


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:

والعسكرية  السياسية  في سورية، من جوانبه  الصراع  واقع  في  التغيرات  أهّم  يرصد »مرصد حرمون« 
واالقتصادية واملعيشية واالجتماعية، في مختلف األطراف واملناطق، بغية خلق معرفة مواكبة تساعد 
الباحثين وتمّد صانعي القرار بصورة عن أهّم التطورات، ويستقي املرصد معلوماته من مصدر رئي�سي هو 

راصدو مركز حرمون امليدانيون، ومن مصدر ثانوي هو املصادر املفتوحة املوثوقة املتاحة للجمهور.
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خالصة أولية ألبرز التطورات االقتصادية واملعيشية خالل شهر كانون الثاني/ 
يناير 2022

في  منها  املعروض  املواد األساسية ونقص  أسعار  ارتفاع  املعيشية، من جراء  السوريين  تواصلت معاناة 
األسواق، بالرغم من الثبات النسبي لسعر صرف الليرة بمقابل الدوالر عند 3640 ليرة سورية، نهاية كانون 
الثاني، مقارنة بسعر صرف بلغ 3540 ليرة للدوالر الواحد نهاية كانون األول املا�ضي، ولم يسجل أّي تدفق 
لالستثمارات األجنبية خالل شهر كانون الثاني، بالرغم من تواصل سعي إيران وروسيا للهيمنة على مزيد من 

مؤسسات ومنشآت اقتصادية سورية.

وبرز خالل كانون الثاني تحّرك صيني، باتجاه وضع أسس قانونية وتشريعية لتنمية العالقات االقتصادية 
مع حكومة النظام السوري، تمثل في توقيع مذكرة تفاهم ضمن إطار »مبادرة الحزام االقتصادي لطريق 
2520 طًنا من مادة  الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين«، وتسليم حكومة النظام 

األرز الصيني، وذلك بالتزامن مع جهود إيرانية متواصلة لتعزيز الهيمنة على قطاعات اقتصادية سورية. 

وجاء إقرار وزير النفط والثروة املعدنية في حكومة النظام، بأن سورية تحّولت من بلد مصّدر للنفط إلى 
مستورد، ليؤكد عجز النظام عن تأمين احتياجات البالد من الطاقة بمختلف أنواعها، على الرغم من توقيع 
سورية ولبنان واألردن، في كانون الثاني، اتفاقية الربط الكهربائي من األردن عبر سورية إلى لبنان، وبحسب 

االتفاقية فإن حصة سورية من هذه الطاقة ستكون 8 باملئة.

وال تختلف حال معاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام كثيًرا عن حال السوريين في مناطق سيطرة 
املعارضة السورية، ومناطق سيطرة »اإلدارة الذاتية« التي تهيمن عليها القوات الكردية، مع ارتفاع تكاليف 
والصحة  الخدمات  لقطاعات  الواقع  األمر  قوى  إدارة  وسوء  األجور،  وضعف  املناطق  هذه  في  املعيشة 
الثبات  من  بالرغم  السوري،  الشمال  في  عاملة  صحية  مؤسسات  عن  الدولي  الدعم  وانقطاع  والتعليم، 
النسبي ألسعار املواد األساسية الذي سّجله راصدو حرمون في شهر كانون الثاني، في مناطق سيطرة املعارضة 
السورية، نتيجة ثبات سعر صرف الليرة التركية املعتمدة، كنقد متداول في هذه املناطق، واعتمادها على 

توريد البضائع والخدمات من تركيا وتسعيرها بالليرة التركية.

ر من 
ّ

واستدعت األوضاع الصعبة للنازحين والالجئين السوريين نداءات من األمين لألمم املتحدة، تحذ
العاملية استجابة  لديهم، ودعوات من منظمة الصحة  الغذائي  السوريين وانعدام األمن  بين  الفقر  تفاقم 

لالحتياجات الصحية الحرجة في سورية.
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األوضاع املعيشية في مناطق املعارضة شمال سورية:

املعارضة  سيطرة  مناطق  في  األساسية،  املواد  أسعار  في  استقراًرا  حرمون  مركز  راصدي  فريق  سجل 
معظم  وتوفر  الثاني،  كانون  في  التركية  الليرة  صرف  سعر  استقرار  نتيجة  حلب،  وريف  إدلب  في  السورية 
املواد األساسية في األسواق، نتيجة استقرار عمل املعابر وتدفق البضائع عبرها من دون عوائق، في حين 
الشمالي والشرقي، على رفع أسعار  في ريف حلب  في مدن وبلدات  كانت هناك وقفات احتجاجية شعبية، 
إعزاز  مدينة  في  معلمون  نظم  كما  املا�ضي،  الشهر  نهاية  مناطقهم،  في  االستهالك  شرائح  ملختلف  الكهرباء 
بريف حلب الشمالي وقفة احتجاجية، اعتراًضا على ضآلة الزيادة األخيرة للرواتب الشهرية، مطالبين بزيادة 

مجزية تتما�ضى مع واقع املعيشة في الشمال السوري.

التي تأوي نازحين في مناطق شمال غربي  وعلى صعيد آخر، سجل راصدو حرمون تضرر مئات الخيام 
سورية، بسبب العاصفة الثلجية واملطرية التي تعّرضت لها املنطقة، في بدايات شهر كانون الثاني.

الثاني من خطر  كانون   17 في  لها،  التابعة  الصحة  لوزارة  بيان  في  املؤقتة،  الحكومة  األثناء حذرت  وفي 
في  في الشمال السوري، ستة منها توقف بشكل كامل، والباقي يستمر  17 مشفى حيوًيا  توقف الدعم عن 
تقديم الخدمة بالحد األدنى تطوعًيا، وكانت تلك املشافي تقّدم خدماتها إلى أكثر من ثالثة ماليين سوري في 

الشمال السوري.

وأعلنت الحكومة السورية املؤقتة التابعة لالئتالف الوطني، في بياٍن لها منتصف كانون الثاني، تسجيل 
30 إصابة بمرض الحصبة، في مدينتي الباب شرق حلب وعفرين شمالها، لتضاف معاناة صحية جديدة 
كانون  في  إصابة جديدة،  ألف  أكثر من  وتسجيل  كورونا  وباء  تف�ضي  مع  معاناتهم  إلى  الشمال  في  للمدنيين 

الثاني، وفق إحصائيات املنظمات الطبية.
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اإلدارة الذاتية )قسد(

شهدت األسواق في مناطق سيطرة »اإلدارة الذاتية«، التي تهيمن عليها ميليشيا حزب االتحاد الديمقراطي 
الكردي، ثباًتا نسبًيا في أسعار املواد األساسية، وذلك بعد ارتفاعها بسبب نقص املعروض منها، في الشهر 
املا�ضي، من جراء إغالق املعابر مع مناطق سيطرة النظام السوري، ويأتي هذه الثبات النسبي لألسعار بعد 
تحرك »اإلدارة الذاتية« باتجاه فتح معبر تجاري عبر نهر الفرات، يصل مناطق سيطرتها بريف دير الزور 
الشرقي مع مناطق سيطرة امليليشيات اإليرانية في مدينة البوكمال، وافتتاح جزئي ملعبر “الوليد” بين إقليم 

“كردستان العراق” ومناطق سيطرة )قسد( في شمال شرق سورية.

من جانب آخر، لم تتوقف الحركات الشعبية االحتجاجية خالل كانون الثاني، في ريف دير الزور وحّي 
الصالحية في مدينة الحسكة، للمطالبة بتحسين الوضع املعي�ضي في املنطقة، وبلجم ارتفاع األسعار واحتكار 
الديمقراطية )قسد(  مليشيا قوات سوريا  الخاضعة لسيطرة  الزور  دير  الغذائية. وشهدت مناطق  السلع 

ظهور عشرات الحاالت باإلصابة باللشمانيا أو ما يعرف بـ »حّبة حلب«.
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رصد أوضاع اقتصاد النظام:

تفاقمت صعوبة الوضع االقتصادي في مناطق سيطرة النظام السوري، مع استمرار نهج حكومة النظام 
في رفع الدعم عن شرائح جديدة من املواطنين، وازدياد الفساد في مفاصل القطاعات الحكومية، ما وضع 
 ،2021 سورية في ذيل قائمة دول العالم، في تقرير منظمة الشفافية الدولية ملؤشر مدركات الفساد لعام 
وأكثر دولة عربية فساًدا في التقرير الصادر في 24 كانون الثاني)1(. وتفاقم العجز في امليزان التجاري السوري 
إلى نحو 3.3 مليار يورو، وفق ما أعلنت معاونة وزير االقتصاد لشؤون التنمية االقتصادية في لقاء إذاعي، 

وكان العجز في امليزان التجاري 3 مليار يورو، في عام 2020. 

وعلى الرغم من بروز تحرك الصين باتجاه تعزيز العالقات االقتصادية مع حكومة النظام، لم يسجل أي 
استثمار صيني جديد في سورية، ولم تظهر أي ترجمة فعلية لتوقيع الصين مع حكومة النظام في 12 كانون 
الثاني مذكرة تفاهم ضمن إطار »مبادرة الحزام االقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن 
التبادل  منها تسهيل  في عدد من املجاالت،  بين سورية والصين  التعاون  تعزيز  بهدف  الحادي والعشرين«، 

التجاري وإعادة إعمار البنى التحتية والطاقة الكهربائية والطاقة البديلة.

عت منظمة »الهالل األحمر السوري«، مع السفارة الصينية في العاصمة دمشق، مذكرة تسلم 
ّ
كما وق

2520 طًنا من مادة األرز مقدمة من الصين، وذلك كـ “مساعدات غذائية”، وتسلمت وزارة الصحة في حكومة 
النظام، مليون جرعة لقاح سينوفارم املضاد لفيروس كورونا، ومستلزمات مخبرية لتشخيص اإلصابات من 

الصين، حسب ما ذكرت وكالة أنباء النظام )سانا(.

كشفت  حيث  الرو�ضي،  للجانب  االقتصادية  منشآته  تأجير  أو  بيع  سياسة  السوري  النظام  ويواصل 
إدارة  روسيا  لتسليم  تحضيرات  وجود  عن  اليوم”  “حلب  ملراسل  حمص  مصفاة  داخل  من  إدارية  مصادر 
 بما تم االتفاق عليه بين قطاع االستثمار الرو�ضي وحكومة النظام بمعمل 

ً
مصفاة حمص بشكٍل كامل، أسوة

األسمدة اآلزوتية سابًقا.

)1(  مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 - منظمة الشفافية الدولية
https://2u.pw/yzU8a
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النشاط االقتصادي إليران في سورية

باسم  املتحدث  أعلن  حيث  مهّمة،  سورية  اقتصادية  قطاعات  على  للهيمنة  جهودها  إيران  واصلت 
الحكومة اإليرانية “علي بهادري جهرمي”، تدشين سكة حديدية تربط إيران بسورية مروًرا بالعراق، بحلول 
وبناء  الطرق  وزير  قاسمي،  رستم  وشدد  )إرنا(،  اإليرانية  األنباء  وكالة  نقلت  حسبما   ،2022 الثاني  كانون 
املدن، رئيس اللجنة املشتركة السورية-اإليرانية من الجانب اإليراني، على ضرورة زيادة التبادل التجاري بين 
إيران وسورية، وتعزيز وسائل النقل في االتجاهين على مستوى النقل البحري أو البري أو الجوي، وسرعة 

نقل البضائع بين البلدين)2(.

وذكرت وسائل إعالم موالية أن النظام السوري قام بتأجير مبقرة »زاهد« في طرطوس، وهي ثاني أكبر 
مبقرة في سورية، إليران بمبلغ 200 ألف دوالر سنوًيا، حسب اتفاقية التعاون االقتصادي املوقعة بينهما، 

ومنها عقد استثمار املبقرة رقم 26 تاريخ 11/11/)3(2021.

)2(  https//:alwatan.sy/archives288457/ 

)3(  https//:www.syria.tv150331/ 

https://alwatan.sy/archives/288457
https://www.syria.tv/150331
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رصد األوضاع املعيشية 

تواصل ارتفاع أسعار املواد األساسية في مناطق سيطرة النظام السوري، في شهر كانون الثاني، ووصلت 
أسعار الخضراوات والفواكه في سورية مع بداية العام الجديد إلى مستويات قياسية جديدة، حيث تجاوزت 
 في معاناة أصحاب الدخل املحدود، حيث 

ً
أسعار معظم السلع عتبة األلف ليرة سورية، وسّبب ذلك زيادة

ارتفعت حاجة األسرة أسبوعًيا من الخضراوات من 25 ألف إلى 50 ألف ليرة، واضطر كثيرون إلى التخلي 
عن كثير من األصناف)4(. 

واستمرت سياسة تقنين الكهرباء في عموم املحافظات السورية، وقد وصلت إلى أكثر من عشرين ساعة 
يومًيا في معظم املحافظات، وقد تختفي ألكثر من 24 ساعة في مناطق أخرى، مقابل ساعة واحدة، وبالرغم 
أواخر  منذ  أضعاف،  خمسة  العدادات  أسعار  السوري  النظام  حكومة  في  الكهرباء  وزارة  رفعت  ذلك  من 
الشهر املا�ضي، من دون إصدار إعالن رسمي بذلك. وأوضح مدير التخطيط في الوزارة أن سبب الرفع يعود 
إلى الحاجة لتغطية التكاليف الستمرارية قطاع الكهرباء. كما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك 
 من 19500 ليرة، ووصل 

ً
سعر أسطوانة الغاز الفارغة )حديد( سعة 12.5 كغ، إلى 116000 ل.س، وذلك بدال

سعرها في السوق السوداء إلى 125 ألًفا)5(.

وفي محافظة حلب، يضطر املواطنون إلى الوقوف ساعات في طوابير طويلة للحصول على الحصة األولى 
من مخصصات املازوت التي تبلغ 50 ليتًرا، وهي بالكاد تكفي 15 يوًما. وُيشار إلى أن حكومة النظام خّفضت 
مخصصات املواطنين من مازوت التدفئة، لتصبح بمعدل 50 ليتًرا لكل عائلة، بعد أن كانت قد خفضتها في 

شباط/ فبراير من العام املا�ضي من 200 إلى 100 ليتر)6(.

نشاطاتها  النظام  لحكومة  التابعة  دمشق  ريف  بلديات  من  العديد  أوقفت  املحروقات،  نقص  ونتيجة 
دمشق  في  الجامعي  النساء  وأمراض  التوليد  مستشفى  إدارة  وأعلنت  القمامة،  ونقل  بالنظافة  املتعلقة 
إيقاف استقبال الحاالت املرضية اإلسعافية، حسب ما ذكرت صحيفة )الوطن( املوالية، وتوقف الفرنان 
فاقم  الذي  األمر  الوقود،  ونقص  املتراكمة  األعطال  نتيجة  العمل،  عن  درعا  مدينة  أحياء  في  األساسيان 

معاناة األهالي في تأمين مادة الخبز.

)4(  https//:alwatan.sy/archives288063/ 

)5(  https//:alwatan.sy/archives287492/ 

)6(  https//:www.syria.tv149095/ 

https://alwatan.sy/archives/288063
https://alwatan.sy/archives/287492
https://www.syria.tv/149095


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

9

بمحاصيل  أضرار  في  الوقود  ونقص  الثاني  كانون  خالل  البالد  ضربت  التي  الثلجية  العاصفة  وتسببت 
املزارعين، من الحمضيات واألشجار املثمرة، وأكد رئيس اتحاد الفالحين في الالذقية أن إنتاج الحمضيات 
لهذا املوسم يقّدر بنحو 570 ألف طن، بمعدل منخفض عن مواسم سابقة، كانت تصل إنتاجيتها إلى 850 

ألف طن، ُمرجًعا تدني اإلنتاج إلى عوامل الطقس وعدم توفير مستلزمات اإلنتاج كاألسمدة ومياه الري)7(.

وانخفضت نسبة تنفيذ خطة زراعة محصولي القمح والشعير هذا املوسم، بنسبة 27 باملئة من املخطط 
8000 هكتار للقمح البعل، والقمح املروي بنسبة 28 باملئة، من الخطة املقررة 1695 هكتاًرا)8(.

وانعكس سوء األوضاع االقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري على القطاع الصحي، حيث برزت 
أزمة صحية كبيرة من جراء ارتفاع تكاليف العالج في املشافي الخاصة، وذكر تقرير ملوقع )تلفزيون سوريا( 
 4 الديسك  عملية  وكلفة  أميركًيا(،  دوالًرا   830( ليرة  ماليين   3 بلغت  للقلب  شبكة  تركيب  عملية  كلفة  أن 
 عن كلفة اإلقامة في املشفى التي بلغت مليون ليرة)9(، وبالرغم من 

ً
1100 دوالر(، فضال ماليين ليرة )حوالي 

االرتفاع املتواصل ألسعار األدوية خالل السنوات املاضية، طالب معمل »أوبري« للصناعات الدوائية، برفع 
أسعار الدواء مجدًدا بنسبة 40 في املئة، بسبب ارتفاع مصاريف الكهرباء واملحروقات وأجور نقل العمال. 
وكان رئيس املجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور رشيد الفيصل قد أكد، في تشرين الثاني/ نوفمبر 

الفائت، أن املعامل بحاجة إلى رفع أسعار األدوية بنسبة 70 في املئة حتى تستمر في عملها)10(.

اللويحي  التصلب  دواء  فقدان  حكومة النظام  في  الخارجية  للتجارة  العامة  املؤسسة  بررت  األثناء،  وفي 
وبعض أدوية السرطان في سورية، بعدم وجود تعاقدات جديدة الستيراد األدوية من جراء االرتفاع الشديد 

في األسعار)11(.

الفريق  في  استشاري  )عضو  أنجق  عصام  قال  حين  في  االرتفاع،  كورونا  بوباء  اإلصابات  عدد  وواصل 
، وإن نسبة 

ً
املختص للتصدي لوباء كورونا في مناطق النظام( إن اإلقبال على اللقاح في سورية ما زال خجوال

األشخاص الذين تلقوا جرعتين لم تتجاوز %15، في حين أن نسبة لقاحات الجرعة الواحدة لم تصل إلى 
20 % بعد)12(.

)7(  https//:alwatan.sy/archives287910/ 

)8(  https//:alwatan.sy/archives286896/ 

)9(  https//:www.syria.tv148655/ 

)10(  https//:www.syria.tv148443/ 

)11(  https//:www.syria.tv148371/ 

)12(  https2//:u.pw/tWFL0 

https://alwatan.sy/archives/287910
https://alwatan.sy/archives/286896
https://www.syria.tv/148655
https://www.syria.tv/148443
https://www.syria.tv/148371
https://2u.pw/tWFL0
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شؤون اجتماعية

انعكس سوء األحوال املعيشية على األحوال االجتماعية للسوريين في مناطق النظام، فقد ذكرت وسائل 
إعالمية موالية للنظام أن ظاهرة التسّول باتت منتشرة بشكل كبير في محافظة حمص، وأن نسبة التسول 

هذا العام زادت بما يزيد على 50 باملئة، على األقل، مقارنة بالعام املا�ضي)13(.

توافر  لعدم  نظًرا  سيئة،  مادية  ا 
ً
ظروف يعانون  املهندسين  جميع  أن  املهندسين  نقيب  كشف  حين  في 

فرص عمل لهم، موضًحا أن هناك نحو 80 باملئة من املهندسين موظفون في الدولة، في حين أن هناك نحو 
نتيجة  الدعم  يستحقون  أنهم  وضعهم  كشف  بعد  ن  وتبيَّ خاصة،  هندسية  مكاتب  في  يشتغلون  باملئة   20

ألوضاعهم الصعبة)14(.

)13(  https//:alwatan.sy/archives286893/ 

)14(  https//:alwatan.sy/archives287104/ 

https://alwatan.sy/archives/286893
https://alwatan.sy/archives/287104
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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  بحسب  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 

في حياة الناس في الداخل السوري. 
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التهجير والنزوح واللجوء

زادت العواصف الثلجية واملطرية التي ضربت البالد في كانون الثاني معاناة النازحين والالجئين السوريين، 
حيث شهدت العديد من مخيمات النازحين السوريين، بالقرب من الحدود السورية - التركية، حركة نزوح 
جديدة نتيجة تضرر الخيام، بالتزامن مع إغالق العديد من الطرقات شمالي حلب، وسجل راصدو حرمون 
والثلجية  املطرية  الهطوالت  السوري، من جّراء  الشمال  في  للنازحين  260 خيمة  أكثر من  في  بالغة  أضراًرا 
في  حريًقا   23 من  أكثر  تسجيل  سوريا«  استجابة  »منسقو  فريق  أعلن  حين  في  يناير،  الثاني/  كانون  خالل 
70 % من املهجرين في املخيمات ال يستطيعون الحصول على مواد التدفئة لهذا  املخيمات، وأن أكثر من 
العام، وأن 95 % من املخيمات تحتاج إلى تركيب مواد للعزل، وُسّجل أكثر من 266 حالة مرضية، لم تتمكن 
العواصف، ومعظم  الطرقات جراء  العالج بسبب قطع  لتلقي  الطبية  النقاط  إلى  نقلها  الطبية من  الفرق 
تلك الحاالت من األطفال وكبار السن. وأعلن الفريق انقطاع الدعم اإلغاثي عن أكثر من 42 مخيًما، نتيجة 
انقطاع العديد من الطرقات العامة وداخل املخيمات، وتحّدث عن انتهاء العمر االفترا�ضي ألكثر من 90 % 
من مخيمات الشمال السوري، وهذا ما يزيد من حجم الكوارث واألضرار الناجمة عن العوامل الطبيعية في 

املنطقة.

لعدٍد  جماعي،  نزوح  حركة  »غويران«  بسجن  املحيطان  و)املقبرة(  )غويران(  حّيا  شهد  الحسكة،  وفي 
سوريا  وقوات  »داعش«  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  عناصر  بين  العسكرية  املواجهات  إثر  على  املدنيين،  من 

الديمقراطية.

رئيس  أعلن  حيث  السوريين،  الالجئين  على  التضييق  سياسات  تواصلت  السوري،  اللجوء  بلدان  وفي 
»التيار الوطني الحر«، جبران باسيل، تقديم مقترح قانون يضيق الخناق على السوريين العاملين في لبنان، 
وأبدى استعداده لزيارة دمشق للمساعدة في إعادة النازحين، وذلك بالتزامن مع إعالن املديرية العامة لقوى 
األمن الداخلي اللبنانية، في4 كانون الثاني، إيقاف 23 سورًيا، بتهمة الدخول إلى األرا�ضي اللبنانية »خلسة«.

في  التركية  األمن  مديرية  تأكيد  من  الرغم  على  السوريين،  لالجئين  معادية  مواقف  برزت  تركيا،  وفي 
عام  خالل  الجرائم  ارتكاب  في  األقل  النسبة  لوا 

ّ
شك الوالية  في  املقيمين  السوريين  الالجئين  أن  إسطنبول 

2021؛ حيث تعّرضت محال سوريين في منطقة أسنيورت بوالية إسطنبول، في 10 كانون الثاني، لهجوم من 
عشرات األشخاص، على إثر خالف وقع بين مجموعة شبان أتراك وشاب فلسطيني. وواصل رئيس بلدية 
)بولو( التركي، تانجو أوزجان، إطالق تصريحات ضد السوريين، معتبًرا أن العفو الذي أصدره رأس النظام 
السوري »فرصة ال تفّوت« للتخلص من عبء الالجئين في بالده. وزعم رئيس حزب “النصر” التركي املعارض، 
أوميت أوزداغ، أن الالجئين السوريين في بالده والسوريين املقيمين في الشمال السوري، هم سبب التضخم في 
بالده، وبالتوازي مع ذلك عقدت مجموعة من املنظمات التركية، في 21 كانون الثاني، مؤتمًرا صحفًيا، بهدف 

مناهضة خطاب الكراهية والعنصرية املتزايدة ضد السوريين في تركيا.
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الالجئين  أن  بارتش،  دومينيك  األردن،  في  الالجئين  لشؤون  السامية  املفوضية  ممثل  أكد  األردن،  ومن 
السوريين لن يعودوا إلى بالدهم في وقت قريب.

انتقاداٍت من برملانيي االتحاد األوروبي،  الهجرة واالندماج، ماتياس تسفاي،  الدنمارك، واجه وزير  وفي 
بسبب سياسة بالده املتمثلة بإلغاء صفة اللجوء عن بعض الالجئين السوريين، وإجبارهم على العودة إلى 

دمشق.

وعلى الصعيد األممي، أكد األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، أن 90 باملئة من املواطنين في 
سورية يعيشون في فقر، و%60 منهم يعانون انعدام األمن الغذائي، ووجهت منظمة الصحة العاملية نداء 

ا لتوفير 257.6 مليون دوالر، لتلبية االحتياجات الصحية الحرجة في سورية.
ً
طارئ
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