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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

خالصة تنفيذية
• ُت َع ّد األحداث السياسية وامليدانية واالقتصادية املحددات األبرز ملعرفة سمات املرحلة ّ
وتوجهات
ِ
ّ
الفاعلين فيها ،ولذلك يعمل مركز حرمون على استقراء أبرز التطورات واملستجدات ،على الصعد
السياسية والعسكرية واالقتصادية واإلنسانية ،من خالل االعتماد على شبكة مصادر واسعة
ومتنوعة ،داخل سورية وخارجها ،ومن ثم استنباط النقاط الدالة على التوجهات الجديدة في
األصعدة املذكورة ،وتوضيح سيرورتها .وقد كانت النقاط التالية هي األبرز في تقرير الرصد لشهر
تشرين الثاني /نوفمبر:2021
ً
سياسيا
•توالت اإلشارات املتضاربة من قبل اإلدارة األميركية حيال النظام السوري ،ففي الوقت الذي أكدت
ّ
فيه واشنطن أنها ال تدعم التطبيع مع النظام السوري ،وذكرت شركاءها بالجرائم التي ارتكبها،
أصدرت تسهيالت جديدة في قانون عقوبات قيصر ،تساعد املنظمات العاملة في الشأن اإلنساني
عبرالعمل مع النظام.
•كشفت صحيفة (الشرق األوسط) عن مضمون وثيقة سرية ُس ّ
ميت «ال ورقة» ،في بداية شهرتشرين
األول /أكتوبرالفائتّ ،
أعدتها اململكة األردنية الهاشمية ،قبل أشهر ،وناقشها امللك األردني امللك عبد
هللا الثاني مع الرئيسين األميركي جو بايدن في واشنطن (في تموز /يوليو) ،والرو�سي فالديميربوتين (في
آب /أغسطس) ،ومع قادة عرب وأجانب ،هدفها رسم خطة تطبيع عربي مع النظام السوري ،بعد
خروج جميع القوات واملقاتلين األجانب من سورية ،والحد من النفوذ اإليراني في أجزاء ّ
معينة من
سورية ،مع االعتراف بـ «املصالح الشرعية لروسيا”.
•واصل املبعوث األممي إلى سورية عقد لقاءات مع ممثلي دول فاعلة في القضية السورية ،من دون
أن يكون هناك أي تطور إيجابي على صعيد مسارات الحل السيا�سي ،وبرزت ردات أفعال إيجابية
على تحرك مجلس األمن ،في  30تشرين الثاني /نوفمبر ،وعقده جلسة مخصصة ملناقشة انتهاكات
النظام السوري ،وفق آلية (.)Arria
•تواصلت الجهود الدولية لتطويق تصعيد النظام السوري وحليفه «حزب هللا» اللبناني صناعة
وتسويق املخدرات في البلدان املجاورة ،وسلطت تقارير عاملية الضوء على دور عائلة األسد في
تصنيع املخدرات واالتجاربها ،وال سيما الكبتاغون.

4

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

ً
عسكريا
•على الصعيد العسكري ،لم تشهد خريطة تقاسم النفوذ أي تغييرخالل تشرين الثاني /نوفمبر ،مع
هدوء االشتباكات ً
نسبيا على خطوط التماس بين القوى املسيطرة ،وتراجع وتيرة قصف النظام
السوري وميليشياته ملناطق سيطرة املعارضة في محيط إدلب ،كما تراجعت حدة االشتباكات بين
الجيش الوطني وقوات (قسد) ،مع تراجع وتيرة التحضيرات وفرص شن عملية عسكرية تركية في
شمال شرق سورية ،وتزايد هجمات تنظيم الدولة (داعش).
•عادت وتيرة الهجمات اإلسرائيلية لالرتفاع ضد مواقع تابعة لقوات األسد وميليشيات مدعومة من
إيران.
ً
•ما زالت املسؤولية عن مقتل العدد األكبر من الضحايا السوريين ملقاة على جهات مجهولة غير
محددة ،مع مواصلة النظام السوري قتل عشرات السوريين ،منهم ضحايا تحت التعذيب في
سجونه ،مع بروز حاالت اعتقال يشنها النظام السوري في صفوف املدنيين ،ومنهم الجئون عائدون
إلى سورية من تركيا ،وتصاعد وتيرة اعتقاالت ناشطين ومدنيين من قبل قوات سورية الديمقراطية
في مناطق سيطرتها.
ً
ً
ومعيشيا
اقتصاديا
•على الصعيد االقتصادي واملعي�شي ،تتواصل معاناة السوريين املعيشية من جراء ارتفاع أسعاراملواد
األساسية ونقص املعروض منها في األسواق ،بالرغم من الثبات النسبي لسعر صرف الليرة بمقابل
الدوالرعند  3540ليرة للدوالرالواحد ،كما واصلت إيران جهودها للهيمنة على االقتصاد السوري،
وبرز خالل شهر تشرين الثاني /نوفمبر ّ
تحرك حكومي إيراني واسع النطاق ،إلقامة فعاليات وعقد
لقاءات مع مسؤولين وجهات حكومية في سورية.
•طرحت حكومة النظام السوري  10شركات للصناعات النسيجية ،لالستثمار التشاركي مع القطاع
ُ
الخاص من سورية والدول املؤيدة للنظام ،من بينها «الشركة الخماسية» ،في وقت تجري فيه
محادثات مع إيران وروسيا لدراسة بيع عشرات الشركات الحكومية لهذه الدول أوطرحها لالستثمار.
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 .1الرصد السيا�سي والعسكري لألطراف الفاعلة:

األمم املتحدة:
•عقد مجلس األمن ،في  30تشرين الثاني /نوفمبر ،جلسة مخصصة ملناقشة انتهاكات النظام
السوري ،وفق آلية ( )Arriaالتي تتيح ألعضاء املجلس دعوة أفراد لالستماع لشهاداتهم ،في جلسة
غير سمية في قضايا يختص بها مجلس األمنّ ،
وقدم خالل الجلسة الناشطون السوريون :عمر
ر
الشغري ووعد الخطيب وإبراهيم العلبي شهاداتهم ،مطالبين مجلس األمن بإجراءات فاعلة إلنقاذ
السوريين.
•اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،في  9تشرين الثاني /نوفمبر ،قرا ًرا يؤكد السيادة الدائمة
للسوريين في الجوالن السوري املحتل ،وسيادة الشعب الفلسطيني في األرا�ضي الفلسطينية املحتلة
على موارده الطبيعية.
•كثف املبعوث األممي لسورية ،غير بيدرسون ،في شهر الرصد الحالي (تشرين الثاني /نوفمبر)،
جوالته ولقاءاته الرامية لبحث مسارعمل اللجنة الدستورية ومستجدات األزمة السورية والجهود
السياسية املبذولة حيالها ،حيث التقى وزراء خارجية السعودية واإلمارات واألردن ،ونائب وزير
الخارجية الرو�سي ،على أن يلتقي وزير خارجية النظام السوري في دمشق ،مطلع كانون األول/
ديسمبر.
ّ
•حذر برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم املتحدة « ،»WFPمن أن انعدام األمن الغذائي في سورية
بلغ أعلى مستوى له منذ عام  ،2011وأن هناك نحو  12.4مليون شخص في البلد ال يعرفون من أين
ستأتي وجباتهم الغذائية ،بزيادة نسبتها  57في املئة عن عام .2019

الواليات املتحدة:
•أعلنت وزارة الخزانة األميركية تعديل العقوبات املفروضة على النظام السوري بموجب قانون
قيصر ،بما يشمل تسهيالت ملنظمات غيرحكومية في سورية.
•جددت اإلدارة األمريكية عبر وزير خارجيتها ،أنتوني بلينكن ومسؤولين آخرين عدم دعم واشنطن
التطبيع مع النظام السوري ،مذكرة شركاءها بالجرائم التي ارتكبها النظام ،وأن استثناء واشنطن
أنبوب خط الغاز (العربي) عبر سورية نحو لبنان ،من عقوبات قانون قيصر ،ليس رسالة تشجيع
للتطبيع مع بشاراألسد.
•قالت ليندا توماس غرينفيلد ،املندوبة األميركية الدائمة لدى األمم املتحدة ،إن سورية ما زالت غير
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آمنة لعودة الالجئين السوريين إلى بالدهم ،وذلك خالل جولتها في مخيم الزعتري لالجئين السوريين
في األردن ،مؤكدة أن السوريين في املخيم غيرمستعدين للعودة.
ُ
•دافعت القيادة املركزية األميركية «سينتكوم» عن مشروعية غارة جوية نفذت ضد تنظيم الدولة،
ً
شخصا معظمهم نساء وأطفال ،ر ًدا
في الباغوز بريف ديرالزورفي سورية عام  ،2019وقتل فيها 70
َ
الجيش األميركي بالتكتم عن مقتل عشرات املدنيين من
على تحقيق لصحيفة «نيويورك تايمز» اتهم
جراء الضربة التي نفذت بطلب من «قوات سوريا الديمقراطية /قسد».
ً
عسكريا:
•أعادت القوات األميركية تمركزها في تل تمر بالحسكة ،وذلك بعد دخول رتل عسكري من عشرات
العربات والجنود ومواد لوجستية وهندسية بهدف إنشاء موقع عسكري أميركي في بلدة تل تمر.
•استهدفت ميليشيات موالية إليران بصواريخ عدة قاعدة «خراب الجير» في شرق الحسكة ،قرب
بلدة اليعربية الحدودية مع العراق ،حيث تنتشر في القاعدة قوات أميركية ،دون وقوع أضرار أو
إصابات.

الدول األوروبية
•أكدت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن عودة النظام السوري إلى منظمة «اإلنتربول» الدولية هي
إشارة مقلقة ملناه�ضي بشاراألسد.
•أعلنت وزارة الدفاع البريطانية تبنيها لعملية اغتيال قيادي من تنظيم “الدولة اإلسالمية” (داعش)،
في مدينة رأس العين شمال غربي محافظة الحسكة ،في شمالي سورية.
•أكدت اململكة املتحدة عزمها محاسبة النظام السوري على استخدامه املتكرر لألسلحة الكيميائية،
وكذلك مواجهة محاوالت إعادة التطبيع مع النظام السوري.

تركيا
•أكدت مصادر دبلوماسية تركية مطلعة أن العملية العسكرية املرتقبة ّ
ضد قوات سورية
الديمقراطية /قسد ،تراجعت مؤشراتها ،وقررت أنقرة تجميدها في الوقت الراهن.
•أكد وزيرالخارجية التركية ،مولود جاويش أوغلو ،أن تركيا اتفقت مع أربع دول مجاورة على ضرورة
ّ
إعادة الالجئين السوريين «بشكل طوعي» إلى بالدهم ،ولكن أزمة الحكومة اللبنانية أجلت االتفاق،
ً
مضيفا« :ما زلنا في صدد تنفيذ ذلك االتفاق».
•أصدرت السلطات التركية قرا ًرا يق�ضي بتجميد أصول  10أشخاص و 3كيانات ،بينهم سوريون،
بتهمة دعم «وحدات حماية الشعب» الكردية املصنفة على القائمة الحمراء لإلرهاب في تركيا،
8
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وتنظيم «القاعدة» ،و»جبهة النصرة» ،وتنظيم «داعش».
•أعلن ئيس بلدية والية بولو التركية ،تانجو أوزجان ،أنه ّ
ً
مقترحا لزيادة رسوم زواج الرعايا
قدم
ر
األجانب إلى  100ألف ليرة تركية ،أي ما يعادل  100ضعف الرسوم الحالية.
ً
عسكريا:
ّ
ُ
•قتل جندي تركي ،في  26تشرين الثاني /نوفمبر ،في منطقة كلس الحدودية مع سورية ،باشتباك مع
أشخاص حاولوا العبور بشكل غيرقانوني من تركيا إلى سورية.
•نفذت طائرة تركية ّ
مسيرة غارة ،مطلع تشرين الثاني /نوفمبر ،في ريف مدينة تل أبيض شمالي
محافظة الرقة ،أدت إلى قتل أربعة مقاتلين من قوات (قسد).

روسيا:
•جدد وزيرالخارجية الرو�سي سيرغي الفروف اتهاماته لبعض الدول ،من دون تسميتها ،بعرقلة عودة
املهجرين السوريين إلى بلدهم ،وذلك خالل لقاء مع وزيرالخارجية اللبناني في موسكو ،في  22تشرين
الثاني /نوفمبر.
•ندد وزير الخارجية الرو�سي سيرغي الفروف بمنع الدول الغربية ،ألسباب سياسية ،إنشاء املشاريع
في عدد من الدول ،من بينها سورية وروسيا.
•جددت وزارة الدفاع الروسية ،في تصريحات لنائب رئيس مركز التنسيق الرو�سي في حميميم
األدميرال فاديم كوليت ،اتهاماتها لفصيل «هيئة تحريرالشام» بتخزين حاويات مواد سامة في ملجأ
ً
تحضيرا لشن هجوم كيمياوي مفبرك ،بهدف
تحت األرض ،بالقرب من مدينة سرمدا قرب إدلب،
اتهام النظام السوري.
•التقى وزير الخارجية الرو�سي سيرغي الفروف في موسكو ً
وفدا عن «جبهة السالم والحرية» السورية

املعارضة ،برئاسة زعيمها أحمد الجربا ،كما التقى إلهام أحمد القيادية في «مجلس سوريا
الديمقراطية».
ً
عسكريا:
•واصلت روسيا عمليات مد نفوذها إلى مناطق تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية ،وذلك
بتحويل جزء من مطارالقامشلي الدولي إلى قاعدة جوية لقواتها ،من خالل إنشاء مقاروتطويرمدرج
في املطار ،وكان املطار قد شهد ،في الشهر املا�ضي تشرين األول /أكتوبر ،هبوط أول طائرة حربية
روسية من طراز سوخوي ،كما نشرت القوات الروسية منظومة الدفاع الجوي الرو�سي «،»S-300
داخل مطار الطبقة العسكري في محافظة الرقة ،ودعم قوات «قسد» بنشر ألغام في منطقة تل
رفعت ،وتعزيزقاعدتها العسكرية في مطار(منغ) العسكري شمالي حلب ،وتنفيذ مناورات وتدريبات
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عسكرية ،مطلع تشرين الثاني /نوفمبر ،في كل من ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة ،وشرق مدينة
عين عي�سى ،وتدريبات جوية لقوات النظام السوري ،تضمنت مناورات جوية باستخدام طائرات
(.)SU-24
ّ
•واصل الطيران الرو�سي غاراته على مواقع في إدلب وجسر الشغور وكفر تخاريم ،كما حلق الطيران
املروحي الرو�سي ،مطلع تشرين الثاني /نوفمبر ،ألول مرة ،على علو منخفض فوق مدينة الباب
شرقي حلب.
•كثفت روسيا ،خالل تشرين الثاني /نوفمبر ،قصفها الجوي ملناطق وجود تنظيم «الدولة اإلسالمية»
في البادية السورية ،بالتزامن مع عمليات تمشيط للمنطقة من قبل جيش النظام السوري.

إيران:
•ر ّحبت إيران ،عبروزيرخارجيتها حسين أميرعبد اللهيان ،بزيارة وزيرالخارجية اإلماراتي ،عبد هللا بن
زايد ،إلى دمشق ولقائه األسد ،وذلك خالل اتصال بين الوزيرين بحثا فيه ً
أيضا العالقات الثنائية
ومجاالت التعاون املشترك بين إيران واإلمارات.
•واصلت إيران جهودها للهيمنة على االقتصاد السوري ،وبرز خالل تشرين الثاني /نوفمبر تحرك
حكومي إيراني واسع النطاق ،إلقامة فعاليات وعقد لقاءات اقتصادية ،بينها ملتقى أقامته وزارتا
االقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة في سورية ،بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة واملناجم
اإليرانية ،في فندق (داما روز) بدمشق بعنوان “االستثماري التأسي�سي السوري اإليراني” ،لبحث
ومناقشة الفرص االستثمارية املشتركة ،كما عقدت اللجنة الصناعية السورية اإليرانية املشتركة
ً
اجتماعا برئاسة وزير الصناعة زياد صباغ ،ووزير الصناعة واملناجم والتجارة اإليراني سيد رضا
فاطمي آمين ،وافتتح في  29تشرين الثاني /نوفمبر معرض املنتجات اإليرانية الثاني ،على أرض
مدينة املعارض بدمشق ،بمشاركة  164شركة تجارية وصناعية مختصة باملعدات الطبية واألدوات
الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيماويات واألغذية واملنسوجات والسيارات ،كما وقعت
ً
ً
تنفيذيا للتعاون العلمي والثقافي والبحثي ،واتفاق مع حكومة النظام
برنامجا
إيران والنظام السوري
على استئناف السياحة الدينية بين البلدين ،على أن ترسل طهران في املرحلة األولى من االتفاق 100
ألف إيراني إلى سورية ،لزيارة املواقع الدينية.
ً
عسكريا:
•سجل راصدو حرمون تحركات مكثفة مليليشيا «حزب هللا» ،على الحدود السورية اللبنانية ،لتغيير
أماكن تخزين األسلحة والذخائر في جرود املنطقة ونقلها إلى مناطق أخرى ،إضافة إلى تكثيف
ميليشيات تابعة للحرس الثوري اإليراني عمليات نقل معدات عسكرية ثقيلة ضمن شاحنات ،من
مطار(التيفور) العسكري شرقي حمص ،إلى مطارالشعيرات جنوبي غرب حمص.
•أكد راصدو حرمون أن الحرس الثوري اإليراني أجرى ،خالل تشرين الثاني /نوفمبر ،تغييرات
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عديدة في املسؤولين األمنيين عن امليليشيات التابعة للحرس في محيط تدمر وبادية حمص ،طالت
التغييرات قادة في ميليشيا «عصائب أهل الحق» وكتائب ّ
«سيد الشهداء» و»حزب هللا».
•قتل عدد من عناصر ميليشيا «حزب هللا اللبناني» وأصيب آخرون ،بثالثة تفجيرات استهدفت
تحركاتهم العسكرية قرب مستودعات مهين ،بريف حمص.
•عززت ميليشيا «حزب هللا اللبناني» مواقعها ،في خطوط التماس في ريف إدلب ،برتل آليات وجنود
انطلقت قوافلهم من مطار كويرس بريف حلب الشرقي برفقة كتيبة الصواريخ التابعة للنظام
السوري.
•سجل راصدو حرمون إقامة ميليشيات موالية إليران قواعد متفرقة فردية املنصات لصواريخ من
أرض-أرض ،في محيط مقار ميليشيا «عصائب أهل الحق» ،في قرية السويعية في البوكمال ،وتفيد
املصادر املحلية أن هذه املنصات موجهة بالدرجة األولى نحو القواعد األميركية في مناطق سيطرة
(قسد).

الدول العربية
•في زيارة هي األولى من نوعها منذ بدء الثورة السورية ،زار وفد إماراتي ،على رأسه وزير الخارجية
الشيخ عبد هللا بن زايد ،في  9تشرين الثاني /نوفمبر ،سورية ،والتقى بشاراألسد.
•جددت قطر ،على لسان وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ،موقفها الرافض لتطبيع
عالقاتها مع النظام السوري ،وشدد الوزيرالقطري -خالل مؤتمرصحفي مشترك عقده في واشنطن
في  14تشرين الثاني /نوفمبر مع نظيره األميركي أنتوني بلينكن -على ضرورة محاسبة النظام على
جرائمه.
•جدد العاهل األردني عبد هللا الثاني ،خالل لقاء مع حمد بن عي�سى آل خليفة ملك البحرين ،تأكيده
دعم بالده جهود الحفاظ على سيادة سورية واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.
ً
َ
وجود خطط لزيارة سورية ً
مؤكدا أن األردن
قريبا،
•نفى وزير الخارجية األردني ،أيمن الصفدي،
يعمل ،مع شركائه وأشقائه ،من أجل التقدم في حل سيا�سي لألزمة السورية.

•اتهم وزيرالخارجية اللبناني ،عبد هللا بو حبيب ،الدول الغربية بعرقلة عودة املهجرين السوريين إلى
وطنهم ،ألسباب تتعلق بموقفهم من النظام السوري.
ّ
•ملح الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،إلى أن القمة العربية التي ستحتضنها بالده ،في آذار /مارس
القادم ،ستشهد عودة سورية إلى الجامعة العربية.
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إسرائيل
•ر ّحب القنصل اإلسرائيلي في دبي ،إيالن شتوملان ،بزيارة وزير الخارجية اإلماراتي إلى دمشق ولقائه
بشار األسدً ،
مؤكدا أن اإلمارات تحاول بناء الجسور مع سورية ،بالطريقة التي وقعت بها معاهدة
سالم مع إسرائيل.
•بموافقة النظام السوري وحمايته ،وبحسب قناة (كان) اإلسرائيلية الرسمية ،زارً 12
ً
أميركيا
يهوديا
(من أصول سورية) دمشق ،خالل تشرين الثاني /نوفمبر ،بعد عقود من رحيلهم.
•نقلت صحيفة (الشرق األوسط) عن وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي زئيف إلكين ،وعن ضابط
كبير في سالح الجو اإلسرائيلي ،أن الرئيس الرو�سي فالديمير بوتين ورئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي
بينيت اتفقا ،خالل لقائهما في سوت�شي ،على العمل على إخراج إيران من سورية ،واستمرارسياسة
إسرائيل تجاه سورية ،بما في ذلك الضربات الجوية على مواقع النظام وامليليشيات اإليرانية.
ً
عسكريا:
•استهدفت غارات جوية إسرائيلية ،في خمس هجمات متفرقة خالل تشرين الثاني /نوفمبر ،مواقع
للميليشيات اإليرانية والقوات السورية ،في مناطق في حمص وطرطوس وريف دمشق ،إضافة إلى
موقعين للميليشيات اإليرانية في محيط مدينة البوكمال شرقي ديرالزور ،على الحدود العراقية.
َّ
سوريين أثناء محاولتهما الدخول إلى أرا�ضي الجوالن
•أعلن الجيش اإلسرائيلي إلقاءه القبض على
املحتلة.

•كشفت مصادر عبرية ّأن قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي اقتحمت األرا�ضي السورية ،قبل
وفجرت ً
أيامّ ،
مبنى يعتقد أنه مستودع سالح للنظام السوري.
•أكدت مصادرإعالمية أن الجيش اإلسرائيلي نصب أجهزة ومنظومات رصد متطورة ،للكشف املبكر
عن أي تهديدات أمنية وعسكرية على الحدود مع سورية ولبنان ،في ظل التهديدات التي تستشعرها
من ميليشيا «حزب هللا» وإيران.

النظام السوري
•أصدر رئيس النظام السوري بشار األسد أربعة مراسيم تق�ضي بتعيين محافظين جدد ملحافظات
«الالذقية وإدلب والسويداء ودرعا» ،بحسب ما نشرت صفحة «رئاسة الجمهورية» ،كما أصدربشار
ً
مرسوما ألغى بموجبه املادة  ،35التي تنص على تسمية مفتي الجمهورية العربية السورية.
األسد،
•افتتحت وزارة الخارجية في حكومة النظام املكتب القنصلي التابع لها في محافظة درعا ،بحضور
وزيرخارجية النظام فيصل املقداد ومسؤولين آخرين.
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•اعتقلت أجهزة األمن التابعة للنظام السوري عائالت سورية ،عاد أفرادها من تركيا إلى منازلهم في
حلب ،بالرغم من ضمانات ّ
قدمها مخاتير األحياء الشرقية في املدينة ،بأن بإمكانهم العودة من دون
التعرض ألي مساءلة من قبل أجهزة النظام.
ً
تعميما ،منتصف تشرين الثاني /نوفمبر ،يق�ضي بجمع السالح غير
•أصدرت محافظة طرطوس
املرخص من املواطنين ،والذي ينتشربكثرة بين عناصرميليشيات «الشبيحة» ،ضمن فترة ال تتعدى
الشهر من تاريخ إقراره ،وذلك على خلفية انتشار جرائم القتل والخطف تحت تهديد السالح ،على
نطاق واسع في مناطق سيطرة النظام.
•زعم وزيرالداخلية في حكومة النظام محمد الرحمون أن النظام يخطط إلنجازمشروع جوازالسفر
اإللكتروني ،وإعادة بناء وتأهيل مقار الوحدات الشرطية املدمرة ورفدها باآلليات الالزمة وبناء
وتأهيل مقارمديريات وأمانات الشؤون املدنية.
•أكد مصدرعسكري ،في الفرقة  25في قوات النظام ،أن خبراء من كوريا الشمالية وصلوا خالل شهر
تشرين الثاني إلى سورية ،في مهمات عسكرية وليست قتالية ،لدعم قوات النظام في معركة مرتقبة.
•بحث رئيس لجنة التحقيقات الروسية ،ألكسندر باستريكين ،في دمشق ،مع رئيس مكتب األمن
القومي التابع للنظام علي مملوك ،ووزير العدل أحمد السيد ،سبل التعاون الوثيق مع أجهزة
النظام ومكافحة جرائم اإلرهاب.
•فككت قوات النظام مواقع وحواجزونقاط عسكرية قريبة من طريق دمشق  -عمان ،وأخرى في حي
درعا البلد ومحيطه ،وكذلك من محيط مدن داعل والشيخ مسكين وابطع ومناطق من ريف درعا
الغربي والشرقي.
•أكد عضو الفريق االستشاري ملكافحة فيروس كورونا لدى حكومة النظام ،الدكتور نبوغ العوا،
ازدياد عدد اإلصابات املسجلة بمرض الفطراألسود في سورية بشكل كبير.

املعارضة السورية
مفتيا ً
•أعلن املجلس اإلسالمي السوري تعيين الشيخ سارية الرفاعي ً
عاما للجمهورية العربية
السورية.
•التقى رئيس الحكومة السورية املؤقتة ،عبد الرحمن مصطفى ،في مقر ممثلية الحكومة في غازي
عنتاب السيد إيثان جولدريتش ،نائب مساعد وزيرالخارجية األميركية والوفد املرافق له.
ً
اجتماعا ،في ّ
مقره في إسطنبول ،مع وفد من «هيئة التنسيق
•عقد االئتالف الوطني السوري املعارض
الوطنية» ،لبحث ملفات ّ
عدة ّ
أهمها ملف اللجنة الدستورية.
•عقد وفد من ممثلي املجلس الوطني الكردي ً
لقاء مع وفد من الخارجية األميركية ،في إسطنبول،
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ً
عموما والكردي بشكل خاص.
ملناقشة الوضع السوري
عينت الحكومة املؤقتة التابعة لالئتالف الوطني العميد «حسن حمادة» وز ًيرا للدفاعً ،
• ّ
خلفا للواء
سليم إدريس ،بعد تصويت أجرته الهيئة العامة لالئتالف الوطني السوري.
•أعلنت غرفة القيادة املوحدة (عزم) ،املنضوية ِضمن صفوف الجيش الوطني السوري ،عودة فرقة
«السلطان سليمان شاه» إلى صفوفها ،وذلك بعدما أعلنت في مطلع الشهر الجاري الخروج منها،
دون ذكراألسباب.
•أدان االئتالف الوطني حملة الترويج إلعادة العالقات مع النظام السوري ،باعتباره «خطأ
ً
ً
اتيجيا ً
استر ً
تعليقا على زيارة وزير الخارجية
فادحا ،وتحركا نحو أفق مسدود» ،وذلك في بيان ورد
اإلماراتي لدمشق.
•شهدت مناطق الباب وإعزازوعفرين وأخترين في ريف حلب تظاهرات ملئات السوريين ،في  26تشرين
ً
احتجاجا على رسومات من كتاب مدر�سي بعنوان «السيرة النبوية» ،اعتبروها
الثاني /نوفمبر،
مسيئة للنبي محمد (ص).
•أعلن الرئيس املشترك للجنة الدستورية السورية ،هادي البحرة ،أن عمل اللجنة الدستورية ال
يعرقل الحل السيا�سي في سورية.
•أكد مكتب العالقات اإلعالمية في «هيئة تحرير الشام» أن حرية العمل اإلعالمي في الشمال املحرر
تعتبرمن أكبراإلنجازات التي تحققت في الثورة السورية.
•أعلن معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا ،عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك» ،أن تركيا سمحت
ً
مجددا بعودة نظام العالج القديم للمر�ضى السوريين في مناطق شمال غربي سورية.

اإلدارة الذاتية – (قسد)
•أطلقت قوات (قسد) سراح  900شخص ،من املعتقلين لديها بتهمة االنتماء إلى تنظيم «داعش»،
غالبيتهم من محافظة ديرالزور ،وقالت إن اإلفراج جاء بكفالة من وجهاء وشيوخ عشائراملنطقة.
النظام السوري بأنه ّ
َ
•اتهم املجلس العسكري في قوات (قسد)
يعول على التهديدات التركية ،لبسط
سيطرته على شمال شرقي سورية.

•اتهم تقريرلصحيفة الغارديان البريطانية القوات الكردية التي تشرف على السجون في شمال شرق
سورية ،بإطالق سراح السجناء من عناصرتنظيم «داعش» ،مقابل املال ،بموجب خطة مصالحة.
•أصدرت ما يسمى بـ «اإلدارة الذاتية» في شمال وشرق سورية قرا ًرا يق�ضي بفرض رسم تأجيل سنوي
عن الخدمة اإللزامية في صفوفها.
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•كشفت «اإلدارة الذاتية» املسيطرة على غالبية شمال وشرق سورية ،عن اجتماع عقدته ً
أخيرا مع
قيادة القوات الروسية في سورية ،لتطويرالحوارمع النظام السوري.
•أكد القائد العام لقوات (قسد) ،مظلوم عبدي ،أن الواليات املتحدة وروسيا لم تمنحا تركيا
املوافقة على عملية عسكرية تستهدف مناطق شمال شرق سورية.
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 .2الرصد العسكري واألمني

النظام السوري:
ً
•انسحبت الفرقة الرابعة من درعا ،تنفيذا التفاق التسوية الذي أبرم أواخر الشهر املا�ضي ،بين
لجنة التفاوض والوفد الرو�سي.
•اندلعت اشتباكات بين األجهزة األمنية التابعة للنظام السوري واألهالي ،داخل املشفى الوطني في
السويداء ،على إثرمحاولة عناصرالنظام اعتقال شخصين مصابين بعيارات نارية.
ُ
•قتل عسكريون تابعون لقوات النظام وعدد من املتعاونين مع النظام السوري في عمليات اغتيال
في درعا ،في تشرين الثاني /نوفمبر ،من أبرزهم حامد الدرعان ،عضو لجنة املفاوضات مع النظام
خالل عملية «التسوية» األخيرة التي شهدتها محافظة درعا.
ً
•داهمت قوات النظام السوري منطقة يقطنها بدو من إحدى العشائر ،في ريف درعا الشرقي،
ً
عنصرا من قوات النظام 8
وأحرقت خيامهم بعد اتهامهم بالوقوف خلف عملية اغتيال طالت
الشهرالحالي.
•داهمت قوة تابعة لقوات األمن التابعة للنظام السوري ً
موقعا شمال مدينة تلبيسة شمالي حمص،
 11الشهرالحالي ،ما أدى إلى حدوث اشتباك بالسالح الخفيف وسقوط جرحى من قوات األمن.
ّ
(القريا) جنوبي السويداء على دخول دوريات مشتركة للقوات
•اعترض مواطنون من أهالي بلدة
الروسية واملخابرات العسكرية التابعة للنظام إلى بلدتهم ،وطردوا عناصرها إلى خارج البلدة.

•انتشر عناصر يتبعون لفرعي «أمن الدولة» و»املخابرات الجوية» ،في عدد من األحياء الشرقية
بمدينة حلب 19 ،الشهرالحاليّ ،
وشنوا حملة اعتقاالت طالت ً 17
مدنيا ،بتهمة التخطيط للتظاهر.

الفصائل الجهادية:
ً
هجوما لتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ،في تشرين الثاني/
•سجل راصدو حرمون أكثر من 20
نوفمبر ،استهدفت قوات النظام ،وامليليشيات املدعومة من إيران ،وقوات سوريا الديمقراطية/
قسد ،وتنوعت الهجمات بين ثالث عمليات اغتيال ،وهجمات واشتباكات وتفجير عبوات ناسفة
وكمينين ،إضافة إلى عملية إحراق بئرالفيصل النفطي ،قرب بلدة البصيرة بريف ديرالزورالشمالي،
وتدميرآليات.
ّ
•شهدت مدينة كفرتخاريم ،بريف إدلب الغربي ،استنفا ًرا ً
أمنيا لـ «هيئة تحرير الشام» ،تخللته
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ّ
حمالت اعتقال ودهم ملنازل السكان ،على خلفية هجوم مجهول استهدف قسم الشرطة في املدينة.
ً
وقياديا في تنظيم ّ
ً
«حراس الدين» ،في عمليتي قصف
عنصرا
•اغتالت طائرات التحالف الدولي
بالطيران املسيرخالل تشرين الثاني /نوفمبر.

• واصلت القوات الروسية عمليات استهداف مناطق مدنية في محيط إدلب ،موقعة مجازر عدة في
مناطق مختلفة في املنطقة ّ
أهمها في ديرحسان.
•أفادت مصادر إعالمية مقربة من «هيئة تحرير الشام» ،أن «الهيئة» توصلت إلى اتفاق مع فصيل
«أبو فاطمة التركي» ،يق�ضي بتسليم أسلحتهم الفردية ،وذلك بعد اشتباكات استمرت ً
أياما بين
الطرفين ،انتهت بخروج الفصيل الجهادي من منطقة جبل التركمان بريف الالذقية.
•أعلن املكتب اإلعالمي التابع لـ «هيئة تحريرالشام» انضمام فصيل ّ
«تجمع أهل الشام» املتكون من
مقاتلين من أبناء مدينة حماة ،إلى صفوف الهيئة.

اإلدارة الذاتية – (قسد)
• ّ
تعرضت مقار تابعة لقوات (قسد) في ريف دير الزور الشرقي ،لعشرات الهجمات ،خالل تشرين
الثاني /نوفمبر ،كان أبرزها هجمات متزامنة ،في  8تشرين الثاني /نوفمبر ،من دون التعرف على
الجهة املسؤولة عن الهجمات.
•أصيب  4مدنيين واثنان من قوات (قسد) ،في  9تشرين الثاني /نوفمبر ،باشتباكات بين أهالي قرية
السويدية الكبيرة في الرقة ،وعناصر (قسد) ،خالل محاولة األخيرة اعتقال بعض املطلوبين في
القرية.
•تظاهر عشرات املدنيين ،في  20تشرين الثاني /نوفمبر في الريف الغربي ملحافظة دير الزور ،ر ً
فضا
ملرورالقوات الروسية من مناطقهم الخاضعة في األصل لسيطرة قوات (قسد).

فصائل الجيش الوطني املعارض في الشمال السوري:
•شهدت مناطق (غصن الزيتون) و(درع الفرات) ،خالل تشرين الثاني /نوفمبر ،مناوشات عدة بين
الفصائل ،أبرزها في مدينة الباب بين «أحرار الشام» و»الجبهة الشامية» ،وفي جنديرس ً
أيضا ،بين
فصيل «سليمان شاه» والشرطة العسكرية ،وفي عفرين بين فصيل «الحمزات» والشرطة العسكرية
ً ُ
أيضا ،وقتل وأصيب عدد من عناصر «لواء الخطاب» املنضوي ضمن صفوف «فيلق الشام» ،في
اشتباكات مع فصيل «أحرارالشرقية».
ُ
•أصيب عشرة أطفال بجروح ،جميعهم من عائلة واحدة 28 ،الشهرالحالي ،من جراء قصف مدفعي
موجه بالليزر (كراسنبول) ،من قبل قوات النظام وروسيا ،استهدف منازل املدنيين في بلدة معرزاف
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جنوبي إدلب.
•أعلنت غرفة العمليات املوحدة (عزم) 7 ،الشهر الحالي ،املكونة من فصائل عدة ،واملنضوية تحت
راية «الجيش الوطني السوري» ،إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة ّ
الحية ،للتأكد من الجاهزية
القتالية على خطوط التماس مع قوات (قسد) ،تحت إشراف مد ّربين من الجيش التركي ،في منطقة
رأس العين بريف الحسكة.
•ألقت «الجبهة السورية للتحرير» القبض على خلية استخباراتية تعمل ملصلحة قوات النظام
السوري ،في عملية ّنفذها الجهازاألمني التابع لـ «الجبهة».

18
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مؤشرالتطورات العسكرية وتوزع السيطرة

2021
HARMOON

X2

X2

M4

M4

M4
M4
M4

M4

M5
M4

M5

M5

M5

M5

M5

للشهرالثاني على التوالي ،تتركزالتحركات العسكرية في محافظتي حلب وإدلب ،وبين قوات املعارضةوقوات النظام السوري بشكل رئيس.
يالحظ استمرار نشاط «داعش» في مواجهة قوات النظام ،في مناطق وسط وشمال شرق سورية،للشهرالثالث على التوالي.
19
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ألول ّمرة منذ حزيران /يونيو  ،2021ال يتم تسجيل أي محافظة سورية ضمن اللون األحمر على
مؤشرة األحداث األمنية ملرصد حرمون.
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

ألول ّمرة منذ حزيران /يونيو  ،2021ال تتخطى محافظة إدلب حاجز 100حدث أمني مسجل خالل
الشهر ،حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة  43%في األحداث األمنية املسجلة خالل شهر تشرين
الثاني /نوفمبر ،2021مقارنة بالشهراملا�ضي.
ً
انخفاضا في األحداث األمنية املسجلة ،خالل شهرالرصد،
شهدت محافظات الالذقية وحماة وحلبمقارنة بالشهراملا�ضي ،بنسب  31% ،36% ،63%على التوالي

ً
شهدت محافظات الشمال الشرقي السوري ،ديرالزوروالحسكة والرقة ،ار ًتفاعا ملحوظا في أعداد
األحداث األمنية املسجلة في تشرين الثاني /نوفمبر ،2021بنسب  ،38% ،59%و 35%على التوالي.
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يالحظ انخفاض بنسبة تفوق  47.8%في حاالت القصف املدفعي املسجلة في مجمل أرجاء سورية،مقارنة بالشهراملا�ضي .تتركزالنسبة األكبرمن هذا االنخفاض املسجل في مناطق سيطرة (قسد).
يالحظ ارتفاع كبير في عدد حاالت إطالق النار واالشتباكات في مجمل أرجاء سورية بنسبة ،49%وتتركزأكثرمن  80%من هذه الزيادة في مناطق سيطرة (قسد).
مقارنة بالشهر املا�ضي ،يالحظ انعدام لحاالت االعتقال في مناطق سيطرة فصائل املعارضة،ً
وانخفاض واضح بنسبة  64%في حاالت االعتقال في مناطق النظام ،وتبقى (قسد) هي األكثرتنفيذا
22
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لعمليات اعتقال املدنيين في مناطق سيطرتها ،حيث ّ
سجلت  51حالة اعتقال في مناطق (قسد) في
تشرين الثاني /نوفمبر ،2021مقارنة بـ  40حالة في الشهراملا�ضي ،أي ارتفاع بنسبة .28%
يالحظ انخفاض عدد الحاالت األمنية املسجلة في مناطق سيطرة فصائل املعارضة ،في الجزيرةالسورية واملناطق الشمالية الشرقية من سورية ،في تشرين الثاني /نوفمبر  .2021وفي السياق
نفسه ،فإن مناطق سيطرة فصائل املعارضة في كل من إدلب وحلب تحظى بالنصيب األكبر من
األحداث األمنية املسجلة خالل الشهرنفسه ،حيث تتعدى نسبة  50%من إجمال األحداث املسجلة
في كلتا املحافظتين.

مع وجود انخفاض واضح في أعداد األحداث األمنية التي تسببت بها قوات املعارضة ،من  197فيالشهر املا�ضي ،إلى  125حالة في الشهر الحالي (تشرين الثاني /نوفمبر  ،)2021أي انخفاض بنسبة
37%؛ ما زالت قوات املعارضة ،للشهر الثاني على التوالي ،في طليعة قائمة الجهات املسؤولة عن
األحداث األمنية في سورية ،بعد جهات مجهولة.
يالحظ انخفاض واضح في أعداد األحداث األمنية التي تسببت بها قوات النظام ،خالل تشرينالثاني /نوفمبر)113( ،2021؛ حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة  35%مقارنة بالشهراملا�ضي.
يالحظ ارتفاع في أعداد األحداث األمنية املسجلة باسم القوات التركية إلى  21حالة ،في تشرينالثاني /نوفمبر ،2021مقارنة بحالتين فقط خالل الشهراملا�ضي.
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هنالك انخفاض كبير في عدد املواقع املدنية املستهدفة ،خالل شهر الرصد الحالي 153 ،مبنى ،أيتقريبا ،مقارنة بـ ً 247
موقعا ً
انخفاض بنسبة ً 38%
مدنيا استهدف خالل الشهراملا�ضي.
ألول ّمرة ،منذ شهر حزيران /يونيو  ،2021يتم تسجيل انخفاض واضح في حاالت استهداف ملواقع
مدنية في محافظتي إدلب وحلب ،حيث نسب االنخفاض  95%و 88%على التوالي ،مقارنة بالشهر
املا�ضي.
ّ
تعرضت الستهداف
بنسب ازدياد واضحة ،تتصدرمحافظتا الحسكة والرقة قائمة املحافظات التيّ
ملواقع مدنية ،في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2021حيث بلغت نسب الزيادة أكثر من الضعف في
الحسكة ،و 76%في الرقة ،تليهما محافظة ديرالزوربنسبة زيادة تقدربـ  ،70%مقارنة بالشهراملا�ضي.
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أكثرمن  95%من املواقع املدنية املستهدفة في مجمل أرجاء سورية ،في تشرين الثاني /نوفمبر،2021تعود مسؤولية استهدافها إلى جهات مجهولة ،وقوات (قسد).
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سجل شهرتشرين الثاني /نوفمبر  2021أقل عدد من الحاالت األمنية في مجمل أرجاء سورية ،منذشهرتموز /يوليو من نفس العام ،بنسبة تنخفض عن املتوسط بمقدارً 16%
تقريبا.
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الضحايا واالنتهاكات:
ً
سوريا ،منهم ً 90
•سجل فريق رصد االنتهاكات في مركز حرمون مقتل ما ال ّ
مدنيا في
يقل عن 94
ً
تشرين الثاني /نوفمبر ،بينهم  18طفل 12 ،سيدة ،و 6ضحايا تحت التعذيب.
ً
•توزع الضحايا ،بحسب الجهة الفاعلة ،على النحو التالي 55 ،قتيل بأيدي مجهولين 19 ،قضوا
بأيدي قوات النظام السوري وميليشياته 8 ،ضحايا بأيدي العدوان الرو�سي 8 ،قضوا بأيدي قوات
«قسد» وميليشيا «وحدات حماية الشعب الكردية» ،وقتيل بأيدي الجيش الوطني السوري ،وآخر
باشتباكات بين تنظيم «داعش» وميليشيا «قسد» ،وقتيلة قضت باشتباكات بين قوات النظام
السوري ومسلحين.
•نفذ عناصر من األفرع األمنية التابعة للنظام السوري حملة اعتقاالت واسعة في دمشق وريفها،
ً
خالل تشرين الثاني /نوفمبر ،شملت ً 31
متخلفا عن الخدمة.
مدنيا ،وأكثرمن 20
•اعتقلت قوات النظام ً 17
مدنيا من عائالت سورية ،عاد أفرادها من تركيا إلى منازلهم في حلب ،بعد
ضمانات قدمها مخاتيراألحياء الشرقية في املدينة أن بإمكانهم العودة من دون التعرض ألي مساءلة
من أجهزة النظام.
•اعتقلت قوات (قسد) ً
عددا من املدنيين في الحسكة والرقة وتل رفعت في حلب ،بتهم مختلفة،
بعضهم وجهت له تهم التعامل مع تنظيم الدولة «داعش» ،وآخرون بتهم التعامل والتخابر مع
ً
فصائل الجيش الوطني ،كما داهمت قوات «قسد» قرية «خس هبال» شرقي الرقة ،بحثا عن
مطلوبين من عناصرها بتهم الفرار من الخدمة ،في ّ
ظل تكثيف الحواجزعلى الطرقات ،بالتزامن مع
حملة مشابهة شمالي الرقة ،اعتقلت إثرها عشرات الشبان املدنيين.
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مؤشرالضحايا

ً
• ّ
انخفاضا في أعداد الضحايا املدنيين املسجلين ( ،)90في تشرين الثاني /نوفمبر،
سجل املرصد
مقارنة بـ  97ضحية خالل الشهراملا�ضي ،أي انخفاض بنسبة ً 7%
تقريبا.
•شهدت محافظة درعا سقوط أكبر عدد من الضحايا 24 ،ضحية ،في تشرين الثاني /نوفمبر،
مسجلة زيادة بنسبة  60%مقارنة بالشهراملا�ضي ،ويليها على مؤشرالضحايا كل من حلب وديرالزور
التي سجل فيهما انخفاض بنسبة  ،35%مقارنة بالشهراملا�ضي ً
أيضا.
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ً
انخفاضا ً
كبيرا في أعداد الضحايا املدنيين ( )9في محافظة إدلب ،في تشرين
•من املالحظ أن هناك
الثاني /نوفمبر ،مقارنة بـ  24ضحية تم تسجيلهم في الشهر املا�ضي ،أي انخفاض بنسبة تزيد عن
60%؛ ُويعزى ذلك إلى انخفاض نسبة استهداف املواقع املدنية ضمن املحافظة.

يالحظ زيادة أعداد الضحايا الذين قضوا جراء إطالق نار /اشتباكات ،في مجمل أرجاء سورية،بنسبة تزيد عن  % 30مقارنة بالشهراملا�ضي.
يالحظ تراجع أعداد الضحايا من ّجراء قصف مدفعي ،في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2021بنسبة
.% 47
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 .3رصد اقتصادي ومعي�شي

األوضاع املعيشية في مناطق املعارضة شمال سورية:
•سجل فريق راصدي مركزحرمون تر ً
اجعا ً
كبيرا ،في عدد قوافل شاحنات اإلغاثة اإلنسانية األممية،
إلى الشمال السوري ،حيث لم يرصد دخول أكثر من  100شاحنة ،خالل تشرين الثاني /نوفمبر،
في حين دخلت عشرات الشاحنات املحملة باملساعدات اإلنسانية مرسلة من قبل هيئة اإلغاثة
اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات التركية  ،IHHومنظمة قطرالخيرية.
•شهدت الحركة التجارية في أسواق مناطق سيطرة املعارضة في الشمال السوري حالة تباطؤ في
الحركة التجارية ،نتيجة ارتفاع أسعار املواد وعدم استقراراها ،من جراء انخفاض قيمة الليرة
التركية ،ويشتكي املقيمون في هذه املناطق من أن األسعار لم تعد تتناسب مع الدخل الشهري
للعائالت.
•مع انخفاض الليرة التركية مقابل الدوالر ،رفعت شركة (وتد) للمحروقات أسعار املحروقات ،في
الشمال السوري ،ليصبح سعرليترالبنزين  11.28ليرة تركية ،واملازوت  10.50ليرة ،وأسطوانة الغاز
 157ليرة تركية.
•قرر “مجلس الشورى” في «حكومة اإلنقاذ» التابعة لـ «هيئة تحرير الشام» ،بعد اجتماع مع وزارة
االقتصاد في  23من تشرين الثاني /نوفمبر ،دعم مادة الخبز ،عبردعم من  35إلى ً 40
فرنا ،وتحديد
سعرربطة الخبزبـ  2.5ليرة تركية ،بوزن  600غرام ،إلى حين انتهاء “األزمة االقتصادية” ،الناتجة عن
انخفاض قيمة الليرة التركية.

رصد األوضاع املعيشية في مناطق النظام
•حافظ سعر الليرة السورية على استقرار نسبي ،خالل شهر الرصد الحالي ،حيث بلغ سعر صرف
الليرة السورية ،مطلع تشرين الثاني /نوفمبر ،نحو  3520ليرة سورية للدوالر األميركي ،بينما بلغ
السعر 3540ليرة سورية ،نهاية الشهرنفسه.
•أكد كنان ياغي ،وزير املالية في حكومة النظام السوري ،أن زيادة الرواتب املقبلة «املحتملة» قيد
الدراسة ،وأنها لن تلغي الفارق الكبيربين الرواتب ونسب التضخم الحالية.
مشروع لتأمين  100ألف فرصة عمل ،في الجهات العامة في
•أعلنت وزارة التنمية اإلدارية عن
ٍ
ً
ً
مختلف املحافظات السورية ،وقد القى هذا املشروع استياء كبيرا من املواطنين ،ألن املشكلة ال
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تتعلق فقط بإيجاد فرص عمل ،بل تتعلق بالرواتب التي ال تتجاوز قيمتها  20دوال ًرا(((.
•أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية املستهلك أن الوزارة تنوي استبعاد أكثر من نصف مليون
سوري من الدعم الحكومي ،قبل نهاية العام الجاري.
•صرح رئيس «املجلس العلمي للصناعات الدوائية» بأن معامل األدوية في سورية بحاجة إلى رفع
أسعاراألدوية بنسبة  ،70%حتى تستمرفي العمل.
•كشفت وزارة الداخلية عن إمكانية الحصول على جواز سفر فوري في يوم واحد ،مقابل  100ألف
ليرة سورية ،بغض النظرعن حجزالدور على املنصة اإللكترونية الخاصة بجوازات السفر.
•بلغت نسبة توزيع املازوت املخصص للتدفئة ،في املناطق الداخلية والقريبة من دمشق 25 ،باملئة
فقطّ ،
وبررت وزارة النفط في حكومة النظام أسباب تأخر وصول أسطوانات الغاز إلى املواطنين بـ
«اإلجراءات القسرية املفروضة على البالد».
•شهدت معظم املحافظات السورية ،خاصة ريف دمشق وحلب وحماة والالذقية ،زيادة واضحة
في ساعات تقنين الكهرباء ،وراوحت نسبة التقنين ما بين ساعة إلى ساعة ونصف ساعة كهرباء،
مقابل  5 -4.5ساعات قطع باستثناء دمشق ،وعزت وزارة الكهرباء أسباب زيادة تعرفة الكهرباء إلى
تكلفة إنتاجها املرتفعة ،في حين يبلغ العجزالسنوي في قطاع الكهرباء بحدود  4.6تريليونات ليرة ،ما
يهدد استمرارية قطاع الكهرباء(((.
•أعلنت وزارة الكهرباء استعدادها إلمداد شرائح محددة بالتيار الكهربائي الدائم ،لكن بسعر مرتفع
يبلغ  300ليرة سورية للكيلوواط ساعة ،ولكامل الكمية املستهلكة ،ما أثارموجة غضب من الشركة
التي تفرض ً
تقنينا ً
جائرا على السوريين ،بذريعة عدم توفرالكهرباء.
• ّ
صرح الباحث االقتصادي الدكتور علي محمد لصحيفة (الوطن) ،بأن أسرة مكونة من  4أشخاص
تحتاج إلى ما ال يقل عن  800ألف ليرة ً
شهريا ،لتأمين االحتياجات األساسية (أغذية ،منظفات..
إلخ) من دون أجور املسكن واالحتياجات الطبية في حال كانت هناك حاالت مرضية ،ألن قيم الدواء
والعالج باتت مرتفعة وتحتاج إلى نفقات عالية تعجزعنها كثيرمن العائالت(((.
•شهدت معظم املحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري ،مع بداية تشرين الثاني/
نوفمبر ،ار ً
تفاعا في أسعار املواد األساسية الغذائية وغير الغذائية ،بنسبة  25-10باملئة ،من جراء
النقص في كميات املواد املطروحة ،وارتفاع أجور النقل ،مع توقعات بارتفاع أسعارمنتجات غذائية
إضافية ،كمادة البيض والفروج ،خالل األشهر املقبلة ّ
ً
شهريا ،من جراء نقص
بمعدل ألف ليرة
وارتفاع أسعارمواد التدفئة الالزمة للمداجن.
(1) https://sp-today.com/news/13265
(2) https://alwatan.sy/archives/279528
(3) https://alwatan.sy/archives/280980
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•أدى انخفاض الدخل والبطالة وانتشار أزمة السكن إلى تزايد ظاهرة انتشار املشردين من مختلف
األعمارفي شوارع محافظة دمشق ،وفق ما رصدت كاميرا تلفزيون سوريا ،في تقريرخاص(((.
•تسبب انقطاع الكهرباء وشح املازوت ونقص السماد ،في عزوف العديد من الفالحين عن زراعة
التفاح ،وتشير التوقعات إلى انخفاض اإلنتاج لهذا املوسم في ريف دمشق .وبحسب دراسة لوزارة
الزراعة ،يحتل التفاح السوري املرتبة الثالثة على املستوى العربي ،والـ  32على املستوى العالمي،
وتنتج سورية ً
سنويا نحو  300ألف طن(((.

مؤشراألوضاع املعيشية

(4) https://www.syria.tv/139809
(5) https://www.syria.tv/139351
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رصد أوضاع اقتصاد النظام:
• ّ
أقرمصرف سورية املركزي بأن الحواالت اآلتية كمساعدات للسوريين من الخارج ،لها دور أسا�سي
في تمويل مستوردات املواد األساسية بالعملة الصعبة (الدوالر) ،وذلك في معرض رده على ما نشرته
صحيفة «مرصد االتحاد األوروبي» ،التي اتهمت املصرف بأنه يحصل على إيرادات كبيرة ،كفروق
أسعار ،من خالل شرائه الحواالت املرسلة إلى سورية كمساعدات بسعرصرف ثابت ( 2500ل.س)
(((
وهو أقل من سعرصرفها الحقيقي بالسوق السوداء الذي يتجاوز ( 3000ل.س للدوالرالواحد).
•ارتفعت اإليرادات العامة الجارية لوزارة املالية ،بنسبة 160باملئة ،مقارنة بالفترة نفسها من العام
املا�ضي .حيث بلغت اإليرادات التي تم تحصيلها خالل تسعة أشهر 1625مليارليرة(((.
•أعلنت وزارة الكهرباء السورية عن توقيع اتفاق تعاو ٍن مع تجمع شركات إماراتية (لم ّ
تسمها)،
إلنشاء محطة توليد كهروضوئية بقدرة  300ميغاوات في ريف دمشق ،مع تأمين التمويل الالزم
للمشروع بنسبة  100باملئة ،عن طريق تسهيالت دفع «أقساط ربع سنوية ملدة  10سنوات ،يتم
دفعها بعد وضع كل قسم من أقسام املشروع بالخدمة» ،بمدة تنفيذ سنتين.
•أصدر مصرف سورية املركزي قرا ًرا نص بموجبه على إلزام الجامعات الخاصة العاملة في سورية
واملرخصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،باستيفاء قيمة أقساط الرسوم الدراسية
بالليرة السورية من الطالب السوري املقيم ومن في حكمه ،وبالقطع األجنبي (دوالر أميركي – يورو)
من الطالب السوري غير املقيم والطالب العرب واألجانب .وشمل القرار  23جامعة خاصة عاملة
في سورية ،ونسبة الطالب ممن يشملهم القرار تقدر بـ  40باملئة من عدد الطالب الجدد املسجلين
(((
لهذا العام.
•تراجعت صادرات الخضاروالفواكه السورية إلى دول الخليج والعراق ،بنسبة بلغت أكثرمن ،% 60
وذلك منذ صدور قرارإيقاف تصديرالبطاطا ،أي قبل نحو شهر.
•ازداد التبادل التجاري بين سورية وإيران بنسبة تراوح بين  30و 40باملئة عن الفترة السابقة ،وصرح
ً
رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية اإليرانية املشتركة بأن هناك ً
توجها ملحوظا من قبل
(((
القطاع الخاص الستيراد البضائع واملنتجات اإليرانية.
•كشف محمد أمير زاده ،نائب رئيس غرفة التجارة اإليرانية ،أن مساهمة بالده تمثل  3%فقط
من االقتصاد في سورية ،بينما تصل نسبة تركيا إلى ّ ،30%
مبي ًنا أن هذا يدل على ضعف إيران في
(6) https://sp-today.com/news/13268
(7) https://alwatan.sy/archives/279701
(8) https://alwatan.sy/archives/281896
(9) https://alwatan.sy/archives/281332
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الدبلوماسية االقتصادية ،سواء في السياحة أو في القطاعات األخرى(.((1

العقارات
صرح عضو لجنة املكاتب الهندسية بأن سعر ّ
• ّ
أقل شقة في السكن الشبابي ُيقدر بأكثر من 150
مليون ليرة سورية ،في حين كلفتها الحقيقة مع الربح لم تتجاوز  10ماليين ليرة .وأشارإلى أن تراخيص
البناء في دمشق تراجعت بنسبة كبيرة ،بسبب ظروف األزمة والوضع االقتصادي وقلة السيولة
وتراجع حركة البيع والشراء(.((1
•كشفت «وزارة املالية» في تقريرها األسبوعي لبيانات البيوع العقارية أن متوسط عقود البيع ً
يوميا
ً 1854
عقدا ،ووسطي القيمة الرائجة لعقود املنفذة ً
يوميا نحو  51,4مليار ليرة سورية ،بينما بلغ
يوميا ً 966
ً
عدد عقود اإليجاراملنفذة ً
وسطيا .وتركزت أكثرعقود البيع املنفذة في ريف دمشق،
عقدا
بنسبة  25.2باملئة ،ثم الالذقية بنسبة تقارب  13باملئة(.((1

صناعة املخدرات وتجارتها:
•سجل راصدو حرمون تخصيص عناصر مليشيا «حزب هللا» اللبناني مزارع استولوا عليها عائدة
ملهجرين مدنيين في أطراف مدينة القصيربريف حمص ،لزراعة الحشيش والقنب الهندي ،وتركزت
هذه املزارع في قرى «األذنية – حاويك – العقربية  -أبو حوري – الصفصافة – ّ
الحمام – دوسر –
بلوزة  -بساتين ّ
تل أحمر».
•أحبط األردن  4محاوالت تهريب مخدرات متنوعة الكميات ،في تشرين الثاني /نوفمبر ،بينها شحنة
تحوي حوالي  65ألف حبة كبتاغون ،كانت قادمة من سورية عبرمعبرنصيب الحدودي.
•كشف تحقيق نشره موقع (نداء بوست) عن انتشار بيع الحبوب املخدرة والحشيش بين مقاتلي
ً
وخصوصا فصيل «جيش الثوار» الذي يأوي
قوات «قسد» ،في مناطق «منبج» وشرق الفرات،
مئات املقاتلين العرب من مناطق إدلب وريف حلب .وذكر التحقيق أنه يتم جلب الحبوب املخدرة
عن طريق قيادات من ِقبل حزب العمال الكردستاني وبيعها للمقاتلين واملدنيين ،إثرالحصول عليها
من مناطق النظام السوري في بلدات «نبل «و»الزهراء» بريف حلب ،عن طريق ّ
مهربين(.((1
ً
مصنعا إلنتاج املواد املخدرة التي يتم
•ذكر تقرير ملركز (أملا) اإلسرائيلي أن الجنوب السوري أصبح
تجهيزها ّ
لتهرب فيما بعد باتجاه األردن ودول الخليج .وأفاد التقريرأن املواد األولية لتصنيع املخدرات
(10) https://www.syria.tv/140385
(11) https://alwatan.sy/archives/280987
(12) https://sp-today.com/news/13193
(13) https://2u.pw/3C3PH
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تأتي من أصفهان اإليرانية إلى محافظة كربالء في العراق ،ومن ثم تشحن إلى دير الزور السورية،
وتصل إلى «مطاربلي» في ريف دمشق ،لتكون محطتها األخيرة في حوض اليرموك جنوب سورية(.((1
•نشرت مجلة ( ً )National Interest
تقريرا حول الدور الذي من املمكن أن يلعبه البنتاغون األميركي
في تعطيل تهريب الكبتاغون السوري ،من خالل تعديل قانون التفويض الوطني لعام 2022
( )NDAAبشكل يصبح معه قاد ًرا على معالجة أحد أكثر املنتجات الثانوية التي تم تجاهلها لصالح
النظام السوري في سورية ،وهي تجارة املخدرات(.((1

(14) https://2u.pw/v4p0O
(15) https://2u.pw/FT9nU
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 .4التهجيروالنزوح واللجوء
•مع بداية فصل الشتاء ،تتجدد معاناة ومأساة النازحين في شمال غربي سورية ،وتشمل أكثر من
مليون نازح يقطنون في مخيمات عشوائية ،مع انخفاض مستمر في نسبة االستجابة اإلنسانية
ضمن املخيمات.
•أعلن نائب املدير العام لرئاسة إدارة الهجرة التركية ،محمد سنان يلدز ،عدم ترحيل الحكومة
التركية ألي من السوريين الـ  19الذين ُ
اعتقلوا بتهمة نشر مقاطع «أكل املوز» على وسائل التواصل
االجتماعي.
•بحسب املفوضية السامية لشؤون الالجئين في األردن ،تلقى نحو  % 50من الالجئين السوريين
داخل املخيمات في األردن اللقاح املضاد لفيروس كورونا املستجد (كوفيد .)19 -
ً
تعميما يحدد أجرة العمال السوريين،
•أصدرت بلدية تابعة ملحافظة البقاع الشمالي في لبنان
وعامالت املنازل السوريات ،املقيمين داخل البلدةّ ،
ويحد من حركة السوريين داخل البلدة ،خالل
ساعات الليل.
•قال رئيس بلدية (أسنلر) في والية إسطنبول ،توفيق جوك صو 13 ،الشهر الحالي ،إن االندماج
ً
انخفاضا في الشكوى من وجود السوريين بين
بين السوريين واألتراك آخذ في االزدياد ،وإن هناك
املواطنين األتراك.
•كشف مدير التربية التركية في والية غازي عنتاب ،ياسين تيبي ،أن عدد الطالب السوريين ضمن
مدا س التعليم املنهي في غازي عنتاب ،يبلغ ً 97
ألفا و 500طالب سوري.
ر
•وافقت لجنة امليزانية في البرملان األوروبي 18 ،الشهر الحالي ،على دعم إضافي بقيمة  149.6مليون
يورو ( 170مليون دوالر) ملساعدة الالجئين السوريين في تركيا.
ً
تحقيقا بشأن قرارمجلس بلدية بولومضاعفة رسوم بعض الخدمات
•فتحت وزارة الداخلية التركية
لألجانب في املدينة ،ومطالبتهم بدفع بعضها ،بحسب سعرصرف الدوالراألميركي.
•طالبت (الشبكة السورية لحقوق اإلنسان) ،ومنظمة «مراسلون بال حدود» ،السلطات األردنية
بعدم ترحيل الصحفي إبراهيم عواد ،بعد اعتقاله ووضعه تحت اإلقامة الجبرية في «مخيم األزرق»
لالجئين السوريين.
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أزمة الالجئين على حدود بيالروسيا وبولندا
•تفاقمت أزمة آالف املهاجرين ،ومن ضمنهم سوريون ،على الحدود بين بيالروسيا وبولندا ،في ّ
ظل
درجات حرارة وصلت إلى درجة التجمد ،وموت عدد من املهاجرين.
•أعلن االتحاد األوروبي أنه وضع  20دولة ،منها سورية ،تحت الرقابة لالشتباه بضلوعها في تسهيل
وصول الالجئين إلى بيالروسيا.

عائالت تنظيم الدولة “داعش”
ً
•استعادت جمهورية جنوب أفريقيا ،عبر سفيرها لدى سورية 16 ،امرأة وطفل من رعايا جنوب
أفريقيا ،كانوا ضمن عوائل تنظيم «داعش» املحتجزين في مخيم (روج) في محافظة الحسكة.
ً
شخصا من املحتجزين في مخيم
•أفرجت السلطات األمنية في (قسد) عن  46عائلة مؤلفة من 189
الهول شرق الحسكة ،معظمهم من مناطق ديرالزور ،وذلك بموجب وساطات عشائرية.
•طالبت منظمة العفو الدولية حكومات الدول املعنية ،بإعادة املحتجزين في مخيمات الهول من
عائالت عناصر تنظيم الدولة ،مؤكدة ّأن عشرات آالف األطفال في ّ
مخيم الهول محرومون من
حريتهم ،وأن حياتهم تحت التهديد ،وتحيط الشكوك بمستقبلهم ،في الوقت الذي تستمر فيه
معاناتهم ،وال يحصلون على الطعام املناسب أو املاء النظيف والخدمات الضرورية من رعاية
وتعليم ،بينما تمارس «اإلدارة الذاتية» املسيطرة على املخيم اعتقاالت تعسفية بحق الفتيات.
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