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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:

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 نيسان/ أبريل 
2022

تتفاقم معاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام على الصعيد املعي�شي على نحو متواصل نتيجة الصراع 
طويل األمد، تخبط سياسات حكومات النظام السوري وعجزه عن توفير مستلزمات الحياة الضرورية من 
مواد وخدمات أساسية، وتف�شي الفساد في مفاصل الدولة، كما تتفاقم معاناة السوريين في بقية مناطق 
السيطرة الثالث األخرى، مناطق سيطرة مليشيا »قسد« ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، ومناطق 

.
ً
سيطرة الجيش الوطني املدعوم تركيا

ورغم االستقرار النسبي لسعر صرف الليرة بمقابل الدوالر طوال شهر نيسان، حيث سّجل الدوالر سعر 
صرف بحوالي 3890 ليرة سورية، في نهاية نيسان، مقارنة بسعر صرف بلغ 3990 ليرة للدوالر الواحد نهاية آذار 
املا�شي، لم ينعكس هذا االستقرار بسعر صرف الليرة ثباتا في األسعار، حيث شهدت معظم املواد األساسية 
ارتفاعات نسبية، جراء ارتفاع الطلب على شراء األساسيات خالل شهر رمضان وموسم عيد الفطر، ترافق 
مع ارتفاعات كبيرة في أسعار املحروقات وخدمات النقل، مع استمرار عدم توفر املحروقات والكهرباء على 

نحو كاف في مناطق سيطرة النظام السوري.

وعلى صعيد االقتصادي أقر النظام السوري سلسلة إجراءات مالية نقدية تهدف في مجملها إلى تحسين 
مصادره املالية، رغم أثرها الضار املتسبب في انخفاض معدالت النمو وارتفاع األسعار، أبرزها رفع مصرف 
سورية املركزي سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية إلى%11 كحد أدنى، ورفع سعر صرف الحواالت 
إلى 2814 ليرة للدوالر الواحد، إضافة إلى اقتراض نحو مليار دوالر من شركات روسية مقربة من الكرملين، 

بشروط قاسية.

وباستثناء إعالن وزارة الخارجية األمريكية في 29 نيسان عن تقديرات وصفتها جهات خبيرة بأنها »غير 
دقيقة« للقيمة الصافية لثروة بشار األسد وعائلته بين مليار وملياري دوالر، لم تسجل أي تحركات دولية 
جديدة للضغط اقتصاديا على النظام السوري، في حين واصلت روسيا االستثمار سياسيا بملف تمديد آلية 
دخول املساعدات األممية من معابر الشمال السوري، وهي املساعدات التي تتضاءل على نحو متواصل، 
حيث لم يسجل دخول أكثر من 280 شاحنة فقط مساعدات أممية إلى مناطق الشمال السوري خالل شهر 

نيسان.

ولم يسجل دخول أي استثمارات أجنبية تذكر إلى السوق السورية في مختلف املناطق، كما لم يسجل 
راصدو حرمون زيارات مسؤولين حكوميين من حلفاء النظام ما يعكس ضعف اهتمام الجانبين الرو�شي 
واإليراني باالستحواذ على مزيد من قطاعات االقتصاد السوري، جراء انشغال روسيا بأزمة غزوها ألوكرانيا 
وما تبعه من عقوبات دولية قاسية عليها، وعدم وضوح نتائج محادثات ملف إيران النووي في فيينا، وبقاء 

العقوبات األمريكية والدولية على طهران حتى اآلن.
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أما في مناطق سيطرة املعارضة السورية، فقد نشطت الحركة التجارية خالل نيسان، مع استقرار أسعار 
معظم املواد األساسية، بمقابل تراجع حركة األسواق في مناطق سيطرة »اإلدارة الذاتية« التي تهيمن عليها 
امليليشيات الكردية، ومعاناة املدنيين في هذه املناطق من أوضاع صعبة جراء ارتفاعات متكررة في أسعار 
املواد األساسية ونقص املحروقات، وأزمة الخبز، وتراجع حركة تدفق السلع من مناطق سيطرة النظام 

جراء توتر أمني بين قوات النظام ومليشيا »قسد« استمر طوال شهر نيسان.

ونستعرض في ما يلي من التقرير أبرز التطورات االقتصادية املعيشية في سورية، خالل شهر نيسان/ 
أبريل 2022.
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 مؤشر األوضاع املعيشية سورية بمختلف مناطق السيطرة

ُيعنى مؤشر األوضاع املعيشية برصد التغييرات التي تطرأ على أسعار 36 سلعة وخدمة أساسية تم 
تحديدها في الداخل السوري، وتمثل أهم االحتياجات املعيشية من سلع وخدمات للسوريين املقيمين على 
األرض السورية اليوم، وذلك عن طريق شبكة رصد تتوزع في مختلف الجغرافيا السورية، وتعتمد مبادئ 
وأصول الرصد املتعارف عليها دولًيا. ويصّنف املؤشر قوائم األسعار الواردة حسب مناطق توزع السيطرة، 
ويأخذ متوسط األسعار في املحافظات املختلفة في كّل منطقة سيطرة على حدة، ويعمل على تحليلها وتوضيح 
نسب االختالف من حيث الوفرة ومستوى األسعار على أساس شهري، ويوّضح أبرز املتغيرات االقتصادية 

الرئيسية التي تؤثر في حياة الناس بالداخل السوري. 
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ُيبّين املؤشر الخاص بشهر نيسان/ أبريل 2022، الذي يقارن متوسط أسعار الفئات األربعة املذكورة 
في الجدول، بين مناطق السيطرة املختلفة في سورية، ويتخذ من مستوى أسعار مناطق سيطرة النظام 
أساًسا للمقارنة، لذا يوضع بنسبة %100، أّن متوسط أسعار املواد الغذائية والتموينية، في مناطق سيطرة 
املعارضة ومناطق سيطرة )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد(، هو أقّل من مناطق سيطرة النظام، ويعادل 
%76 و %80 منها على التوالي من أسعار مناطق سيطرة النظام، كما ُيبّين أن وسطي أسعار املحروقات ينقص 
في تلك املناطق عن متوسط أسعارها في مناطق سيطرة النظام، إذ تعادل %51 و %59 من متوسط أسعار 
ظهر املقارنة أن متوّسط أسعار الخدمات الطبية، في مناطق سيطرة املعارضة 

ُ
مناطق سيطرة النظام، وت

ومناطق سيطرة )قسد(، هو أقّل من مناطق سيطرة النظام، ويبلغ %83 و %57 منها على التوالي. وتظهر 
املقارنة أن وسطي أسعار خدمات اإلنترنت في مناطق سيطرة املعارضة ومناطق سيطرة )قسد( هو أعلى من 
متوسط أسعارها في مناطق سيطرة النظام، إذ يبلغ %151 و%265 منها على التوالي. أما متوسط إيجارات 
املساكن فهو أقّل في مناطق سيطرة املعارضة، ويبلغ %52 من متوسط إيجارات مناطق سيطرة النظام، 
وهو في مناطق )قسد( أعلى من متوسط إيجارات املساكن في مناطق سيطرة النظام، ويعادل %113 منها. 

ويتضمن امللحق املدرج في نهاية التقرير قائمة السلع والخدمات املشمولة باملؤشر.
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األوضاع املعيشية في مناطق سيطرة املعارضة شمال سورية:

سّجل فريق راصدي مركز حرمون، في شهر نيسان/ أبريل، ارتفاعات بنسب متفاوتة في أسعار عدد 
ا من مادة القمح، على  من املواد األساسية الغذائية خاصة الطحين، من جراء أزمة نقص املعروض عامليًّ
خلفية الغزو الرو�شي ألوكرانيا، وارتفعت كذلك أسعار بعض املواد غير الغذائية، في حين حافظت معظم 
املواد األساسية على أسعارها، بالرغم من ارتفاع الطلب في موسم شهر رمضان وعيد الفطر، حيث شهدت 
األسواق التجارية حركة نشطة على املواد الغذائية، واملالبس واألحذية، مع توفر هذه املواد في أسواق شمال 

حلب وإدلب.

وعلى صعيد آخر، قالت منظمة “أطباء بال حدود”، في تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي مطلع شهر 
نيسان، إن معظم النساء في محافظة إدلب يعشن في ظروف قاسية، ويعانين انعدام األمن الغذائي، مشيرة 

ل تحدًيا إضافًيا لهن.
ّ
إلى أن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية يشك



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

8



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

9



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

10

األوضاع املعيشية في مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية )قسد(

شهد شهر نيسان/ أبريل ارتفاًعا في أسعار معظم املواد األساسية، في مناطق سيطرة »اإلدارة الذاتية« 
التي تهيمن عليها ميليشيا )قسد(، من جراء ارتفاع الطلب على هذه املواد في شهر رمضان، وموسم العيد، مع 
انخفاض املعروض منها من جراء التوتر األمني بين ميليشيا )قسد( وقوات النظام السوري، وتوقف توريد 

البضائع من مناطق سيطرة النظام.

 وسجل راصدو حرمون ارتفاًعا كبيًرا في أسعار مواد الخضروات والخبز واأللبان واللحوم، والغاز واملازوت، 
ما دفع املدنيين في معظم مناطق دير الزور، ومناطق أخرى، إلى التظاهر ضد سياسات )قسد( االقتصادية 
في مناطقهم، وتفاقم أزمات املياه والخبز، وتأخر توزيع املحروقات، بالرغم من سيطرة ميليشيا )قسد( 
على مخزون كبير من القمح، وعلى آبار النفط في هذه املنطقة، ما يثير تساؤالت حول وجهة النفط الذي 
تستخرجه هذه امليليشيا، وأسباب عدم توزيع الكميات الكافية منها الحتياجات سكان املنطقة، وأبرز هذه 
االحتجاجات كان على خلفية توقف توريد مادة الطحين إلى مناطق سيطرة )قسد(، من جراء التوتر األمني 
مع قوات النظام السوري، حيث تظاهر عدد من املدنيين وموظفي »اإلدارة الذاتية« في حلب، في 9 نيسان/ 
أبريل، كما تظاهر العشرات من أهالي قرية الحصان في ريف دير الزور الغربي، في 4 نيسان/ أبريل، ضّد قوات 

)قسد(، للمطالبة بتوزيع املحروقات على الفالحين.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

11



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

12



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

13

األوضاع املعيشية في مناطق سيطرة النظام

بالرغم من استقرار سعر صرف الدوالر بمقابل الليرة السورية خالل شهر نيسان عند 3890 ليرة للدوالر 
ارتفاعات  النظام السوري تسجيل  في مناطق سيطرة  السلع األساسية  الواحد، واصلت أسعار معظم 
متفاوتة، وسط غياب آليات فعالة لضبط األسواق، وتواصل النقص الحاد في جميع أنواع املحروقات، 
وارتفاع أسعارها، ما انعكس ارتفاعات في أجور خدمات النقل، وتراجع حركة البيع والشراء في األسواق رغم 
موسم رمضان وعيد الفطر، وصرف منحة مالية ملرة واحدة، بموجب مرسوم من رئيس النظام السوري 
(، للعاملين في الدولة وأصحاب املعاشات 

ً
بمبلغ مقطوع قدره 75 ألف ليرة سورية )أقل من 20 دوالرا

التقاعدية من مدنيين وعسكريين.

النقص في معروض املحروقات من الغاز والبنزين واملازوت لم يتغير رغم إعالن رئيس الوزراء في حكومة 
النظام السوري حسين عرنوس في األسبوع األخير من شهر نيسان، وصول ناقلة نفط محملة بمليون برميل 

 لم تصل سفينة نفط إلى سورية. 
ً
إلى ميناء بانياس في محافظة طرطوس، موضًحا أنه قبلها ب 42 يوما

 تعكس االرتفاعات املتواصلة في أسعار املواد والخدمات، ما يتسبب 
ً
وقد سجل راصدو حرمون أرقاما

بمعاناة متواصلة للسوريين في تأمين مستلزمات عائالتهم، فقد ارتفعت أجور النقل العام في معظم املدن 
السورية على خلفية أزمة املحروقات التي شهدتها مناطق سيطرة النظام، حيث وصل سعر ليتر البنزين إلى 
7500 ليرة، وارتفع سعر لتر املازوت نحو 4 آالف ليرة، علما ان سعره املحدد في املحطات 1700 ليرة، كما 
وارتفعت أسعار جميع شرائح الكهرباء بنسب تراوحت بين 200 في املئة و800 في املئة، بعد البدء بتطبيق 
 
ً
التعرفة الجديدة للكهرباء، حيث بلغت قيمة فواتير من استهلكوا 1500 كيلو واط بحدود 16 ألف ليرة بدال
من 6100 بحسب التعرفة السابقة، وواصلت أسعار املواد الغذائية كاللحوم و الزيوت ارتفاعها في عموم 
املحافظات السورية بنسبة وصلت إلى نحو 60 باملئة منذ بداية شهر رمضان، وارتفع سعر ربطة الخبز في 
محافظة دمشق وريفها، بعد إعالن حكومة النظام السوري تطبيق آلية التوطين في التوزيع، واستغالل 
بعض املعتمدين الفرصة لرفع سعر املبيع ما بين 350 و500 ليرة، كما ارتفعت أسعار املالبس واألحذية 
والحلويات في األسواق السورية مع اقتراب عيد الفطر بنسبة تجاوزت 120 باملئة بسبب ارتفاع أسعار املواد 
األولية كالسمن واملكسرات و الطحين،  وأرجع مسؤولون في النظام أسباب االرتفاع لغالء مستلزمات اإلنتاج 
 عن ارتفاع أسعار أجور النقل ورسوم الحاويات 

ً
من مواد أولية وغيرها وجميعها مستوردة من الصين، فضال

والجمركة وغيرها على خلفية الغزو الرو�شي ألوكرانيا«.)))

وتأكيدا للواقع الصعب للمواطن السوري برز تصريح مدير »التخطيط والتعاون الدولي« في »وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل« في حكومة النظام السوري في 19 نيسان، عن ازدياد أعداد السوريين الذي 
يعيشون تحت خط الفقر في ظل ارتفاع األسعار، موضًحا أنه »من كان على خط الفقر قد يكون أصبح تحت 

هذا الخط«.

(1)  https://www.syria.tv/164617 

https://www.syria.tv/164617
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كما صرح عضو مجلس إدارة »غرفة تجارة دمشق«، محمد الحالق، أن موجة ارتفاع األسعار الحالية 
لم تشهدها سورية خالل أكثر من 30 عاما في قطاع التجارة. وفي حين لم يتحدث الحالق عن دور سياسات 
النظام السوري في معاناة السوريين معيشيا، أرجع السبب إلى التضخم العالمي وارتفاع أسعار النفط عاملًيا. 

الذي انعكس بشكل سلبي على مستلزمات االنتاج والنقل.

وأبرز واقعة تعكس استياء املواطنين من سوء األوضاع املعيشية واإلجراءات الحكومية تجلى في حادثة 
إطالق نار في الهواء من قبل صاحب سوبر ماركت في أبو رمانة في دمشق، في 27 نيسان، وتهديده بقتل نفسه 
في الشارع، بعد اقتحام الجمارك ملحله، فيما يبدو أنها ليست املرة االولى التي يتعرض فيها للضغط، ولعالقتها 

بكمية املصادرات أو الغرامات أو اإلتاوات املطلوبة منه.

وفي سياق آخر، تثور أسئلة في الشارع السوري حول دوافع النظام من عدم حل أزمة التأخر لشهور طويلة 
في إصدار جوازات السفر للمتقدمين بطلب إصدار أو تجديد جوازاتهم، وهي األزمة التي تسببت بمشكالت 
كبيرة للسوريين، كما خلقت سوقا سوداء للحصول على جوازات السفر لقاء دفع مبالغ طائلة كرشاوى، لقاء 
الحصول عليها، ويسخر السوريون من تهافت الحجج التي يتعلل بها مسؤولو النظام الستمرار األزمة على أنها 
بسبب تأخر طباعة الجوازات نتيجة نقص كبير في الورق املخصص للجوازات، خاصة أنها مصدر مهم من 

مصادر الدخل املالي للنظام.
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األوضاع االقتصادية في مناطق سيطرة النظام

وتتزايد أعباء املواطنين املعيشية مع مواصلة حكومة النظام فرض رسوم وضرائب إضافية على الخدمات 
الحكومية، حيث رفعت وزارة الصناعة رسوم خدماتها إلى قيم وصلت لنحو 400 ألف ليرة سورية لقاء 
الحصول على خدمة واحدة، مثل خدمتي ترخيص الشركات واملؤسسات واألفراد وفق تشريعات االستثمار، 
وترخيص تغيير الجهة املستفيدة، إضافة إلى رسم بمقدار 100 ألف ليرة ملنح شهادة التسجيل، كما رفعت 
الحكومة أسعار الكتب واملطبوعات املدرسية، لكل املراحل التعليمية، ورسم الحصول على جوازات السفر، 
ورفع رسوم املركبات وتسجيلها وكل املعامالت املتعلقة فيها )على غرار قانون البيوع(، ورفع أسعار بطاقات 
الطيران على الخطوط السورية بقيمة %10، وهي اإلجراءات التي رفعت تكاليف املعيشة في أكثر من مجال.

وعلى صعيد آخر، أصدر بشار األسد قانون الجرائم املعلوماتية رقم 20 لعام 2022 في 18 نيسان، 
ويتضمن إعادة تنظيم للقانون 17 لعام 2012 املتعلق بالجرائم املعلوماتية وااللكترونية، ويوسع القانون 
الجديد قائمة الجرائم املعاقب عليها لتشمل جرائم جديدة تعاقب على ما اسماه القانون »النيل من هيبة 
الدولة املالية«، في إجراء قمعي جديد يوفر للسلطات األمنية القدرة على مزيد من كم األفواه ملجرد التعليق 

على خبر، بعقوبات تصل إلى حد السجن إلى خمس سنوات، وغرامات مليونية.

وعلى صعيد اإلجراءات املالية، فقد أقر النظام السوري سلسلة خطوات مالية نقدية تهدف في مجملها 
إلى تحسين مصادره املالية، حيث رفع مصرف سورية املركزي سعر صرف الحواالت إلى 2814 ليرة للدوالر، 
عوضا عن 2500، أما سعر الدوالر املخصص لدفع البدل للمكلفين بتسديد بدل الخدمة اإللزامية في سورية 

فقد بقي على حاله عند 2525 ليرة سورية.

وبرز خالل نيسان طلب املكتب املالي االقتصادي التابع للقصر الجمهوري الذي يديره املدعو يسار 
إبراهيم، املقرب من أسماء األخرس زوجة بشار األسد، من مكاتب الصيرفة الخاصة تزويدهم بلوائح إسمية 

 للرقابة على تصرفات املقيمين في مناطقه.
ً
بمستلمي الحواالت املالية الخارجية، تشديدا

أدنى على  كحد  السورية إلى11%  بالليرة  الودائع  على  الفائدة  رفع مصرف سورية املركزي سعر  كما 
الودائع ألجل شهر وبقية اآلجال وعلى شهادات االستثمار، في 13 نيسان، وهو إجراء سيساهم في انخفاض 
مستوى االستهالك في مختلف القطاعات االقتصادية، وبالتالي انخفاض حجم املبيعات واألرباح للشركات 

وانخفاض معدالت النمو، ورفع أسعار السلع واملنتجات.
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وأمام ضعف إنتاجية القطاعات االقتصادية كافة، يبدو أن النظام السوري يتوجه على نحو متزايد 
نحو االقتراض لتمويل احتياجاته، فقد أفاد تحقيق صحفي نشره موقع مجلة نيوالينز األمريكي أن النظام 
السوري اقترض على دفعتين مبلغا مقداره مليار دوالر أمريكي من شركات روسية يمتلكها رجال أعمال مقربون 
من الكرملين مثل غينادي تيمشينكو ويفغيني بريغوزين، ويعتبر بريغوزين مموال ملليشيا فاغنر الروسية التي 
تنتشر في عدة بلدان منها سورية، وفقا للتحقيق الصحفي تستفيد شركات كل من تيمشينكو و بريغوزين من 
القروض عبر فرض شروط قاسية على النظام السوري، ومنها أن يستخدم القرض لشراء سلع ومنتجات 

من السوق الروسية.

وفي سياق سوء إدارة املرافق الحكومية، تسبب خروج عدد كبير من الصرافات اآللية عن العمل خلل 
شهر نيسان، في إشكاالت للموظفين واملواطنين الذي يعتمدون على هذه الصرافات في استالم رواتبهم 
ومستحقاتهم املالية، ويقدر عدد الصرافات الحالية بحوالي 500 صراف في كافة أنحاء سورية تابعة للبنكين 
العقاري والتجاري، في حين يقدر عدد الصرافات الالزمة لحل مشكلة االزدحام وتلبية الطلب الفعلي بنحو 

خمسة آالف صراف.

كما أدى نقص توريدات األقطان من السوق املحلية والخارجية إلى توقف عدة معامل غزل عن العمل، 
ومنها معمل غزل جبلة الذي عن العملية اإلنتاجية في 17 نيسان، ويجدر اإلشارة إلى تراجع املساحة املزروعة 
بالقطن في محافظة الحسكة إلى نحو 2500 هكتارا من أصل 6754 هكتار حددتها وزارة الزراعة في الخطة 

للموسم الحالي.
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النشاط االقتصادي إليران وروسيا وحلفاء النظام في سورية

في ظّل غياب واضح للدعم الرو�شي واإليراني للنظام السوري في املجال االقتصادي، منذ مطلع العام 
2022، خاصة بعد سيطرة الشركات الروسية واإليرانية على معظم القطاعات االقتصادية املنتجة في 
سورية، واصل النظام السوري طرح مزيد من املنشآت للبيع أو االستثمار، بهدف الحصول على سيولة 
نقدية، كما واصل اإلعالن عن مشاريع وخطط مستقبلية الستثمارات روسية وإيرانية وإماراتية في سورية، 
دون أن تشرع أي جهة بتنفيذ أي مشروع فعلي على الواقع، ودون أن يعثر راصدو حرمون، طوال شهر 
نيسان/ أبريل، على أي وجود حقيقي ألي نشاط استثماري خارجي جديد في السوق السورية، وبقيت جميع 

تصريحات مسؤولي النظام حول هذا األمر في إطار املباحثات واللقاءات والتصريحات اإلعالمية.

فقد أعلنت املديرية العامة للموانئ التابعة لوزارة النقل في حكومة النظام السوري، في 20 نيسان/ 
أبريل، طرح مواقع بحرية في مناطق الالذقية ووادي قنديل وجبلة الشقيفات وبانياس وطرطوس، لالستثمار 

بطريقة املزاد العلني، من دون أن تعلن أي جهة أجنبية التقّدم بعروض لالستثمار هذه املواقع.

وفي طهران، عرض شفيق ديوب، سفير النظام السوري لدى إيران، خالل لقاء مع مجموعة من رجال 
األعمال اإليرانيين في 6 نيسان، مشاريع متنوعة، خاصة في املجال الدوائي واملخبري، وخريطة االستثمار 
السوري في ظل قانون االستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، وبدوره، أعلن املدير العام لهيئة االستثمار 
التابعة للنظام السوري، في 13 نيسان/ أبريل، أن هناك استثمارات إيرانية وروسية وإماراتية في الطاقة 
املتجددة وتدوير النفايات، وبحث رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية اإليرانية املشتركة، 
مع رئيس مكتب تطوير العالقات االقتصادية بين سورية وإيران عباس أكبري، تنشيط التبادل التجاري 

والتعاون الصناعي والزراعي والصحي والدوائي، والسياحي، واالستثمارات املشتركة.

ظاهرة االنتحار

مع تردي األوضاع املعيشية وفقدان األمل باستقرار األوضاع املعيشية واألمنية، وعودة النشاط للحركة 
التجارية في البالد، في مختلف املناطق السورية، وفي مناطق سيطرة النظام السوري على وجه الخصوص، 
سجل راصدو حرمون ارتفاع عدد حاالت االنتحار، على نحو ملحوظ، خالل شهر نيسان، وقد أكد أكرم 
نعيم، مدير مركز الطب الشرعي في محافظة السويداء، في 27 نيسان، تسجيل 5 حاالت انتحار، في شهر 
نيسان، تنوعت بين الشنق والتسمم بمبيد حشري، إضافة إلى االنتحار بطلق ناري، ومعظمها لشباب يافعين 
في مقتبل العمر، كما سجلت حاالت انتحار لرجل خمسيني في مدينة حماة، وشاب في مدينة السلمية، وأخرى 
لرجل ستيني في حي جب الجندلي بحمص، وذلك نتيجة معاناة ظروف مادية واجتماعية صعبة، وفي مناطق 
املعارضة، سجلت 3 حاالت انتحار، ألشخاص في سّن الشباب، و3 حاالت انتحار لشابين وفتاة في مناطق 

سيطرة مليشيا )قسد(.
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التهجير والنزوح واللجوء

تصاعدت معاناة الالجئين والنازحين السوريين خالل شهر نيسان على وقع تطورين رئيسين، األول 
تمثل في تصاعد الحمالت املناهضة لالجئين السوريين في تركيا، واستخدام املعارضة التركية ملف اللجوء 
السوري في معركتها السياسية »االنتخابية« ضد الحزب الحاكم في تركيا، وشكل موضوع إجازات العيد 
التي كانت تمنح لالجئين السوريين في تركيا لزيارة أقاربهم في شمال سورية محور حمالت التصعيد، وتمثل 
التطور الثاني في تفاقم مأساة النازحين السوريين في الشمال السوري جراء تراجع كميات اإلغاثة األممية 

التي تدخل شهريا من معبر باب الهوى الحدودي.

وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن في 14 نيسان، أن السلطات التركية رحلت 19336سورًيا 
منذ عام 2016 ألسباب أمنية، وجاءت تصريحات صويلو لتخفيف حدة الحمالت التي شنتها أحزاب املعارضة 
التركية وشخصيات إعالمية مقربة منها مستخدمة موضوع إجازة العيد ذريعة للتأكيد أن وجود السوريين 
في تركيا لم يعد ضروريا ما دامت العودة ملناطق الشمال السوري آمنة، حسب زعمهم، واعتبر مروجو هذه 
الحمالت وجود السوريين في تركيا مشكلة ويجب حلها، وبرزت أصوات تدعو إلى ترحيلهم، ووعدت بذلك في 
حال فوزها في االنتخابات الرئاسية املزمع إجراءها العام القادم، وتحدث بعض الشخصيات عن ضرورة 

معالجة األسباب التي أدت إلى لجوء السوريين إلى تركيا، وعن ضرورة إنشاء منطقة آمنة لهم في سورية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصدى لهذه الحالت عبر عدة تصريحات أكد فيها بذل الجهود 
ليستطيع السوريون العودة إلى بلدهم بطريقة مشرفة، وأكد وزير الخارجية التركي سليمان صويلو وجود 
خطط يعملون عليها من أجل عودة الالجئين السوريين إلى بلدهم، قبل أن يصدر قراًرا منع إجازات العيد عبر 

املعابر الحدودية إلى األرا�شي السورية. 

رئيس حزب الوطن محرم اينجه: توعد بإرسال الالجئين إلى سورية في حال وصوله للسلطة. وأعلن حزب 
الشعب الجمهوري الذي وعد، أنه سيتفاوض مع النظام السوري من أجل إعادة السوريين في حال فوزه 
باالنتخابات، وأكد رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ املعروف بعدائه للسوريين على ذات التوجه. وبدوره 
قال زعيم حزب الحركة القومية دوليت باهتشيلي، املشارك في الحكومة التركية: إن الهجرة غير الشرعية 
ْزو، ويجب إرسال من يتم القبض عليه إلى بلده فوًرا، فللضيافة مدة محدودة، ونحن مجبرون على التفكير 

َ
غ

بمستقبلنا الديموغرافي، وإن السوريين الذين يستطيعون الذهاب إلى بلدهم في أيام العيد ال داعي ألن يعودوا 
أبًدا.

وبمواجهة ضغوط أحزاب املعارضة في قضية الالجئين السوريين، قال رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس 
»حزب املستقبل« املعارض، أحمد داود أوغلو، إنه من غير املمكن إعادة السوريين في تركيا إلى بالدهم، من 
 أن الحديث عن إرسال الالجئين من 

ً
دون تشكيل حكومة مشتركة بين النظام واملعارضة في سورية، مؤكدا

، لكنه »غير واقعي«.
ً
 جيدا

ً
دون تهيئة الظروف املالئمة لعودتهم قد يبدو كالما
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وفي سياق آخر، قالت وزارة التعليم الوطنية التركية، إن نحو 35 % من األطفال السوريين ال يتلقون 
 

ً
التعليم في تركيا في العام الدرا�شي 2021 - 2022، وأفادت إحصائية الوزارة بأن نحو 393 ألًفا و547 طفال

من أصل مليون و124 ألف طفل سوري في سن التعليم غير ملتحقين باملدارس.

وفي لبنان، غرق زورق مهاجرين بينهم سوريون في 23 نيسان/ أبريل، قبالة ساحل مدينة طرابلس شمالي 
لبنان، عرف منهم سيدة سورية وأطفالها الثالثة. 

وفي الشمال السوري، برزت أزمة النقص الحاد في املعونات اإلغاثية التي تقدمها املنظمات الدولية، جراء 
تراجع عدد قوافل اإلغاثة إلى نحو ربع عدد الشاحنات التي كانت تدخل قبل نحو عام من معبر باب الهوى 

الحدودي، حيث لم يسجل خالل نيسان دخول أكثر من 280 شاحنة فقط.
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ملحق السلع والخدمات املشمولة باملؤشر

مواد غذائية وتموينية العقارات الخدمات األساسية األعالف املحروقات ومصادر الطاقة

خضروات: بندورة
إيجارات 
املساكن

اإلنترنت الشعير الغاز

خضروات: بطاطا
أسعار بيع 
املساكن

الكهرباء التبن البزين

خضروات: خيار مياه الشرب املازوت

خضروات: الزيتون مياه الصرف الصحي

مواد تموينية: الرز كشفية الطبيب

مواد تموينية: البرغل مبيت ليلة باملشفى

مواد تموينية: السكر األدوية: مسكن آالم

مواد تموينية: الطحين
األدوية: مضاض 

هيستامين

لحوم: لحم الخروف مضاد إسهال

لحوم: لحم العجل

لحوم: دجاج

الخبر

زيت الزيتون

زيت دوار الشمس

الحليب الطازج

حليب األطفال )بودرة(

البيض

السمن النباتي

اللبن

5.20 الشاي

مالحظة: املؤشر املعتَمد في هذا التقرير يقوم على 36 سلعة وخدمة مذكورة في هذا الجدول، هي السلع 
ل االحتياجات األساسية في الحياة اليومية. 

ّ
التي تشك
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