوري والقوات الروسية على مناطق سيطرة املعارضة.
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• إلى ذلك، سجل القصف اإلسرائيلي ملواقع في سورية زيادة ملحوظة، قياًسا باألشهر الثالثة املاضية، 	
إذ قصف الجيش اإلسرائيلي مواقع عدة في 4 هجمات.

• التحركات اإليرانية، من خالل استقدام 	 زيادة  أكتوبر،  في تشرين األول/  أيًضا،  وكان من املالحظ 
امليليشيات اإليرانية تعزيزات عسكرية إلى مناطق نفوذها في بادية حمص الشرقية ومزارع مدينة 
امليادين بريف دير الزور، بينها شاحنات مليئة باملواد األولية لصناعة املتفجرات، عبر معبر القائم 

في البوكمال.
• مقر 	 داخل  أرض-أرض،  نوع  الصواريخ، من  قاعدة مزدوجة إلطالق  اإليرانية  امليليشيات  ونصبت 

لفصيل »عصائب أهل الحق« قرب نهر الفرات في قرية السويعية، وتوجيهها نحو قواعد التحالف 
الدولي في مناطق سيطرة »قسد«.

األوضاع في مناطق النظام السوري

• تل في دمشق وجرح 	
ُ
من خالل رصد حرمون لألحداث هناك، لوحظ عبث في الجانب األمني، فقد ق

20 تشرين األول/ أكتوبر، من جراء تفجير بعبوتين ناسفتين استهدفتا حافلة  العشرات، األربعاء 
ملؤسسة اإلسكان العسكري عند جسر الرئيس.

• يوم 	 السوري،  النظام  سلطات  إعدام  أيًضا،  األمنية  التطورات  سياق  في  لالنتباه  الالفت  وكان 
الخميس 21 تشرين األول/ أكتوبر، 24 شخًصا متهمين بالتورط بإشعال حرائق في مناطق حراجية، 

الصيف املا�سي.
• ومن أبرز ما شهده شهر تشرين األول/ أكتوبر، استمرار حوادث مصرع ضباط تابعين لجيش النظام، 	

في ظروف غامضة، حيث سجل راصدو حرمون اإلعالن عن مصرع 4 ضباط، خالل تشرين األول/ 
أكتوبر، بظروف غامضة، أبرزهم العميد مصطفى قاسم )نائب قائد شرطة محافظة طرطوس(؛ 
والعميد الطيار يوسف الحسن، والعميد الركن رجب علي مهنا )الحرس الجمهوري(، وجميعهم من 

طرطوس.
• راصدو 	 وسجل  السوري،  للنظام  تابعة  عدة  مناطق  في  األمني  الفلتان  تواصل  ذاته،  السياق  وفي 

حرمون عمليات اختطاف تحت تهديد السالح، تركز معظمها في طرطوس والالذقية ودرعا وريف 
دمشق، كما سجلت 3 عمليات هجوم بالقنابل اليدوية، بينها هجوم بقنبلة في حي الدحاديل بدمشق، 

على خلفية نزاع بين عناصر ميليشيا »الدفاع الوطني«، أسفر عن إصابات في صفوف املدنيين.
• وأما في الجانب الصحي، فقد واصلت اإلصابات والوفيات بفيروس كورونا ارتفاعها للشهر الثالث 	

على التوالي، وسجلت مئات اإلصابات باملتحول »دلتا«، وتزايدت كذلك اإلصابات بـ »الفطر األسود«.
• أما في ما يخص محاوالت الهجرة من مناطق النظام السوري، فقد واصلت ارتفاعها، خالل شهر 	

تشرين األول/ أكتوبر، بالتزامن مع إقامة مكاتب لتسجيل طلبات الهجرة والسفر، من قبل نافذين 
مقّربين من النظام السوري، في الساحل وحلب والسويداء.
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اقتصادًيا 

• على الصعيد االقتصادي، واصلت أسعار املواد األساسية ارتفاعها، خالل تشرين األول/ أكتوبر، 	
سيطرة  مناطق  في  الواحد،  للدوالر  ليرة   3500 قرب  السورية  الليرة  صرف  سعر  ثبات  من  بالرغم 
النظام السوري، وتواصلت معها معاناة املواطنين املعيشية، من جّراء سياسات النظام االقتصادية 

وفقدان مواد أساسية من األسواق ونقص الخدمات. 
• شراء 	 في  نشاطها  النظام  سيطرة  بمناطق  إيران  من  مدعومة  ميليشيات  كثفت  آخر،  جانب  ومن 

عقارات سوريين، باملال أو باالستيالء، خاصة في مناطق القلمون في ريف دمشق، ودير الزور، في 
الوقت الذي ما يزال فيه سوق العقارات يعاني حالة تضخم كبير في أسعار البيع واإليجارات.

• حصيلة الضحايا واالنتهاكات	
• ، تلتها إدلب بـ 24 	

ً
تصّدرت محافظة دير الزور قائمة املناطق السورية في أعداد الضحايا، بـ 28 قتيال

، و5 ضحايا من دمشق وريفها، 5 ضحايا من حمص، 4 
ً

، ودرعا بـ 15 قتيال
ً

، وحلب بـ 16 قتيال
ً

قتيال
ضحايا من الرقة، و3 قتلى من السويداء. وتسببت جهات مجهولة في قتل العدد األكبر من الضحايا، 

، بينهم مدني ق�سى نتيجة التعذيب.
ً

حيث بلغ عددهم 57 قتيال
• واستعرض مرصد حرمون أبرز التطورات األمنية والعسكرية في مناطق سيطرة: الفصائل الجهادية، 	

املعيشية  األوضاع  رصد  إلى  إضافة  املسلحة،  املعارضة  وفصائل  الديمقراطية«،  سوريا  »قوات 
اللجوء والتهجير والنزوح، خالل املدة  يتعلق بملف  في مناطق سيطرة املعارضة السورية، وكل ما 

املذكورة.
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 تقرير الرصد لشهر تشرين األول/ أكتوبر 2021
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 الرصد السيا�سي والعسكري لألطراف الفاعلة:11

األمم املتحدة:

• األسلحة 	 استخدموا  َمن  كّل  هوية  بتحديد  غوتيريش،  أنطونيو  املتحدة،  األمم  عام  أمين  طالب 
الكيمياوية في سورية، وبمساءلِتهم.

• شهر 	  22 في  صحفي  مؤتمر  في  بيدرسون،  غير  سورية،  إلى  الخاص  املتحدة  األمم  مبعوث  وصف 
 محادثات اللجنة الدستورية في جنيف، بأنها »خيبة 

َ
الرصد الحالي )تشرين األول/ أكتوبر(، جولة

أمل كبيرة«.
• لبحث 	 األمن  مجلس  أمام  افتراضية  جلسة  في  بيدرسون،  غير  سورية،  إلى  األممي  املبعوث   

ّ
حث

ر 
ّ

التطورات في سورية، في 27 تشرين األول/ أكتوبر في نيويورك، الدوَل األعضاء، على ضرورة تذك
معاناة أكثر من 12 مليون سوري، ال يزالون مهّجرين )الجئين أو نازحين داخلًيا(، وسط مستويات 
فقر قريبة من 90 في املئة، وقال في إحاطته: »املسار الحالي للتطورات في سورية مقلٌق للغاية، وعلينا 

الخروج من هذه الديناميكية.”
• نّبه رئيس لجنة التحقيق املعنية بسورية التابعة لألمم املتحدة، باولو بينيرو، املجتمَع الدولي، إلى 	

أن سورية ليست آمنة، وال يمكن لالجئين العودة إلى ديارهم، في ظّل تصاعد القتال والعنف، ودعا 
مراقبين  من  زيارات  وتلقي  بأسرهم،  باالتصال  للمعتقلين  السماح  إلى  السوري  النظام  سلطاِت 

مستقلين، وإلى اإلفراج عن السجناء املر�سى والعجزة واملسّنين.
• قال ستيفان دوجاريك، املتحدث باسم األمم املتحدة، في الخامس من الشهر الحالي، إن »خمسة 	

ماليين شخص يتضررون من أزمة املياه املستمرة«، في شمال وشمال شرق سورية، يحتاجون إلى 
منها  دوالر  مليون   51 استالم  تم  أميركي،  دوالر  مليون   251 بقيمة  القطاعات،  متعددة  استجابة 

فقط، حتى اآلن.
• د تيد شيبان، املدير اإلقليمي لليونيسف في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، في 20 الشهر الحالي 	

ّ
أك

)تشرين األول/ أكتوبر(، أن استمرار العنف الذي تشهده سورية، في إشارٍة إلى مقتل أربعة أطفال 
مة أثناء توجههم إلى املدرسة في أريحا بإدلب، إنما هو تذكيٌر بأن الحرب في سورية لم تنتِه بعد، 

ّ
ومعل

إذ يستمر املدنيون -وبخاصة األطفال- في تحّمل وطأة الصراع الوح�سي الذي دام عقًدا من الزمان.
• 	 Fund“ ت سورية في املرتبة الثالثة في قائمة الدول األكثر هشاشة عاملًيا، بحسب تصنيف منظمة

ّ
حل

2011، واصل مؤشر الهشاشة في سورية االرتفاع، إذ احتلت  2021. ومنذ عام  For Peace” لعام 
املرتبة الرابعة خالل األعوام الثالثة املاضية، بعد أن كانت في املرتبة 48 قبل عام 2011. 

• معهد 	 عن  الصادر   )WPS( للمرأة”  واألمن  السالم  “مؤشر  في  األخيرة،  قبل  املرتبة  في  سورية  ت 
ّ
حل

املتحدة.  األمم  في  واألمن”،  والسالم  للجندر  “بريو  ومركز  واألمن”،  والسالم  للمرأة  “جورجتاون 
وبحسب املؤشر، فإن سورية هي األسوأ عاملًيا من حيث العنف املنظم، واألسوأ إقليمًيا من حيث 

سالمة املجتمع.
• قالت لجنة اإلنقاذ الدولية، في تقرير أصدرته بمناسبة »يوم الفتاة العالمي« املصادف 11 الشهر 	
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الحالي، إن سورية واحدة من أصعب خمسة أماكن لتكبر فيها فتاة، وإن %70 من الفتيات والنساء 
والزوجات القاصرات يتعرضن بشكل متزايد لخطر العنف األسري.

• الالجئين 	 عودة  املوت:  أشبه  »حياة  عنوان  تحت  أصدرته  تقرير  في  ووتش(،  رايتس  )هيومن  قالت 
بين  واألردن،  لبنان  من  سورية  إلى  العائدين  السوريين  الالجئين  إن  واألردن«،  لبنان  من  السوريين 
النظام  قوات  يد  على  واضطهاًدا  اإلنسان،  لحقوق  جسيمة  انتهاكات  واجهوا  و2021،   2017
وامليليشيات التابعة لها. ووثق التقرير 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثالث 
حاالت اختطاف، وخمس حاالت قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة إخفاء قسري، وحالة عنف 

جن�سي مزعوم.

الواليات املتحدة:

• تشرين 	  14 بعد  يبدأ  كامل،  عام  ملدة  سورية  في  الطوارئ  حالة  بايدن،  جو  األميركي،  الرئيس  مّدد 
األول/ أكتوبر 2021.

• أن 	 املدني والديمقراطية وحقوق اإلنسان،  الخارجية األميركية لألمن  أكدت عزرا زيا، وكيلة وزارة 
واشنطن لن تطّبع العالقات مع النظام السوري، ما لم يتحقق تقّدم في العملية السياسية.

• النظام 	 بحّق  حازمة«  »إجراءات  اتخاذ  إلى  الدولي،  األمن  مجلس  األميركية  املتحدة  الواليات  دعت 
السوري الستخدامه األسلحة الكيمياوية ضد مواطنيه.

• بسبب 	 بايدن،  جو  الرئيس  إدارة  إلى  انتقادات  السوري،  امللف  عن  سابق  أميركي  وجه مسؤول 
سياستها »غير واضحة املعالم« تجاه سورية، مطالًبا بمواصلة الضغط على رئيس النظام السوري 

بشار األسد.
•  قالت املتحدثة باسم وزارة الدفاع األميركية “البنتاغون”، جيسيكا ماكنولتي، إن الواليات املتحدة 	

ستبقي حوالي 900 جندي في شمال شرق سورية، يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية/ قسد.
• قال مسؤول أميركي رفيع في إدارة الرئيس جو بايدن، إن واشنطن لم تعط الضوء األخضر للدول 	

العربية من أجل التطبيع مع النظام السوري.
• أكدت متحدثة باسم الخارجية األميركية أن التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق الخاصة املعنية 	

بسورية، التابعة لألمم املتحدة، يؤكد أن »الحرب ضد الشعب السوري مستمرة بال هوادة«.
• حثت الواليات املتحدة األمَم املتحدة واملبعوث األممي إلى سورية غير بيدرسون ومنظمة »األوتشا« 	

على تكثيف جهودهم بهدف اإلفراج عن املعتقلين السوريين.

عسكرًيا: 

• الدولي، 	 للتحالف  تابعة  أميركية  فيها قوات  التي  العسكرية  التنف  في قاعدة  انفجارات قوية  دّوت 
20 تشرين األول/ أكتوبر، من جراء استهداف املوقع بمسّيرات مجهولة، دون سقوط ضحايا  يوم 
في  األميركية  املخابرات  لجنة  رئيس  )نائب  روبيو  ماركو  الجمهوري  السيناتور  واتهم  أميركيين، 

الكونغرس( إيران بالوقوف وراء الهجوم.
• أرسلت القوات األميركية تعزيزات جديدة إلى قواعدها املنتشرة في ريف محافظة الحسكة شمال 	
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شرقي سورية، شملت معدات عسكرية وعربات ولوجستيات، قادمة من العراق.
• قوات 	 مع  مشتركة  عسكرية  تدريبات  أجرت  الدولي  التحالف  قوات  أن  إعالمية  مصادر  كشفت 

)قسد(، في مدينة الحسكة.
• أعلنت القيادة املركزية للقوات األميركية تصفية القيادي في تنظيم »القاعدة« عبد الحميد املطر، 	

بضربة جوية شمال غربي سورية.

الدول األوروبية

• دَعت الدول الغربية النظاَم السوري إلى السماح بدخول مفت�سي منظمة حظر األسلحة الكيميائية 	
ألراضيها، متهمة دمشق بانتهاك التزاماتها بشأن األسلحة الكيميائية.

• حل 	 إلى  التوصل  قبل  سورية،  في  اإلعمار  إعادة  لتمويل  الرافض  موقفها  املتحدة  اململكة  جددت 
سيا�سي في البالد وفق القرارات األممية، ومن أبرزها القرار 2254، وأكدت عزمها محاسبة النظام 
السوري على استخدامه املتكرر لألسلحة الكيميائية، وكذلك مواجهة محاوالت إعادة التطبيع معه.

• أعلن االتحاد األوروبي تمديد عقوباته على النظام السوري عاًما إضافًيا، وذلك بسبب استخدامه 	
السالح الكيميائي ضد مواطنيه املدنيين.

• أعلن القضاء الدنماركي البدء بمحاكمة شركة »بانكر هولدينج« وشركة »دان بانكيرينج« املتورطتين 	
في خرق العقوبات األوروبية على النظام السوري وتزويده بَوقود للطائرات، حيث صّدرت الشركتين 
نحو 172 ألف طن من وقود الطائرات للنظام السوري وروسيا، بقيمة 101 مليون دوالر أميركي، 

موزعة على 33 صفقة بين عاَمي 2015 و2017.

تركيا 

• جّدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهامه للواليات املتحدة بتقديم دعم عسكري لتنظيمات 	
في شمالي سورية تصّنفها بالده إرهابية، مؤكًدا نفاد صبر أنقرة حيال بؤر اإلرهاب شمالي سورية، 

وعزمها على القضاء على التهديدات التي مصدرها تلك املناطق.
• أكد إبراهيم قالن، مستشار الرئيس التركي، أن »معركة تركيا ضد امليليشيات التي تهدد أمن حدود 	

تركيا، وسالمة أرا�سي سورية، ومنها قوات )قسد(، املدعومة من الواليات املتحدة، ستستمر بطريقة 
حازمة«.

• أعلن مجلس األمن القومي التركي أن استهداف املدنيين واإلضرار باالستقرار في سورية يخّل بالتوازن 	
الهش باملنطقة، ويحول دون التوصل إلى حّل دائم للصراع.

• الشعب« 	 حماية  »وحدات  مقاتلي  من   5 على  القضاء   ، التركي  الدفاع  وزير  أكار،  خلو�سي  أعلن 
الكردية، في عمليات فورية أطلقتها قوات بالده رًدا على مقتل أحد جنودها في منطقة عملية »درع 

الفرات« شمالي حلب.
• الشمال 	 بشأن  اتفاقيات  معها  وقعت  التي  الدول  من  تنتظر  أنقرة  إن  التركية  الدفاع  وزارة  قالت 

السوري االلتزاَم بها. 
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عسكرًيا: 

• أنشأت القوات التركية نقطة عسكرية جديدة على الطريق الدولية التي تربط بين محافظتي الالذقية 	
وحلب.

• تل جنود أتراك، بقصف من قوات )قسد(  استهدف قاعدة عسكرية تركية بريف حلب الشمالي، 	
ُ
ق

كما قتل جندي تركي وعناصر من الجيش الوطني السوري في انفجار عبوة ناسفة بعربة عسكرية 
تركية، في محافظة إدلب شمال غربي سورية.

•  واصلت التنظيمات الكردية استهدافها لألرا�سي التركية، وتركز عدد من هذه الهجمات على منطقة 	
قرقميش، التابعة لوالية غازي عينتاب التركية.

• استمرار 	 مع  السورية،  األرا�سي  إلى  التركي  للجيش  عسكرية  أرتال  دخول  حرمون  راصدو  سجل 
التعزيزات العسكرية التركية لقواعدها، في محافظة إدلب شمال غربي سورية.

• أقر البرملان التركي املذكرة الرئاسية املتعلقة بتمديد التفويض لرئيس الجمهورية، من أجل إرسال 	
قوات إلى العراق وسورية، لعامين إضافيين.

روسيا: 

• الفرنتييف، 	 ألكسندر  سورية،  إلى  الرو�سي  املبعوث  مباحثات  أن  الروسية  الخارجية  وزارة  أكدت 
ونائب وزير الخارجية الرو�سي، سيرغي فيرشينين، مع رئيس النظام السوري بشار األسد، في دمشق 
اللجنة  ومسار  االقتصادي  التعاون  حول  تركزت  أكتوبر(،  األول/  )تشرين  الحالي  الشهر   18 في 

الدستورية السورية.
• في 	 املساعدة  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  مع  بوتين،  فالديمير  الرو�سي  الرئيس  ناقش 

الشهر   22 في  موسكو  إلى  األخير  زيارة  خالل  السوري،  النظام  على  املفروضة  العقوبات  تخفيف 
الحالي.

    عسكرًيا: 

• سجل راصدو حرمون تمركز مقاتالت روسية من طراز سوخوي، للمرة األولى، في مطار القامشلي 	
شرقي سورية، بتاريخ 27 الشهر الحالي، في إطار سعيها لتوسيع نفوذها في املنطقة، وسط أنباء عن 

تحضيرات تركية لشن عملية عسكرية ضد قوات )قسد( في املنطقة.
• التابعة 	  23 الفرقة  مقر  غارات،  بتسع  الحالي،  الشهر  منتصف  روسية،  حربية  طائرات  قصفت 

للجيش الوطني السوري، في قرية قاح التي تبعد عن الحدود التركية مسافة 3 كم. 
• شنت الطائرات الروسية هجمات على مناطق انتشار تنظيم »داعش«، في عمق البادية السورية.	
• انسحبت ميليشيات مدعومة من روسيا من محيط اللواء 93 في ريف الرقة الشمالي، نحو الخطوط 	

الخلفية القريبة من مدينة )عين عي�سى( الخاضعة لسيطرة قوات )قسد(. 
• قال املركز الرو�سي في قاعدة حميميم إن »هيئة تحرير الشام« نفذت 8 هجمات، في منطقة خفض 	

التصعيد بإدلب شمال غربي سورية.
• الطبقة 	 مطار  إلى  عسكرية،  تعزيزات  روسيا  من  املدعومة  الخامس«  »الفيلق  ميليشيا  أرسلت 
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التي  املنطقة  على  نفوذها  لفرض  روسية  محاولة  عن  أنباء  وسط  الغربي،  الرقة  بريف  العسكري 
تسيطر عليها ميليشيات إيرانية.

• بأن القوات الروسية انسحبت بشكل مفاجئ، منتصف الشهر الحالي، من 	 أفادت مصادر محلية 
في  باتجاه املطار العسكري  النفطيين، شرقي محافظة حمص، وسط سورية،  حقلي زجل وشاعر 

مدينة تدمر، دون معرفة األسباب.

إيران:

• التقى حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية اإليراني ، في التاسع من الشهر الحالي، في دمشق، 	
بشار األسد ونظيره في حكومة النظام السوري فيصل املقداد، وقال عبد اللهيان إن إيران وسورية 
كل  في  البلدين،  بين  العالقات  تطوير  بشأن  مهمة  اتفاقات  إلى  األخيرة،  األسابيع  خالل  توصلتا، 

املجاالت.
• أعلن علي أصغر شالبافيان، وزير السياحة اإليراني، استعداد بالده للمشاركة بفاعلية في عملية 	

إعادة اإلعمار وترميم املناطق األثرية والسياحية في سورية، والقيام باالستثمار السياحي، عبر بناء 
وتجهيز منشآت فندقية جديدة، وذلك خالل لقائه وزير االقتصاد والتجارة الخارجية السوري، في 

الجناح السوري بمعرض )إكسبو دبي 2020(.
• إلى 	 ثالثة محملة بالوقود وصلت  قال موقع )تانكر تراكرز( لتتبع حركة الناقالت إّن باخرة إيرانية 

مرفأ بانياس في سورية، منتصف الشهر الحالي، تحضيًرا لنقل حمولتها إلى لبنان، وذلك بعد نقل 
حمولة ناقلتين، الشهر الفائت.

• 38 منشأة صناعية لالستثمار، 	 املا�سي، طرح  أيلول/ سبتمبر  أعلَنت وزارة الصناعة، أواخر شهر 
“بمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص الوطني والدول الصديقة«، وتوزعت هذه املنشآت، 
 9 2021/9/26، إلى  تاريخ   15040000/ 2 2449/ص  الخاصة رقم  الشروط  في دفتر  كما هو وراد 
منشآت نسيجية، 8 غذائية، 8 كيميائية، 6 هندسية، 5 إسمنت، 2 سكر. وهناك 21 منشأة من 
إضافة  تعمل  واحدة  ومنشأة  متوقفة،  منشأة  و11  جزئًيا،  مدمرة  و2  كلًيا،  مدّمرة  املنشآت  هذه 
إلى األرض املخصصة لشركة )تاميكو( في منطقة أم الزيتون الصناعية بمحافظة السويداء، وتفيد 

تسريبات من وزارة الصناعة أن الشركات اإليرانية هي من سيحظى باستثمار هذه الشركات.

   عسكرًيا: 

• استولت ميليشيا »حركة النجباء« العراقية املرتبطة بإيران، 25 الشهر الحالي، على عدد من األرا�سي 	
أيًضا على شاحنتي  26 من الشهر نفسه، استولت  الرقة، وفي  في ريف  للمدنيين  العائدة  الزراعية 

مساعدات إنسانية تابعتين لـ »الهالل األحمر السوري«، كانتا قادمتين من حمص إلى الرقة.
• أصيب عناصر من ميليشيا »الحرس الثوري اإليراني«، وميليشيا »الدفاع الوطني«، بجراح، على إثر 	

اقتتال بين الطرفين شرقي دير الزور.
• الشرقية 	 حمص  بادية  في  نفوذها،  مناطق  إلى  عسكرية  تعزيزات  اإليرانية  امليليشيات  استقدمت 

ومزارع مدينة امليادين بريف دير الزور، بينها شاحنات مليئة باملواد األولية لصناعة املتفجرات، عبر 
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معبر القائم في البوكمال.
• في غارات منفصلة، منتصف الشهر 	 الهوية  الدولي وطيران مسّير مجهول  التحالف  قصف طيران 

في  علي«  »اإلمام  قاعدة  أطراف  على  اإليراني،  الثوري«  »الحرس  مليليشيات  تابعة  مواقع  الحالي، 
منطقة الصلبي الحدودية ببادية البوكمال شرقي دير الزور، ومواقع مليليشيا )فاطميون( األفغانية 

في بادية السبخة شرقي الرقة.
• منعت امليليشيات اإليرانية عدًدا من مهجري دير الزور العائدين من مناطق سيطرة قوات )قسد(  	

من دخول بلداتهم شرق املدينة، بالرغم من إجرائهم »تسوية« مع النظام السوري.
• أخلى »الحرس الثوري« اإليراني، عدًدا من املقار التابعة له في قاعدة )اإلمام علي( بمنطقة الصلبي 	

التابعة ملدينة البوكمال.
• تل عناصر من ميليشيا »فاطميون« األفغانية، إثر هجوم ملجهولين على تحركات امليليشيا، بالقرب 	

ُ
 ق

من املحطة الثالثة )T3( الواقعة بمحيط تدمر شرقي حمص.
• نصبت امليليشيات اإليرانية قاعدة مزدوجة إلطالق الصواريخ، محّملة بصواريخ من نوع أرض -أرض 	

داخل مقر لفصيل »عصائب أهل الحق«، قرب نهر الفرات في قرية السويعية، وتوجيهها نحو قواعد 
التحالف الدولي في مناطق سيطرة )قسد(

الدول العربية 

• بحث ولّي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، مع رئيس النظام السوري بشار األسد، في 20 الشهر الحالي، 	
سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، في اتصال تلّقاه من األسد.

• 	 3 في  الثاني،  األردني عبد هللا  العاهل  مع  هاتفًيا   
ً

اتصاال بشار األسد  النظام السوري  رئيس  أجرى 
الشهر الحالي، هو األول من نوعه منذ اندالع الثورة السورية، بحثا خالله العالقات بين البلدين، 

وسبل تعزيز التعاون بينهما.
• أكد وزير الخارجية املصري، سامح شكري، أن لقاءه مع نظيره في النظام السوري فيصل املقداد، في 	

نيويورك، كان بهدف استكشاف كيفية إسهام مصر في خروج سورية من أزمتها، وعودتها مرة أخرى 
لـ »حظيرتها العربية«.

• كشف األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مقابلة تلفزيونية، أن سورية قد 	
تعود للجامعة خالل القمة املقبلة، في حالة »حدوث توافق عربي على مشروع القرار«.

• إطالق 	 إلى  األسد،  بشار  السوري  النظام  رئيس  عالوي،  إياد  العراقي  الوطنية«  »ائتالف  زعيم  دعا 
إلى تحقيق مصالحة وطنية غير  يهدف  في سورية«،  إطار مصالحة وطنية حقيقية  في  »حوار جاد 
األسد،  إلى  بعثها  رسالة  في  عالوي،  وشدد  واضحة.  دستورية  تعديالت  بإجراء  ومقرونة  مشروطة، 
على ضرورة تشكيل حكومة تضم معارضين ووزراء، لم يكونوا ُمسهمين في الفساد واالعتداء على 

املواطنين.
• الشاقة 	 األشغال  مع  املؤبد  وبالسجن  سوريين،  أربعة  بإعدام  لبنانية  عسكرية  محكمة  قضت 

لخامس، بتهم ارتكاب جرائم قتل ومحاولة قتل عناصر من الجيش اللبناني.
• حدد قرار رسمي أردني فئات السوريين الذين ُيسمح لهم بدخول األردن، عبر معبر نصيب الحدودي، 	

من دون موافقة الداخلية األردنية. بحيث يشمل السوري املتزوج من أردنية أو السورية املتزوجة 
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من أردني.
• لتسيير رحالتها 	 األردنية  امللكية  الجوية  الخطوط  السوري على عودة شركة  والنظام  األردن  اتفق 

لنقل الركاب بين عمان ودمشق، ابتداء من 3 تشرين األول/ أكتوبر، ولم ُينّفذ القرار حتى اآلن.
• أعلنت مصر أنها ستبدأ ضخ الغاز املصري إلى لبنان عبر األردن وسورية، ابتداء من مطلع 2022. 	

إسرائيل

• الشرقي، 	 بريف حمص  »تيفور«،  إيرانية قرب مطار  مليليشيات  اإلسرائيلي موقًعا  الطيران  قصف 
في محيط موقع  املوالية إليران،  الشهداء«  مليليشيا »سّيد  الحالي، كما قصف موقًعا  الشهر   8 في 
ما  الحالي،  الشهر   13 في  حمص،  بمحافظة  تدمر  مدينة  شرق  السوري،  النظام  لجيش  عسكري 

أسفر عن مقتل 5 عناصر من امليليشيا اإليرانية، وجندي سوري، وإصابة 3 آخرين.
• 25 الشهر الحالي، مواقع عسكرية لقوات النظام وميليشيات موالية 	 استهدفت طائرة إسرائيلية، 

ترد  ولم  القنيطرة جنوبي سورية،  في محافظة  الكروم  »البعث«، وقرية  أطراف مدينة  إليران على 
فها القصف.

ّ
معلومات عن حجم الخسائر التي خل

• قصفت طائرات إسرائيلية، في 30 الشهر الحالي، مواقع في ريف دمشق قرب الحدود اللبنانية، ما 	
أسفر عن مقتل 5 عناصر من »حزب هللا« اللبناني وفصائل مسلحة موالية إليران، تستخدم مقاّر 
للجيش السوري في املنطقة لتخزين صواريخ متطورة، كانت في طريقها إلى ميليشيا »حزب هللا« في 

لبنان.

النظام السوري:

• أصدر بشار األسد أمًرا إدارًيا يق�سي بإنهاء االحتفاظ، واالستدعاء للضباط االحتياطيين، وصف 	
الضباط واألفراد االحتياطيين في قواته، ابتداء من 2021-12-1.

• 17 الشهر الحالي، مع فيليبو 	 في  في دمشق،  النظام السوري،  بحث فيصل املقداد، وزير خارجية 
لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  مع  التعاون  مجاالت  الالجئين،  لشؤون  السامي  املفوض  غراندي 

الالجئين.
• اتهمتهم 	 شخًصا   24 أكتوبر،  األول/  تشرين   21 الخميس  يوم  السوري،  النظام  سلطات  أعدمت 

 20 بحق  بعقوبات  قضت  كما  املا�سي،  الصيف  في  حراجية  مناطق  في  حرائق  إشعال  في  بالتورط 
شخًصا آخرين، بينهم خمسة أحداث. وراوحت عقوبتهم بين األشغال الشاقة املؤبدة والسجن عشر 

سنوات.
• عاد رفعت األسد إلى سورية بموافقة من بشار األسد، بهدف تجنيبه السجن في فرنسا بعد صدور 	

حكم قضائي بحقه، وذلك بعد أن أم�سى أكثر من ثالثين عاًما في أوروبا.
• م النظام السوري مذكرة اعتقال رسمية إلى اإلنتربول الدولي، بحق رئيس حزب القوات اللبنانية 	

ّ
سل

سمير جعجع، بعد توجيه عدد من التهم له.
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املعارضة السورية:

• نتائج جدية، وقال هادي 	 السادسة، من دون  أعمال جولتها  السورية  الدستورية  اللجنة  اختتمت 
على  حتى  اللجنة،  في  مقترحات  أي  على  التوافق  رفض  النظام  إن  املعارضة،  وفد  رئيس  البحرة، 

مقترحات قدمها بنفسه.
• عليها 	 تفرضها  التي  للمسؤولية  املتحدة  الواليات  تحمل  أن عدم  املعارض  السوري  االئتالف  اعتبر 

مكانتها الدولية، بشأن امللف السوري، »يجعل مواقفها تبدو أقل وضوًحا مما يجب«.
• 	 13 وإدانتها ملقتل  الكندية  الحكومة  تعازي  املسلط،  السوري، سالم  الوطني  االئتالف  رئيس  تلقى 

مدرسة  قرب  السوري،  النظام  لقوات  ومدفعي  صاروخي  قصف  في  ومعلمة،  أطفال  بينهم  مدنًيا، 
ابتدائية في مدينة أريحا بريف إدلب.

• بشارة 	 لبنان،  في  املاروني  البطريرك  تصريحات  إلى  انتقادات حادة  السوري  الوطني  االئتالف  وّجه 
الراعي، التي دعا فيها إلى إعادة الالجئين السوريين في لبنان إلى بالدهم قسًرا.

• أسست مجموعة منظمات سورية - أميركية جسًما إدارًيا تنظيمًيا يجمعها، تحت اسم “التحالف 	
األميركي من أجل سورية”، وضّم التحالف منظمات هي: أميركيون من أجل سورية حرة، باك سورية 
الحرة، كايال باك، مواطنون من أجل أميركا آمنة، منظمة لدعم العدالة، سوريون مسيحيون من 

أجل السالم، مبادرة اإليمان من أجل سورية، املجلس السوري األميركي، املنتدى السوري.
• كليجدار 	 كمال  التركية  املعارضة  زعيم  سوريين،  وإعالميين  مدنيين  ناشطين  من  مجموعة  التقت 

أوغلو، في مدينة إسطنبول، في خطوٍة لتحييد السوريين عن الصراعات السياسية التركية. ونقل 
ه “لن يرمي بالالجئ السوري إلى املوت مرة ثانية”. حاضرون عن “كليجدار أوغلو”، تأكيده أنَّ

• أدان الدفاع املدني السوري صمت املجتمع الدولي عن الهجمات املستمرة التي تشنها قوات النظام 	
على  وخطره  العسكري  التصعيد  استمرار  من  محذًرا  سورية،  غربي  شمال  مناطق  على  وروسيا، 

ماليين السوريين في هذه املناطق.

اإلدارة الذاتية – قسد:

• الذاتية« 	 »اإلدارة  بين  مفاوضات  على  تشرف  روسيا  أّن  حرمون  ملرصد  إعالمية  مصادر  كشفت 
املسيطرة على مناطق في شمال وشرق سورية، والنظام السوري، انطلقت في منتصف الشهر الحالي 
»اإلدارة  لسيطرة  الخاضعة  املناطق  مصير  حول  حل  إلى  التوصل  بهدف  أكتوبر(  األول/  )تشرين 

الذاتية« ومستقبل »قوات سوريا الديمقراطية/ قسد«.
• تشهد املناطق املحيطة بمدينة عين عي�سى، شمالي الرقة، حركة نزوح لعشرات العائالت نحو قرى 	

خنيز وتل السمن، بعد رفع قوات )قسد( الجاهزية العسكرية لقواتها.
• عن 	 مسلم،  صالح   ،)PYD( الديمقراطي«  االتحاد  »حزب  لـميليشيا  الرئاسية  الهيئة  عضو  كشف 

منبج بريف حلب الشرقي، إلى  طلٍب تلقته امليليشيا، من روسيا والنظام السوري، بتسليم مدينة 
موا املدينة إلى تركيا.

ّ
تركيا، مدعًيا أن موسكو ودمشق هددتهم بعمل عسكري، إذا لم يسل

• بدأ معتقلو سجن الصناعة في حي غويران، جنوبي الحسكة، استعصاء احتجاجًيا ضد ممارسات 	
إدارة السجن الذي تسيطر عليه )قسد( بدعم من التحالف الدولي. 
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  الرصد العسكري واألمني21

النظام السوري:

• أعلنت مجموعة مجهولة، تطلق على نفسها اسم »سرايا قاسيون«، تبنيها تفجير حافلة ملؤسسة 	
اإلسكان العسكرية، عند جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق، في 20 الشهر الحالي )تشرين األول/ 
14 شخًصا بينهم عسكريون، فيما شكك خبراء عسكريون بادعاءات النظام  أكتوبر( أودى بحياة 

حول التفجير الذي اعتبروه مدّبًرا، بهدف تسويق النظام السوري نفسه بمواجهة اإلرهاب.
• أعلن النظام السوري أن إسرائيل اغتالت األسير املحرر مدحت الصالح، في أثناء وجوده في بلدة 	

محاذية للجوالن السوري املحتل.
• مدن 	 في  املطلوبين  لعشرات  تسوية  عمليات  السوري  للنظام  التابعة  األمنية  اللجنة  استكملت 

الحراك وانخل وجاسم وبلدات الحراك، وعلما، والصورة في درعا، بحضور عناصر وضباط روس، 
وحاصرت قوات النظام بلدة )ناحتة( باآلليات الثقيلة، إلجبار األهالي على إبرام تسوية.

• دفعت قوات النظام السوري بتعزيزات عسكرية كبيرة، إلى بلدة دب�سي عفنان، بريف الرقة الغربي، 	
ضمت آليات مدرعة ونحو 150 عنصًرا من قوات »الفرقة الرابعة« و«الحرس الجمهوري«.

• راصدو 	 سجل  حيث  غامضة،  ظروف  في  النظام،  لجيش  تابعين  ضباط  مصرع  حوادث  تتواصل 
حرمون مصرع 4 ضباط، خالل تشرين األول/ أكتوبر، بظروف غامضة، أبرزهم العميد مصطفى 
قاسم، نائب قائد شرطة محافظة طرطوس، والعميد الطيار يوسف الحسن، والعميد الركن في 

الحرس الجمهوري، رجب علي مهنا، وجميعهم من طرطوس.
• الغربي 	 القلمون  بمنطقة  الورد(  )عسال  مدينة  محيط  في  مواجهات  اندالع  حرمون  راصدو  سجل 

بريف دمشق، يوم 9 تشرين األول/ أكتوبر، بين »األمن العسكري« التابع للنظام السوري وميليشيا 
في  »الحزب«  ميليشيا  عناصر  أحد  العسكري«  »األمن  اعتقال  خلفية  على  اللبناني،  هللا«  »حزب 
العسكري«، قاموا  نّفذها عناصر من »األمن  املدينة،  ليلية داخل  بعد عملية دهم  يبرود،  مدينة 
يدعى  فليطة  أهالي  من  آخر  وشخص  هللا«،  »حزب  مليليشيا  التابع  جديد«  »فؤاد  باعتقال  خاللها 
»موفق حورية«، وذلك بتهٍم عّدة، منها التهريب واالتجار بمواد ممنوعة، وتّم نقلهم إلى فرع »األمن 

العسكري« بالعاصمة دمشق.
• والقنابل 	 جي(  بي  )آر  بقذائف  اإلرهاب«،  مكافحة  »قوة  لفصيل  ا  مقرًّ مجهولون  مسلحون  هاجم 

اليدوية، في مدخل بلدة الرحى قرب مدينة السويداء، ما أسفر عن سقوط جريَحين.
• قالت مصادر محلية إن قوات النظام انسحبت من عدٍد من النقاط األمنية املوجودة في درعا البلد، 	

بعد إبرام اتفاق تسوية مع أهالي الحي.
• خطوط 	 على  الواقعة  )قسد(  قوات  ميليشيا  مناطق  إلى  عسكرية  تعزيزات  النظام  قوات  أرسلت 

التماس مع »الجيش الوطني السوري«، بريفي حلب والرقة شمالي سورية.
• النظام السوري والقوات الروسية حشودها وقصفها ملناطق في إدلب وريف حماة 	 واصلت قوات 

وريف الالذقية، في تصعيد متواصل منذ أكثر من شهرين.
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• عمليات 	 حرمون  راصدو  وسجل  السوري،  للنظام  تابعة  عدة  مناطق  في  األمني  الفلتان  تواصل 
اختطاف عدة تحت تهديد السالح، تركز معظمها في طرطوس والالذقية ودرعا وريف دمشق، كما 
على  بدمشق،  )الدحاديل(  حي  في  بقنبلة  هجوم  بينها  اليدوية،  بالقنابل  هجوم  عمليات   3 سجلت 

خلفية نزاع بين عناصر ميليشيا »الدفاع الوطني« أسفر عن إصابات في صفوف املدنيين.
• قطع أهالي قرية )حجر األبيض( أوتوستراد طرطوس - حمص، بالدواليب املشتعلة، احتجاًجا على 	

صدور حكم اإلعدام بحق أحد أبناء القرية، بسبب جريمة قتل مدير فرع املخابز بحمص.
•  عسكرية 	

ً
عززت قوات النظام وجودها على جبهات القتال بريف إدلب الجنوبي، حيث وجهت أرتاال

من ناحية السفيرة بريف حلب الشرقي الجنوبي، بالتزامن مع تحريك آليات عسكرية ثقيلة أخرى، 
من »أكاديمية األسد« العسكرية بحي الحمدانية غربي مدينة حلب، إلى املنطقة نفسها.

• 10 الشهر الحالي، من مكان قريب جًدا من املربع األمني، 	 اخُتطف مدني وسط مدينة السويداء، 
وسبق ذلك حادثتا خطف منفصلتان، في 9 الشهر الحالي، غربي بلدة عرى، بمحاذاة قرية جبيب 

التابعة ملحافظة درعا.
• صيب ضابط وعدد من الجنود من فرقة »الهندسة« التابعة لقوات النظام السوري، في منطقة 	
ُ
أ

جسر أم املياذن، بريف درعا الجنوبي الشرقي، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون أثناء عمليات 
»التسوية« في املنطقة.

• ا 	
ً
فرض عناصر من دورية مشتركة لـ »أمن الدولة« و«األمن العسكري« و«االستخبارات الجوية« طوق

أمنًيا على منطقتي الحميدية وقسطل حرامي في مدينة حلب، العتقال أحد قياديي الشبيحة.
• من 	 عدًدا  السوري  النظام  اعتقال  سورية«  فلسطينيي  أجل  من  العمل  »مجموعة  لـ  تقرير  وثق 

الفلسطينيين خالل محاولتهم العبور من املناطق الخاضعة لسيطرة النظام إلى الشمال السوري، 
مروًرا باملناطق الخاضعة لسيطرة قوات )قسد(.

• دمشق، 	  - درعا  أوتوستراد  على  الروسية،  العسكرية  للشرطة  تابعة  عربة  ناسفة  عبوة  استهدفت 
بالقرب من بلدة أم املياذن في الريف الشرقي للمحافظة.

• استقدمت قوات األسد تعزيزات عسكرية إلى منطقة »تل رفعت« في ريف حلب الشمالي، »تحسًبا 	
ألي هجوم«، من فصائل »الجيش الوطني السوري«، بحسب ما ذكرت )صحيفة الوطن( املقربة 

من النظام. 
• سلمت قوات النظام السوري، 23 الشهر الحالي، جثة شاٍب إلى ذويه، بعد أربعة أيام من اعتقاله، 	

في بلدة سحم الجوالن بريف درعا الغربي.
• شهد ريف حلب الشرقي، 26 من الشهر الحالي، توترات بين مجموعات تابعة للميليشيات اإليرانية، 	

ومجموعات تابعة لشعبة املخابرات العامة املدعومة من روسيا، في محيط قاعدة جبرين قرب مطار 
النيرب العسكري.

الفصائل الجهادية:

• شنت »هيئة تحرير الشام« هجوًما في 25 الشهر الحالي، استهدف جماعة »جند هللا« التي يقودها 	
»أبو فاطمة التركي« املستقلة، وفصيل »جنود الشام«، بقيادة مسلم الشيشاني، وجماعة السلطان 
بهدف  الالذقية،  ريف  في  التركمان  جبال  في  تتمركز  مستقلة  صغيرة  مجموعة  وهي  الحميد،  عبد 
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أمنًيا،  املطلوبين  كل  وتسليم  املتطرفة،  باملجموعات  الهيئة  تصفها  التي  الجماعات  هذه  تفكيك 
وأسفرت العملية عن خروج قائد فصيل »جنود الشام« مسلم الشيشاني من جبل التركمان، بعد 
للهيئة، واعتقلت  تابعة  إلى هيئات قضائية  الهيئة بحضور وسطاء، وتسليمه املطلوبين  اتفاق مع 

الهيئة قادة من الجنسية الشيشانية.
• أعلنت »هيئة تحرير الشام« إلقاء القبض على مسؤول في »سرية أنصار أبو بكر الصديق«، وهي 	

ت عمليات استهداف في محافظة إدلب، ضد القوات التركية.
ّ
جماعة كانت قد تبن

• ألقى جهاز األمن العام التابع لـ »هيئة تحرير الشام« في إدلب، القبض على خلية اتهمها باملسؤولية 	
عن تفجير سيارة مفخخة في عفرين شمالي حلب، ذهب ضحيتها نحو 30 شخًصا بين قتيل وجريح، 

في الشهر املا�سي.
• افتتحت حكومة »اإلنقاذ« التابعة لـ »هيئة تحرير الشام«، »كلية عسكرية« في محافظة إدلب.	
• هاجمت مجموعات من مقاتلي تنظيم الدولة »داعش«، في 10 الشهر الحالي )تشرين األول/ أكتوبر( 	

)الفلسطينية( املدعومة من  القدس«  الوطني«، و«لواء  النظام وميليشيات »الدفاع  مواقع قوات 
في  واملتمركزة  إيران،  املدعومة من  )األفغاني(  فاطميون«  و«لواء  الباقر«،  »لواء  وميليشيا  روسيا، 

حقول العالو، والحالول، والرجوم، جنوب بادية الرصافة غربي محافظة الرقة.
• لقوات 	 مواقع   3 على  عدة  هجمات  الحالي،  الشهر  منتصف  )داعش(،  الدولة  تنظيم  مقاتلو  شن 

النظام وامليليشيات املوالية لها، في منطقة الرصافة بريف الرقة، وهجمات أخرى في بادية السبخة 
والطريق الواصل بين مسكنة ودب�سي عفنان في الرقة، ما تسبب في إيقاع قتلى وجرحى في صفوفهم.

• أعلن تنظيم الدولة )داعش( أنه نفذ 28 عملية عسكرية، في الفترة ما بين 13 و22 من تشرين األول/ 	
أكتوبر الحالي، وأشار إلى مقتل أكثر من 300 شخص، النسبة األكبر من الجيش السوري.

اإلدارة الذاتية – )قسد(

• على 	 عليكو،  عمران  املدني   )PYD( الديمقراطي  االتحاد  لحزب  الذاتية«  »اإلدارة  مسلحو  اعتقل 
خلفية هروب ابنته القاصر من معسكرات التجنيد التابعة للحزب.

• أعلنت مصادر محلية أن مسلحين شّنوا هجوًما عنيًفا على محطٍة للغاز بريف الحسكة، وفّجروا 	
أجزاء منها، وقتلوا عدًدا من عناصر قوات )قسد( .

• لقي أربعة عناصر بينهم قياديون من قوات )قسد(  مصرعهم، إثر استهدف الطيران التركي سّيارة 	
عسكرية على طريق عين عي�سى - عين العرب، في ريف حلب الشرقي.

• تل مدنّيون وأصيب آخرون، من أهالي قرية )نص تل( التابعة لناحية »تل براك« شمالي الحسكة، 	
ُ
ق

إثر تعرضهم إلطالق نار من عناصر يتبعون لـ قوات )قسد(، بعد احتجاج األهالي على نقل )قسد( 
محّولة كهرباء من القرية.

• استهدفت القوات التركية باملدفعية الثقيلة، 16 الشهر الحالي، مواقع عسكرية لـ )قسد(، في محيط 	
عين عي�سى بريف الرقة. 

• تل مسؤول آليات في »وحدات حماية املرأة - YPJ«، 24 الشهر الحالي، في هجوم نّفذه مجهولون في 	
ُ
ق

مدينة الرقة.
• تشهد قرى وبلدات الريف الغربي ملحافظة دير الزور غلياًنا شعبًيا ودعوات لخروج تظاهرات، رفًضا 	
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من  محلية  شبكات  وذكرت  الرقة،  محافظة  باتجاه  املنطقة  من  العبور  الروسية  القوات  ملحاولة 
دير الزور أن األهالي في بلدة )الحصان( خرجوا، 22 الشهر الحالي، في تظاهرات »تنديًدا ورفًضا ألي 

وجود أو مرور للقوات الروسية شرقي الفرات«.
• الخاضع 	 الغربي  الزور  دير  ريف  في  شاًبا،   90 )قسد(  لقوات  التابعة  العسكرية  الشرطة  اعتقلت 

24 ساعة من إصدارها تعميًما حول شن حملة تجنيد إجباري جديدة، في شمال  لسيطرتها، بعد 
شرقي سورية.

• تل مسؤول في »وحدات حماية الشعب - YPG«، يحمل الجنسية اإليرانية مع أحد مرافقيه، 27 	
ُ
ق

الشهر الحالي ، وذلك باستهداف عربة عسكرية كانا يستقالنها على طريق مزرعة عايد جنوب مدينة 
الطبقة غرب الرقة.

فصائل الجيش الوطني املعارض في الشمال السوري:

• استهدف مجهولون مدير مكتب )فريق ملهم التطوعي( في مدينة الباب، محمد أبو الفتوح، بمحاولة 	
صيب مدني كان في املنطقة.

ُ
اغتيال بعبوة ناسفة ُوضعت أسفل سيارته، وأ

• أعلنت »الجبهة السورية للتحرير« إلقاء القبض على عدد من تجار املخدرات، وضبط حوالي نصف 	
مليون حبة »كبتاغون«، في 12 الشهر الحالي.

• واصلت قوات النظام السوري والقوات الروسية قصفها الصاروخي واملدفعي ملناطق في إدلب وجسر 	
الشغور، ما أسفر عن ضحايا مدنيين، سقط معظمهم في مجازر في أريحا وإدلب.

• واصلت قوات )قسد( استهدافها ملناطق سيطرة »الجيش الوطني«، وأعلنت »غرفة القيادة املوحدة 	
- عزم« إحباط عملية تسلل لقوات )قسد( في ريف حلب، 17 الشهر الحالي، تزامًنا مع إعالن »الجبهة 

السورية للتحرير« رفع جاهزيتها العسكرية لقتال )قسد(.
• قتل 10 مدنيين، بينهم أطفال ومعلمة كانوا في طريقهم إلى مدرسة قريبة، وجرح العشرات، من جراء 	

قصف مدفعي استهدف مدينة أريحا جنوبي إدلب.
• أفادت مصادر محلية أن »الجيش الوطني السوري« أسقط طائرة استطالع روسية، على خطوط 	

الجبهات في ريف حلب الشمالي.
• تظاهر عشرات املدنيين املهجرين من تّل رفعت ومنغ وعين دقنة ودير جمال وكفر نايا وكفر ناصح، 	

في 22 الشهر الحالي، عند دوار سجو بريف مدينة إعزاز شمالي حلب، للمطالبة بتحرير قراهم من 
ميليشيات PYD_PKK وقوات النظام السوري.

• مسّير 	 طيران  من  جوية  بغارة  الحالي،  الشهر   25 السوري«،  الوطني  »الجيش  من  عناصر   3 تل 
ُ
ق

استهدف مقرهم في ريف مدينة رأس العين الغربي، شمال غربي الحسكة.
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مؤشر التطورات العسكرية وتوزع السيطرة

• في 	 في التحركات العسكرية في محافظتي حلب وإدلب، وعودة االستقرار  من الواضح وجود كثافة 
محافظة درعا في الجنوب السوري.

• شرقي 	 وشمال  وسط  النظام  قوات  بمواجهة  »داعش«  الدولة  لتنظيم  نشاط  وجود  املالحظ  من 
سورية، للشهر الثاني على التوالي.
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مؤشر األحداث األمنية

 

• ا أمنّية، 	
ً
ما زالت إدلب، للشهر الثاني على التوالي، في طليعة املحافظات السورية التي شهدت أحداث
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خالل شهر الرصد الحالي، مع العلم أنه يالحظ وجود انخفاض نسبي بأعداد األحداث األمنية الواقعة 
فيها، مقارنة بشهر الرصد املا�سي )تقريًبا بنفس وتيرة األحداث األمنية املسجلة في شهر حزيران/ 
يونيو 2021(، وأوضحها هو شبه انعدام للقصف الجوي في املحافظة، إضافة إلى انخفاض بنسبة 

%17.6 في حاالت القصف املدفعي.
• يوجد ارتفاع بنسبة تزيد عن %30 باألحداث األمنية التي تم رصدها في محافظة حلب، ضمن شهر 	

الرصد الحالي، مقارنة بالشهر املا�سي، ويالحظ أيًضا تضاعف حاالت القصف املدفعي املسجلة.
• السويداء 	 هي:  الحالي  الشهر  خالل  األمنية،  األحداث  مؤشر  على  تراجًعا  شهدت  التي  املحافظات 

وحماة ودير الزور ودرعا، بنسب 45 %، و39 %، و39 %، و32 %، على التوالي.
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• مقارنة 	  )10( الحالي  الرصد  شهر  خالل  تسجيلها  تم  التي  التظاهرات  بأعداد  ارتفاع  وجود  يالحظ 
بتظاهرة واحدة، سجلت شهر أيلول/ سبتمبر املا�سي.

• إلى النصف، في مجمل أرجاء سورية، في شهر 	 يالحظ انخفاض بعدد حاالت انفجار ألغام أرضية 
الشهر الحالي، مقارنة بشهر الرصد املا�سي. 

• في مناطق سيطرة 	 تتركز  الحالي  الرصد  ثلثي حاالت االعتقال املسجلة خالل شهر  أن  من املالحظ 
)قسد(، وتتكرر هذه النسبة املرتفعة من االعتقاالت في مناطق سيطرة )قسد( للشهر الثاني على 

التوالي.
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• فصائل 	 سيطرة  بمناطق  املسجلة  الجوي  القصف  بحاالت   80% تتعدى  بنسبة  انخفاض  يالحظ 
املعارضة املسلحة، لشهر الرصد الحالي.

•  في كل أرجاء سورية، مع العلم أن مناطق 	
ً

ما زال القصف املدفعي هو الحدث األمني األكثر تسجيال
ت أكثر من %48 من إجمالي حاالت القصف املدفعي لشهر الرصد 

ّ
سيطرة املعارضة املسلحة سجل

الحالي.

 

• مع وجود انخفاض نسبي بعدد الحاالت، يالحظ أن قوات املعارضة املسلحة تتصدر مؤشر الجهات 	
املسؤولة عن األحداث األمنية في سورية، ألول مرة منذ خمسة أشهر.
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• هنالك انخفاض في عدد املواقع املدنية املستهدفة خالل شهر الرصد الحالي 247 مبنى، أي بنسبة 	
%20 تقريًبا، مقارنة بـ 308 موقًعا مدنًيا استهدف خالل الشهر املا�سي.
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• املواقع 	 40 من إجمالي  بنسبة   الستهداف مواقع مدنّية، 
ً
األكثر عرضة إدلب هي  زالت محافظة  ما 

 للمواقع 
ً

املدنية املستهدفة خالل شهر الرصد الحالي، على حين أن حلب هي املحافظة األكثر تسجيال
العسكرية املستهدفة بنسبة %25 من إجمالي االستهداف العسكري املسجل خالل الشهر الحالي.
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• يوجد ارتفاع بنسبة %13 تقريًبا في نسب استهداف قوات النظام ملواقع مدنية، خالل الشهر الحالي، 	
ومن الجدير بالذكر أن ما يقارب %99 من استهدافات قوات النظام كانت ملواقع مدنية.

• من الواضح وجود زيادة بنسب استهداف مواقع عسكرية، من قبل فصائل املعارضة املسلحة، في 	
الشهر الحالي. 

• من الواضح تراجع نسب كل من قسد )من %8.9 إلى %1.15( وقوات النظام )من %24 إلى 0.7%( 	
كمسؤولين عن استهداف مواقع عسكرية، خالل شهر الرصد الحالي.
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•  من الجدير بالذكر أن حوالي %70 من املواقع املدنية املستهدفة خالل شهر الرصد الحالي )تشرين 	
األول/ أكتوبر( كانت ضمن مناطق سيطرة فصائل املعارضة. 

• يالحظ أن %95 من املواقع املستهدفة في مناطق سيطرة فصائل املعارضة هي مواقع مدنية، أما في 	
مناطق سيطرة النظام، فتنخفض هذه النسبة إلى %16.8، وإلى %28.3 في مناطق سيطرة قوات 

)قسد(. 

• يالحظ انخفاض بنسبة %17.4 بإجمالي األحداث األمنّية املسجلة خالل الشهر الحالي، وعودتها إلى 	
 التوّجه بإظهار تنبؤات بزيادات 

ّ
املستوى املسجل في شهر آب/ أغسطس تقريًبا، بينما يواصل خط

ة.
ّ
بسيطة من شهر إلى آخر، في مجمل األحداث األمنية املسجل
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• سجل املرصد انخفاًضا عاًما بنسبة املواقع املستهدفة، في مجمل أرجاء سورية، خالل الشهر الحالي، 	
مقارنة باألشهر املاضية، حيث يالحظ عودة العدد اإلجمالي إلى ما كان عليه في شهر آب/ أغسطس 
تقريًبا، مع العلم أن نسبة استهداف املواقع املدنية من إجمالي األحداث زادت من %21.2 في شهر 

آب، إلى 46 % في شهر تشرين األول. 

الضحايا واالنتهاكات:

• سجل فريق رصد االنتهاكات في مركز حرمون مقتل ما ال يقّل عن 101 سوريين، منهم 97 مدنًيا، في 	
، 5 سيدات، و5 ضحايا تحت التعذيب.

ً
شهر الرصد الحالي )تشرين األول/ أكتوبر(، بينهم 23 طفال

• ، بينهم مدني 	
ً

وتسببت جهات مجهولة في قتل العدد األكبر من الضحايا، حيث بلغ عددهم 57 قتيال
ق�سى نتيجة التعذيب، و27 منهم في انفجار مفخخات ومخلفات املعارك من قذائف وألغام، بينهم 
 وسيدتين، في حين ق�سى ما تبقى منهم بحوادث خطف وإطالق نار بينهم طفالن، حيث لم 

ً
13 طفال

يستطع فريق التوثيق تحديد الجهة املتسببة في ذلك.
• وسجل فريق التوثيق مقتل 29 مدنًيا بأيدي قوات النظام، بينهم 6 أطفال و3 سيدات و4 ضحايا 	

تحت التعذيب، باإلضافة إلى معتقل ق�سى نتيجة إهمال الرعاية الصحية، بينما ق�سى 4 مدنيين، 
أحدهم طفل، في قصف مشترك لقوات النظام وروسيا على ريف إدلب.

• 	 3 التركية  القوات  قتلت  فيما  مدنيين،   6 بينهم  أشخاص،   7 الديمقراطية”  سوريا  “قوات  وقتلت 
مدنيين، ومدني ق�سى بأيدي تنظيم )داعش(.

•  من إدلب، 	
ً

 من دير الزور، 24 قتيال
ً

وتوزع الضحايا وفق املحافظات التي ينتمون إليها، إلى 28 قتيال
 من درعا، 5 ضحايا من دمشق وريفها، 5 ضحايا من حمص، 4 ضحايا 

ً
 من حلب، 15 قتيال

ً
16 قتيال

من الرقة، و3 قتلى من السويداء.
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مؤشر الضحايا

• 	 71 بـ  سجل املرصد ارتفاًعا بأعداد الضحايا املدنيين )97( املسجلين خالل الشهر الحالي، مقارنة 
ضحية، خالل الشهر املا�سي، أي ازدياد بنسبة 36.6%.

• ما زالت محافظة دير الزور تتصدر مؤشر أعداد الضحايا بـ 26 ضحية، خالل الشهر الحالي، تليها 	
إدلب بـ 24، ومن ثم حلب ودرعا بـ 16 و15 على التوالي. 

• من املالحظ ارتفاع أعداد الضحايا في الشهر الحالي، في كل من محافظة إدلب ودرعا وحلب، بنسب 	
%71.4، و%66.6، و%45.5، على التوالي.

• يالحظ زيادة بنسبة أكثر من الضعف في أعداد الضحايا في مدينة حمص، في الشهر الحالي.	
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• الجوي، 	  – الصاروخي  القصف  جّراء  من  قضوا  الذين  الضحايا  بأعداد  واضح  انخفاض  هنالك 
%68، ويترافق ذلك مع انخفاض في عدد حاالت القصف  في مجمل أرجاء سورية، بنسبة تتجاوز 

الجوي والصاروخي املسجلة في مؤشر األحداث األمنية، الشهر الحالي.
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• يالحظ ارتفاع عدد ونسبة الضحايا، ضمن فئة الرجال من املدنيين، في مجمل أرجاء سورية في شهر 	
الرصد الحالي )تشرين األول/ أكتوبر(، مقارنة بالشهر املا�سي.

• يالحظ ارتفاع واضح بنسبة قوات النظام وروسيا كجهة مسؤولة عن اإليقاع بضحايا، من %19 في 	
الشهر املا�سي إلى %33 في الشهر الحالي.
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• في الشهر الحالي، من املالحظ وجود ارتفاع، بعد انخفاض مسجل بأعداد الضحايا في شهر أيلول/ 	
سبتمبر، ولكن ما زال املؤشر العام يتّجه إلى االنخفاض النسبي، مقارنة بأشهر الرصد السابقة.
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 رصد اقتصادي ومعي�سي1.

األوضاع املعيشية في مناطق املعارضة شمال سورية:

• ا في عدد قوافل شاحنات اإلغاثة اإلنسانية األممية، 	
ً
سجل فريق راصدي مركز حرمون ارتفاًعا بسيط

عبر الحدود التركية إلى الشمال السوري، قياًسا باألشهر الثالثة املاضية، حيث سجل دخول حوالي 
500 شاحنة إغاثة فقط، خالل شهر الرصد )تشرين األول/ أكتوبر(.

• فرض 	 أكتوبر،  األول/  تشرين   4 في  الوطني،  لالئتالف  التابعة  املؤقتة«  السورية  »الحكومة  أعلنت 
حظر تجوال في الشمال السوري ملدة 15 يوًما، للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد ارتفاع أعداد 

اإلصابات بالفيروس.
• أعلنت الجهات الطبية والدفاع املدني أن هناك 163 حالة وفاة، و13.139 إصابة، بفيروس كورونا، 	

ومخيمات  إدلب  في   8.193 منها  الحالي،  الشهر  خالل  السوري،  الشمال  في  املعارضة  مناطق  في 
 5 سجلت  كما  الرصد،  شهر  خالل  تحليل،  عملية   24.635 الطبية  الفرق  ونفذت  فيها،  النازحين 
وفيات بمرض »الفطر األسود«، 4 منها في إدلب، وواحدة في الرقة، وتعاني املستشفيات حالة نقص 
حاد في إمدادات األكسجين، ونسبة إشغال تامة لألسرة وخاصة في العناية املركزة، علًما أن نسبة 

من تلقوا اللقاح املضاد حوالي 3 % من السكان.
• الباب وبلدتي بزاعة وقباسين، شرقي حلب، على تدني رواتبهم الشهرية 	 احتّج مدرسون في منطقة 

املجالس  توّجه  أن  قبل  الجزئي،  اإلضراب  املعلمون  وأعلن  التعليمي،  للمشهد  املزري«  و«الواقع 
املحلية في مناطق الباب وبزاعة وقباسين تهديًدا للمضربين بالفصل، في حال االستمرار في اإلضراب، 
حراكهم  باستمرار  متوعدين  التقرير،  هذا  إعداد  ساعة  حتى  الجزئي  املعلمين  إضراب  ويتواصل 

الذي يقولون عنه إنه يهدف إلى تحسين الواقع التعليمي.
• السورية« 	 اإلنقاذ  »حكومة  لـ  مناهضة  شعبية  تظاهرات  الحالي،  الشهر   15 إدلب،  مدينة  شهدت 

التابعة لـ »هيئة تحرير الشام«، بسبب غالء املعيشة وارتفاع األسعار.
• نفذ »الجيش الوطني السوري« حملة أمنّية موسعة، منتصف شهر الرصد الحالي، ضد عدد من 	

املطلوبين للقضاء في قطاع »غصن الزيتون« في ريف حلب الشمالي.
• أعلنت »الجبهة السورية للتحرير« التابعة للجيش الوطني، ضبط تجار مخدرات في منطقة جنديرس 	

في عفرين بريف حلب الشمالي.
•  مؤقًتا، في محافظة 	

ً
أعلنت هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية )İHH(، أنها أنشأت 16 ألًفا و239 منزال

إدلب شمال غربي سورية.
• الشمال 	 في  املحلية  املجالس  نشاط  في  الحالي،  الشهر  في  ا، 

ً
ملحوظ ارتفاًعا  حرمون  راصدو  سجل 

السوري، على صعيد تأمين الخدمات واملشاريع التنموية في مدن وبلدات وقرى املناطق الخاضعة 
الصرف  شبكات  وتجديد  تأهيل  مجال  في  املشاريع  معظم  وتركزت  املعارضة،  الفصائل  لسيطرة 

الصحي ومياه الشرب وترميم الطرقات.
• أصدر املجلس املحلي في مدينة إعزاز بريف حلب، في 21 تشرين األول/ أكتوبر الحالي، قراًرا بإغالق 	
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علن افتتاحها قبل ذلك بأيام، وقوبلت باستنكار واسع في األوساط 
ُ
جمعية “تعدد الزوجات” التي أ

السورية، وبرر املجلس قراره بأنه يرى أن »كرامة املرأة وحّقها في الزواج وبناء أسرة وتحقيق حياة 
كريمة، ال تأتي من خالل عمل جمعية كهذه تخالف قيم ومبادئ وعادة املجتمع«.

• بدأت دائرة السجل املدني في املجلس املحلي في مدينة إعزاز وريفها إصدار دفاتر العائلة، واستبدال 	
الدفاتر التالفة أو الضائعة.

رصد األوضاع املعيشية في مناطق النظام

• حافظ سعر الليرة السورية على استقرار نسبي، خالل شهر الرصد الحالي، حيث بلغ سعر صرف 	
الليرة السورية مطلع الشهر الحالي نحو 3510 ليرة سورية لكل دوار أميركي واحد، بينما بلغ السعر 

3520 ليرة سورية، نهاية الشهر نفسه.
• مع استمرار ارتفاعات األسعار، تتراجع القدرة الشرائية للرواتب واألجور الشهرية للعاملين في الدولة 	

الواقع  سوء  وانعكس  السورية،  لألسرة  املعيشية  األساسية  الحاجات  لتأمين  تكفي  وال  السورية، 
الطريق  املدنيين  عشرات  قطع  حيث  املناطق،  بعض  في  املواطنين،  من  واحتجاًجا  تذمًرا  املعي�سي 
حركة  وأوقفوا  املشتعلة،  بالدواليب  طرطوس،   - حمص  أوتوستراد  على  الزارة  جسر  قرب  العام، 
السير في االتجاهين احتجاًجا على سوء األوضاع املعيشية، في حين فشلت دعوات إلى عصيان مدني 

في مدينة السويداء، اعتراًضا على تخفيض مخصصات مادة املازوت لألهالي.
• شهدت بلدات عدة في محافظة ريف دمشق حاالت تسمم ألكثر من 1200 شخص، بمياه الشرب 	

امللوثة، وذلك بعد أيام من وقوع مئات الحاالت املشابهة في كناكر والبلدات املحيطة بها.
• تعاني أغلب املحافظات تبعات تأخر توزيع الدفعة األولى من املازوت املنزلي، والتي ال تتجاوز 50 ليتًرا، 	

وهي غير كافية، خاصة في ظل ظروف تقنين الكهرباء وانعدام وجود أي وسيلة أخرى للتدفئة.
• شهدت صاالت »السورية للتجارة« ازدحاًما شديًدا، مطلع شهر الرصد الحالي، بسبب عدم توافر 	

مادتي الشاي والسكر، وانتظار املواطنين ساعات طويلة من أجل الحصول عليها، ما دفع البعض 
إلى شراء السكر من األسواق بسعر تجاوز 3 آالف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد)1(.

• 	 29 في  السوري، توفيق حسابا،  النظام  الصحة بحكومة  في وزارة  الجاهزية والطوارئ  أعلن مدير 
املسجلة  اإلصابات  بأعداد  الذروة  حالة  في  النظام  سيطرة  مناطق  دخول  أكتوبر،  األول/  تشرين 
اإلصابات  عدد  ارتفع  وقد  باملصابين.  املستشفيات  أسّرة  وامتالء   ،)19 كوفيد  )كورونا/  بفيروس 
بفيروس كورونا، في مناطق سيطرة النظام السوري، وبلغ إجمالي العدد 41.515 إصابة، حتى تاريخ 
حالة   13295 هناك  زالت  وما  حاالت،   2504 وتوفي  حالة،   25.716 منها  شفي  الحالي،  الشهر   26
نشطة في البالد، وتركزت اإلصابات في دمشق وريفها وطرطوس والالذقية وحلب، وفق وزارة الصحة 

السورية.
• 	 26 تاريخ  15 إصابة، دون تسجيل وفيات، وذلك حتى  )الفطر األسود(  بلغ عدد املصابين بمرض 

تشرين األول/ أكتوبر)2(.

)1(  https://alwatan.sy/archives/275852

)2(  https://www.enabbaladi.net/archives/521607
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• املا�سي، ذهب 	 نهاية الشهر  العام حتى  بداية  6426 حادث، منذ  إدارة املرور وقوع  أعلنت مديرية 
ضحيتها 300 شخص، وبلغ عدد الجرحى 3327، في حين بلغ عدد الحوادث 7404، ذهب ضحيتها 

424 شخًصا و3992 جريًحا.
• بخفض 	 يق�سي  التخاذه،  السوري  النظام  حكومة  تسعى  قرار  أنباء  موالية  إعالم  وسائل  تداولت 

من  العليا  والشرائح  االقتصادية،  القطاعات  ملختلف  الكهربائية  الطاقة  عن  للدعم  تدريجي 
1500 كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة، وذلك بهدف  االستهالك املنزلي التي يزيد استهالكها على 
توفير سيولة مالية، وتحفيز املشتركين على االعتماد على مصادر الطاقات املتجددة لتغطية جزء 

من استهالكهم.
• الصناعي 	 املازوت  مادة  سعر  النظام  حكومة  في  املستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  رفعت 

والتجاري إلى 1700 ليرة لليتر الواحد، بعدما كان سعره 650 ليرة.
• رفعت وزارة التعليم العالي رسوم املقررات الجامعية في نظام التعليم املفتوح، للطالب املستجدين 	

والقدامى. وسبق أن رفعت الوزارة منذ أسابيع رسوم التعليم املوازي بنسبة %50 عن رسوم العام 
املا�سي)3(.

• ارتفاًعا 	 وحمص،  وحلب  دمشق  في  والزيوت،  واللحوم  والَبيض  والفواكه  الخضار  أسعار  شهدت 
نسبًيا، نظًرا لعدم توفرها بشكل كاف في األسواق. وبرزت فروقات في البيع واألسعار بين محل وآخر، 

ضمن املدينة الواحدة، وأيًضا بين محافظة وأخرى.

)3(  https://2u.pw/Y7q8T
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مؤشر األوضاع املعيشية
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رصد أوضاع اقتصاد النظام:

• األولية 	 االعتمادات  النظام،  حكومة  في  واالجتماعي،  االقتصادي  للتخطيط  األعلى  املجلس  أقّر 
ملشروع املوازنة العامة للدولة للعام القادم 2022، بـــ 13.325 مليار ليرة سورية، ما يعادل نحو 4.4 
مليار دوالر، مقارنة بـ 8500 مليار ليرة ملوازنة العام 2021. أي بزيادة %57، وهي زيادة غير منطقية، 
وقد بلغت حصة االنفاق الجاري %85 من اعتماداتها، بينما بلغت اعتمادات النفقات االستثمارية 
اعتمادات  من   41.5% يعادل  ما  أي  للدعم،  سورية  ليرة  مليار   5529 مبلغ  وخصص  فقط.   15%
املوازنة، خصص معظمها لدعم املشتقات النفطية والدقيق. وتبلغ اإليرادات املتوقعة نحو 9200 
مليار ليرة سورية، بينما قّدر عجز املوازنة بـ 4118 مليار ليرة سورية، أي نحو %31 من اعتماداتها. 
مبالغ  فإن  وبالتالي  املتوقعة،  األرقام  مستوى  إلى  تصل  ال  الفعلية  اإليرادات  أن  القول  نافل  ومن 
اإلنفاق الفعلي تكون أقل من األرقام املعلنة بكثير. ولكن الدولة ال تفصح عن األرقام الفعلية، بعد 

انتهاء العام.
• عاد الجدل حول »منطقة القابون الصناعية«، وبعد أربع سنوات من الصد والرد من دون حّل، 	

املاليين  أنفقوا  أن  بعد  بالهدم،  املهددة  ومصانعهم  أمالكهم  مصير  املنطقة  هذه  صناعّيو  ُيراقب 
لترميم معاملهم التي نجت من دمار الحرب، ويقعون اليوم في فخ “إعادة التنظيم” املدفوع بأطماع 

تجار العقارات املتحالفين مع كبار املسؤولين املتنفذين.
• كشف تقرير نشرته صحيفة »الغارديان«، في 21 تشرين األول/ أكتوبر، بعنوان »النظام السوري 	

حكومة  استحواذ  عن  السورية«،  العملة  بقيمة  التالعب  خالل  من  املساعدات  ماليين  يستنزف 
2020، عن طريق إجبار منظمات األمم املتحدة على التعامل  النظام على نصف املساعدات عام 
بسعر صرف منخفض، وبحسب التقرير فإن البنك املركزي السوري استحوذ بالفعل على نحو 60 
رسل إلى سورية، 

ُ
مليون دوالر في عام 2020، عن طريق جمع 0.51 دوالر، من كل دوالر مساعدات أ

مما جعل عقود األمم املتحدة أحد أكبر املوارد بالنسبة إلى النظام السوري وحكومته، وفًقا لباحثين 
ومركز  والسياسات،  العمليات  مركز  أبحاث  ومركز  والدولية،  االستراتيجية  الدراسات  مركز  من 

تحليل العمليات والبحوث.
• أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية املركزي قراًرا يق�سي بجعل رقابة »املركزي« على مصادر تمويل 	

ثبت 
ُ
ت التي  بالوثائق  املركزي  بمراجعة  املستورد  يقوم  بحيث  الحقة،  وليست  سابقة  املستوردات 

مصدر تمويل مستورداته، للحصول على كتاب يسمح له بتخليصها جمركًيا.)4(
• في خطوة نحو املزيد من التطبيع االقتصادي، أصدرت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة 	

الطرفين،  بين  سابق  اتفاق  بموجب  السوري-اإلماراتي«،  األعمال  »مجلس  بتشكيل  قراًرا  النظام 
استثمارية  مشاريع  عبر  اإلعمار،  إعادة  في  اإلمارات  ومساهمة  الخاص  القطاع  دور  تفعيل  بهدف 

مشتركة)5(.
• كشف عضو »لجنة تجار ومصّدري الخضار والفواكه« بدمشق، محمد العقاد، عن تراجع صادرات 	

الخضار والفواكه السورية إلى دول الخليج والعراق، بنسبة تجاوزت 60 باملئة، وذلك منذ إصدار 

)4(  https://alwatan.sy/archives/278116

)5(  https://2u.pw/EpBjx
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حكومة النظام قراًرا بإيقاف تصدير البطاطا، في الشهر املا�سي.
• التي 	 بأن كلفة األضرار  الفارس،  العامة للخطوط الحديدية، نجيب  العام للمؤسسة  صّرح املدير 

ليرة  تريليون   2.185 تتجاوز  اآلن،  حتى   2011 عام  منذ  الحديدية،  الخطوط  شبكة  لها  تعرضت 
سورية، فيما بلغت خسائر قطاع الكهرباء، منذ عام 2011 حتى 2020، مئة مليار دوالر، وفي قطاع 

 عن مسؤولين حكوميين.
ً

النفط 95 مليار دوالر، وفق ما أفادت به صحيفة )الوطن( املوالية، نقال
• عت وزارة الكهرباء عقًدا لـ 26 شهًرا، مع شركة )بيمانير( اإليرانية، إلعادة تأهيل محطة “محردة” 	

ّ
وق

باستطاعة 576 ميغاواط، بقيمة تبلغ 99 مليوًنا ونصف املليون يورو)6(.
• رفعت حكومة النظام قسط التأمين الصحي السنوي، من 28 ألف، إلى 60 ألف ليرة سورية، على أن 	

يتحمل املوظف قرابة 35 ألف ليرة، من خالل اقتطاع شهري يعادل %3 من صافي راتبه.)7(
• أوقف املصرف الزراعي بيع األسمدة للفالحين بالسعر املدعوم، ليرتفع سعر كيس السماد )سوبر 	

فوسفات( إلى 58.850 ليرة، واليوريا إلى 69.200 ليرة، ونترات األمونيوم إلى 40.400 ليرة، وسلفات 
البوتاس إلى 90 ألف ليرة.)8(

• 1500 ليرة 	 بـ  حدد مجلس الوزراء سعر شراء محصول القمح من الفالحين ملوسم )2022-2021( 
 من 900 ليرة)9(.

ً
سورية للكيلو غرام الواحد، بدال

• 	 1 من  الطعام،  بطاطا  تصدير  بمنع  االقتصادية  اللجنة  توصية  على  الوزراء  مجلس  رئيس  وافق 
15 آذار القادم، بسبب ضعف اإلنتاج لهذا العام، حيث إن اإلنتاج املقدر من  تشرين األول حتى 

محصول البطاطا كان 575.880 طًنا، في حين بلغ اإلنتاج الفعلي 383.920 طًنا)10(.
• تراجع إنتاج املوسم الحالي من الزيتون 2021 – 2022، ويقّدر اإلنتاج األولي بنحو 645.331 طًنا من 	

الزيتون، ومن املتوقع أن تعطي نحو 102.963 طًنا من الزيت)11(، في حين بلغ إنتاج سورية الكلي من 
الزيتون العام املا�سي 850.341 طًنا، ومن الزيت نحو 118.281 طًنا.

• كشف رئيس الجمعية الحرفية لصناعة األلبان أن بين 15 و20 باملئة من منتجي الحليب عزفوا عن 	
العمل، ما أدى إلى انخفاض اإلنتاج. وأرجع ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته إلى ارتفاع سعر الحليب 

املجفف املستورد واألعالف، مبّيًنا أن األسعار ارتفعت بنسبة %25 منذ نحو شهر)12(.
• أوضح رئيس املجلس العلمي للصناعات الدوائية أن قلة إنتاج املضادات الحيوية واملراهم ترجع إلى 	

الواقع  بين  إنتاج الدواء، وانخفاض أسعار مبيعها، بسبب اختالف سعر الصرف  ارتفاع تكاليف 
السوق  من  األدوية  تأمين  إلى  الصيادلة  بعض  يدفع  ما  املركزي،  املصرف  حدده  الذي  والسعر 

السوداء بضعف التسعيرة.

)6(  http://www.syria.tv/136547

)7(  https://sp-today.com/news/12944

)8(  https://alwatan.sy/archives/276680

)9(  https://2u.pw/LXRxb

)10(  https://alwatan.sy/archives/276112

)11(  https://alwatan.sy/archives/277381

)12(  https://alwatan.sy/archives/276315
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• مع اقتراب فصل الشتاء، ارتفعت أسعار املدافئ بنسبة %40، مقارنة بشتاء العام املا�سي. وتراوح 	
سعر املدفأة صغيرة الحجم واملتوسطة، في حماة، بين 75 و 125 ألف ليرة، وكبيرة الحجم بين 200 

ألف ليرة و250 ألًفا. أما مدفأة الصالون الكبيرة فسعرها من 300-350 ألف ليرة)13(.
• الشتوية 	 املالبس  أسعار  ارتفعت  الضرائب،  وأجور  الدوالر  وسعر  الضرائب  نسبة  ارتفاع  بسبب 

بشكل كبير، مع دخول فصول الشتاء، ووصل سعر املعطف الواحد في محافظة دمشق إلى 120 
ألف ليرة)14(.

العقارات

• دراسة 	 وبحسب  واإليجارات،  البيع  أسعار  في  كبير  تضخم  حالة  تعاني  العقارات  سوق  زالت  ما 
ميدانية، أجرتها صحيفة »الوطن« السورية، تبلغ تكلفة إنشاء وإكساء بيت مساحته 100 متر »على 
100 ألف ليرة، أي  80 مليون ليرة، علًما أن راتب املوظف أقّل من  العضم«، بكسوة عادية، نحو 

يحتاج املوظف إلى 800 راتب شهري، و66 سنة عمل، لتأمين ثمن البيت)15(.
• نفى وزير الصناعة أن يكون الرتفاع أسعار اإلسمنت هذا العام أكثر من مرة أّي عالقة بارتفاع أسعار 	

العقارات، مبّيًنا أن املوضوع مرتبط بارتفاع تكاليف اإلنتاج، مثل الفيول الذي ارتفع بقرارات من 
وزارة النفط.

•  إلى مليون ليرة 	
ً

راوحت أجور املنازل في الالذقية بين 75 – 150 ألف ليرة، في املناطق الشعبية، وصوال
في املناطق الراقية وسط املدينة. 

صناعة املخدرات وتجارتها:

• بين 	 مشتركة  استراتيجية  أكتوبر،  األول/  تشرين   10 في  له،  قرار  في  األميركي،  النواب  مجلس  أقر 
الوكاالت األميركية، لتعطيل شبكات املخدرات التي يعتقد أنها تعمل في ظل النظام السوري.

• قالت القيادة العامة األردنية إنها أحبطت تهريب كمية من املخدرات عبر طائرة مسيرة قادمة من 	
األرا�سي السورية، في 21 تشرين األول/ أكتوبر، وفي 5 و14 من الشهر نفسه، أحبط الجيش األردني 
محاولتي تهريب كميات كبيرة من املخدرات، وأسفر اشتباك مع املهربين عن إصابة أحدهم، وفرار 

اآلخرين داخل العمق السوري، ومصادرة )1055( كف حشيش.
• قالت صحيفة »The national« إن ارتفاع مستويات إنتاج »األمفيتامين«، في لبنان وسورية، دفع 	

األمم املتحدة إلى الدعوة إلى مزيد من التحقيقات في التجارة غير املشروعة التي قد تكون مرتبطة 
بالسياسيين الفاسدين وبجماعة »حزب هللا« املسلحة. وصّرح توماس بيتشمان، الخبير في مكتب 
األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة )UNODC(، بأن لبنان وسورية أصبحا في السنوات األخيرة 

)13(  https://alwatan.sy/archives/278276

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

)15(  https://alwatan.sy/archives/276489
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أكبر مصنعي ومصدري حبوب األمفيتامين في املنطقة)16(.

)16(  https://2u.pw/NLnnP
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 التهجير والنزوح واللجوء1.

• بموجبها 	 صّنفت  رسمّية  وثيقة  أكتوبر،  األول/  تشرين   21 في  الخارجية األميركية،  وزارة  أصدرت 
منها  أخرى،  بلدان  مواطنين  جانب  إلى  املشردين«،  »جنسيات  قائمة  ضمن  السوريين  املواطنين 

روسيا، لعدم وجود سفارة أميركية على أرا�سي هذه الدول.
• حملة 	 خلفية  على  سوريين  سبعة  أكتوبر،  األول/  تشرين   27 في  التركية،  الداخلية  وزارة  أوقفت 

ال  إنه  يقول  تركًيا  مواطًنا  ُيظهر  مصّور  مقطع  على  ا  ردًّ سوريون  نشرها  التي  املوز«،  »فيديوهات 
يستطيع شراء املوز، بسبب املشكالت االقتصادية، بينما يستطيع السوريون ذلك. وكانت الشرطة 
متهم إلى إدارة الهجرة، بتهمة 

ّ
التركية قد اتخذت إجراءات بحق 31 مشتبًها به، واعتقلت 11 سورًيا سل

»تحريض الجمهور على الكراهية والعداء«، وتبحث عن 11 مشتبًها به آخرين.
• نشرت بلدية إسنيورت في إسطنبول،2 تشرين الثاني/ أكتوبر 2021، على حسابها على )تويتر( صوًرا 	

ملا قالت عنه إنه »عودة طوعية«، ملجموعات من السوريين إلى سورية.
• هاجم مواطنون أتراك محالت وممتلكات لسوريين، في مدينة إزمير التركية، على خلفية مقتل شاب 	

ين.
ّ

تركي على يد آخر سوري طعًنا بسك
• حكمت املحكمة العسكرية في لبنان على أربعة سوريين ولبناني باإلعدام والسجن املؤبد، بتهمة قتل 	

ومحاولة قتل جنود لبنانيين في منطقة عرسال على الحدود السورية، عام 2014.
• كشف املحامي اللبناني، محمد صبلوح، عن تسليم األمن العام في بيروت الجًئا سورًيا إلى سلطات 	

ُموا قريًبا.
ّ
النظام السوري، وتحدث عن آخرين قد ُيسل

• واملجتمعات 	 السوريين  لالجئين  الطارئة  االحتياجات  لتغطية  يورو  مليون   71 منحها  أملانيا  أعلنت 
املضيفة في األردن ولبنان.

• ع الصندوق الكويتي للتنمية اتفاقية منحة مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين 	
ّ
وق

الصحية  الخدمات  تطوير  مشروع  دعم  في  لإلسهام  أميركي،  دوالر  مليون   1.9 بقيمة   )UNHCR(
لالجئين السوريين في األردن.

• تبّنى مجلس حقوق اإلنسان، التابع لألمم املتحدة، قراًرا أكّد فيه أن سورية ما تزال تفتقد البيئة 	
اآلمنة لعودة الالجئين السوريين والنازحين.

• الحكومة 	 تطالب  شخص،  ألف   52 نحو  عليها  ع 
ّ
وق عريضة  الحالي،  الشهر   19 ناشطون،  رفع 

الدانماركية بعدم حرمان السوريين املنحدرين من العاصمة دمشق، من تصاريح إقامتهم.
• استقبل النائب في البرملان البريطاني، جيمس كليفري، برفقة املبعوث البريطاني الخاص إلى سورية، 	

جوناثان هارغيفز، 24 طالًبا سورًيا فازوا باملنحة الدراسة »تشيفننغ«.
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عائالت تنظيم الدولة »داعش«

• دعا رئيس لجنة التحقيق املعنية بسورية التابعة لألمم املتحدة، باولو بينيرو، إلى االنتباه إلى محنة 	
ما يصل إلى 40 ألف طفل في مخيم )الهول( وغيره من مخيمات النزوح التي تحولت إلى مراكز احتجاز 
في شمال شرق سورية، مشيًرا إلى حرمانهم بشكل غير قانوني من حّريتهم سنوات، معظمهم تحت 

سن 12 سنة، داعًيا الدول والسلطات املحلية إلى إعادة أطفالهم إلى بالدهم.
• الدول الستعادة مواطنيهم 	 الحالي، توافد عدد من مندوبي  شهدت مدينة الحسكة، خالل الشهر 

املحتجزين في مخيمات »الهول وروج«، حيث استعادت السويد 3 نساء و8 أطفال، وبريطانيا ثالثة 
أطفال من مخيم »روج”، واستعادت أوكرانيا عدًدا من النساء واألطفال من مخيمي »الهول وروج”، 

 و3 نساء.
ً

 و8 نساء، وتسلمت الدنمارك 14 طفال
ً

وأملانيا 23 طفال
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