


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

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 أولية ألبرز التطورات االقتصادية واملعيشية خالل شهر كانون األول/ 
ديسمبر 2021

في  منها  املعروض  املواد األساسية ونقص  أسعار  ارتفاع  املعيشية، من جراء  السوريين  تواصلت معاناة 
الواحد،  للدوالر  ليرة   3540 عند  الدوالر  بمقابل  الليرة  صرف  لسعر  النسبي  الثبات  من  بالرغم  األسواق، 
3 مراسيم تشريعية، بزيادة رواتب وأجور  ولم يستفد السوريون من إصدار رئيس النظام »بشار األسد«، 
العاملين واملتقاعدين بنسبة ال تتجاوز %30، بالرغم من أن املطالب كانت تنّص على زيادة بنسبة 300%، 
وقوبلت هذه الزيادة بتعليقات ساخرة وساخطة من ضآلة قيمتها، ال سيما أن هذه الزيادة سرعان ما تالشت 

أمام االرتفاع املباشر ألسعار املواد األساسية والخدمات.

املوازنة  قانون  ديسمبر، مشروع  األول/  كانون   14 في  السوري،  للنظام  التابع  الشعب  مجلس  أقّر  وقد 
العامة للدولة للسنة املالية 2022، بـواقع 13 ألًفا و325 مليار ليرة سورية، في الشقين االستثماري والجاري، 
وتبلغ -وفق سعر الصرف- حوالي 5.3 مليار دوالر، بأقل من مليار ونصف دوالر عن موازنة 2021، علًما أن 
في الخطة واإلنفاق  بين الرقم املرصود  إلى الرقم الذي تقّره املوازنة، فالفارق يكون كبيًرا  امليزانية ال تصل 

الحقيقي الذي يكون أقّل بكثير.

وال تختلف حال معاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام، عن حال السوريين في مناطق سيطرة املعارضة 
السورية، ومناطق سيطرة »اإلدارة الذاتية« التي تهيمن عليها القوات الكردية، فقد ارتفعت األسعار ملعظم 
املواد األساسية من جراء تقلب سعر الليرة التركية في مناطق الشمال السوري، ونقص املعروض في مناطق 

سيطرة )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد(، وإغالق معظم املعابر.

وعلى صعيد جهود إيران للهيمنة على االقتصاد السوري، برز خالل شهر كانون األول/ ديسمبر تحّرك 
حكومي إيراني واسع النطاق، إلقامة فعاليات وعقد لقاءات مع مسؤولين وجهات حكومية في سورية. 

حيث  السوريين،  الالجئين  بوابة  عبر  السوري  النظام  تعويم  محاوالت  روسيا  واصلت  ثانية،  جهة  ومن 
22 كانون األول/ ديسمبر، حول  عقدت “الهيئتان الوزاريتان التنسيقيتان السورية والروسية اجتماًعا، في 
عودة املهجرين، عبر تقنية الفيديو، في قصر املؤتمرات بدمشق واملركز الوطني لقيادة الدفاع في موسكو«، 

بمشاركة وزير خارجية النظام فيصل املقداد، ونائب وزير الدفاع الرو�سي غينادي جيدكو.

وقد صرح املبعوث الرئا�سي الرو�سي إلى سورية »ألكسندر الفرنتييف«، على هامش محادثات أستانا في 
ا يراوح بين 600 و800 مليار دوالر. 

ً
20 كانون األول/ ديسمبر، بأّن إعادة بناء سورية تتطلب مبلغ

من  سورية  »حاجة  بأن  إعالمية  لوسائل  السوري  النظام  لدى  الزراعة  وزير  صرح  ذاته،  السياق  وفي 
100 ألف طن«، وكان النظام السوري وضع احتياطي األسمدة السوري تحت نفوذ  2022 تبلغ  لـ  السماد 

روسيا من خالل عقود طويلة األمد.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

4

لبنانية  مساٍع  وجود  عن  العزيز،  عبد  حمدي  املصرية،  البترول  وزارة  باسم  املتحدث  كشف  وعربًيا، 
للحصول على ضمانات أميركية تتعلق بإعفاء الدول املشاركة في مشروع إيصال الغاز املصري إلى لبنان عبر 
األردن وسورية، من عقوبات قانون »قيصر« املفروض على النظام السوري، وتشير التوقعات إلى صعوبة 

تنفيذ املشروع برمته، نتيجة تعقيدات وتحديات كبيرة تعترض سير الخطوات التنفيذية.

وفي إطار جهود األردن وبعض الدول العربية للتطبيع مع النظام، أعلن األردن والنظام السوري إعادة 
افتتاح املنطقة الحرة السورية األردنية املشتركة، عند معبر نصيب-جابر بين البلدين. 
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األوضاع املعيشية في مناطق املعارضة شمال سورية:

سجل فريق راصدي مركز حرمون ارتفاًعا في عدد قوافل شاحنات اإلغاثة اإلنسانية األممية، التي دخلت 
من معبر باب الهوى في الشمال السوري، بواقع 470 شاحنة إغاثة أممية، خالل شهر كانون األول، في حين 
دخلت 29 شاحنة أممية من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة املعارضة، ما يعكس استجابة إدارة 
بايدن للشروط الروسية لتمديد تزويد مناطق الشمال السوري باملساعدات عبر معبر باب الهوى، في حين 

تسعى روسيا لحصر تقديم الدعم اإلغاثي عبر معابر يسيطر عليها النظام فقط.

ارتفاع  نتيجة  كبيرة،  زيادة  األول،  كانون  شهر  خالل  السوري،  الشمال  ونازحي  سكان  معاناة  وازدادت 
أسعار املواد األساسية واملحروقات وخدمات النقل، وذلك بفعل انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدوالر، 
وتآكل قيمة األجور، ما أدى إلى احتجاجات شعبية في مناطق عدة، طالبت بتحسين األجور ومراقبة األسعار 

وخفض رسوم املياه والكهرباء واالتصاالت.

الشركة  في  املحروقات  أسعار  نشرة  الشام«،  تحرير  »هيئة  لـ  التابعة  للبترول«،  »وتد  شركة  وأعلنت 
محددة بعملة الدوالر األميركي، وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعارها، لكون األجور والتعامالت تتم في مناطق 

الشمال بالليرة التركية والسورية.

كذلك رفعت »حكومة اإلنقاذ« التابعة لهيئة تحرير الشام، قيمة الضرائب على إدخال مواد عدة، من 
مناطق ريف حلب إلى مناطق إدلب، حيث زادت بنسبة تصل إلى 30%.

ونتيجة هذا الواقع، جدد معلمو منطقة ريفي حلب الشمالي والشرقي إضرابهم الجزئي، بهدف تحسين 
واقع التعليم وأجورهم الشهرية، األمر الذي دفع مديرية التربية والتعليم في منطقة »غصن الزيتون«، بريف 
حلب الشمالي، إلى زيادة رواتب العاملين في مديرية التربية والتعليم، وفق جدول نشرته عبر صفحتها الرسمية 

على موقع )فيسبوك(.

وفي األثناء، تراجعت أعداد املصابين بفيروس كورونا، بالتزامن مع تزايد أعداد من تلقوا اللقاح املضاد، 
وتمكنت وزارة الصحة في الحكومة السورية املؤقتة، بالتعاون مع جهات محلية سورية من تأمين 4900 إبرة 

ملعالجة اللشمانيا في منطقة تل أبيض كدفعة أولى، على أن تعقبها دفعة ثانية خالل شهرين.
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اإلدارة الذاتية – )قسد(

شهر  في  والشراء،  البيع  حركة  في  واضًحا  تراجًعا  الذاتية«  »اإلدارة  سيطرة  مناطق  في  األسواق  شهدت 
كانون األول، وتراجعت حركة النقل، نتيجة ارتفاع أسعار املواد األساسية ونقص معروض املواد الغذائية 
والسكر، بعد إغالق معابر مناطق »اإلدارة الذاتية« مع مناطق سيطرة النظام، ومعبر سيمالكا مع إقليم 

كردستان العراق.

وبسبب نقص مخزون الطحين، وارتفاع سعر املحروقات، رفعت »اإلدارة الذاتية«، سعر مادة الخبز، 
في كانون األول، ليصبح سعر ربطة الخبز العادي املدعوم 300 ليرة سورية، بوزن 1.250 كغ، وقوبل القرار 

باحتجاجات شعبية في أكثر من منطقة خاضعة لسيطرة )قسد(.
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رصد أوضاع اقتصاد النظام:

الدولة،  موارد  ح 
ُ

ش جّراء  من  السوري،  النظام  سيطرة  مناطق  في  االقتصادي  الوضع  صعوبة  تزداد 
والفساد املستشري، والعقوبات االقتصادية على النظام، وازدادت الصعوبات املعيشية بمواجهة السوريين 
خالل شهر كانون األول، مع ارتفاع أسعار املحروقات الضرورية خالل فصل الشتاء، ونقص املعروض منها، 
وتآكل األجور وقيمة الليرة السورية، بالرغم من أن سعر الليرة السورية حافظ على استقرار نسبي، خالل 
شهر الرصد الحالي، مع تسجيل ارتفاع طفيف في سعر الصرف، حيث بلغ سعر صرف الليرة السورية، مطلع 
نهاية  ليرة سورية،   3605 بلغ السعر  بينما  للدوالر األميركي،  ليرة سورية   3535 كانون األول/ ديسمبر، نحو 

الشهر نفسه.

وتسّببت ثالثة مراسيم تشريعية أصدرها رئيس النظام )رفع رواتب وأجور وتعويضات العاملين املدنيين 
والعسكريين وأصحاب املعاشات التقاعدية، بنسبة 30 باملئة إلى الرواتب واألجور املقطوعة لكل من العاملين 
املدنيين والعسكريين( في زيادة ارتفاع األسعار وتكاليف الخدمات، وفي حدوث صعوبات إضافية أمام أرباب 

األسر لتأمين االحتياجات األساسية لعائالتهم.

يزيد  الذي  الحل  النظام حسين عرنوس سوى  لم يجد رئيس مجلس وزراء  الدولة،  وأمام نقص موارد 
معاناة الفئات التي تستفيد من الدعم املتواضع للمواد األساسية، فقد كشف عرنوس أن النظام يدرس 
بالفئات  الدعم  بذريعة حصر  الدعم،  إلكترونية عن  بطاقة  4 ماليين  بطاقة، من أصل  ألف   600 تحييد 

ا له.
ً
األكثر استحقاق

شهدت  فقد  الحكومية،  السياسات  تخبط  جراء  من  تعاني  املختلفة  االقتصادية  القطاعات  تزال  وما 
العديد من املعابر واملنافذ الحدودية البرية والبحرية تكدس الحاويات واملستوردات، بسبب تأخر إجراءات 
مصرف  عممه  الذي  األخير  املستوردات  تمويل  قرار  بسبب  املحلية،  للسوق  ونفاذها  الجمركية  تخليصها 

سورية املركزي، القا�سي بتقديم كتاب يبّين فيه املستورد مصدر تمويل املستوردات.

وعلى الصعيد الزراعي، تراجعت زراعة القطن في املحافظة السورية بشكل حاد، خالل املوسم الحالي، 
ولن  طن،  آالف  ستة  املسوقة  الكمية  تتجاوز  لم  إذ  اإلطالق،  على  له  مستوى  أدنى  الحالي  املوسم  وسجل 
تتجاوز كميات األقطان املحلوجة 2000 طن، وهي ال تكفي حاجة شركات الغزل بمستودعاتها الفارغة ألكثر 
من شهر واحد، كما انخفضت جودة الحمضيات لهذا املوسم، مقارنة باملواسم السابقة، وجميعها ضامرة 
وصغيرة الحجم، وتعّد أسعارها متدنية جًدا، والسعر الذي يباع به الكيلو أقل من تكلفته، وفق ما تتداوله 

وسائل إعالم مقربة من النظام السوري.

https://www.syria.tv/taxonomy/term/136221
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النشاط االقتصادي إليران في سورية

واصلت إيران جهودها للهيمنة على قطاعات اقتصادية سورية مهمة، عبر توقيع العديد من االتفاقيات 
مع النظام السوري، من بينها توقيع مسودات عقود لتوريد بعض املواد الصناعية اإليرانية واملواد الزراعية، 
مشترك،  مصرف  تأسيس  بينها  واإليراني،  السوري  النظامين  بين  الصناعي  للتعاون  اتفاقيات   4 وتوقيع 
والتبادل بالعملتين املحليتين للبلدين، وذلك خالل زيارة وزير الصناعة اإليراني »سيد رضا فاطمي أمين«، إلى 
دمشق، مطلع شهر كانون األول، ومشروع استخدام »الدرون« لنثر البذور الحراجية في املواقع التي يصعب 
الوصول إليها، واستيراد األعالف والجرارات الحديثة وشبكات الرّي الحديث والبيوت املحمية، اضافة إلى 

إنشاء معمل لتصنيع لقاحات الحمى القالعية.

املركز  مع  تفاهم  مذكرة  دمشق  جامعة  توقيع  عبر  سورية،  في  والتعليمي  الثقافي  نفوذها  إيران  وعززت 
األكاديمي للتربية والثقافة والبحوث اإليراني، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الكتب واملطبوعات 
والندوات  املؤتمرات  وتنظيم  اإللكترونية  املكتبات  من  واالستفادة  والدوريات  والنشرات  العلمية  واملواد 
إنشاء  في  واملشاركة  البحثية،  واإلنجازات  العلمية  البيانات  قاعدة  وتبادل  املشتركة،  والثقافية  العلمية 

حاضنة لألعمال وحديقة للعلوم والتكنولوجيا في جامعة دمشق.

التبني  في بلدة  9 كانون األول مؤسسة نسوية  في  الثوري اإليراني  وفي السياق، أنشأت ميليشيا الحرس 
بدير الزور، في مقر دار األمل، ألغراض إقامة دورات تدريبية في الخياطة والحالقة والبرمجة تستقطب نساء 

املنطقة وال سيما زوجات عناصر امليليشيات.
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رصد األوضاع املعيشية 

بسورية،  السابق  الزراعي  التخطيط  لجنة  عضو  الطيب«،  الهادي  »عبد  فيه  كشف  الذي  الوقت  في 
أن مزيًدا من السوريين سيدخلون في دائرة املجاعة بسبب نفاد القمح في املخازن، وتعطل عقدي استيراد 
القمح اللذين وقعتهما الحكومة الستيراد مليون طن من القمح منذ شهرين، بسبب ارتفاع السعر العالمي 
500 ألف طن، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك في  واعتذار املوردين املحليين عن استيراد 
2500 ليرة سورية،  حكومة النظام السوري سعر مبيع ربطة الخبز “السياحي” )بوزن كيلوغرام واحد( إلى 
وعدلت جدول توزيع املخصصات من الخبز التمويني على البطاقة اإللكترونية، من دون التغيير على مجموع 
من  سيزيد  القرار  هذا  أن  اعتبروا  إذ  املواطنين  بين  كبيرة  استياء  موجة  أثار  ما  األسبوعية،  املخصصات 
االزدحام أمام األفران، وذلك تزامًنا مع ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، وأجور النقل بسبب ارتفاع سعر 

البنزين، كما ارتفع سعر الفروج واللحوم، بسبب ارتفاع تكاليف تدفئة املداجن واألعالف وأجور النقل. 

البطاقة  عبر  )املوزع  املدعوم  البنزين  لتر  سعر  املستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  رفعت  كما 
»الذكية«( بنحو 46 في املئة، ليصل إلى 1100 ليرة سورية، بعد أن كان سعره 750 ليرة، و سعر مادة زيت 
الكاز من 810 ليرات للتر الواحد إلى 2490 ليرة، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز حالًيا في مدينة دمشق إلى 
حوالي 110 آالف، في السوق السوداء، بسبب نقص املعروض، مع تخفيض وزن الغاز املعّبأ في األسطوانة 

من 12 كغ إلى 10 كغ.

وانعكس ارتفاع سعر البنزين املدعوم على أجور املواصالت في دمشق، وبلغت أجرة أقّل مسافة مقطوعة 
عند ركوب تك�سي )5000( ليرة سورية، وفي الالذقية، ازدادت أجور التاك�سي بمعدل يراوح بين 47-50 باملئة، 
وأصبحت قيمة االنطالقة األولى للعداد 300 ليرة، بعد أن كانت 200 ليرة، وتحديد مدة القفزة الزمنية 9 

ثانية.

 12 16 كانون األول/ ديسمبر، رفع أسعار  في  التابعة للنظام السوري،  وبالتزامن، أعلنت وزارة الصحة 
ألف مستحضر دوائي، وذلك بعد ساعات من رفع الرواتب واألجور بنسبة ضئيلة.

وفي الرقة، يعاني املواطنون أزمة محروقات خانقة وارتفاع أسعارها بنسبة 100 باملئة، وبلغ سعر املازوت 
في الرقة 1500 ليرة سورية، إن وجد، إضافة إلى ارتفاع سعر البنزين إلى نحو 1600 ليرة سورية.

وفي سياق متصل، اشتكى عدد من الصناعيين من قلة جودة املازوت الذي يحصلون عليه من شركة 
إلى  ويؤدي  الكهربائية،  واملولدات  واآلالت  الحّراقات  في  املصافي  انسداد  يسّبب  أنه  مؤكدين  )سادكوب(، 

أعطال كبيرة فيها، األمر الذي يزيد من تكاليف اإلنتاج.

رت رئيسة رابطة 
ّ

ومن جراء األوضاع التي يعيشها السوريون في مناطق سيطرة النظام، وهجرة الكفاءات؛ حذ
أطباء  أعداد  في  يحصل  ومستمر  خطير  نقص  من  سورية«،  أطباء  »نقابة  في  األلم  وتدبير  التخدير  مخت�سي 

التخدير، حيث يوجد 500 طبيب فقط يعملون في مشاف عامة وخاصة، بينما هناك حاجة إلى 1500 طبيب.
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شؤون اجتماعية

مناطق  في  للسوريين  والصحية  والتعليمية  االجتماعية  األحوال  على  املعيشية  األحوال  سوء  انعكس 
العام ملشفى املواساة الجامعي وعضو لجنة التصدي لفيروس  النظام، فقد كشف عصام األمين، املدير 
نسبة  تقدر  بحيث  كورونا،  فيروس  ضد  اآلن  إلى  تلقيًحا  األقل  الدول  بين  من  زالت  ما  سورية  أن  كورونا، 
امللقحين بـ 4.5 باملئة، مرجًعا أسباب ذلك إلى تأخر وصول اللقاحات والعقوبات، وعدم قناعة العديد من 

املواطنين بضرورة تلقي اللقاح.

وفي مجال التعليم، صّرح مسؤول في وزارة التربية بأن عدد املتسربين من التعليم، خالل السنوات العشر 
املاضية، تجاوز مليوًنا ومئة ألف متسرب، وفق صحيفة »الوطن«.

وتسببت الصعوبات التي يواجهها السوريون، معيشًيا واجتماعًيا، بفقدان األمل لديهم باملستقبل، وأوجد 
 عند بعضهم إلى االنتحار، وبالرغم من أن الهيئة العامة للطب الشرعي تحدثت في كانون األول عن 

ً
ذلك ميال

حاالت  انخفاض  إلى  الهيئة  أرقام  وتشير  كبيرة،  تزال  ما  األرقام  فإن  سورية،  في  االنتحار  حاالت  انخفاض 
197 حالة انتحار، حيث سجل حتى بداية  بالعام املا�سي الذي سجل  10 باملئة، مقارنة  إلى نحو  االنتحار 
الشهر كانون األول 157 حالة انتحار في البالد )109 من الذكور و48 من اإلناث(. وسّجلت محافظة حلب 

أعلى نسبة بعدد حاالت االنتحار )30 حالة(، ومن ثم ريف دمشق )24 حالة(، وكذلك الالذقية الرقم ذاته.
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مؤشر األوضاع املعيشية

تم  أساسية  وخدمة  سلعة   36 أسعار  على  تطرأ  التي  التغييرات  برصد  املعيشية  األوضاع  مؤشر  ُيعنى 
تحديدها في الداخل السوري، وذلك عن طريق شبكة رصد تتوزع في مختلف الجغرافيا السورية، وتعتمد 
توزع  مناطق  حسب  الواردة  األسعار  قوائم  املؤشر  يصّنف  دولًيا.  عليها  املتعارف  الرصد  وأصول  مبادئ 
على  ويعمل  حدة،  على  سيطرة  منطقة  كّل  في  املختلفة  املحافظات  في  األسعار  متوسط  ويأخذ  السيطرة، 
تحليلها وتوضيح نسب االختالف على أساس شهري، ويوّضح أبرز املتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر 

على حياة الناس في الداخل السوري. 
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التهجير والنزوح واللجوء

مستدامة  حلول  إلى  الحاجة  وتبرز  السوريين،  والالجئين  النازحين  معاناة  تزداد  شتاء،  فصل  كّل  مع 
التي ضربت منطقة شمال غربي  العاصفة  الجوية  تسّببت األحوال  يعانونها، فقد  التي  التحديات  ملواجهة 
سورية، خالل شهر كانون األول، بأضرار مادية في مخيمات النازحين، أّدت إلى نزوحهم مجدًدا إلى تجمعات 
أولي  تقرير  وبحسب  الطارئة،  اإلنسانية  االستجابة  لتقديم  التحرك  بضرورة  مناشدات  وسط  عشوائية، 
194 خيمة، والخيم املتضررة  نشره »فريق منسقو االستجابة«، فإن عدد الخيم املتضررة بشكل كلي بلغ 

بشكل جزئي 316 خيمة.

تسببت  حيث  عرسال،  مدينة  مخيمات  في  سيما  وال  لبنان،  في  السوريين  الالجئين  عند  الحال  وكذلك 
العاصفة الثلجية في انهيار عشرات الخيام، في ظل نقص حاد بمواد التدفئة وضعف استجابة املنظمات 

الدولية والخيرية الحتياجات الالجئين.

وعلى صعيد آخر، واصل نازحو مخيم »الركبان« على الحدود السورية - األردنية احتجاجاتهم، منذ مطلع 
شهر كانون األول، على سوء األوضاع املعيشية، وانعدام الخدمات داخل املخيم، والنقص الكبير في مواد 

التدفئة.

وعلى حدود بيالروسيا وبولندا، ما يزال آالف الالجئين، ومنهم سوريون، عالقين في مصنع قديم هناك، 
على أمل الوصول إلى أوروبا، في حين نقلت طائرة تابعة لشركة طيران »أجنحة الشام« السورية في 8 كانون 
األول 96 راكًبا، من مطار مينسك في العاصمة البيالروسية إلى دمشق، وكشفت منظمة العفو الدولية أن 
عدًدا من طالبي اللجوء واملهاجرين تعّرضوا إلعادة قسرية من قبل القوات البيالروسية، إلى سورية، ال إلى 

البلدان التي غادروها، ومنهم أشخاص قادمون من مصر وتركيا ولبنان.

وإلى العاصمة اإليطالية روما، وصل 70 الجًئا سورًيا قادمين من لبنان، ضمن برنامج استقبال الالجئين 
املعروف باسم »املمر اإلنساني«، بالتعاون مع كنائس إيطالية، بهدف استقبال 84 الجًئا سورًيا من لبنان، 

وتوزيعهم على 12 إقليًما في إيطاليا.

وفي تركيا، نظمت إدارة الهجرة في إسطنبول، في 6 كانون األول، اجتماًعا تشاورًيا دعت إليه عدًدا ممن 
وصفتهم بـ »قادة رأي« من السوريين، بهدف تنظيم وجود السوريين وتسهيل شؤونهم القانونية.

ودعم  بالده،  في  السوري  اللجوء  أزمة  استثمار  في  عون،  ميشال  اللبناني،  الرئيس  يستمر  لبنان،  وفي 
ادعاءات النظام السوري؛ وقد دعا، خالل لقائه املبعوث األممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، 13 كانون 

األول، املجتمع الدولي إلى تحّمل مسؤوليته، بتسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بالدهم.

وعلى الصعيد الدولي، حذرت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف(، من أن أكثر من 13.4 مليون 
شخص، بينهم 6.1 مليون طفل، يحتاجون إلى املساعدة في سورية، من ضمنهم سبعة ماليين نازح، بينهم 3.1 
مليون طفل، وأكدت املنظمة أن عدد األطفال املحتاجين إلى املساعدة اإلنسانية في سورية خالل عام 2021 
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