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كلمة شكر
هذا

التقرير من �إجناز املركز ال�سوري لبحوث
ال�سيا�سات بالتعاون مع برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي ووكالة الأمم املتحدة لغوث
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا) .وهو جزء من
�سل�سلة تقارير ّ
تغطي فرتات ربعية وتبحث يف �أثر الأزمة
على التنمية يف �سورية .فهذه امل�ؤ�س�سات الثالث ملتزمة
بتوفري بيانات وم�ؤ�شرات اقت�صادية واجتماعية وحتليالت
موثوقة ،تهدف �إىل تت ّبع العواقب االقت�صادية واالجتماعية
للنزاع امل�س ّلح واحلالة الإن�سانية الطارئة الناجمة عنه يف
�سورية .وتركّز هذه التقارير ب�صورة �أ�سا�سية على ق�ضايا
التنمية الب�شرية ل�ضمان الرتكيز على االحتياجات
التنموية الراهنة وامل�ستقبلية لل�شعب ال�سوري ،بالتوازي
مع ا�ستمرار العمليات الإغاثية اجلارية حالي ًا.
مت �إعداد التقرير من قبل فريق املركز ال�سوري
لبحوث ال�سيا�سات :زكي حم�شي وربيع ن�صر وجاد الكرمي

جباعي ونبيل مرزوق وخلود �سابا .ويتقدم املركز بالتقدير
�إىل ف�ؤاد ّ
حلام الذي �ساهم يف ورقة خلفية عن ال�صناعة.
ً
الهامة
والتعليقات
املقرتحات
ا
عالي
املركز
كما يث ّمن
ّ
وامل�ساهمة النوعية لألك�س بولوك التي ط ّورت التقرير .كما
ا�ستفاد التقرير من املالحظات الدقيقة لكل من �ألي�سار
�شاكر ومنال فوعاين .كما ي�شكر املركز جهود حازم
ابراهيم يف الرتجمة و�صادق الأمني يف الت�صميم.
يو ّد كل من املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات ووكالة
الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
(الأونروا) وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ب�أن يعربوا
قدمه خرباء املكتب
عن امتنانهم للدعم الكبري الذي ّ
املركزي للإح�صاء وهيئة التخطيط والتعاون الدويل،
قدموا �إ�سهاماتهم
وغريهم من الباحثني واخلرباء الذين ّ
�إىل هذا التقرير.

www.scpr-syria.org
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الملخّص التنفيذي
يُعتبر

هذا التقرير جزء ًا من �سل�سلة من
تقارير تهدف �إىل متابعة وتقييم �آثار
النزاع امل�س ّلح على احلالة االجتماعية
واالقت�صادية لل�سوريني وعلى حياتهم خالل الأزمة
ّ
ويغطي
احلالية  .وهذا هو التقرير الرابع يف ال�سل�سلة
الأرباع الأربعة للعام  .2014ويخل�ص التقرير �إىل ما يلي:
1

اآلثار االقتصادية:

•ازدهر اقت�صاد العنف خالل العام  2014مع ا�شتداد
وترية املعارك ،و�إعادة تخ�صي�ص املوارد ور�أ�س املال
تو�سع يف
يف خدمة �آلة احلرب .وقد ترافق ذلك مع ّ
الأ�سواق ال�سوداء ،وتراجع يف ال�سيادة وحكم
القانون ،وتزايد يف االعتماد على الدعم اخلارجي،
وتعمق االنك�شاف االقت�صادي ،وخ�سارة الأمن
ّ
خ�ضم النزاع ،يعاين االقت�صاد
االقت�صادي .ففي
ّ
ال�سوري من هيمنة قوى الت�سلّط التي تعمل على
م�أ�س�سة �سيطرتها من خالل العنف .وف�ض ً
ال عن
ذلك ،ومع ال�ضعف الذي �أ�صاب ال�سيادة ،ف�إن
ال�شبكات العابرة للحدود والع�صابات املجرمة
املرتبطة بالنزاع ظهرت �إىل ح ّيز الوجود وراحت
تنخرط يف الإجتار بالب�شر والإ�ساءة �إليهم ،ويف
�أعمال ال�سلب والنهب ،واخلطف واالبتزاز ،وجتنيد
املقاتلني ،والإجتار بالآثار التاريخية.
معر�ض ًا
•بات النمو امل�ستقبلي لالقت�صاد ال�سوري ّ
جراء االنهيار والتدمري املُمنهجني ملقوماته
للخطر ّ
االقت�صادية ،وبنيته التحتية وم�ؤ�س�ساته ،ور�أ�سماله
الب�شري واملادي� ،إ�ضافة �إىل تبديد ثروة الوطن.
•�أنتج التدمري االقت�صادي م�ستويات عميقة من عدم
امل�ساواة وعدم الإن�صاف مع تف ّتت االقت�صاد املحلي
يف �أرجاء البالد؛ فقد فر�ضت �أطراف النزاع امل�سلّح
حالة ا�ستثنائية من ال�سيطرة على امل�ؤ�س�سات واملوارد
والتحكّم بها .ولكي حتافظ الأطراف املختلفة على

هيمنتها ،جل�أت �إىل حتويل املوارد لت�ستفيد منها
تقدمها �إىل اتباعها �ضمان ًا لوالئهم.
كحوافز ّ
•ق ُِّد َر حجم اخل�سائر االقت�صادية من بداية النزاع
حتى نهاية العام  2014مببلغ  202,6مليار دوالر
�أمريكي ،يف حني �شكّلت خ�سائر خمزون ر�أ�س املال
املت�ض ّرر  %35,5من هذه اخل�سارة .وتعادل اخل�سائر
االقت�صادية الإجمالية  %383من الناجت املحلي
الإجمايل للعام  2010بالأ�سعار الثابتة .وقد قادت
هذه اخل�سائر الفادحة �إىل زيادة هائلة يف حجم
االعتماد على الدعم اخلارجي.
•ق ُِّد َر احلجم الإجمايل للخ�سائر يف الناجت املحلي
الإجمايل مببلغ  119,7مليار دوالر �أمريكي ،علم ًا �أن
 46,1مليار دوالر �أمريكي منها قد تك ّبدها االقت�صاد
خالل  2014وحده .فقد انكم�ش الناجت املحلي
الإجمايل بن�سبة  %9,9يف  2014مقارنة بال�سنة
معدل الإنكما�ش  %15,1يف
ال�سابقة ،يف حني بلغ ّ
الربع الأول ،و %8,1يف الربع الثاين ،و %7,3يف
الربع الثالث ،و %9,5يف الربع الرابع مقارنة
بالأرباع املقابلة لها من العام .2013

202،6
مليار دوالر أمريكي
حجم الخسائر
االقتصادية منذ
بداية النزاع وحتى
نهاية العام 2014

119،7
مليار دوالر أمريكي
الحجم اإلجمالي
للخسائر في الناتج
المحلي حتى
نهاية 2014

تغي كبري يف هيكلية الناجت املحلي
•�أ ّدت الأزمة �إىل ّ
الإجمايل� ،إذ �ش ّكل قطاعا الزراعة واخلدمات احلكومية
حواىل  %45,7من الناجت خالل العام  ،2014وذلك
ب�سبب تراجع بقية القطاعات ن�سبي ًا مبعدالت �أ�سرع من
تراجع هذين القطاعني.
حت�سن ب�سيط يف اال�ستثمار اخلا�ص  ،الذي ارتفع
• ُ
�س ِّج َل ّ
ً
ً
يف  2014ارتفاعا طفيفا بن�سبة  %1.4مقارنة بالعام
 .2013و ُيعزى هذا االرتفاع �إىل اال�ستثمار يف ال�صناعات
التحويلية يف املناطق امل�ستق ّرة ن�سبي ًا .لكن ذلك ال ي�شري
�إىل التعايف و�/أو اال�ستدامة ،و�إمنا يدلّ على �أن قطاع
الأعمال يحاول التك ّيف جزئي ًا مع ظروف النزاع امل�س ّلح.

.1التقارير السابقة ( الكارثة
السورية (حزيران،)2013 ،
حرب على التنمية (تشرين
األول ،)2013 ،هدر اإلنسانية
(أيار ،))2014متوفرة باللغتين
العربية واإلنكليزية على
موقع المركز السوري لبحوث
السياسات scpr-syria.org
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مبعدل
•ا�ستم ّر اال�ستثمار العام يف الرتاجع ،فانكم�ش ّ
 %17يف  .2014وقد مثّل هذان النوعان من
اال�ستثمار� ،أي العام واخلا�ص ،مع ًا ما ن�سبته %10,8
مما �أنتج ن�سبة
فقط من الناجت املحلي الإجمايلّ ،
�سالبة يف �صايف اال�ستثمارات يف  2014مبا �أن م�ستوى
اال�ستثمار كان �أقل من قيمة االهتالك الطبيعي
ال�سنوي ملخزون ر�أ�س املال.
•ازداد ن�صيب اال�ستهالك العام من الناجت املحلي
الإجمايل خالل الأزمة� ،إذ قفز من  %17,6يف
� 2010إىل  %28,1يف  .2014وميثّل اال�ستهالك
العام �أداة مالية رئي�سية خللق نوع من اال�ستقرار
العامة.
وذلك من خالل املحافظة على اخلدمات
ّ
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ومبا �أن العاملني يف القطاع العام
�أ�صبحوا اجلزء الأكرب من امل�شتغلني ،ف�إن هذا
القطاع �شكّل امل�صدر الرئي�سي للدخل لغالبية العمال
يف  .2014ولكن على الرغم من �أهميته� ،إال �أنه
انكم�ش بن�سبة  %9يف  ،2014يف حني ت�س ّببت
ال�سيا�سة احلكومية يف تخفي�ض الدعم على ال�سلع
الأ�سا�سية يف تراجع اال�ستهالك العام خالل الربع
الأخري من العام .2014

2,96
مليون

فرصة عمل فُقدت
نتيجة األزمة

•انكم�ش اال�ستهالك اخلا�ص ،الذي ُيعترب املك ّون
الرئي�سي للطلب االقت�صادي ومقيا�س ًا مبا�شر ًا
ملعي�شة الأ�سر ،بن�سبة  %41,7يف  2014مقارنة بعام
 ،2010و�إن كان قد انكم�ش بن�سبة  %11يف 2014
مقارنة بال�سنة ال�سابقة .ويعك�س ذلك �سنة �أخرى
من امل�صاعب املتنامية التي تواجهها الأ�سر ال�سورية
التي عانت �أ�ص ً
جراء فقدان
ال من ال�ضغوط املالية ّ
الوظائف والقفزات الهائلة يف تكاليف املعي�شة.
وبالتايل ،ترافق تراجع دخل الأ�سر ،مع موا�صلة
م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلكني ارتفاعه يف  ،2014علم ًا �أنه
قد تراجع بن�سبة  %4,3خالل الربع الأول من العام
ليعاود االرتفاع بن�سبة  %5يف الربع الثاين .وقد
التوجه يف امل�ؤ�شر يف الن�صف الثاين من
تعزز هذا
ّ
ّ
العام �إذ ارتفع بن�سبة  %10,3يف الربع الثالث،
بينما قفز  %22يف الربع الأخري .و�شمل هذا الأمر
تزايد �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية مثل اخلبز ،وال�سكّر،
وامل�شتقات النفطية بعد �أن قل�صت احلكومة الدعم
املقدم لهذه ال�سلع يف الن�صف الثاين من العام.
ّ
�سجلت تغطية ال�صادرات للم�ستوردات تدهور ًا حا ّد ًا
• ّ
من  %82,7يف � 2010إىل  %29,7يف 2014؛ وقد
جتلّى ذلك يف العجز التجاري الهائل الذي و�صل �إىل
مما يعك�س انك�شاف االقت�صاد
 %42,7يف 2014؛ ّ
حد كبري
على االقت�صادات اخلارجية واعتماده �إىل ّ
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على امل�ستوردات املُم ّولة ب�صورة رئي�سية من خالل
القرو�ض اخلارجية والت�سهيالت املالية .ومع هذا
التزايد الهائل يف االعتماد االقت�صادي على امل�صادر
�سجل
اخلارجية ،ف�إن ر�صيد ميزان املدفوعات ّ
عجز ًا �ضخم ًا ا�ستهلك االحتياطيات الأجنبية وبد أ�
يراكم الديون امللقاة على كاهل الأجيال القادمة.
•ازداد عجز املوازنة العامة كن�سبة من الناجت املحلي
الإجمايل من  %35,7يف � 2013إىل  %40,5يف
 .2014وقد �ألقى هذا العجز عبئ ًا �إ�ضافي ًا على الدين
العام الذي ا�ستمر يف االرتفاع �إىل م�ستويات قيا�سية؛
فقد ازدادت ن�سبة الدين العام �إىل الناجت املحلي
الإجمايل اجلاري ازدياد ًا هائ ً
ال من  %104يف ،2013
�إىل  %147بحلول الربع الرابع من العام .2014
•تبنّت احلكومة املزيد من �سيا�سات التحرير
االقت�صادي للتقليل من عمليات الدعم عرب رفع �أ�سعار
العديد من ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية .ومن املتوقّع
�أن تزيد هذه القرارات من الإيرادات احلكومية،
ولكنها مع ذلك �سترتك تبعات اجتماعية واقت�صادية
كبرية على معي�شة الأ�سر ،وحتديد ًا الفقرية منها،
وعلى تكلفة الإنتاج املحلي ،مبا �أن الزيادة يف الأ�سعار
ت�شمل ال�سلع الأ�سا�سية مثل اخلبز والطاقة.
•تعاين �سورية من فقدان فر�ص العمل والبطالة التي
معدلها من  %14,9يف � 2011إىل  %57,7مع
ارتفع ّ
نهاية � ،2014أي �إن  3,72مليون �شخ�ص هم عاطلون
عن العمل ،منهم  2,96مليون فقدوا عملهم خالل
الأزمة ،الأمر الذي �أدى �إىل فقدان امل�صدر الرئي�سي
لدخل  12,22مليون �شخ�ص .لكن امل�ؤ�سف يف الأمر �أن
تو�سع اقت�صاد العنف �أنتج �أن�شطة �ضمن االقت�صاد،
ّ
انعك�ست يف تنامي ن�سبة ال�شباب ال�سوريني املنخرطني
يف �شبكات وفعاليات ذات �صلة مبا�شرة بالنزاع امل�سلح
وغريها من الأن�شطة غري امل�شروعة.
•ويف نهاية العام  ،2014ت�آكلت الركائز الأ�سا�سية
لالقت�صاد ،مبا يف ذلك خ�سارة جوانب حيوية من
الأمن االقت�صادي ،وت�شمل تراجع ال�سيادة على املوارد
والأرا�ضي ،وم�ستويات غري م�سبوقة من العجز يف
ميزان املدفوعات وامليزان التجاري والدين العام
والعجز يف املوازنة ،وت�ضخّ م ًا مرتفع ًا للغاية م�صحوب ًا
ب�أ�سعار �صرف غري م�ستقّرة ،وم�ستويات �سالبة من
املدخرات و�صايف اال�ستثمارات ،وبطالة هائلة .وقد
ّ
�أ�سهمت هذه العوامل كلّها جمتمعة يف حتقيق منو �سلبي
كبري وانكما�ش اقت�صادي هائل وا�ضع ًا ال�سكّان يف حالة
من العوز واحلرمان ال�شديدين.
www.scpr-syria.org
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اآلثار االجتماعية:

•�أ�سفر النزاع امل�سلّح والتدهور االقت�صادي والتفكك
االجتماعي عن ح�صول حت ّول يف اجلغرافيا الب�شرية
يف �سورية .وقد جنم عن ذلك تناق�ص يف عدد
ال�سوريني املقيمني يف البالد من  20,87مليون
ن�سمة يف � 2010إىل حوايل  17,67مليون ن�سمة مع
نهاية العام  .2014وقد ا�ضطر �أكرث من ن�صف
ال�سكّان ( %52,4منهم) �إىل مغادرة �أماكن
�سكنهم املعتادة طلب ًا للأمان وظروف معي�شة �أف�ضل
يف �أماكن �أخرى .ومن املغادرين بلغ عدد النازحني
داخلي ًا ما ُيقارب  6,8مليون ن�سمة ،وي�شكلون %57
من �إجمايل املغادرين ،علم ًا ب�أن العديد منهم
ا�ضطر �إىل النزوح مرار ًا .كما يقدر عدد ال�سوريني
الذين هاجروا �إىل دول �أخرى نتيجة الأزمة دون
الت�سجيل كالجئني بحواىل  1,55مليون �سوري.
•ي�شكّل الالجئون من �سورية الآن �أكرب جمموعة
قد ُر عدد الالجئني الذين
الجئة يف العامل� ،إذ ُي ّ
غادروا �سورية مع نهاية  2014بـحواىل  3,33مليون
ن�سمة .وخالل العام املا�ضي ،حلّت تركيا مكان لبنان
لت�صبح البلد امل�ضيف الرئي�سي لالجئني ال�سوريني
بن�سبة  %35,1من �إجمايل الالجئني ،مقارنة مع
 %34,5يف لبنانّ � .أما الأردن ،فقد ا�ست�ضاف
 %18,7من الالجئني ال�سوريني ،يف حني وفّر العراق
اللجوء حلواىل  %6,9منهم.

خالل العام  ،2014أصبح حوالى أربعة
أشخاص من كل خمسة فقراء
الأزمة �إىل جمموعة الدول ذات التنمية الب�شرية
املنخف�ضة ،ما يعك�س التدهور احلاد يف �أداء التعليم
وال�صحة والدخل .وعليه ف�إن تقديرات التقرير
ت�شري �إىل �أن دليل التنمية الب�شرية قد خ�سر %32,6
امل�سجلة قبل الأزمة ،يف حني تراجع ترتيب
من قيمته
ّ
�سورية العاملي على الدليل من املركز � 113إىل املركز
 173من بني  187دولة.
•يعترب التعليم يف حالة انهيار �شامل مع و�صول ن�سبة
الأطفال غري امللتحقني بالتعليم الأ�سا�سي من
�إجمايل عدد الأطفال يف هذه الفئة العمرية �إىل
 %50,8خالل العام الدرا�سي  ،2014-2015يف
حني �أن ن�صف الأطفال تقريب ًا خ�سروا ثالث �سنوات
معدالت
من التمدر�س .وث ّمة تفاوت وا�سع يف
ّ
التمدر�س يف �أنحاء البالد� ،إذ يخلق النزاع حالة من
عدم امل�ساواة يف الفر�ص التعليمية .وقد �أ�سهم النزاع
�أي�ض ًا يف تنامي حالة عدم امل�ساواة يف التعليم بني
املناطق املختلفة ،يف حني �أن جودة التعليم تدهورت.
وتقدر اخل�سارة من �سنوات التمدر�س بحلول نهاية
العام  2014بنحو  7,4مليون �سنة درا�سية مما ميثل
تراجع ًا حاد ًا يف ر�أ�س املال الب�شري ،وتقدر هذه
اخل�سارة بقيمة  5,1مليار دوالر �أمريكي.

املدمر خالل العام
•ا�ستمرت معدالت الفقر بالتفاقم ّ
� ،2014إذ �أ�صبح �أربعة �أ�شخا�ص من كل خم�سة فقراء.
وعلى الرغم من التفاوت يف درجة الفقر بني خمتلف
املناطق� ،إال �أن �أكرث املحافظات معاناة من الفقر
معدالت
و�سجلت ّ
كانت تلك التي �شهدت قتا ًال كثيف ًاّ ،
تاريخية عالية من الفقر .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ثلثي
ال�سكّان تقريب ًا ( )%64,7يعي�شون يف حالة الفقر
ال�شديد� ،إذ ال ي�ستطيعون ت�أمني احلد الأدنى من
احتياجاتهم الأ�سا�سية ،الغذائية وغري الغذائية .ومع
تنامي انت�شار الفقر ،بات  %30من ال�سكّان يعي�شون
يف حالة من الفقر املدقع �أي �إنهم ال ي�ستطيعون ت�أمني
حاجاتهم الغذائية الأ�سا�سية ،ويزداد الو�ضع �سوء ًا يف
مناطق النزاع حيث ينت�شر اجلوع و�سوء التغذية،
وحتى املجاعة يف بع�ض احلاالت.

•ما زالت اخل�سائر الفادحة يف الأرواح الب�شرية من
بني �أكرث اجلوانب ترويع ًا وفظاعة يف النزاع امل�سلّح،
�إذ ازدادت اخل�سائر الب�شرية خالل العام املا�ضي
لت�صل �إىل � 210000إن�سان فقدوا �أرواحهم ،كما
يقدر عدد اجلرحى بنحو � 840000إن�سان� .أي �أن
ما ُيعادل  %6من ال�سكّان املقيمني تعر�ضوا للقتل �أو
وثمة �أم ٌر �آخر ال يقل فظاعة
الإ�صابة �أو الت�ش ّوهّ .
يتمثّل يف الكارثة ال�صامتة التي �أ�سفرت عن تراجع
العمر املتوقع عند الوالدة من � 75,9سنة يف 2010
قدر بـ � 55,7سنة بحلول نهاية العام ،2014
�إىل ما ُي ّ
�أي �إن م�ؤ�شر توقع احلياة تراجع بن�سبة .%27

ت�سجل التنمية
•�ضمن هذه الظروف وال�شروط،
ّ
الإن�سانية حالة من التقهقر� ،إذ ي�سلّط دليل التنمية
الب�شرية ال�ضوء على مدى التدهور احلا�صل يف
م�ستوى التنمية الب�شرية يف �سورية ،التي انتقلت من
جمموعة الدول ذات التنمية الب�شرية املتو�سطة قبل

•لقد �أ�صبح ال�شعب ال�سوري ُمرب ًا الآن على العي�ش
�ضمن حالة مريعة من االغرتاب واال�ستالب
واال�ستثنائية ،مع تعاظم ال�شرخ االجتماعي ،وال�سيا�سي،
واالقت�صادي بني الكثري منهم واملنخرطني يف امل�ؤ�س�سات
العنفية .وما زالت غالبية النا�س تعي�ش يف حالة من

ازداد عجز الموازنة
العامة كنسبة
من الناتج المحلي
اإلجمالي من

%35،7
في  2013إلى
%40،5
في 2014

االغتراب والعنف :تقرير يرصد آثار األزمة السورية خالل العام 2014

%6

من السكّان
المقيمين تعرض
للقتل أو اإلصابة
أو التش ّوه
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االغرتاب عن قوى الت�س ّلط التي مت ّكنت من تطويع بع�ض
النا�س يف �آلة احلرب واال�ضطهاد والرتهيب ،التي �أ ّدت
�أ�ص ً
ال �إىل هدر القيم الإن�سانية لل�سوريني ،و�أرواحهم
الب�شرية ،وحياتهم .ورغم �أن حالة االغرتاب واال�ستالب
تنجم يف الغالب من الإق�صاء ،واخلوف ،واخل�ضوع،
والالمباالة ،وفقدان الأمل ،والي�أ�س ،ما زال هناك
�أنا�س وم�ؤ�س�سات يرف�ضون العنف وحالة االغرتاب.
وه�ؤالء ال يزالون يكافحون �سلمي ًا �ضد قوى الإخ�ضاع
والتغريب ،الداخلية منها واخلارجية.

www.scpr-syria.org
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الـمـقـ ّدمـة
استم ّر

النزاع امل�سلّح يف االحتدام ،وبات
�أكرث ق�سوة خالل العام  2014مع
ظهور «تنظيم الدولة الإ�سالمية
يف العراق وال�شام» املعروف �أي�ض ًا با�سم «داع�ش» ،كق ّوة
�إرهابية كبرية تن�شط يف كل من العراق و�سورية.
و�إ�ضافة �إىل ذلك� ،أ�سهم التدويل املتزايد للنزاع يف
تعميق معاناة ال�سوريني ،مع وجود �آمال �ضئيلة بو�ضع
وتعزز
حد للأزمة .ومع ات�ساع م�ؤ�س�سات العنف
ّ
ّ
والتطرف واال�ستقطاب.
احلقد
تن�شر
أخذت
�
مواقعها،
ّ
فهذه امل�ؤ�س�سات تخدم يف املقام الأول �أهداف قوى
والتطرف،
والتع�صب
الت�سلّط ،التي تتمثّل يف اال�ستبداد
ّ
ّ
مبعزل عن �إرادة النا�س .وقد �أوجد ذلك حال ًة من
االنق�سام وال�شرخ الكبريين بني ال�سوريني وخمتلف
مما فاقم من حالة االغرتاب
امل�ؤ�س�سات املهيمنة ّ
واال�ستالب و�سط غالبية ال�سوريني.
مت
وكما يف التقارير ال�سابقة من هذه ال�سل�سةّ ،
�إعداد هذا التقرير من قبل املركز ال�سوري لبحوث
ال�سيا�سات ،بدعم من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
ووكالة الأونروا .وهو يهدف �إىل تقدير وتوثيق وحتليل
الآثار االجتماعية واالقت�صادية الكارثية للنزاع امل�سلّح
املتوا�صل .وي�سلّط التقرير ال�ضوء على بع�ض النواق�ص
والعيوب والفجوات التي تعرتي تطبيق �أطر التحليل
ال�سائدة نظر ًا لتعقيد الأزمة ال�سورية وخ�صو�صيتها.
�سد هذه الفجوة �إىل
وقد جل�أ التقرير يف حماولة ّ
ا�ستعمال �إطار حتليلي �شامل يتبنّى مفهوم التنمية
الت�ضمينية التي حمورها الإن�سان .وي�ستعمل هذا الإطار
طرق ًا كمية وكيفية حديثة بغية تقومي �آثار الأزمة
بجوانبها االقت�صادية ،واالجتماعية ،وامل�ؤ�س�سية .
2

يوفّر التقرير ت�شخي�ص ًا مدعوم ًا بالأدلّة والرباهني
للو�ضع ال�سوري ،بحيث ميكن ا�ستعماله ك�أداة ت�ساعد
يف و�ضع بدائل تك�سر حلقة العنف وتقلّل من هيمنة قوى
الت�سلّط من خالل �إطار يقوم على احرتام كرامة
الإن�سان وحقوقه.
يط ّبق التقرير منهجية تقوم على مقارنة
«�سيناريو الأزمة»� ،أو امل�ؤ�شرات الفعلية خالل الأزمة،
مع «ال�سيناريو اال�ستمراري»� ،أو امل�ؤ�شرات التي كانت
�ستتحقق لو مل حتدث الأزمة .وي�شتمل التقرير على
عدد من م�ؤ�شرات الأداء االقت�صادي الكلي
واالجتماعي التي ُجمعِ ت وق ُِّدرت ا�ستناد ًا �إىل امل�صادر
املتاحة و�إىل م�شاورات مع عدد من اخلرباء.
يركّز الق�سم الأول من التقرير على �أثر النزاع
امل�سلّح على املقومات الأ�سا�سية لالقت�صاد ال�سوري،
وذلك من خالل تقدير البيانات االقت�صادية اخلا�صة
بالأرباع الثالثة الأوىل من عام  2014و�إ�سقاط
بيانات الربع الرابع من العام ذاته .وهو يركّز بوجه
خا�ص على �أثر النزاع على النمو االقت�صادي وهيكلية
العامة
القطاعات االقت�صادية ،وارتفاع عجز املوازنة
ّ
والأ�سعار و�سعر ال�صرف وت�ش ّوه �سوق العمل وحجم
البطالة .كما ي�سلّط هذا الق�سم ال�ضوء على احلاجة
�إىل �إطار جديد بديل ي�ستند �إىل مقاربة معرفية
نقدية تهدف �إىل تعميق فهم جذور النزاع امل�سلّح يف
�سورية وتبعاته.
ويركّز الق�سم الثاين على الأثر االجتماعي للأزمة
من خالل درا�سة �إعادة التوزع ال�سكاين ،ور�صد

يسلّط التقرير
الضوء على
بعض النواقص
والعيوب
والفجوات التي
تعتري تطبيق
أطر التحليل
السائدة

 .2تشــمل المصــادر األساســية للبيانــات فــي هــذا التقريــر المكتــب المركــزي لإلحصــاء ،وهيئــة التخطيــط والتعــاون الدولــي ،ووزارة الصحــة ،ووزارة التربيــة ،ووزارة اإلدارة المحلية ،ووزارة الشــؤون االجتماعية،
ومصــرف ســورية المركــزي ،ووكاالت األمــم المتحــدة .وفضـ ًا عــن هــذه المؤسســات ،فقد أجريــت مقابالت مــع مجموعة مــن الخبــراء والمختصين المســتقلين.
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فهم آلية العنف واالغتراب يمكن أن
يُسهم في تقديم استراتيجيات بديلة
معدالت الفقر خالل العام  .2014كما يركّز
ارتفاع ّ
هذا الق�سم �أي�ض ًا على التدهور امل�ستمر يف دليل
التنمية الب�شرية وعلى العوائق التي تواجه عملية
التعليم وت�ش ّوه م�ستقبل الأطفال .كما يعر�ض هذا
الق�سم للأثر الكارثي للأزمة على القطاع ال�صحي
وي�سلّط ال�ضوء على دور قوى الت�سلّط يف ت�سخري
امل�ؤ�س�سات ال�صحية وحتويلها �إىل �أداة ملعاقبة الأعداء
ومكاف�أة املنا�صرين.
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ويعر�ض التقرير �أي�ض ًا ملظاهر االغرتاب التي
برزت و�سط بيئة عنفية� ،أ�سهمت على نحو ُمنهج يف
تقوية ال�سلوك غري الإن�ساين الذي جتلّى يف ارتكاب
جرائم وانتهاكات �شنيعة تخالف حتى قواعد
هزت هذه احلالة اال�ستثنائية ال�ضمري
احلروب .وقد ّ
ور�سخت
اجلمعي للنا�س وزعزعت احل�س امل�شرتكّ ،
ثقافة اخلوف ،والعدمية ،والالمباالة ،واال�ست�سالم،
جردت فيه
واال�ستكانة ،واخل�ضوع .ويف الوقت الذي ّ
النا�س من �أي �إح�سا�س بالق ّوة ،مكّنت �آخرين وق ّوتهم
لي�صبحوا �أدوات للعنف ،والإ�ساءة ،واال�ضطهاد �ضد
�إخوانهم من ال�سوريني ،وغالب ًا بدعم من حماربني
وجهات خارجية .وبالتايل ،ف�إن فهم �آلية العنف
واالغرتاب ميكن �أن ُي�سهم يف تقدمي ا�سرتاتيجيات
بديلة تكافح اال�ستبداد والإرهاب.

www.scpr-syria.org
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يشخص

هذا التقرير و�ضع االقت�صاد
ال�سوري وديناميكياته خالل
الأزمة احلالية م�ستخدم ًا
�أحدث الرباهني ،وم�سلّط ًا ال�ضوء على الدور الرئي�سي
لقوى الت�سلّط الداخلية واخلارجية يف هدر املوارد
االقت�صادية وحتويلها خلدمة ا�ستمرار النزاع امل�سلّح،
مبا يتعار�ض مع م�صالح ال�سوريني وغاياتهم .وي�أتي
هذا التقرير ا�ستمرار ًا للجهود ال�سابقة التي انطلقت
يف العام  2012بهدف توثيق وحتليل وفهم التبعات
الهدامة على جميع جوانب
االقت�صادية للنزاع و�آثاره ّ
التنمية الإن�سانية واالقت�صادية يف �سورية .ومت ذلك
من خالل تقدير اخل�سائر االقت�صادية خالل الربع
الأول ،والثاين ،والثالث من العام  ،2014وتوقعها
للربع الرابع من العام ذاته.
ويقدم هذا الق�سم حتلي ً
ال حول النمو /الرتاجع
االقت�صادي يف خمتلف القطاعات ،وهيكلية
االقت�صاد ،وم�صادر النمو االقت�صادي ،وال�سيا�سة
املالية ،وهيكلية املوازنة العامة ،وتقلبات الأ�سعار
و�سعر ال�صرف ،وتط ّور التجارة اخلارجية ،وحالة
�سوق العمل .وي ّتبع التقرير املنهجيات ذاتها التي
ويقدم �أرقام ًا حمدثّة
ا ّتبعت يف التقارير ال�سابقة
ّ
للتقديرات الربعية ،بحيث تعك�س الديناميكيات
احلقيقية لكل قطاع ،خالل الأعوام  ،2011و،2012
و2013؛ ف�ض ً
ال عن تقدمي تقدير للو�ضع االقت�صادي
خالل الأرباع الثالثة الأوىل من العام 2014
و�إ�سقاطات للربع الرابع من العام  . 2014وقد مت
ذلك با�ستعمال م�ؤ�شرات كمية بديلة ،وحتليل
املو�سمية ،والإ�سقاطات االقت�صادية� ،إ�ضافة �إىل
منوذج للربجمة املالية .واعتمد التقرير منهجية
املقارنة بني «ال�سيناريو اال�ستمراري» و«�سيناريو
الأزمة» ،لتقدير اخل�سائر االقت�صادية ،باعتبار
�سيناريو الأزمة هو تقدير للناجت املحلي الإجمايل
الفعلي،و «ال�سيناريو اال�ستمراري» هو تقدير للناجت
3

املحلي الإجمايل خالل الفرتة ذاتها فيما لو �أن الأزمة
مل حتدث.

مزيد من االنكماش في اقتصاد مجزّأ ومشتت

بعد الرتاجع غري امل�سبوق يف الناجت املحلي الإجمايل
ل�سورية يف العام  ،2013وا�صل االقت�صاد انكما�شه
خالل الأرباع الثالثة الأوىل من العام  ،2014وت�شري
الإ�سقاطات �إىل تراجع �إ�ضايف يف الربع الرابع من
العام  .2014ففي العام  ،2013و�صل االنكما�ش
الإجمايل �إىل  %36,5مقارنة مع العام  ،2012الذي
�أ�شارت التقديرات �إىل �أن الناجت املحلي الإجمايل فيه
قد تراجع بن�سبة  %30,8مقارنة مع  .2011وتوا�صل
االنكما�ش االقت�صادي يف  ،2014و�إن كان بدرجة �أقل
مقارنة بالفرتة ال�سابقة� ،إذ و�صل الرتاجع �إىل %15,2
يف الربع الأول ،و %8,1يف الربع الثاين ،و %7,3يف
الربع الثالث مقارنة بالأرباع ذاتها من العام .2013
وتتوقع �إ�سقاطات التقرير �أن يكون الرتاجع يف الربع
�سجل  %9,5مقارنة بالربع
الرابع من العام  2014قد ّ
الرابع من العام  .2013وبالتايل ،ف�إن انكما�ش ًا قد
ُ�س ِّجلَ وبن�سبة  %9,9يف الناجت املحلي الإجمايل لعام
 2014مقارنة بعام  .2013وي�شري «ال�سيناريو
اال�ستمراري» �إىل �أنه لو مل تندلع الأزمة ،ف�إن �سورية
معدل منو يف الناجت املحلي الإجمايل
كانت �ستحقق ّ
يبلغ تقريب ًا  %7,1يف العام  ،2011و %6,5يف العام
 ،2012و %6,6يف العام  ،2013ومقارنة بالأرباع
الأول والثاين والثالث والرابع من العام  ،2013ف�إن
حت�سن
«ال�سيناريو اال�ستمراري» لعام  2014ي�شري �إىل ّ
يف الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة  %6,7يف الربع
الأول ،و %5,4يف الربع الثاين ،و %6,5يف الربع
الثالث ،و %6,2يف الربع الرابع.
ولو مل تندلع الأزمة ،ف�إن الناجت املحلي الإجمايل
يف العام  2014كان �سينمو بن�سبة  %29مقارنة مع
الناجت املحلي الإجمايل لعام  .2010وبالتايل ،ف�إن

.3معدالت النمو السنوي
مذكورة لألعوام ،2011
و ،2012و 2013ومع ّدالت
نمو  2014تم حسابها على
أساس ربعي للربع األول
والثاني والثالث ،وإسقاطات
للربع الرابع مقارنة مع الربع
ذاته من عام 2013

االغتراب والعنف :تقرير يرصد آثار األزمة السورية خالل العام 2014
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النتائج الفعلية تُظهر ب�أن اخل�سائر املرتاكمة يف الناجت
جراء الأزمة
املحلي الإجمايل لالقت�صاد ال�سوري ّ
ُقدر بـ  3,032مليار لرية �سورية بالأ�سعار الثابتة
ت ّ
للعام  2000حتى نهاية �شهر �أيلول � ،2014إذ بلغت
اخل�سائر  309مليارات لرية �سورية يف الربع الأول من
 ،2014و 372مليار لرية �سورية يف الربع الثاين ،و322
مليار لرية �سورية يف الربع الثالث ،ومن املتوقع �أن
ت�صل خ�سائر الربع الرابع �إىل  336مليار لرية �سورية.
وبالتايل و�صلت اخل�سائر الإجمالية املرتاكمة
جراء
ّ
املقدرة يف الناجت املحلي الإجمايل ال�سوري ّ
ا�ستمرار الأزمة حتى نهاية � 2014إىل  3,368مليار
لرية �سورية بالأ�سعار الثابتة لعام  .2000وتعادل هذه
اخل�سارة  %229من الناجت املحلي الإجمايل ل�سورية
يف  2010و %603من الناجت املحلي الإجمايل يف
 2014ا�ستناد ًا �إىل �سيناريو الأزمة (ال�شكل .)1
وبالأ�سعار اجلارية ،ف�إن �إجمايل اخل�سارة يف الناجت
املحلي الإجمايل ُيعادل  119,7مليار دوالر �أمريكي ،مع
خ�سارة يف الناجت املحلي الإجمايل بلغت  10,2مليار
دوالر �أمريكي يف الربع الأول من  ،2014و 12,1مليار
دوالر �أمريكي يف الربع الثاين ،و 11,1مليار دوالر
�أمريكي يف الربع الثالث� ،إ�ضافة �إىل خ�سارة متوقعة
يف الناجت املحلي الإجمايل للربع الرابع تبلغ 12,7
مليار دوالر �أمريكي.
�إن القطاعات الرئي�سة التي �ساهمت يف اخل�سارة
املرتاكمة يف الناجت املحلي الإجمايل حتى نهاية
هي قطاع التجارة الداخلية ،الذي خ�سر  748مليار
لرية �سورية ،م�شك ً
ال  %22,2من اخل�سارة الإجمالية
يف الناجت املحلي الإجمايل ،يليه قطاع النقل
واالت�صاالت بخ�سارة تقدر بـ  517مليار لرية �سورية
وبن�سبة  %15,4من �إجمايل اخل�سارة ،ثم قطاع
ال�صناعة اال�ستخراجية الذي خ�سر  467مليار لرية
�سورية ،بن�سبة  %13,9من اخل�سارة ،ثم اخلدمات
احلكومية التي خ�سرت  417مليار لرية �سورية ،ما
ي�شكّل  %12,4من اخل�سارة الإجمالية ،فال�صناعات
التحويلية التي خ�سرت  366مليار لرية �سورية ،ما
ي�شكّل  %10,9من اخل�سارة الإجمالية ،و�أخري ًا
الزراعة التي خ�سرت  348مليار لرية �سورية بن�سبة
بلغت  %10,3من اخل�سارة الإجمالية يف الناجت املحلي
الإجمايل (ال�شكل .)2

2014

%9,9

معدل االنكماش
في الناتج المحلي
اإلجمالي لعام
2014

مل ت�شهد الهيكلية القطاعية خل�سارة الناجت املحلي
تغيات كبرية مقارنة
الإجمايل خالل العام � 2014أي ّ
امل�سجل خالل ال�سنوات ال�سابقة ،فقد ظل
بالنمط
ّ
�إ�سهام كل قطاع من القطاعات يف خ�سارة الناجت

املمتدة من � 2011إىل
املحلي الإجمايل خالل الفرتة
ّ
نهاية  2013م�ستقر ًا ن�سبي ًا .ومع ذلك� ،شهد الربع
ح�صة الزراعة من
الثاين من العام  ،2014زيادة يف ّ
اخل�سارة الإجمالية ،و�إن تراجع هذا الأمر الحق ًا .كما
ُ�س ِّجل تراجع هام�شي يف خ�سائر قطاع ال�صناعة
اال�ستخراجية.
يو�ضح ال�شكل ( )3حجم اخل�سائر يف الناجت
املحلي الإجمايل يف كل قطاع مقارنة بالناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي للقطاع يف العام  .2010وتُظهر
النتائج �أن اخل�سائر يف قطاع ال�صناعات التحويلية
بلغت  ،%311بينما بلغت خ�سائر قطاع النقل
واالت�صاالت  ،%270وخ�سائر قطاع املال والت�أمني
والعقارات  ،%254وخ�سائر التجارة الداخلية
 ،%252وخ�سائر ال�صناعة اال�ستخراجية %251
(ال�شكل  .)3وكان قطاع املنظمات غري احلكومية هو
ح�صته خالل الأزمة،
القطاع الوحيد الذي ازدادت ّ
و�إن ظل �إ�سهامه الإجمايل يف الناجت املحلي الإجمايل
ثانوي ًا للغاية.
وقد ا�ستمر تراجع الناجت املحلي الإجمايل للعديد
من القطاعات خالل الربع الأول والثاين والثالث
و�إ�سقاطات الربع الرابع لعام  2014مقارنة بالأرباع
املقابلة لها يف  .2013وت�شمل هذه القطاعات ك ً
ال من
الزراعة ،واملرافق العامة ،والتجارة الداخلية ،والنقل
واالت�صاالت ،واملال والت�أمني والعقارات ،واخلدمات
االجتماعية .يف حني �شهد قطاع ال�صناعة التحويلية
معدالت منو �إيجابية
وقطاع املنظمات غري احلكومية ّ
�سجل قطاع ال�صناعة
خالل العام  .2014كما ّ
اال�ستخراجية زيادة يف ناجته املحلي الإجمايل خالل
الأرباع الثالثة الأخرية من العام  2014بعد تراجع
ملحوظ يف الربع الأول مقارنة بالربع املقابل لعام
 .2013و�شهد الناجت املحلي الإجمايل لقطاع البناء
والت�شييد زيادة معقولة يف الربع الأول من العام 2014
مقارنة بالربع الأول من العام � ،2013إال �أن هذه
احل�صة عادت وتراجعت خالل الأرباع الثالثة الأخرية
ّ
من العام ( 2014اجلدول .)1
�أ ّدى قطاع الزراعة �أثناء الأزمة دور ًا مهم ًا للغاية
احلد الأدنى من معي�شة مئات �آالف
يف املحافظة على
ّ
الأ�سر ال�سورية التي تعتمد اقت�صادي ًا على القطاع
الزراعي .فعلى الرغم من التقلبات املو�سمية الكبرية
التي ت ّت�صف بها الزراعة يف �سورية واعتمادها على
الظروف املناخية �إال �أنها �ضمنت نوع ًا من ا�ستدامة
وب�شدة يف
الأمن الغذائي .بيد �أن ذلك الأمر ت�أثر �سلب ًا
ّ
جراء التدهور الهائل يف الإنتاج الزراعي
�أثناء الأزمة ّ
www.scpr-syria.org
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مقارنة بالعام  ،2012علم ًا ب�أن  %65تقريب ًا من هذا
االنكما�ش ُيعزى �إىل التدهور يف الإنتاج النباتي ،يف
حني �أن الن�سبة املتبقية البالغة  %35تُعزى �إىل
التدهور يف الإنتاج احليواين.

تبي ،مع الأخذ بعني
ب�شقيه النباتي واحليواين .وقد ّ
االعتبار الأثر الذي ترتكه التقلّبات املو�سمية على
القطاع الزراعي ،ب�أن الناجت املحلي الإجمايل لهذا
القطاع قد انكم�ش بن�سبة  %31,9يف العام 2013

الجدول رقم  :1الناتج المحلي اإلجمالي بحسب القطاع ( - 2010الربع الرابع من العام  ،)2014واآلثار المق ّدرة لألزمة ،بمليارات
الليرة السورية (باألسعار الثابتة لعام )2000

276

185

130

48

55

326

227

96

257

76

1

1676

290

184

136

54

56

342

247

105

286

87

1

1788

31

46

36

15

14

89

67

29

80

25

0

432

150

46

36

15

14

89

67

29

80

25

0

552

47

46

36

15

14

89

67

29

80

25

0

448

65

46

36

15

14

89

67

29

80

25

0

466

263

163

93

39

59

263

158

87

228

60

1

1413

227

83

27

34

33

164

108

56

190

53

3

977

154

15

22

24

18

87

87

31

132

45

5

620

14

2

6

6

4

18

20

6

35

10

2

122

67

3

7

4

5

20

20

7

33

11

2

179

21

3

7

4

4

18

20

6

30

11

2

126

29

2

7

4

4

19

20

7

26

11

2

131

0

23

31

3

-5

49

51

1

3

7

0

162

50

102

103

14

22

162

119

40

67

24

-2

699

136

169

115

30

38

254

160

74

153

42

-4

1168

17

44

30

10

10

72

47

22

45

15

-1

309

83

43

29

11

10

69

47

22

46

14

-1

372

26

43

29

11

10

71

47

22

49

14

-1

322

36

43

29

11

10

71

47

22

54

14

-1

336

348

467

366

89

95

748

517

204

417

130

-12

3368

الــزراعة

الصناعة االستخراجية

الصناعة التحويلية

المرافق العامة

البناء والتشييد

التجارة الداخلية

النقل واالتصاالت

المال و التأمين
والعقارات

الخدمات الحكومية

الخدمات االجتماعية

263

185

124

42

54

311

208

88

230

67

1

1574

* �إ�سقاطات.
امل�صدر :تقديرات املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات بناء على بيانات �أولية من املكتب املركزي للإح�صاء وهيئة التخطيط والتعاون الدويل.

المنظمات غير
الحكومية

آثـــار األزمــة

سيناريو األزمة (التقديرات)

السيناريو االستمراري (اإلسقاطات)

الفعلي 2010
2011
2012
2013
الربع األول 2014
الربع الثاني 2014
الربع الثالث 2014
الربع الرابع *2014
2011
2012
2013
الربع األول 2014
الربع الثاني 2014
الربع الثالث 2014
الربع الرابع *2014
2011
2012
2013
الربع األول 2014
الربع الثاني 2014
الربع الثالث 2014
الربع الرابع *2014
لغاية ك*2014 1

الناتج المحلي اإلجمالي

240

168

118

37

52

297

191

80

207

59

1

1470

سيناريو األزمة والسيناريو االستمراري والخسائر المتراكمة في الناتج
اإلجمالي
المحلي
الناتج
رقم :1
الشكل
من2014
كلالعام
فيخالل
السورية
آثار األزمة
تقرير يرصد
والعنف:
االغتراب
المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام  2000بمليارات الليرات السورية ()2014 - 2010
2010

2012

1470

861

2011

620

2013

1413

1676

1574
161.5

559

2014

1470

977

17

1898
3368

الناجت املحلي الإجمايل (�سيناريو الأزمة)
الناجت املحلي الإجمايل (ال�سيناريو اال�ستمراري)
اخل�سارة الرتاكمية يف الناجت املحلي الإجمايل

1788
2029

امل�صدر :تقديرات املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات

الشكل رقم  :2التوزيع النسبي للخسائر (المكاسب) اإلجمالية المق ّدرة في الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات في
األعوام  ،2011و ،2012و ،2013و2014

%22

%15

النقل واالتصاالت

االستخراجية

%10

%6

%4

التجارة الداخلية

المال والتأمين والعقارات

الزراعة

%14

%12

الخدمات الحكومية

التحويلية

%3

%3

الخدمات االجتماعية

البناء والتشييد

%11

المرافق العامة

امل�صدر :تقديرات املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات

الشكل رقم  :3ح ّصة كل قطاع من الخسائر الحقيقية في الناتج المحلي اإلجمالي حتى نهاية  2014كنسبة مئوية من الناتج
المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاعات في 2010
الزراعة
البناء والتشييد
الخدمات الحكومية
الخدمات االجتماعية
المرافق العامة

%145
%183

االستخراجية

%251

التجارة الداخلية

%252

المال والتأمين والعقارات

%201

النقل واالتصاالت

%220
%243

التحويلية

%254
%271
%310

امل�صدر :تقديرات املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات
www.scpr-syria.org
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ح�صة القطاع
يف الربع الأول من العام  ،2014بلغت ّ
الزراعي من الناجت املحلي الإجمايل  %10,3مقارنة مع
 %35خالل الربع الثاين ،والذي ي�شهد ذروة الإنتاج
الزراعي ال�سنوي ،يف حني �أن هذه الن�سبة انخف�ضت يف
الربع الثالث �إىل  %14,7نتيجة للرتاجع املو�سمي يف
الإنتاج .ومن املتوقع �أن تبلغ هذه احل�صة يف الربع الرابع
ح�صة الزراعة من الناجت املحلي
 .%19,5وبالتايل ،تكون ّ
الإجمايل يف العام  2014قد و�صلت �إىل  ،%21,3مقابل
 %23,7يف العام ّ � .2013أما خ�سائر القطاع ،ف�إن الناجت
املحلي الإجمايل للزراعة تراجع بن�سبة  %15يف العام
 2014مقارنة بالإنتاج الزراعي لعام  ،2013و ُيعزى %80
من هذا االنكما�ش �إىل الرتاجع يف الإنتاج النباتي ،الذي
يعك�س التدهور امللحوظ يف غ ّلة عدد من املحا�صيل.
�شهد �إنتاج احلم�ضيات ،وهو املح�صول الرئي�سي خالل
الربع الأول ،تراجع ًا طفيف ًا بن�سبة  %3مقارنة ب�إنتاج العام
2013؛ وتركز �أكرث من  %95من هذا الإنتاج يف حمافظتي
الالذقية وطرطو�س ،اللتني تتمتّعان با�ستقرار ن�سبي،
وحيث �إمكانية الو�صول �إىل الأرا�ضي واحل�صول على
امل�ستلزمات املطلوبة مل تت أ� ّثر يف هاتني املحافظتني .وخالل
الربع الثاين من العام  ،2014ت�شري التقديرات �إىل �أن
�إنتاج القمح وال�شعري قد تراجع بن�سبة  %25مقارنة بالربع
الثاين من العام  ،2013ج ّراء ال�صعوبات التي تواجه
املزارعني يف الو�صول �إىل �أرا�ضيهم ويف �إي�صال منتجاتهم
�إىل الأ�سواق ،نتيجة النزاع امل�س ّلح� ،إ�ضافة �إىل ت�أثر �إنتاج
هذين املح�صولني با�ستمرار اجلفاف .كما �أ�سفرت ندرة
الهطوالت املطرية خالل هذا الربع عن تراجع هائل يف
�إنتاج ال�شوندر ال�س ّكري �إىل ما ُيقارب  %20فقط من
الك ّميات املنتجة عام  .2013وبالن�سبة ملحا�صيل الربعني
الثالث والرابع فقد عانت بدورها من الظروف املناخية،
�إذ هبط �إنتاج البندورة بن�سبة  %25مقارنة بالعام
ال�سابق ،يف حني تراجع �إنتاج الكرمة (العنب) ّ � ،%20أما
االنخفا�ض يف �إنتاج الزيتون فقد و�صل �إىل  .%50و�شهد
االنكما�ش يف قطاع املوا�شي تراجع ًا خالل العام 2014
مقارنة بالعام � ،2013إذ ُ�س ّجل انكما�ش مبقدار  %10يف
القيمة امل�ضافة لإنتاج الغنم ،بينما �سجلت زيادة طفيفة يف
�إنتاج الدجاج بلغت  .%1,9وجتدر الإ�شارة �إىل ح�صول
تعاف جزئي من �أعمال النهب والتهريب التي تعر�ضت لها
ٍ
املوا�شي ،كما مت ّكن بع�ض املزارعني و�صغار امل�ستثمرين يف
القطاع من العودة �إىل الإنتاج احليواين ،وحتديد ًا يف
املناطق الأكرث ا�ستقرار ًا.
وقد بقي القطاع الزراعي يف العام  2014مت�أ ّثر ًا
مبزيج من عاملني اثنني ،هما اجلفاف وتوا�صل النزاع
امل�س ّلح .ورغم �أن بع�ض املناطق الزراعية يف البالد قد
باتت �أكرث �أمان ًا يف العام � ،2014إال �أنه لي�س هناك من
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�ضمانات ب�أن اال�ستقرار �سيكون ُم�ستدام ًا مبا �أن الو�ضع
الأمني قد يتدهور فج�أة نتيجة اتّباع الق ّوات الع�سكرية
واملجموعات امل�س ّلحة لتكتيكات تقوم على املرونة يف
احلركة مت ّكنهم من التنقّل من منطقة �إىل �أخرى.
وبالتايل ،ما زالت الغالبية العظمى من املزارعني تواجه
م�صاعب يف الو�صول �إىل �أرا�ضيها ج ّراء انعدام الأمن
واخلوف على �سالمتهم ال�شخ�صية ،الأمر الذي ي�ش ّكل
عائق ًا �أي�ض ًا �أمام ت�سويق منتجاتهم .و�إ�ضافة �إىل ذلك كله
 ،فقد �أ�سفر توا�صل العمليات الع�سكرية و�أعمال النهب يف
مناطق عديدة عن تخريب وتدمري طاال جزء ًا كبري ًا من
�أنظمة الري املتبقية ،والأ�شجار ،وامل�سالخ ،واملوا�شي،
واملعدات الزراعية .وقد ت�ضاعفت
والأدوات وامل�ستلزمات
ّ
الأعباء املالية التي تثقل كاهل املزارعني �إىل حد بات معه
العديد منهم غري قادرين على �إ�صالح التخريب وال�ضرر
والأذى الذي طال ممتلكاتهم وموجوداتهم� ،أو على العودة
�إىل العمل يف الإنتاج الزراعي نتيجة ال�ستمرار املخاطر.
� ّأما القادرون منهم ،فيواجهون الكثري من العقبات التي
تعرت�ض �سبيلهم ،مثل تزايد تكاليف امل�ستلزمات من
�أ�سمدة ووقود .وقد �أ�صيب القطاع الزراعي و�أ�سواقه بحالة
من الت�شتت املتزايد ،ف�إذ مت ّكن بع�ض املزارعني من
التك ّيف مع هذه الأزمة من خالل موا�صلة عمليتي الإنتاج
والبيع ،يكتفي �آخرون ب�إنتاج ما يكفي ملعي�شة �أ�سرهم،
احلد الأدنى من الأمن
الأمر الذي ي�ساعدهم على �ضمان ّ
الغذائي لعائالتهم ،ولكن العمل الزرعي ،بوجه عام ،بات
�أكرث �صعوبة و�أقل مردودية.
�أجرب االنكما�ش يف الإنتاج الزراعي احلكومة على
ل�سد الفجوة يف
اللجوء �إىل زيادة م�ستورداتها من الغذاء ّ
الأمن الغذائي ،وخا�صة يف بع�ض الأغذية الأ�سا�سية ،مثل
تقدم �إىل النا�س �أي�ض ًا،
القمح وال�سكر والدقيق ،والتي ّ
حد �أقل ،من خالل برامج امل�ساعدة الإن�سانية التابعة
و�إىل ّ
لوكاالت الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية .وقد زاد
التدهور يف الإنتاج الزراعي من ندرة الغذاء وت�ضخّ م
الأ�سعار ،ما ت�س ّبب بانعدام الأمن الغذائي يف العديد من
املناطق يف �أنحاء البالد التي �شهدت تنامي ًا كبري ًا يف
�أعداد الأ�سر الفقرية ،وحتديد ًا يف املناطق املحا�صرة
ومناطق النزاع.
�شهد قطاع ال�صناعة التحويلية منذ بداية الأزمة
�سجل الناجت املحلي الإجمايل
انكما�ش ًا دراماتيكي ًا� ،إذ ّ
لهذا القطاع تراجع ًا �سنوي ًا مبقدار  %21,5يف العام
 ،2011و %70,8يف العام  ،2012و %18,8يف العام
 .2013وبنهاية  ،2013بلغ الناجت املحلي الإجمايل لقطاع
ال�صناعة التحويلية  %18,6من ناجته عام  .2010فقد
�أدى طول �أمد النزاع امل�س ّلح �إىل عمليات �إغالق و�إفال�س
على نطاق وا�سع ،وقد ترافق ذلك مع تخريب وا�سع طال

بقي القطاع
الـزراعي فـي
العام  2014متأثّر ًا
بمزيج من عاملين
اثنين ،هما
الجفاف وتواصل
النزاع المسلّح
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أجبر االنكماش
في اإلنتاج
الزراعي الحكومة
على اللجوء
إلى زيادة
مستورداتها
من الغذاء لس ّد
الفجوة في األمن
الغذائي

طرأ تحسن على
قطاع الصنّاعة
التحويلية ،مع
نمو الناتج المحلي
اإلجمالي لهذا
القطاع بمعدل
بلغ  16,3%في
العام 2014

ال�شركات والبنية التحتية ،نتيجة تنامي �أعمال النهب
وال�سلب ،ف�ض ً
ال عن عمليات الهروب والفرار التي ح�صلت
يف �أو�ساط القوى العاملة امل�ؤهلة واملاهرة .وقد �شمل
االنخفا�ض الهائل يف �إنتاج ال�صناعات التحويلية ك ً
ال من
العامة وامل�شاريع اخلا�صة� ،إال �أن الأخرية كانت
ال�شركات ّ
ً
ّ
احل�صة الأكرب
تقدم
الأكرث ت�ض ّرر ًا وت�أثرا بعد �أن كانت ّ
ّ
من الإنتاج.
وخالل عام  ،2014طر�أ حت�سن على قطاع ال�صنّاعة
التحويلية ،مع منو الناجت املحلي الإجمايل لهذا القطاع
بن�سبة  %9,9خالل الربع الأول ،و %14,3خالل الربع
الثاين ،و %20,8خالل الربع الثالث ،وبن�سبة مقدرة تبلغ
 %20,3خالل الربع الرابع مقارنة بالأرباع املقابلة لها من
العام  .2013وبالتايل ،ت�شري التقديرات �إىل �أن معدل
النمو ال�سنوي للقطاع بلغ  %16,3يف العام  .2014كما
ح�صة قطاع ال�صناعة التحويلية
ت�شري التوقعات �إىل �أن ّ
من الناجت املحلي الإجمايل �سرتتفع من  %3,4يف 2013
معدل النمو
�إىل  %4,1يف  .2014لكن وعلى الرغم من ّ
الإيجابي� ،إال �أن الإ�سقاطات ت�شري �إىل �أن الناجت املحلي
الإجمايل لقطاع ال�صناعة التحويلية بنهاية  2014بلغ
 %21,7من ناجت القطاع يف عام .2010
التح�سن يف �أداء قطاع ال�صناعة التحويلية
و ُيعزى هذا
ّ
�إىل قدرة العديد من �أ�صحاب الأعمال على التك ّيف مع
ظروف الأزمة ،وتراجع م�ستويات العنف وحجم العمليات
الع�سكرية يف بع�ض املناطق ،وال�سيما يف عدد من املدن
ال�صناعية .ففي الربع الأول من العام  ،2014ا�ست�أنفت
م�صانع عديدة عملها يف املدينة ال�صناعية يف عدرا يف
ريف دم�شق ،حيث بلغ عدد املعامل امل�شتغلة فيها 906
معامل يف منت�صف عام  .2014ويف الوقت ذاته� ،أ�سفر
التح�سن يف الأو�ضاع الأمنية يف منطقة القلمون عن �إعادة
ّ
افتتاح  110م�ؤ�س�سات يف املنطقة ،كما عاد الن�شاط �إىل
مدينة ح�سيا ال�صناعية يف حم�ص خالل الربع الثالث من
العام  ،2014كما عاود حواىل  120م�شروع ًا �صناعي ًا
�أعمالهم يف املدينة ال�صناعية يف ال�شيخ ّ
جنار يف حلب.
وث ّمة �إ�شارات تعاف مماثلة برزت يف مناطق خمتلفة من
حمافظتي حم�ص وريف دم�شق .ويف الربع الرابع من العام
التوجه قد ا�ستمر،
 ،2014ت�شري التوقعات �إىل �أن هذا
ّ
وال�سيما �أن عدد ًا متنامي ًا من �أ�صحاب الأعمال يوا�صلون
ت�أقلمهم وتك ّيفهم مع الأزمة من خالل �إعادة افتتاح
من�ش�آتهم يف مناطق ا�ستعادت �أمنها �أو من خالل نقل
ن�شاطاتهم وور�ش عملهم ال�صغرية �إىل مناطق �أكرث �أمن ًا،
مثل طرطو�س ومدينة دم�شق.
و�سعت احلكومة ،خالل عام � ،2014إىل دعم �أ�صحاب
الأعمال يف القطاع ال�صناعي عرب �إ�صدار عدد من
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القوانني واملرا�سيم التي هدفت �إىل �إعادة جدولة القرو�ض،
والتعوي�ض عن الأ�ضرار واخل�سائر ،وتخفي�ض الر�سوم
اجلمركية على املواد اخلام وال�سلع ن�صف امل�صنّعة� .إال �أن
احلكومة �أقدمت ،يف ت�شرين الأول  ،2014على اتّخاذ
املقدمة �إىل من
خطوة �ش ّكلت تراجع ًا عن املحفّزات
ّ
يعاودون ا�ستئناف ن�شاطهم ال�صناعي� ،إذ رفعت �سعر
الوقود امل�ستعمل يف املن�ش�آت ال�صناعية من � 60إىل 150
لرية �سورية للرت الواحد ،يف حني زادت الأ�سعار على
امل�ستهلكني من � 60إىل  80لرية �سورية ،ومن املتوقع لهذا
القرار �أن ي ؤ� ّثر على الإنتاج ال�صناعي الذي ُيعاين �أ�ص ً
ال
من ندرة الطاقة� ،سواء الفيول �أو الكهرباء.
وت�شري التقديرات �إىل �أن �إنتاج القطاع العام ال�صناعي
حت�سن بن�سبة  %3,3بحلول نهاية  ،2014و�إن كان هذا
قد ّ
التح�سن مل ي�شمل جميع امل�ؤ�س�سات الإنتاجية .فما زالت
ّ
ت�سجل انخفا�ض ًا حا ّد ًا يف �إنتاجها ،فقد
�شركات عديدة ّ
انكم�ش �إنتاج الن�سيج بن�سبة ّ � .%38أما �إنتاج ال�صناعات
الكيماوية والإ�سمنت فقد �شهد زيادة بلغت  %21,6و%10
على التوايل .وقد حدثت تقلبات يف �إنتاج م�صايف النفط
التغيات يف كمية
احلكومية خالل العام  2014نتيجة
ّ
حوامل الطاقة امل�ستوردة و�إنتاج النفط اخلام ،وباملح�صلة،
تراجع �إنتاج امل�صايف بن�سبة  %1يف الربع الأول من العام
 ،2014و %17,4يف الربعني الثالث والرابع من العام
 ،2014مقارنة بالأرباع املقابلة لها من العام � ،2013إال �أن
الإنتاج قد ازداد بن�سبة  %41,5يف الربع الثاين من العام
 ،2014مقارنة بالربع املقابل من عام .2013
التح�سن يف قطاع ال�صناعة التحويلية
غري �أن هذا
ّ
ي�أتي بعد انخفا�ض كبري خالل الأعوام ال�سابقة ،حيث �أدت
الأزمة �إىل ت�شتت هذا القطاع نتيجة معاناته من �ضعف
الإنتاج ،و�سوء البنية التحتية ،وندرة يف املواد اخلام .وال
يزال القطاع يتعر�ض للتخريب والنهب ،كما حتول العديد
من الن�شاطات ال�صناعية لت�صبح م�سخّ رة ،ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،خلدمة اقت�صاد العنف ،وبالتايل،
خلدمة قوى الت�س ّلط التابعة للأطراف املنخرطة يف
النزاع .وتوفّر هذه القوى ت�سهيالت قانونية �أو غري قانونية
تدعم اال�ستثمارات التي يقوم بها رجال الأعمال «الأوفياء»
ومت ّكنهم من اال�ستحواذ على �شركات �أو �إن�شاء �شركات
تخدم م�صالح هذه القوى االقت�صادية وال�سيا�سية.
تع ّر�ض قطاع ال�صناعة اال�ستخراجية �إىل �أ�ضرار
هائلة خالل الأزمة ،ال ب�سبب النزاع امل�س ّلح الذي أ� ّدى �إىل
تدمري البنية التحتية املرتبطة بها فقط ،بل ج ّراء نظام
العقوبات الذي فر�ضه املجتمع الدويل منذ العام ،2011
والذي فر�ض قيود ًا كبرية على متويل ،وا�سترياد ،وت�صدير
املواد اخلام وال�سلع يف هذا القطاع .كما �أن تقنيات
www.scpr-syria.org
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اال�ستخراج البدائية التي جل�أت �إليها جمموعات عديدة،
ومن �ضمنها العنا�صر الإجرامية والكيانات املتط ّرفة التي
�سيطرت على غالبية �آبار النفط يف املناطق ال�شرقية
وال�شمالية ال�شرقية ،يت�سبب ب�أ�ضرار هائلة للبيئة
واالحتياطيات النفطية .وو�صل �إنتاج النفط خالل العام
� 2013إىل �أقل من  %8من �إنتاج العام  ،2010وتراجعت
ح�صته من الناجت املحلي الإجمايل من  %12,7يف 2010
ّ
�إىل  %2,3يف .2013
ويف الربع الأول من العام  ،2014انخف�ض �إنتاج النفط
�إىل  14,200برميل يومي ًا مقارنة مع  60,500برميل
�إنتاج الربع ذاته يف العام  .2013و�شهد الربع الثاين من
العام  2014ارتفاع ًا يف الإنتاج النفطي �إىل 20,700
برميل يومي ًا ،بزيادة تبلغ  %10,8مقارنة بالربع املقابل له
املعدل الو�سطي
من عام � .2013أما يف الربع الثالث ،فق ُِّدر ّ
للإنتاج بنحو  17,700برميل يومي ًا ،ما مي ّثل تراجع ًا بن�سبة
وحت�سن ًا بن�سبة %7,7
 %14,4مقارنة بالربع ال�سابق،
ّ
مقارنة بالربع املقابل له من العام ال�سابق .ويف الربع
الرابع ،ت�شري الإ�سقاطات �إىل �أن �إنتاج النفط قد و�صل �إىل
 17,500برميل يومي ًا؛ وهذا ي�ش ّكل ارتفاع ًا بن�سبة %36,5
مقارنة بالربع الرابع من العام .2013
ويرتبط هذا التقلّب يف قطاع ال�صناعة اال�ستخراجية
بالأو�ضاع الأمنية يف املناطق القريبة من حقول النفط
التغيات التي طر�أت على �إنتاج النفط
و�أنابيبه .وتعترب ّ
ً
بني العامني  2013و 2014طفيفة ن�سبيا مقارنة بالرتاجع
الإجمايل بن�سبة  %95يف هذا القطاع منذ بداية الأزمة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه التقديرات ال ت�شمل �إنتاج
الآبار النفطية الواقعة خارج �سيطرة احلكومة ،حيث
ُي�ستعمل جزء كبري من الإنتاج مبا�شرة لت�أجيج النزاع
امل�سلّح وتغذية �آلة العنف والإرهاب.
وت�شري الإ�سقاطات �إىل �أن �إنتاج الغاز قد تراجع
بن�سبة  %9,6يف العام  2014مقارنة مع عام 2013
نتيجة ال�ستمرار انعدام الأمن والتخريب الإ�ضايف الذي
طال البنية التحتية خالل هذا العام .فقد تراجع الإنتاج
 %4يف الربع الأول من العام  ،2014و %7يف الربع
الثاين ،و %12,9يف الربع الثالث ،وبن�سبة مقدرة بحوايل
 %14,5يف الربع الرابع مقارنة بالأرباع املقابلة لها من
عام  .2013ويعود جزء من هذا الهبوط �إىل تك ّثف
العمليات الع�سكرية يف حميط حقل ال�شاعر للغاز.
وب�شكل عام ،ت�شري الإ�سقاطات �إىل �أن قطاع
�سجل هبوط ًا بلغ  %31,3يف
ال�صناعة اال�ستخراجية قد ّ
العام  2014مقارنة بالعام  ،2013نتيجة للرتاجع احلاد
ن�سبي ًا يف �إنتاج النفط خالل الربع الأول من العام .2014
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كما �أن هذه اخل�سائر يف الإنتاج ترافقت بتخريب كبري
واملعدات نتيجة النهب وال�سرقة
يف البنية التحتية
ّ
ا�شتد هذا الأمر يف الن�صف
والعمليات الع�سكرية .وقد
ّ
دمرت الغارات اجل ّوية
الثاين من العام  2014بعد �أن ّ
التي �شنّها التحالف الدويل على تنظيم الدولة الإ�سالمية
(داع�ش) العديد من املعامل النفطية ،ومن �ضمن ذلك
معمل غاز كونوكو .وقد �أجرب هذا االنكما�ش يف �إنتاج
النفط والغاز احلكومة على ا�سترياد النفط اخلام
وزيادة �أ�سعار الوقود ،ما �شكّل عبئ َا �إ�ضافي ًا على معي�شة
الأ�سر وقطاع الأعمال.
يعتمد قطاع التجارة ب�شكل �أ�سا�سي على توفّر ال�سلع
واخلدمات يف الأ�سواق املحلية .ويف  ،2013عانى القطاع
من تراجع �سنوي كبري بلغ  %46,6ج ّراء الرتاجع يف
معرو�ض ال�سلع ،وتزايد �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ،والأ�ضرار
املبا�شرة وغري املبا�شرة التي طالت مئات �آالف املحالت
التجارية ب�سبب النزاع امل�سلّح .ويف  ،2014واجه القطاع
بوجه عام ظروف ًا م�شابهة لتلك التي م ّر بها يف ال�سنة
لتح�سن
معدل الرتاجع انخف�ض نتيجة
ال�سابقة� ،إال �أن ّ
ّ
قطاع ال�صناعة التحويلية والأو�ضاع الأمنية الأف�ضل
حت�سن التوا�صل
ن�سبي ًا يف بع�ض املناطق والتي �أ�سهمت يف ّ
واحلركة بني هذه املناطق و�ضمنها .وقد انكم�ش هذا
القطاع بن�سبة  %20,8يف الربع الأول من العام ،2014
و %12,4خالل الربع الثاين ،و %12يف الربع الثالث،
وبن�سبة مقدرة بحوايل  %9,2يف الربع الرابع مقارنة
بالأرباع ذاتها من العام  .2013وبالتايل ،من املتوقع �أن
تكون التجارة الداخلية قد تراجعت يف  2014بن�سبة
 %13,7مقارنة بعام  ،2013ليرتاجع بذلك الناجت املحلي
الإجمايل للقطاع بـ  %29,4مقارنة بعام  .2010وقد
ت أ� ّثر م�ستوى الن�شاط التجاري ب�شكل وا�ضح ب�ضغوط
ارتفاع الأ�سعار ،التي أ� ّدت �إىل تراجع الطلب املحلي
الفعلي لل�سكّان الذين باتوا �أقل قدرة على حت ّمل تكاليف
العديد من ال�سلع واخلدمات.
وال يزال قطاع التجارة الداخلية واقع ًا حتت ت�أثري
التحديات اخلطرية التي برزت خالل الأزمة ومنها
ّ
الأو�ضاع الأمنية غري امل�ستقرة ،والقيود املفرو�ضة على
النقل والعمليات املالية ،وندرة العديد من ال�سلع
الأ�سا�سية ،وال�سيما يف املناطق املحا�صرة ومناطق
النزاع ،و�ضعف الق ّوة ال�شرائية لغالبية ال�سوريني ،كما
زاد من تدهور الأو�ضاع االنت�شار الكبري القت�صاديات
العنف والقطاع غري املنظم ،مع جلوء العديد من جتّار
احلروب �إىل ممار�سة االحتكار يف الأ�سواق من خالل
العنف والتهريب وال�سرقة .وقد قاد ذلك الو�ضع �إىل
ت�شتت ال�سوق التي انت�شرت فيها ال�سلع واخلدمات
الباهظة التكلفة والرديئة اجلودة.

من المتوقع أن
تكون التجارة
الداخلية قد
تراجعت في 2014
بنسبة %13,7
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ويعترب قطاع ال�سياحة يف حالة انهيار مع ت�سجيله
لرتاجع �سنوي يف الناجت املحلي الإجمايل للقطاع بن�سبة
ويقدر �أن يكون قد
 %87يف  ،2012و %76يف ّ ،2013
�سجل تراجع ًا �إ�ضافي ًا بن�سبة  %51يف  .2014وما زالت
ّ
بع�ض الفنادق قيد الت�شغيل ،ال�سيما الفنادق من فئة
اخلم�س جنوم يف العا�صمة دم�شق نتيجة احلجوزات
التي تتلقاها من املنظمات الدولية ،يف حني �أن العديد
من الفنادق الأ�صغر حجم ًا ال تزال قادرة على اال�ستمرار
يف العمل نتيجة ت�أجري غرفها للنازحني املقتدرين ن�سبي ًا
والذين جل�ؤوا �إىل دم�شق من مناطق �أخرى.
وب�صورة م�شابهة ،ونتيجة النعدام الأمن وا�ستمرار
الأ�ضرار املبا�شرة وغري املبا�شرة التي تلحق بالبنية
التحتية ج ّراء النزاع امل�سلّح ،فقد واجه قطاع النقل
تراجع ًا �إ�ضافي ًا .مع نهاية العام  ،2013خ�سر الناجت
املحلي الإجمايل لهذا القطاع ما ن�سبته  %64مقارنة
بالعام  ،2011وا�ستمر هذا الرتاجع خالل العام ،2014
و�إن كان بوترية �أبط�أ .فقد انكم�ش الناجت املحلي
الإجمايل لقطاع النقل بن�سبة  %7,7يف الربع الأول من
العام  ،2014و %7,9يف الربع الثاين ،و %7,1يف الربع
الثالث ،وبن�سبة مقدرة بـ  %7,2يف الربع الرابع من
العام  2014مقارنة بالأرباع املقابلة من العام .2013
وقد �شهد الو�ضع الأمني للطرق الوا�صلة بني املدن
الرئي�سية ال�سيما بني دم�شق وحم�ص بع�ض التح�سن،
ربي بني املناطق ال�شمالية وال�شمالية
لكن النقل ال ّ
ال�شرقة و�ضمنها �أ�صبح �أ�صعب .وخالل العام ،2014
وعلى الرغم من �إعادة التفعيل التدريجية ملطار دم�شق
الدويل� ،إال �أن خدمات املطارات �شهدت تراجع ًا طفيف ًا،
� ّأما املطار الرئي�سي الثاين� ،أي مطار حلب الدويل ،ف�إنه
ما زال خارج اخلدمة �إ�ضافة �إىل مواجهة احلكومة
جدية يف �صيانة الطائرات املدنية ج ّراء
لتحديات ّ
ّ
العقوبات .كما انكم�شت خدمات ال�شحن واملرافئ ب�سبب
الرتاجع يف �أن�شطة التجارة اخلارجية خالل العام
 2014مقارنة مع .2013

يُعتبر قطاع النقل
غير قادر على أداء
دور ف ّعال في
الربط بين جميع
المناطق السورية

و ُيعترب قطاع النقل غري قادر على �أداء دور ف ّعال يف
الربط بني جميع املناطق ال�سورية و�ضمان التكامل فيما
بينها .وما زالت الآثار املرتاكمة للأزمة ترخي بثقلها
على هذا القطاع ج ّراء التخريب الذي طال البنية
العامة
التحتية للنقل ،ونهب ّ
املعدات ،مبا فيها املركبات ّ
واخلا�صة ،والتكلفة املرتفعة لنقل الب�ضائع نتيجة ل�شح
ّ
الوقود وخطر التنقّل وال�سفر بني العديد من مناطق
البالد و�ضمنها.
يف العام  ،2014انكم�ش قطاع االت�صاالت بن�سبة
 %7.2يف الربع الأول من العام  ،2014وبن�سبة  %3يف
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الربع الثاين من العام  ،2014و %6.4يف الربع الثالث
من العام  2014مقارنة بالأرباع ذاتها من العام .2013
وف�ض ً
ال ع ّما �سبق ،ف�إن الإ�سقاطات ت�شري �إىل انكما�ش
بن�سبة  %7.9خالل الربع الرابع من العام  .2014ويف
حني حاولت احلكومة �أن حتافظ على فعالية القطاع من
خالل �إ�صالح الأ�ضرار والأعطال التي حلقت بالبنية
التحتية� ،إال �أن تنامي التكاليف يف الربعني الأول والثالث
مما
من العام  2014من املتوقع �أن يقلّل الطلب الفعليّ ،
ح�صة القطاع من الناجت املحلي الإجمايل.
ي�سهم �سلب ًا يف ّ
انكم�ش الناجت املحلي الإجمايل لقطاع املال
والعقارات بن�سبة  %45,1يف العام  ،2013وت�شري
الإ�سقاطات �إىل ا�ستمرار النمو ال�سلبي خالل العام
امل�سجلة عام .2013
 ،2014ولكن بوترية �أبط ًا من تلك
ّ
ً
�سجل هبوطا بن�سبة  %21يف
وبالتايل ،ف�إن القطاع ّ
الربع الأول من العام  ،2014وبن�سبة  %12.5يف الربع
الثاين ،و %12يف الربع الثالث ،وبن�سبة مقدرة بـ  %9يف
الربع الرابع مقارنة بالأرباع املقابلة لها من العام
 .2013ويعود هذا االنخفا�ض يف الرتاجع ب�شكل جزئي
�إىل التح�سن الن�سبي يف الإنتاج املحلي ،وال�سيما يف
قطاع ال�صناعة التحويلية ،الأمر الذي �أعطى دفعة
لن�شاط قطاع الأعمال الذي أ�ثّر بدوره �إيجاب ًا على
اخلدمات امل�صرفية واملالية .بيد �أنه نتيجة العقوبات
وا�ستمرار �أعمال النهب والتخريب التي تطال البنية
التحتية للقطاع امل�صريف ،ف�إن القطاع املايل ما زال
يعاين من عدم اليقني وانعدام الأمن يف قطاع الأعمال.
وجتدر الإ�شارة �إىل الزيادة يف التحويالت النقدية غري
امتدت لت�شمل ن�شاطات
الر�سمية وال�شبكات املالية التي ّ
م�شروعة وغري م�شروعة ت�صب ب�صورة رئي�سية يف
م�صلحة قوى الت�سلّط.
لقد ت�س ّبب ا�ستمرار النزاع امل�سلّح يف تدمري جزء
كبري من املمتلكات العقارية ،مبا فيها املنازل واملمتلكات
التجارية .وقد �أجرب هذا الأمر العديد من العائالت
على ا�ستئجار املنازل يف مناطق �آمنة ن�سبي ًا ،حيث
ارتفعت تكاليف الإيجار ارتفاع ًا كبري ًا ،حيث �أن الطلب
يفوق العر�ض ب�شكل كبري� .إ�ضافة �إىل ذلك ،جل�أ
الأ�شخا�ص املن�ضوون �ضمن �إطار ر�أ�سمالية املحا�سيب،
املدمرة ب�أ�سعار زهيدة،
�إىل �شراء الأرا�ضي واملباين
ّ
بالتن�سيق مع قوى الت�سلّط املنخرطة يف النزاع امل�سلّح،
م�ستغلّني حاجة النا�س �إىل موا�صلة حياتهم� ،إذ عادة
ما ُيعاد بيع هذه اال�ستثمارات ب�سرعة وب�أ�سعار �أعلى.
التك�سب من احلرب منط ًا تتالقى
وي�شكّل هذا النوع من
ّ
فيه م�صالح ه�ؤالء الأ�شخا�ص املن�ضوين �ضمن �إطار
ر�أ�سمالية املحا�سيب مع م�صالح من يعملون �ضد
ال�شعب ال�سوري.
www.scpr-syria.org
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ما زال قطاع املرافق يواجه م�صاعب ج ّمة نتيجة
لتدمري البنية التحتية للكهرباء واملياه ونق�ص الوقود.
فقد تراجع �إنتاج الكهرباء بن�سبة  %18,9يف الربع الأول
من العام  ،2014و %23,4يف الربع الثاين ،و %27,8يف
الربع الثالث ،وبن�سبة مقدرة بـ  %16,6يف الربع الرابع
مقارنة بالأرباع ذاتها من العام  .2013ويعود االنكما�ش
وخا�صة يف الربعني الثاين والثالث ،ب�شكل رئي�سي،
احلاد،
ّ
�إىل نق�ص الوقود نتيجة لعدد من العوامل منها تك ّثف
العمليات الع�سكرية بالقرب من حقل ال�شاعر للغاز يف
حم�ص .ويف حني ا�ستم ّر بذل اجلهود لإ�صالح الأعطال
والأ�ضرار التي طالت حمطات التوليد وال�شبكات� ،إال �أن
ذلك مل يكن بالأمر ال�سهل يف العديد من مناطق النزاع
التي ال ميكن الو�صول �إليها والتي عانت من فرتات طويلة
من انقطاع الكهرباء ،مما �أ�سفر عن حالة من التهمي�ش
وعدم امل�ساواة بني املناطق واملحافظات.
وب�صورة م�شابهة ،ف�إن الناجت املحلي الإجمايل للمياه
ال�صحي تراجع و�سطي ًا بن�سبة  %29,2يف
وال�صرف
ّ
 2014مقارنة بعام  .2013وبالنتيجة ،انكم�ش الناجت
املحلي الإجمايل لقطاع املرافق بن�سبة  %19,5يف الربع
الأول من العام  ،2014و %23,7يف الربع الثاين،
و %27,9يف الربع الثالث ،وبن�سبة مقدرة بـ  %17,3يف
الربع الرابع مقارنة بالأرباع ذاتها من العام .2013
وانعك�س ذلك على الأو�ضاع املعي�شية يف العديد من
املناطق ،وخا�صة يف املناطق ال�شمالية وال�شمالية
ال�شرقية� ،إذ ا�ضطرت �أ�سر عديدة �إىل �شراء مياه ال�شرب
يقدمها القطاع
واال�شرتاك يف خدمة توليد الكهرباء التي ّ
اخلا�ص من �أجل الت�أقلم مع نق�ص املياه وانقطاع
الكهرباء .وقد �شهدت هذه الأنواع من �شركات اخلدمات
التجارية اخلا�صة ازدهار ًا ،وال �سيما اخلا�ضعة منها
ل�سيطرة جمموعات م�سلحة ت ؤ�ّمن لها احلماية وتوفّر لها
ما حتتاجه من الوقود.
يف العام � ،2014شهد قطاع البناء والت�شييد العديد
�سجل القطاع زيادة يف ناجته املحلي
من التقلّبات� ،إذ ّ
الإجمايل بن�سبة  %17,2يف الربع الأول من العام
 2014مقارنة بالربع الأول من العام  ،2013لكنه عاد
بعد ذلك لينكم�ش بن�سبة  %1,8يف الربع الثاين من
العام  ،2014و %22,8يف الربع الثالث ،وبن�سبة مقدرة
بـ  %8,4يف الربع الرابع مقارنة بالأرباع ذاتها من
العام  .2013وبالإجمال ،من املتوقع �أن ينخف�ض �إنتاج
قطاع البناء والت�شييد بن�سبة  %5,7يف العام 2014
مقارنة بعام  ،2013الذي كان قد �شهد تراجع ًا بن�سبة
 %45,2عن ال�سنة ال�سابقة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن
عام  2014مل ي�شهد الكثري من اال�ستثمارات الهادفة
�إىل �إعادة ت�أهيل امل�ساكن �أو بناء اجلديد منها ب�سبب
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الغمو�ض الذي يكتنف الأو�ضاع ،وغياب الدخل،
وانعدام الأمن.
ما زال قطاع اخلدمات احلكومية ي�ؤ ّدي دور ًا رئي�سي ًا
يف ت�أمني اال�ستقرار الن�سبي ،من خالل اال�ستمرار يف دفع
حد �أقل ،من خالل
�أجور العاملني يف القطاع العام ،و�إىل ّ
الإنفاق اجلاري على ال�سلع واخلدمات .بيد �أن هذه
حتدي ًا م�ستمر ًا نتيجة لرتاجع الإيرادات
الوظيفة تواجه ّ
العامة وتخ�صي�ص جزء كبري من املوارد احلكومية
ّ
للإنفاق على الأغرا�ض الأمنية والع�سكرية .وقد انكم�ش
هذا القطاع بن�سبة  %12,7يف الربع الأول من العام
ثم �سجل زيادة طفيفة بن�سبة  %4,5يف الربع
ّ ،2014
الثاين ،و %0,2يف الربع الثالث� ،إال �أنه عاد لي�شهد
تراجع ًا يف الربع الرابع بن�سبة مقدرة تبلغ  %16مقارنة
بالأرباع ذاتها لعام  .2013وبالتايل ،تراجع الناجت املحلي
الإجمايل لقطاع اخلدمات احلكومية بن�سبة  %6,4يف
 2014عما كان عليه عام  .2013واجلدير بالذكر �أن
االرتفاع الكبري يف م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك �سيخفّ�ض من
الأجور احلقيقية ملوظفي القطاع العام التي ت�شكّل �أحد
املك ّونات الرئي�سية يف قطاع اخلدمات احلكومية.

االرتفاع الكبير
في مؤشر أسعار
المستهلك
سيخفّض من
األجور الحقيقية
لموظفي القطاع
العام

وقد ُ�س ِّج َل انخفا�ض يف الن�شاط االقت�صادي لقطاع
مما �أثر على دخل
اخلدمات ال�شخ�صية واالجتماعية ّ
جزء كبري من ال�سكّان .فقد انكم�ش هذا القطاع بن�سبة
 %10,4يف الربع الأول من العام  ،2014و %5,4يف
الربع الثاين ،و %4,6يف الربع الثالث ،وبن�سبة مقدرة
تبلغ  %4,6يف الربع الرابع مقارنة بالأرباع ذاتها من
العام  .2013وبالتايل ،فمن املتوقع �أن يكون القطاع قد
انكم�ش بن�سبة  %6,2يف  2014مقارنة بالرتاجع ال�سنوي
البالغ  %14,8يف  .2013وعلى الرغم من هذا الرتاجع
يف اخلدمات االجتماعية� ،إال �أنها ت�ؤ ّدي دور ًا �إيجابي ًا يف
دعم الناجت املحلي الإجمايل مع ت�سجيل زيادة طفيفة يف
املقدمة للنازحني.
اخلدمات ال�صحية والتعليمية ّ
وكما هو احلال يف ال�سنوات ال�سابقة ،ف�إن قطاع خدمات
�سجل ارتفاع ًا ن�سبي ًا يف مع ّدل منوه
املنظمات غري احلكومية ّ
ال�سنوي  ،وت�شري الإ�سقاطات �إىل �أن هذا املع ّدل �سي�صل �إىل
 %50يف  2014مقارنة بعام  ،2013وال�سيما �أن �شبكات
وا�سعة االنت�شار من جمموعات العمل االجتماعية ،واجلمعيات
اخلريية ،وم�ؤ�س�سات الأمم املتّحدة تق ّدم الدعم الإن�ساين.
ولكن ح�صة هذا القطاع من الناجت املحلي الإجمايل تظل
هام�شية ،على الرغم من منوه الكبري و�أهمية اخلدمات التي
يق ّدمها للأفراد ،والأ�سر ،واملجتمعات املحلية.
ويف ما يخ�ص هيكلية الناجت املحلي الإجمايل
القطاعية ،ف�إن ك ً
ال من قطاع الزراعة وقطاع اخلدمات

استمرار الحكومة
بإعادة تخصيص
نسبة متزايدة
من مواردها
لخدمة اإلنفاق
العسكري ،مما
يؤدي إلى تقويض
أساس االقتصاد
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ح�صتيهما من الناجت املحلي
احلكومية �شهدا زيادة يف ّ
الإجمايل ،لي�شكال  %23,5و ،%22,2على التوايل ،من
الناجت املحلي الإجمايل يف عام  .2014يليهما كل من
قطاع النقل واالت�صاالت وقطاع التجارة الداخلية بواقع
 %14,5و %13,5على التوايل (ال�شكل .)4
�شوهت الأزمة هيكلية الناجت املحلي الإجمايل؛ �إذ
بات االقت�صاد يعتمد اعتماد ًا كبري ًا على الزراعة
واخلدمات احلكومية .بيد �أن هذا االعتماد غري م�ستقر،
وغري م�ستدام ،نتيجة للعوامل التي ت�ؤثّر يف كل من
حد
هذين القطاعني .فالقطاع الزراعي يعتمد� ،إىل ّ
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كبري ،على الظروف املناخية التي تقع خارج �سيطرة
الإن�سان ،يف حني �أن الرتاجع االقت�صادي �أ�سفر عن
هبوط هائل يف الإيرادات احلكومية ،مما ي�ؤثر �سلب ًا
على قطاع اخلدمات احلكومية .وي�شكل حت�سن الناجت
املحلي الإجمايل لقطاع ال�صناعة التحويلية عالمة
�سجل زيادة طفيفة� .إال �أن
�إيجابية يف عام � ،2014إذ ّ
ح�صة القطاع من الناجت املحلي الإجمايل ال تزال تقل
ح�صتي قطاعي املنظمات
عن  .%5وعلى الرغم من �أن ّ
غري احلكومية واخلدمات االجتماعية تزداد ا�ستجابة
لالحتياجات الإن�سانية املتنامية� ،إال �أن احتياجات
غالبية ال�سكّان ال تزال غري ملباة.

الشكل رقم  :4التركيب الهيكلي للناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات* في الفترة الواقعة بين  2010و2014

التركيب الهيكلي للناتج
حسب القطاعات

حجم الناتج الحقيقي للقطاع

المساهمة النسبية للقطاعات
في خسارة الناتج**

* الناجت املحلي الإجمايل مقدر بالأ�سعار الثابتة لعام 2010
** اخل�سارة الرتاكمية ح�سب القطاعات (الفرق بني ال�سيناريو اال�ستمراري و�سيناريو الأزمة)
امل�صدر :تقديرات املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات
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االعتماد على الدعم الخارجي

ا�ستمرت ،خالل عام  ،2014حالة االنكما�ش والتفتت
والتدهور التي حلقت باالقت�صاد يف �أرجاء البالد منذ
بداية الأزمة ،ترافق ذلك مع تناق�ص امل�صادر التقليدية
للدخل ،وازدياد اعتماد احلكومة على الدعم اخلارجي،
مبا يف ذلك القرو�ض وامل�ساعدات .كما تزايد عدد الأ�سر
التي تعتمد على الدعم وامل�ساعدات الإن�سانية� ،إ�ضافة
�إىل اعتماد بع�ضها على الن�شاطات ذات ال�صلة بالنزاع.
ما �أثر يف هيكلية الطلب بوجه عام ،ف�إن اال�ستهالك
�سجال زيادة على ح�ساب اال�ستثمار
والواردات
ّ
وال�صادرات.
وقد �شهد اال�ستهالك اخلا�ص ،الذي يعترب املك ّون
الأ�سا�سي للطلب االقت�صادي ومقيا�س ًا مبا�شر ًا لرفاهية
الأ�سر ،انكما�ش ًا مبعدل  %41,7يف  2014مقارنة بعام
 .2010وخالل عام  ،2014انكم�ش اال�ستهالك اخلا�ص
بن�سبة  %12,8يف الربع الأول ،و %6,9يف الربع الثاين،
و %16,6يف الربع الثالث ،وبن�سبة مقدرة تبلغ  %9,5يف
الربع الرابع مقارنة بالأرباع ذاتها يف عام .2013
ويعك�س هذا الأمر ا�ستمرار امل�صاعب التي تواجهها
الأ�سر نتيجة للخ�سائر اال�ستثنائية يف فر�ص العمل،
وفقدان املعيلني ،وتدمري املمتلكات ،ونق�ص ال�سلع
واخلدمات ،واالرتفاع احلاد يف تكاليف املعي�شة مبا يف
ذلك زيادة �أ�سعار ال�سلع املدعومة مثل اخلبز ،وال�سكّر
وامل�شتقات النفطية والتي فر�ضتها احلكومة يف الربع
الثالث من العام .2013
لقد �أجرب طول �أمد النزاع الأ�سر على تبنّي
�إ�سرتاتيجيات خمتلفة للبقاء ،مبا يف ذلك تغيري منطها
اال�ستهالكي بالرتكيز على �أكرث ال�سلع واخلدمات حيوية،
وال �سيما الأغذية الأ�سا�سية ،وال�سكن ،واخلدمات
ال�صحية ،كما �أن الأ�سر ا�ضطرت �إىل االعتماد على
مدخراتها الآخذة بالتناق�ص ،وبيع ممتلكاتها� ،إ�ضافة
�إىل االعتماد املتزايد على الدعم وامل�ساعدة اخلارجيني.
ت�أثرت الأ�سر ال�سورية ب�شكل متفاوت برتاجع
اال�ستهالك اخلا�ص احلقيقي� ،إذ تعر�ضت بع�ض الأ�سر
احلد
حلجم �أكرب من املخاطر ،ومل تكن قادرة على تلبية ّ
الأدنى من احتياجاتها .ويعك�س االنهيار احلا�صل يف
اال�ستهالك اخلا�ص مقدار الزيادة الكبرية يف الفقر،
يهدد الأمن
مبا يف ذلك انت�شار الفقر املدقع ،الذي ّ
الغذائي لقطاعات و�شرائح وا�سعة من ال�سكّان .وقد
�أ�سفر النزاع عن ت�شتّت االقت�صاد بني املناطق ،كما �أنّه
ع ّمق الفقر يف مناطق ال�صراع ،حيث �أ ّدى غياب �سيادة
القانون وازدهار اقت�صاديات العنف �إىل املزيد من
التهمي�ش االقت�صادي وعدم امل�ساواة �ضمن املجتمعات

المركز السوري لبحوث السياسات

املحلية .فعلى �سبيل املثال ،جل�أت قوى الت�سلّط يف
املناطق املختلفة �إىل ا�ستعمال �أ�شكال خمتلفة من
التمييز والقيود لتخدم م�صاحلها من خالل احتكار
ال�سلع واخلدمات ،مبا يف ذلك فر�ض القيود والتمييز يف
ما يخ�ص ال�سماح للنا�س باحل�صول على الطعام والوقود
واخلدمات الأ�سا�سية ،كما �أن هناك انطباع ًا عام ًا
بوجود حت ّيز وعدم م�ساواة يف توزيع الدعم الإن�ساين.
وا�ستمر اال�ستهالك العام يف �أداء دور �أ�سا�سي
للحيلولة دون ح�صول انهيار اقت�صادي كامل يف العام
� .2014إال �أن ارتفاع الأ�سعار قاد �إىل تراجع طفيف يف
اال�ستهالك العام بن�سبة  %8,7يف  2014مقارنة بعام
 .2013وخالل العام  ،2014انكم�ش اال�ستهالك العام
مبعدل  %16يف الربع الأول ،بينما منا ب�أقل من  %1يف
ّ
الربعني الثاين والثالث  ،ليعاود االنكما�ش بن�سبة مقدرة
تبلغ  %16,6يف الربع الرابع مقارنة بالأرباع املقابلة من
عام  .2013وقد �أ�سفرت الزيادة يف رواتب و�أجور القطاع
العام خالل الن�صف الثاين من العام  2013والرتاجع
الطفيف يف الأ�سعار خالل الن�صف الأول من العام
 2014عن منو يف الدخل احلقيقي من الأجور يف الربع
الثاين من العام  .2014بيد �أن الإ�سقاطات ت�شري �إىل �أن
القفزة الهائلة يف الأ�سعار ،التي ح�صلت يف الربع الأخري
من العام � 2014سينجم عنها تدهور هائل يف اال�ستهالك
العام احلقيقي.
وتتجلّى �أهمية اال�ستهالك العام خالل الأزمة يف
�سجلت
ح�صته من الناجت املحلي الإجمايل ،التي ّ
تنامي ّ
قفزة كبرية من  %17,6يف � 2010إىل  %28,1يف ،2014
و�إن كانت هذه الن�سب مقي�سة على ناجت حملي �إجمايل
ي�شهد انكما�ش ًا متزايد ًا يف حجمه .وتُعترب املحافظة على
هذا امل�ستوى من اال�ستهالك العام �أمر ًا �ضروري ًا لت�أمني
اخلدمات العامة واملحافظة على دخل غالبية املوظفني.
بيد �أن املحافظة على هذا املقدار من اال�ستهالك يواجه
حتديني رئي�سيني :يتمثل الأول يف دفع فاتورة �أجور
ّ
ورواتب ومبالغ دعم متزايدة ت�سهم يف زيادة العجز
وتنامي الدين العام الذي ي�ستدعي م�ساعدة خارجية.
�أما التحدي الثاين فهو ا�ستمرار احلكومة ب�إعادة
تخ�صي�ص ن�سبة متزايدة من مواردها خلدمة الإنفاق
الع�سكري ،مما ي�ؤدي �إىل تقوي�ض �أ�سا�س االقت�صاد.
ُيعترب اال�ستثمار �أحد املك ّونات الرئي�سية للطلب
االقت�صادي ،ولكن �ضمن بيئة اقت�صادية اجتماعية
ت ّت�سم بهذا القدر من عدم اال�ستقرار ،ال ميكن الركون
�إىل املقايي�س املعيارية لتقومي التناف�سية وبيئة الأعمال.
فمع انحدار البالد �إىل حالة من انعدام الأمن ،ف�إنها
فقدت جزء ًا �أ�سا�سي ًا من خمزون ر�أ�سمالها املادي مبا

تأثرت األسر
السورية بشكل
متفاوت بتراجع
االستهالك
الخاص الحقيقي

بات االقتصاد
السوري مكشوف ًا
على العالم الخارجي
ومعتمداً ،إلى
ح ّد كبير ،على
المستوردات
المم ّولة بصورة
رئيسية عبر
القروض الخارجية
والتسهيالت
المالية
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شكّل مجموع
االستثمار الخاص
واالستثمار العام
ما نسبته %10,8
من الناتج المحلي
اإلجمالي في
العام 2014
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واملعدات .كما �أنها
يف ذلك البنية التحتية ،والأبنية
ّ
فقدت جزء ًا �ضخم ًا من ر�أ�سمالها الب�شري من خالل
الهجرة ،والنزوح ،والقتل ،واخلطف ،والتهديد،
والبطالة ،وفقدان فر�ص التدريب ،مع ت�سجيل هبوط
حاد يف م�ستوى االلتحاق باملدار�س� .إ�ضافة �إىل ازدياد
�صعوبة احل�صول على ال�سلع واخلدمات نتيجة ت�شتت
ال�سوق والتدهور الذي �أ�صاب ال�شبكات وامل�ؤ�س�سات
التقليدية فيه� ،ضمن بيئة انتهكت فيها �سيادة القانون
وحقوق امللكية من قبل املنظمات وال�شبكات املرتبطة
بالنزاع .وعالوة على ما �سبق ،ف�إن ما ُيفاقم انعدام
الأمن واملخاطر هو امل�ضاربة الق�صرية الأجل،
والتقلّبات الكبرية يف �أ�سعار ال�صرف ،وتراجع �إمكانية
احل�صول على ت�سهيالت القرو�ض العقارية ،والديون
ّ
املتعثة ،والعقوبات.
كان وقع الأزمة على اال�ستهالك العام �شديد ًا� ،إذ
ت�شري الإ�سقاطات �إىل �أن اال�ستثمار العام يف  2014بلغ
�سجلها عام  ،2010مع حتويل
 %12,7من م�ستوياته التي ّ
احلكومة ملواردها من اال�ستثمار �إىل املحافظة على
اال�ستهالك العام ،مبا يف ذلك اال�ستهالك الع�سكري.
وخالل العام  ،2014انكم�ش اال�ستثمار العام بن�سبة
 %31,9يف الربع الأول ،وبن�سبة  %18,5يف الربع الثاين،
و %4,3يف الربع الثالث ،وبن�سبة مقدرة تبلغ  %22,4يف
الربع الرابع مقارنة بالأرباع املقابلة لها من العام .2013
وحت�سن اال�ستهالك اخلا�ص خالل العام
ّ
بن�سبة هام�شية بلغت  %1,4مقارنة بالعام ،2013
مدعوم ًا من قطاع ال�صناعة التحويلية خا�صة يف املناطق
امل�ستق ّرة ن�سبي ًا حيث تك ّيفت ال�شركات مع الفر�ص التي
�سنحت ج ّراء غياب املعرو�ض املحلي والطلب الهائل
الذي مل يجد من يل ّبيه .ويف الربع الأول من عام ،2014
انكم�ش اال�ستهالك اخلا�ص بن�سبة  ،%5,5لكنه منا بعد
ذلك بن�سبة  %0,9يف الربع الثاين وبن�سبة  %4,4يف
الربع الثالث ،وبن�سبة مقدرة تبلغ  %5,6يف الربع الرابع
مقارنة بالأرباع املقابلة لها من العام  .2013لكن ذلك
ما زال بعيد ًا عن �أي �إ�شارة �إىل التعايف و�/أو اال�ستدامة
�ضمن ظروف النزاع احلالية.
2014

باملح�صلة �شكّل جمموع اال�ستثمار اخلا�ص
واال�ستثمار العام ما ن�سبته  %10,8من الناجت املحلي
معدل االهتالك
الإجمايل يف العام  2014وهو دون ّ
الطبيعي ال�سنوي ملخزون ر�أ�س املال ،مما يعني �أن �صايف
اال�ستثمار كان �سلبي ًا يف .2014
ا�ستمر قطاع ال�صادرات يف االنكما�ش يف
امل�سجلة
لي�سجل تراجع ًا مقداره  %25مقارنة مب�ستوياته
ّ
ّ

2014

يف العام  .2010وخالل الن�صف الأول من العام ،2014
انكم�شت ال�صادرات بن�سبة  ،%11يف حني �شهد انكما�ش ًا
�إ�ضافي ًا مبقدار  %13,5خالل الن�صف الثاين من العام
مقارنة بالفرتات املقابلة من العام  .2013وقد �شملت
ال�صادرات الأ�سا�سية خالل تلك الفرتة الأغنام،
والفو�سفات ،والفاكهة ،واخل�ضار .لكن عملية ر�صد
التجارة اخلارجية ،مبا فيها ال�صادرات� ،أ�صبحت �أكرث
تعقيد ًا بعد فقدان احلكومة ل�سيطرتها على العديد من
املناطق واملنافذ احلدودية ،حيث الإخفاق يف عمليات
الت�سجيل وغيابها يحوالن دون التقدير الدقيق لتدفّق
الب�ضائع ،وما يعقّد الأمر �أكرث هو الدور الكبري للتهريب،
ومن �ضمن ذلك معظم ال�سلع ذات ال�صلة بالنزاع.
غيت الأزمة من طبيعة اال�سترياد مع تزايد
وقد ّ
الواردات من الأغذية والأدوية وامل�شتقات النفطية،
ب�سبب انهيار الإنتاج املحلي لهذه ال�سلع .ويف الوقت
ذاته ،ح�صل تراجع كبري يف الطلب املحلي على ال�سلع
الو�سيطة و�سلع الرفاهية .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن
العقوبات وندرة القطع الأجنبي �ص ّعبت عملية اال�سترياد
وجعلتها �أكرث كلفة.
وخالل الن�صف الأول من العام  ،2014ح�صل
انكما�ش يف امل�ستوردات بن�سبة  ،%11بينما بلغت ن�سبة
االنكما�ش  %20,5خالل الن�صف الثاين من العام
مقارنة بالفرتات املقابلة من العام  .2013وقد تدهورت
ن�سبة ال�صادرات �إىل امل�ستوردات ب�شدة من  %82,7يف
� 2010إىل  %28,5يف  ،2013و�إن كانت قد �شهدت
حت�سن ًا طفيف ًا لت�صل �إىل  %29,7يف  .2014وينعك�س
ّ
هذا االنكما�ش يف العجز الكبري للميزان التجاري ،الذي
بلغ  %46,5من الناجت املحلي الإجمايل يف ،2013
وتراجع �إىل  %42,7يف  .2014وقد بلغ هذا العجز
 %47,5يف الربع الأول ،و %36,3يف الربع الثاين،
و %38,7يف الربع الثالث ،وبن�سبة مقدرة بلغت  %51يف
الربع الرابع (اجلدول .)2
لقد بات االقت�صاد ال�سوري مك�شوف ًا على العامل
حد كبري ،على امل�ستوردات
اخلارجي ومعتمد ًا� ،إىل ّ
املم ّولة ب�صورة رئي�سية عرب القرو�ض اخلارجية
والت�سهيالت املالية .كما �أن طبيعة ال�صراع وا�ستمراره
�أ ّدت �إىل تدمري تناف�سية االقت�صاد ال�سوري وق ّو�ضت
�أ�س�س الرثوة والإنتاجية التي كانت قد تراكمت عرب
عقود .وينعك�س هذا االنك�شاف االقت�صادي الكبري يف
الزيادة الهائلة لعجز ميزان املدفوعات ،الذي ا�ستهلك
االحتياطيات الأجنبية وغريها من االحتياطيات
واملدخرات ،وهذا يعني مراكمة ديون �ضخمة �ستقع على
ّ
كاهل الأجيال املقبلة.
www.scpr-syria.org
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االستهالك

العام

الخاص

2012

1354

315

1039

384

146

222

16

-62

424

486

1676

2013

1426

348

1078

412

147

238

27

-50

434

484

1788

الربع األول 2014

376

96

279

90

37

64

-11

-34

82

116

432

الربع الثاني 2014

376

96

279

182

37

64

81

-6

109

115

552

الربع الثالث 2014

376

96

279

90

37

64

-11

-18

103

120

448

الربع الرابع *2014

376

96

279

72

37

64

-29

19

151

132

466

2011

1204

297

907

367

113

174

80

-158

372

530

1413

2012

975

236

739

155

49

51

56

-154

179

333

977

2013

805

172

633

104

22

41

40

-288

115

403

620

الربع األول 2014

165

42

123

16

1

10

5

-58

33

91

122

الربع الثاني 2014

225

40

185

19

4

11

4

-65

24

89

179

الربع الثالث 2014

154

39

115

21

6

11

4

-49

25

74

126

الربع الرابع *2014

176

36

140

22

7

11

4

-67

19

85

131

2011

84

-12

95

-7

32

33

-72

85

42

-43

162

2012

379

79

300

229

97

171

-40

92

244

153

699

2013

621

177

445

309

125

197

-13

238

319

81

1168

الربع األول 2014

211

54

156

74

36

54

-15

24

49

25

309

الربع الثاني 2014

151

56

94

163

33

53

77

59

84

26

372

الربع الثالث 2014

221

57

164

69

31

53

-15

31

77

46

322

الربع الرابع *2014

200

61

139

50

30

53

-33

86

132

46

336

لغاية ك*2014 1

1866

473

1393

887

384

615

-112

614

947

333

3368

إجمالي التكوين
الرأسمالي

العام

الخاص

التغير في المخزون

2011

1287

285

1002

360

145

207

8

-73

414

487

1574

الصادرات

الفعلي 2010

1225

258

967

330

144

193

-8

-85

404

489

1470

* �إ�سقاطات.
امل�صدر :تقديرات املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات بناء على بيانات �أولية من هيئة التخطيط والتعاون الدويل واملكتب املركزي للإح�صاء.

المستوردات

صافي الصادرات

الناتج المحلي اإلجمالي
(بأسعار السوق)

آثـــار األزمــة

سيناريو األزمة (التقديرات)

السيناريو االستمراري (اإلسقاطات)

الجدول رقم  :2الناتج المحلي اإلجمالي بحسب اإلنفاق ( - 2010الربع الرابع  ،)2014بمليارات الليرات السورية
باألسعار الثابتة لعام 2000
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تقدر الخسائر
االقتصادية
اإلجمالية بـ
 %383من الناتج
المحلي اإلجمالي
لعام 2010
باألسعار الثابتة
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وقد �شكّل �إجمايل اال�ستهالك  %128,9من الناجت
مما ي�شري �إىل تراجع ملحوظ
املحلي الإجمايل يف ّ ،2014
يف الإدخار املحلي� ،إذ يقدر الإدخار القومي بناق�ص
 %16,7من �إجمايل الدخل القومي املتاح .كما �شكّلت
امل�ستوردات  %60,8من الناجت املحلي الإجمايل ،يف
حني �شكّلت ال�صادرات  %18,1منه� .إن االعتماد على
الدعم اخلارجي لتمويل التجارة والعجوزات يف ميزان
املدفوعات تزيد من ه�شا�شة االقت�صاد وتهدد التعايف
والتنمية امل�ستقبلية.
ت�ش ّكل اخل�سائر يف الناجت املحلي الإجمايل مك ّون ًا واحد ًا
من اخل�سارة االقت�صادية الإجمالية املقدّرة يف �سورية التي
تت�ضمن �أي�ض ًا الأ�ضرار التي �أ�صابت خمزون ر�أ�س املال،
والناجمة عن النزاع امل�س ّلح� ،إ�ضافة �إىل الزيادة يف النفقات
الع�سكرية من خارج املوازنة .وقد قدّرت اخل�سارة الإجمالية يف
خمزون ر�أ�س املال ،بح�سب الإ�سقاطات ،بـ  128مليار دوالر
بالأ�سعار اجلارية حتى نهاية � ،2014إذ �ش ّكل خمزون ر�أ�س املال
املادّي يف  2014ما ن�سبته  %44,1باملقارنة مع م�ستواه يف العام
( 2010ال�شكل  .)5وتت�ألف هذه اخل�سارة من ثالثة مك ّونات،

الأول هو الرتاجع يف اال�ستثمارات ال�صافية ،والذي يعادل ,
مليار دوالر �أمريكي ،وقد �أُ ِخذ باحل�سبان يف تقدير خ�سائر
الناجت املحلي الإجمايل .واملك ّون الثاين هو املخزون املعطل
لر�أ�س املال نتيجة توقف �إ�سهام ر�أ�س املال املادي يف �إنتاج ال�سلع
واخلدمات والقيمة امل�ضافة ،وهو كذلك مت�ض ّمن يف ح�ساب
خ�سارة الناجت املحلي الإجمايل ،ويبلغ  28,2مليار دوالر
�أمريكي .واملك ّون الثالث هو خمزون ر�أ�س املال املد ّمر جزئي ًا �أو
كلي ًا الناجت عن النزاع امل�س ّلح ،وي�شمل ذلك امل�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة واملعدّات والأبنية ال�سكنية وغري ال�سكنية املدمرة.
ّ
وهذا املك ّون مل ي�ؤخذ بعني االعتبار يف تقدير خ�سائر الناجت
املحلي الإجمايل ،وبالتايل يجب �أن ُي�ضاف �إىل اخل�سائر
االقت�صادية الإجمالية ،وقدرت قيمة اخل�سارة يف خمزون ر�أ�س
املال املد ّمر بـ  71,9مليار دوالر �أمريكي.

27 8

لقد ح�صل تدمري هائل طال ر�أ�س املال املادي خالل
النزاع امل�س ّلح ،الأمر الذي جنم عنه خ�سارة جزء كبري من
البنية التحتية واملع ّدات ذات التكلفة العالية ،الأمر الذي
يعترب خ�سارة يف الرثوة ت�ؤثر على رفاهية ال�س ّكان وعملية
التنمية امل�ستقبلية.

الشكل رقم  :5الخسائر المق ّدرة في مخزون رأس المال
التراجع في االستثمار:
 28.2مليار دوالر أمريكي

رأس المال التضرر:
 72مليار دوالر أمريكي

رأس المال المعطل:
 27.8مليار دوالر أمريكي

امل�صدر :ح�سابات املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات بناء على (ن�صر ،وحم�شي  2012بـ :تقديرات خمزون ر�أ�س املال ال�سوري )2010-1965
www.scpr-syria.org
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وكما هو احلال يف التقارير ال�سابقة ،تعترب الزيادة
اال�ستثنائية يف النفقات الع�سكرية الر�سمية جزء ًا من
اخل�سارة االقت�صادية ،مبا �أنها تعيد تخ�صي�ص جزء من
العامة،
موارد املوازنة التي كانت تنفق على اخلدمات
ّ
مبا يف ذلك على التعليم ،وال�صحة ،والرفاه� ،إىل االنفاق
على ال�سالح والأمن .مبا �أن الزيادة يف النفقات
الع�سكرية والت�صنيع الع�سكري تُعامل عموم ًا على �أنها
بنود من خارج املوازنة ،ف�إنها ال تدخل يف ح�ساب خ�سارة
الناجت املحلي الإجمايل .ومبا �أن البيانات غري متوفرة،
فمن ال�صعوبة مبكان تقدير مدى الزيادة يف ح�ساب
النفقات الع�سكرية .ولكن باالعتماد على الأدلة
التطبيقية املقارنة من دول �أخرى ،ف�إن الإ�سقاطات
ت�شري �إىل �أن النفقات الع�سكرية من خارج املوازنة يف
�سورية ازدادت لت�شكّل  %16,2من الناجت املحلي
الإجمايل يف العام  ،2013و %13,2يف العام . 2014
ومن اجلدير بالذكر �أن النفقات الع�سكرية للجماعات
تقدر يف هذا التقرير (املركز ال�سوري لبحوث
امل�سلّحة مل ّ
ال�سيا�سات�2013 ،أ).
وبالتايل ،فقد �أ�سفر النزاع امل�سلّح يف �سورية عن
مقدرة مببلغ  5,627مليار
خ�سائر اقت�صادية �إجمالية ّ
لرية �سورية بالأ�سعار الثابتة لعام � ،2000أي ما يعادل
 %383من الناجت املحلي الإجمايل لعام  2010بالأ�سعار
الثابتة .وبالأ�سعار اجلارية ،بلغت اخل�سائر االقت�صادية
الإجمالية  202,6مليار دوالر �أمريكي بحلول نهاية العام
( 2014اجلدول  .)3وت�شكل خ�سارة الناجت املحلي
الإجمايل  %59.1من اخل�سارة الإجمالية ،بينما �أ�سهم
خمزون ر�أ�س املال املت�ض ّرر بـ  %35,5من �إجمايل
4

اخل�سائر ،يف حني �شكّلت الزيادة يف الإنفاق الع�سكري
 %5.4من اخل�سائر االقت�صادية الإجمالية.

دعم ضخم وعجز غير قابل لالحتمال

�ش ّكل الإنفاق العام �أحد الركائز الأ�سا�سية لالقت�صاد خالل
الأزمة ،وقد و�صل �إىل جانب الدعم من خارج املوازنة �إىل
 %47من الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية .وقد
�أجرب الو�ضع االقت�صادي املرتدي ،مبا يف ذلك الرتاجع يف
اال�ستثمار واال�ستهالك اخلا�ص� ،أجرب احلكومة على زيادة
الإنفاق ب�شكل كبري عرب �أقنية خمتلفة ت�شمل زيادة �أجور
ورواتب موظفي القطاع العام ،ورفع فاتورة الدعم �إىل
م�ستويات عالية ،وحتديد ًا دعم امل�شتقات النفطية،
والكهرباء ،والأغذية الأ�سا�سية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد
فر�ضت النفقات الع�سكرية املتنامية حتويل املوارد بعيد ًا عن
الن�شاطات املُنتِجة ،وقد جت ّلى ذلك يف الرتاجع الكبري
لال�ستثمارات العا ّمة� .أما الإيرادات ،فقد �شهدت هبوط ًا
حا ّد ًا ج ّراء االنخفا�ض يف الإيرادات النفطية ،والأرباح
ال�صافية لل�شركات اململوكة من الدولة ،وال�ضرائب املبا�شرة
وغري املبا�شرة التي ُتبى من القطاع اخلا�ص ،على الرغم
من �أن احلكومة زادت �أ�سعار الأغذية املدعومة وكذلك
�أ�سعار امل�شتقّات النفطية ،الأمر الذي �أدى �إىل ال�ضغط على
الأ�سعار العا ّمة و�أ�سعار �صرف القطع الأجنبي.
�سجل الإنفاق العام ،دون الدعم من
خالل العام ّ ،2014
خارج املوازنة ،ن�سبة  %27,2من الناجت املحلي الإجمايل
امل�سجلة يف العام
اجلاري ،وهي ن�سبة ُم�ساوية تقريب ًا للن�سبة ّ
 2013والتي بلغت  .%27,1و�إذا ما �أ�ضفنا العجز من خارج
املوازنة ،ف�إن هذه الن�سبة تزداد �إىل  %43يف  2013و�إىل

س ّجل الدين
العام تزايد ًا كبير ًا
كنسبة مئوية
من الناتج المحلي
اإلجمالي الجاري،
من %104
وسطي ًا في 2013
إلى  %147في
الربع الرابع لعام
2014

.4أجريت الحسابات
باستعمال نتائج دراسة
كولير وهوفلر باإلضافة إلى
فرضيات المركز السوري
لبحوث السياسات

الشكل رقم  :6الخسائر االقتصادية اإلجمالية بمليارات الدوالرات األميركية (باألسعار الجارية)

أضرار مخزون
رأس المال

مجموع الخسائر االقتصادية بمليارات
الدوالرات األميركية (باألسعار الجارية):
الزيادة في
النفقات العسكرية

202.6
أضرار مخزون رأس المال
الزيادة في النفقات العسكرية

خسارة الناتج المحلي
اإلجمالي

خسارة الناتج المحلي اإلجمالي
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 %46,7يف العام  .2014وت�شري الإ�سقاطات �إىل �أن
�سجل انكما�ش ًا طفيف ًا يف  ،2014فبعد �أن
اال�ستثمار العام قد ّ
بلغ  %3,3يف  2013كن�سبة من الناجت انخف�ض �إىل  %3يف
ح�صة الأجور والرواتب احلكومية خالل
 .2014وازدادت ّ
 2014لت�صل �إىل  %18,5من الناجت املحلي الإجمايل
مقارنة مع  %17,6يف  ،2013يف حني �أن الإنفاق على
الإعانات والتحويالت احلكومية ازداد من  %19,7يف 2013
�إىل  %23,2يف  .2014جتدر الإ�شارة �إىل �أن جزء ًا من
النفقات الع�سكرية م�شمول �ضمن املوازنة العامة� ،إال �أن
اجلزء الأهم من هذه النفقات يبقى من خارج املوازنة.
تراجعت الإيرادات من  %7,2يف � 2013إىل  %6,2يف
 2014مت�أ ّثر ًة باالنخفا�ض يف الإيرادات النفطية ،وكذلك
خ�سائر ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية و�إفال�سها وتدمريها،
مما �أ ّثر على حجم ال�ضرائب املبا�شرة ،يف حني �أن الرتاجع يف
ّ
الطلب املحلي أ� ّثر على الإيرادات من ال�ضرائب غري املبا�شرة.

و�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،فقد ت أ� ّثرت عملية �إدارة ال�ضرائب نتيجة
لعدم القدرة على الو�صول �إىل العديد من مناطق النزاع ،يف
حني عانت الأنظمة ال�ضريبية من ال�ضعف ج ّراء �ضعف �أو
غياب �سيادة القانون يف �أرجاء خمتلفة من البالد.
ونتيجة لذلك ،فقد ازداد عجز املوازنة من  %35,7يف
� 2013إىل  %40,5يف  2014مما يزيد من �أعباء الدين العام
�سجل الدين العام تزايد ًا
التي ا�ستمرت يف االرتفاع .فقد ّ
كبري ًا كن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل اجلاري ،من
 %104و�سطي ًا يف � ،2013إىل  %107يف الربع الأول من العام
 ،2014و %118يف الربع الثاين ،و %130يف الربع الثالث،
و %147يف الربع الرابع (ال�شكل  .)6وعلى الرغم من �أن
احلكومة اعتمدت على االقرتا�ض املحلي من امل�صرف
املركزي� ،إال �أن ال�ضغوط الناجمة عن ا�سترياد امل�شتقات
النفطية ،واملع ّدات وال�سلع احليوية ،والأغذية الأ�سا�سية زادت
من احلاجة �إىل القرو�ض والت�سهيالت اخلارجية.

الجدول رقم  :3اإليرادات ،والنفقات ،وعجز الموازنة الحكومية (كنسب مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)2014 2010- ،
الفعلية
2010

2011

المقدرة
2012

2013

الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع
2014
2014
2014
2014

2014

اإليرادات

22.7

17.3

10.4

7.2

8.1

5.3

6.8

5.4

6.2

اإليرادات النفطية

7.0

5.0

3.4

2.3

2.5

1.7

2.1

1.7

1.9

اإليرادات الضريبية غير النفطية

9.4

8.4

5.2

4.1

4.6

3.0

3.9

3.1

3.5

اإليرادات غير الضريبية غير النفطية

6.3

4.0

1.8

0.8

0.9

0.6

0.8

0.6

0.7

النفقات

24.9

26.3

26.6

27.1

32.6

22.3

30.7

25.8

27.2

اإلنفاق الجاري

16.2

19.4

22.3

23.7

31.5

20.5

26.4

21.5

24.2

األجور والرواتب

10.7

13.5

16.3

17.6

24.2

15.8

20.3

16.1

18.5

السلع والخدمات

1.3

1.4

1.6

1.8

2.0

1.3

1.7

1.9

1.7

مدفوعات الفوائد

0.8

0.9

0.6

0.6

0.4

0.3

0.4

0.3

0.3

اإلعانات والتحويالت

3.5

3.7

3.8

3.8

4.9

3.2

4.1

3.2

3.7

اإلنفاق التنموي

8.7

6.9

4.3

3.3

1.0

1.8

4.4

4.4

3.0

رصيد الموازنة

2.2-

8.9-

16.2-

19.8-

24.5-

17.1-

24.0-

-20.5

21.0-

رصيد الموازنة مع الدعم من
خارج الموازنة

2.2-

12.1-

27.7-

35.7-

50.0-

33.7-

45.3-

-37.4

40.5-
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وقد ازداد الدين العام املحلي �إذا ما ق�سناه كن�سبة
مئوية من الناجت املحلي الإجمايل من  %60يف الربع
الأول من العام � 2014إىل  %65يف الربع الثاين ،و%70
�سجل
يف الربع الثالث ،و %76من الربع الرابع .كما ّ
الدين العام اخلارجي ارتفاع ًا �ضخم ًا من  %39يف
� 2013إىل  %47يف الربع الأول من العام � 2014إىل
 %53يف الربع الثاين ،و %60يف الربع الثالث ،و%71
من الربع الرابع ،وت�شكل الت�سهيالت االئتمانية من
�إيران جزء ًا كبري ًا من الدين اخلارجي.
ا�ستمر التدهور يف حوكمة الإدارة املالية خالل العام
� ،2014إذ �أدى النزاع �إىل زيادة يف غياب ال�شفافية
و�ضعف الكفاءة والتفاوت و�ضعف الرقابة وامل�ساءلة،
الأمر الذي ترك �أثر ًا �سلبي ًا على حياة النا�س ج ّراء
الأزمة وفاقم من خ�سائرهم .واجلدير بالذكر �أن النزاع
احلد الأدنى من م�ستويات
حرم الغالبية العظمى من
ّ
قدم الدعم واحلوافز �إىل الكثري من
املعي�شة ،يف حني ّ
الن�شاطات املرتبطة بالنزاع.

هشاشة في أسعار الصرف

يف عام  ،2014ا�ستمر م�صرف �سورية املركزي بتدخّ له

املبا�شر وغري املبا�شر يف �سوق القطع الأجنبي بهدف
التخفيف من ال�ضغط املتزايد على اللرية ال�سورية.
عدة م ّرات �إىل بيع كمية من
فقد جل أ� امل�صرف ّ
احتياطياته بالدوالر الأمريكي خالل العام � 2014إىل
�شركات ال�صرافة املرخّ �صة من �أجل احل�ؤول دون
ا�ستمرار التدهور يف قيمة اللرية ال�سورية .بيد �أن هذه
التدخّ الت مل يكن لها �إال �أثر حمدود يف منع امل�ضاربة
ب�سعر ال�صرف �أو يف احلد من ن�شاطات ال�سوق
ال�سوداء .ومع ا�ستمرار النزاع امل�سلّح ،ف�إن االقت�صاد
�سي�ستمر على الأرجح يف املعاناة من عدم اال�ستقرار يف
�سوق القطع الأجنبي.
املعدل الو�سطي
ويف �شهر �آذار من عام  ،2014انخف�ض ّ
ال�شهري ل�سعر �صرف اللرية ال�سورية مقابل الدوالر
الأمريكي يف ال�سوق غري الر�سمية بن�سبة  %7,7مقارنة
امل�سجل يف كانون الأول ،2013
باملعدل الو�سطي ال�شهري
ّ
ّ
وبن�سبة  %2,6يف ال�سوق الر�سمية .وخالل الربع الأول من
التح�سن الن�سبي
العام  ،2014كانت ال�سوق م�ستق ّرة ب�سبب
ّ
يف الأو�ضاع الأمنية والع�سكرية ،ومعاودة ن�شاط ال�شركات،
والتدخالت احلكومية املبا�شرة وغري املبا�شرة يف ال�سوق.
وخالل الربع الثاين ،ظلت هذه الأو�ضاع متار�س دورها يف

الشكل رقم  :7الدين اإلجمالي بحسب مك ّونيه المحلي والخارجي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي
اإلجمالي) - 2010 ،الربع الرابع من العام 2014
اجمالي الدين العام
الدين الداخلي
الدين الخارجي

الربع األول 2014
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احليلولة دون ح�صول تدهور كبري يف قيمة اللرية ال�سورية،
على الرغم من ا�ستمرار الرتاجع ال�ضعيف ن�سبي ًا يف �سعر
املعدل الو�سطي
ال�صرف .يف حزيران  ،2014انخف�ض ّ
ال�شهري ل�سعر �صرف اللرية مقابل الدوالر الأمريكي،
امل�سجل يف �آذار ،بن�سبة  %7,1يف ال�سوق
مقارنة بامل�ستوى
ّ
غري الر�سمية وبن�سبة  %3,3يف ال�سوق الر�سمية.
�شهد الربع الثالث من عام  ،2014وحتديد ًا �شهر �أيلول،
عدة،
انخفا�ض ًا حا ّد ًا يف قيمة اللرية ال�سورية نتيجة لعوامل ّ
من �ضمنها ال�ضربات اجلوية التي �شنّها التحالف الدويل
على �أهداف داخل �سورية ،والزيادة يف �أ�سعار ال�سلع
املعدل
الأ�سا�سية مثل اخلبز ،وال�س ّكر ،والرز .وو�صل
ّ
الو�سطي ال�شهري ل�سعر ال�صرف يف ال�سوق غري الر�سمية
�إىل  185,79لرية �سورية لكل دوالر �أمريكي بعد �أن بلغ
 168,50لرية �سورية يف حزيران .كما تراجع �سعر ال�صرف
املعدل الو�سطي
تغي ّ
الر�سمي خالل ذلك الوقت بحيث ّ
ال�شهري ل�سعر �صرف اللرية ال�سورية مقابل الدوالر
الأمريكي من  150,13لرية �سورية يف حزيران �إىل 158,29
لرية �سورية يف �أيلول .ومن املتو ّقع �أن يكون الرتاجع يف قيمة
العملة قد ا�ستمر خالل الربع الرابع ج ّراء التزايد يف �أ�سعار
املعدل الو�سطي ال�شهري
الطاقة .وت�شري الإ�سقاطات �إىل �أن ّ
ل�سعر ال�صرف يف ال�سوق غري الر�سمية بلغ  191لرية �سورية
لكل دوالر �أمريكي يف ت�شرين الأول ،و 196لرية �سورية يف
ت�شرين الثاين ،و 202لرية �سورية يف كانون الأول .وبالتوازي
املعدل الو�سطي ال�شهري
مع ذلك ،ت�شري الإ�سقاطات �إىل �أن ّ
ل�سعر ال�صرف يف ال�سوق الر�سمية قد ارتفع من  164لرية

�سورية لكل دوالر �أمريكي يف ت�شرين الأول� ،إىل  173لرية
�سورية يف كانون الأول (ال�شكل (� ،8أ)) .ومن الناحية
النظرية ،ف�إن هذا الرتاجع يف قيمة العملة ال�سورية يجب �أن
ي�سهم يف زيادة تناف�سية ال�صادرات ،وال �سيما �صادرات
ال�سلع غري النفطية .بيد �أن هذا الرتاجع ترافق بزيادة يف
�سعر ال�صرف احلقيقي منذ �أوا�سط العام  2014ج ّراء
الزيادة يف الأ�سعار املحلية (ال�شكل ( ،8ب)).
وخالل عام  ،2014ازدادت الفجوة ما بني �سعري
ال�صرف الر�سمي وغري الر�سمي ،مع و�صول الرتاجع يف
�سعر ال�صرف الر�سمي �إىل ما ن�سبته  %22,4مقارنة
بالرتاجع يف �سعر ال�صرف غري الر�سمي الذي بلغ .%38,2
تو�س َع هذه الفجوة ن�شاط ال�سوق ال�سوداء من
ومن املتو ّقع �أن ّ
خالل خلق احلوافز للتعامل بالقطع الأجنبي يف ال�سوق غري
املرجح �أن ت�ستمر حالة عدم اال�ستقرار يف
الر�سمية .ومن ّ
�أ�سواق القطع الأجنبي ما دام النزاع امل�س ّلح م�ستمر ًا.

كلفة المعيشة :ارتفاع بعد حالة من
شبه االستقرار

بنا ًء على بيانات املكتب املركزي للإح�صاء حتى �أيار
 ،2014و�إ�سقاطات املركز ال�سوري لبحوث
قدر
ال�سيا�سات للأ�شهر ال�سبعة املتبقية من العامُ ،ي ّ
�سجل تراجع ًا بن�سبة
ب�أن م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك قد ّ
 ،%4,3يف الربع الأول من العام  ،2014بينما ارتفع
بن�سبة  %5يف الربع الثاين ،بعد �أن قفزت �أ�سعار
البنزين بن�سبة  .%20وت�شري الإ�سقاطات �إىل �أن

الشكل رقم ( :8أ) سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي من كانون الثاني  2013حتى كانون األول 2014
بالليرة السورية لكل دوالر أميركي

سعر الصرف غير الرسمي
سعر الصرف الرسمي
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الشكل رقم ( :8ب) سعر الصرف االسمي والحقيقي من آذار  2011وحتى كانون األول  2014بالليرة
السورية لكل دوالر أميركي
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هذا االجتاه قد ا�ستمر مع زيادة م�ؤ�شر �أ�سعار تبخّر العمل ال ُمنتج
امل�ستهلك بن�سبة  %10,3يف الربع الثالث ،وبن�سبة
 %22يف الربع الرابع (ال�شكل  .)9وجنمت هذه
الزيادة خالل الن�صف الثاين من العام  2014عن
جمموعة من العوامل ،منها الزيادات يف �أ�سعار
ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية كاخلبز ،والرز ،وال�سكر،
واالرتفاع الكبري يف �أ�سعار الطاقة يف الربع الأخري
من العام� ،إ�ضافة �إىل ندرة ال�سلع الأ�سا�سية ،مثل
الغاز املنزيل ،ب�سبب الأو�ضاع الأمنية .وعالوة على
ما �سبق ،ف�إن �أ�سعار هذه ال�سلع ذاتها تختلف اختالف ًا
جذري ًا بني املناطق� ،إذ �أن الأ�سعار يف مناطق النزاع
تكون عادة �أعلى من املناطق الأخرى ب�سبب ندرة
ال�سلع الأ�سا�سية.

وقد �أ ّدى قرار احلكومة برفع �أ�سعار العديد من
ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية �إىل قفزة كبرية يف م�ؤ�شر
�أ�سعار امل�ستهلك خالل الن�صف الثاين من العام
 ،2014وميكن لهذا القرار �أن ي�ؤدي �إىل زيادة
الإيرادات احلكومية� ،إال �أنه على الأرجح �سيرتك
تبعات �سلبية على معي�شة الأ�سر ،وحتديد ًا الأفقر
بينها ،ف�إن ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية والطاقة
�سي�شكّل �ضغط ًا كبري ًا على دخولها .وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن ال�شبكات والأفراد ،الذين يحاولون اال�ستفادة
من الأو�ضاع لزيادة �أرباحهم ومكا�سبهم ال�شخ�صية،
يحتكرون �أ�سواق العديد من ال�سلع.

ما زالت الأزمة ت�سهم يف تعميق الت�ش ّوه احلا�صل يف �سوق
العمل ،من خالل حتويل القدرات الكامنة املُنتِجة،
الهدامة
وال�سيما بني �صفوف ال�شباب� ،إىل الن�شاطات ّ
معدل الت�شغيل من %36,1
واملتّ�صلة بالعنف .فقد تراجع ّ
يف � 2011إىل  %21,9يف  ،2013وت�شري الإ�سقاطات �إىل
�سجل
�أنه تراجع �إىل  %19,6يف نهاية عام  .2014كما ّ
معدل البطالة ارتفاع ًا كبري ًا من  %14,9يف � 2011إىل
ّ
 %53يف  ،2013لي�شهد زيادة �إ�ضافية يف كل ربع من
�أرباع العام � ،2014إذ ارتفع �إىل  %53يف الربع الأول من
العام  ،2014و %54,7يف الربع الثاين ،و %56,1يف
الربع الثالث ،و  %57,7يف الربع الرابع .وباملقارنة بني
تبي النتائج �أن
ال�سيناريو اال�ستمراري و�سيناريو الأزمةّ ،
�سوق العمل قد خ�سر  2,96مليون فر�صة عمل مع نهاية
العام ( .2014اجلدول .)4
يف عام  ،2014ا�ستقر التوظيف يف القطاع العام
ح�صته من
دون �أن ي�شهد تغيريات كبرية ،وازدادت ّ
مما ي�شري �إىل �أن غالبية امل�شتغلني
الت�شغيل �إىل ّ ،%55
يف �سوق العمل الر�سمية (القطاع املنظم) يعملون يف
القطاع احلكومي.
معدل الإعالة لعام  2010والبالغ .
با�ستخدام ّ
�شخ�ص ًا لكل م�شتغل ،ف�إن فقدان  2,96مليون فر�صة
عمل بحلول نهاية  ،2014يرتك �أثر ًا فادح ًا ومبا�شر ًا
4 13

"ازداد معدل
البطالة من %53
في عام  2013إلى
 %57,7في نهاية
عام 2014
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الشكل رقم  :9مؤشر أسعار المستهلك في سورية (كانون الثاني  2013إلى كانون األول )2014
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امل�صدر :املكتب املركزي للإح�صاء وح�سابات امل�ؤلفني للفرتة ما بني حزيران ودي�سمرب

2014

الجدول رقم  :4أثر األزمة على سوق العمل (باآلالف)

سيناريو األزمة (التقديرات)

السيناريو االستمراري (اإلسقاطات)

حالة التشغيل

مشتغل

عاطل عن العمل

خارج قوة العمل

العدد اإلجمالي
للسكان الناشطين

مع ّدل البطالة

2011

5,214

600

7,594

13,409

%10.3

2012

5,379

645

7,857

13,881

%10.7

2013

5,538

702

8,137

14,376

%11.2

الربع األول 2014

5,579

715

8,209

14,503

%11.4

الربع الثاني 2014

5,620

730

8,281

14,631

%11.5

الربع الثالث 2014

5,653

752

8,354

14,760

%11.7

الربع الرابع 2014

5,693

769

8,427

14,889

%11.9

2011

4,949

865

7,594

13,409

%14.9

2012

3,890

2,129

7,862

13,881

%35.4

2013

3,141

3,098

8,137

14,376

%49.7

الربع األول 2014

2,960

3,334

8,209

14,503

%53.0

الربع الثاني 2014

2,873

3,476

8,281

14,631

%54.7

الربع الثالث 2014

2,810

3,596

8,354

14,760

%56.1

الربع الرابع 2014

2,730

3,732

8,427

14,889

%57.7

امل�صدر :تقديرات املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات ا�ستناد ًا �إىل م�سوح قوة العمل (  ،)2011 – 2006املكتب املركزي للإح�صاء
www.scpr-syria.org
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على معي�شة  12,24مليون �إن�سان فقدوا م�صدر دخلهم
ممن
الرئي�سي� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الغالبية العظمى ّ
تبقوا يف �سوق العمل عانوا من تراجع حاد يف الأجور
احلقيقية ج ّراء تزايد الأ�سعار ،وال�سيما خالل الربع
الأخري من العام .2014
�إن هذا الرتاجع احلاد يف فر�ص العمل املتاحة �ضمن
�سوق العمل الر�سمية �أ�سفر عن زيادة يف م�ستوى
الن�شاطات االقت�صادية غري الر�سمية ،ومن �ضمن ذلك
ور�ش العمل ال�صناعية ال�صغرية ،و�صغار �أ�صحاب
الأعمال الذين ين�شطون يف �أ�سواق ال�شوارع ،وقد �أعاد
ذلك �شريحة وا�سعة من القوى العاملة ال�سورية �إىل
الن�شاطات كثيفة العمالة غري املاهرة ،الأمر الذي من
�ش�أنه تبديد ر�أ�س املال الب�شري املرتاكم �سابق ًا .ومع
ازدهار اقت�صاديات العنف ،ف�إن ن�سبة كبرية من ال�شباب
ال�سوري باتت منخرطة يف الن�شاطات املرتبطة بالنزاع
والأعمال غري القانونية ،التي تهيمن عليها وتنظمها
�شبكات حملية ودولية� .إن التغلّب على هذه الن�شاطات
حتدي ًا كبري ًا يتطلّب خلق �شروط
و�آثارها الكارثية ي�شكّل ّ
اجتماعية واقت�صادية وم�ؤ�س�سية جديدة متنع النا�س من
االنخراط يف اقت�صاديات العنف وتعيد �إ�شراك ال�شباب
وغريهم يف الن�شاطات االقت�صادية امل�شروعة.

اقتصاد مغترب عن الناس

يتطلّب نزاع بهذا احلجم واالت�ساع �إعادة النظر يف
املفاهيم والأطر ال�سائدة التي يلج�أ الباحثون �إليها عادة
لتحليل ال�سياقات االجتماعية االقت�صادية .غري �أن تقومي
�آثار الأزمة يف هذا التقرير لي�س جم ّرد عملية تقنية بحتة
تهدف �إىل ح�ساب اخل�سائر يف الناجت املحلي الإجمايل،
واال�ستثمار ،وفر�ص العمل ،والأ�سعار ،والدين ،والعجز
املايل ،و�إمنا هو �أي�ض ًا حماولة لت�شخي�ص التدهور
احلا�صل يف التنمية مبفهومها الوا�سع الذي ي�أخذ بعني
االعتبار ديناميكيات العالقات االجتماعية واالقت�صادية،
والوظائف والأ�شكال اجلديدة للم�ؤ�س�سات ،ونفوذ
اجلهات الفاعلة ،والأهم من هذا كله الأمن الإن�ساين
للمواطنني ،الذي فُقد على نطاق وا�سع ،حايل وم�ستقبلي.
يقدر التقرير �أن اخل�سائر يف الناجت املحلي الإجمايل
ّ

يف عام  2014ت�شكّل  %38من الناجت املحلي الإجمايل
للعام  ،2010يف حني �أن ر�أ�س املال املادي ،وهو امل�صدر
الأ�سا�سي للنمو ،و�صل �إىل  %44من امل�ستوى الذي
�سجله عام  ،2010كما �أن عدد امل�شتغلني بلغ  %54من
ّ
عددهم يف � .2010إ�ضافة �إىل ذلك ،قارن التقرير بني
العديد من امل�ؤ�شرات التقليدية وامل�ستويات التي كانت
ميكن �أن ت�صل �إليها يف عام  2014لو مل تندلع الأزمة.
وميكن تو�ضيح العديد من الأمثلة الأخرى على هذه
امل�ؤ�شرات �ضمن �سياق الإطار التقليدي للعر�ض والطلب.
ولكن ،هل بو�سعنا ،يف ظل الأزمة� ،أن نعترب الإنتاج
املتبقّي قيمة م�ضافة� ،أو نعترب اال�ستثمار م�صدر ًا للنمو،
�أو ال�صادرات م�ؤ�شر ًا للتناف�سية؟
ميكن القول ب�أن جزء ًا كبري ًا من املوارد املتبقية
لالقت�صاد ال�سوري تُ�ستعمل لت�أجيج النزاع� ،سواء ب�شكل
مبا�شر من خالل الإنفاق الع�سكري� ،أو غري مبا�شر من
خالل جلوء قوى الت�سلّط �إىل �إعادة تخ�صي�ص املوارد
االقت�صادية لتكون مبثابة حوافز �إيجابية «مل�ؤيديها» �أو
حوافز �سلبية «لأعدائها» .و�إذا ما �أُخذ بعني االعتبار
التعريف املعياري (القيا�سي) للتنمية االقت�صادية،
بو�صفها «حت�سن ًا يف م�ستويات املعي�شة وتقدير الذات،
وازدياد ًا يف االحتياجات ،والتحرر من اال�ضطهاد �إ�ضافة
التو�صل
�إىل تو�سيعها للخيارات»( ،تودارو ،)2011 ،ميكن
ّ
�إىل خال�صة مفادها �أن ا�ستخدام املوارد والعالقات
االقت�صادية يف �إطار اقت�صاديات العنف َينتج عنه قيمة
هدامة وت�ؤثر �سلب ًا وب�شكل كبري على
م�ضافة �سلبية تعترب ّ
م�ستويات املعي�شة .لكن هذا النوع من العالقات
وامل�ؤ�س�سات ال ين�سجم مع �أ�سا�س النمو االقت�صادي
الطبيعي الذي يتم من خالل اال�ستفادة من ر�أ�س املال
املادي ،ور�أ�س املال الب�شري ،وامل�ؤ�س�سات القائمة على
�أ�سا�س قوانني التجارة والتعاقد املحمية ب�سيادة القانون.
ويف �سياق النزاع امل�سلّح ،بات جزء كبري من ال�سوق مالذ ًا
للمحتكرين واملبتزين وامل�ستغلني واالنتهازيني ،حيث
تزدهر جتارة ال�سالح و�أعمال النهب وال�سلب واخلطف
ِّ
واالتار بالب�شر والتهريب وامل�شاريع اال�ستغاللية التي
تزيد من ثروة جمموعات وطبقات وفئات جديدة ،تقوم
من الناحية التنموية والأخالقية بتدمري القيم الإن�سانية
والن�سيج االجتماعي ور�أ�س املال االقت�صادي للبالد.

تقويم آثار األزمة في هذا التقرير ليس مجرّد عملية تقنية ،وإنما هو أيض ًا
محاولة لتشخيص التدهور الحاصل في التنمية بمفهومها الواسع
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ث ّمة حاجة لوضع إطار
بديل يقوم على
استعمال مقاربة
نقدية معرفية
تستند إلى فهم
عميق ألسباب
وتبعات النزاع
المسلّح في سورية

هذا النوع من اجلهات الفاعلة اجلديدة املتمحورة
حول ال�شبكات املرتبطة بالنزاعُ ،يعترب تابع ًا لقوى
الت�سلّط �ضمن م�سعاها الرامي �إىل بناء «م�ؤ�س�سات �أمر
واقع» جديدة تكون مبثابة النقي�ض للن�شاط االقت�صادي
لكن املفارقة يف
الطبيعي واحلق يف احلياة الكرميةّ .
ً
الأمر تكمن يف �أن قوى الت�سلّط وحلفاءها غالبا ما
يقدمون للنا�س بع�ض اخلدمات  ،وغالب ًا ما يفر�ضون
ّ
النظام واال�ستقرار وي�سعون �إىل �إعادة �إعمار ما �أ�سهموا
يف تدمريه ،الأمر الذي يعمق من اغرتاب املواطنني
وا�ستالبهم وتغريب املجتمع.
الأزمة ال�سورية �أزمة دولية� ،إذ ال ميكن لالقت�صاد
واملجتمع وامل�ؤ�س�سات يف �سورية �أن يتكبدوا خ�سائر تُعادل
نحو �أربعة �أ�ضعاف قيمة الناجت املحلي الإجمايل ال�سوري
قبل الأزمة ،وعجز ًا �سنوي ًا يف املوازنة ي�صل �إىل ،%50
عام ًا يبلغ  %147من الناجت املحلي الإجمايل،
ودين ًا ّ
وفقدان  %60تقريب ًا من فر�ص العمل ،ونفقات ع�سكرية
هائلة ،لوال تدخّ ل هائل من القوى اخلارجية التي ت� ّؤجج
العنف وت�س ّعره.
يحاول التقرير اقرتاح مفاهيم تنموية بديلة ميكن
�أن تُ�ساعد يف �صياغة خيارات خمتلفة يف جمال
ال�سيا�سات ،تهدف �إىل جت�سيد م�صالح املواطنني
واملجتمع يف امل�ساواة ،واال�ستدامة ،والرفاهية� .إذ ث ّمة
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حاجة لو�ضع �إطار بديل يقوم على ا�ستعمال مقاربة
نقدية معرفية ت�ستند �إىل فهم عميق لأ�سباب وتبعات
النزاع امل�سلّح يف �سورية ،ميكن �أن تط ّور �إطار ًا جديد ًا
لل�سيا�سات يركّز على اخليارات التنموية التي ت�أخذ بعني
االعتبار احتياجات جميع ال�سكّان وم�صاحلهم.
لن ت�شهد م�أ�ساة �سورية ،مبا يف ذلك خرابها
االقت�صادي� ،إال تنامي ًا وت�صاعد ًا فيما لو وجد
االنتهازيون و�أمراء احلرب املرتبطون بقوى الت�سلّط
الداخلية واخلارجية م�ساحة يتح ّركون فيها ،وال�سيما
�إذا ُم ِّكنوا من الهيمنة على الأ�سواق كي يرت ّبحوا على
ح�ساب من ُه ِّم َ�ش و ُدفِ َع �إىل االغرتاب �أثناء النزاع .وكما
هو احلال يف الأو�ضاع امل�شابهة الأخرى ،ف�إن العديد من
اجلهات الفاعلة والنافذة �سرتى يف الكارثة ال�سورية
فر�صة �سانحة لتعزيز �سيطرتها و�سلطتها على النا�س
من خالل ا�ستغالل حاجتهم �إىل امل�ساعدات الإن�سانية
و�إعادة الإعمار بغية زيادة هيمنتها على االقت�صاد.
حتدي ًا للجهات ال�سيا�سية والتنموية
وميثّل ذلك
ّ
والإن�سانية التي تريد �أن ت�ضمن ب�أال ت�ستفيد امل�ؤ�س�سات،
التي ا�ستغلّت النزاع واقت�صاديات العنف ،م�ستقب ً
ال،
ويكون ذلك من خالل �ضمان ظهور م�ؤ�س�سات ت�ضمينية
وم�ساءلة ت�ضع ال�شعب ال�سوري وتلبية احتياجاته ن�صب
�أعينها ويف �صميم عملية التنمية امل�ستقبلية.

www.scpr-syria.org
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اآلثــار
االجتماعية
لـألزمـة
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التشتّت القسري

ُ
ا�ضط َر ماليني ال�سوريني بفعل انعدام الأمن على نطاق
ً
املدمر ،وحتديدا يف مناطق
وا�سع واالنكما�ش االقت�صادي ّ
النزاع� ،إىل مغادرة منازلهم واال�ستقرار يف �أماكن جديدة
�سواء ،يف داخل البالد �أو يف خارجها .وقد زادت حالة
النزوح الوا�سعة هذه من معاناة ال�س ّكان الذين كانوا
حتديات ج ّمة يف تلبية احتياجاتهم
يواجهون �أ�ص ًال ّ
الأ�سا�سية .وقد كان الو�ضع �أق�سى على من خ�سروا �أفراد ًا
من عائالتهم ،وممتلكاتهم ،و�أ�شغالهم .ويف �صورة تعك�س
حجم امل�أ�ساة رهن البع�ض حياتهم وكل ما ميلكون وا�ضعني
إ� ّياها يف �أيدي امله ّربني غري ال�شرعيني على �أمل الو�صول
�إىل �شواطئ «الأمان» يف �أوروبا ،مدفوعني بالي�أ�س ال�شديد.
ويف وقت مت ّكن فيه ع�شرات الآالف من الو�صول �إىل �أوروبا
حد �سواء ،غرق الآالف
بطرق م�شروعة وغري م�شروعة على ّ
يف البحر الأبي�ض املتو�سط �أو تع ّر�ضوا للإ�ساءة وال�سرقة
على �أيدي جتّار الب�شر والع�صابات الإجرامية.
لقد ترك هذا الت�شتّت الق�سري الذي تع ّر�ض له ال�شعب
ال�سوري خالل الأزمة عواقب اجتماعية واقت�صادية كبرية
على ال�س ّكان النازحني و�أوجد توتّرات اقت�صادية و�سيا�سية
واجتماعية يف املجتمعات املُ�ضيفة لهم .وقد �شمل هذا الأثر
التغيات التي طر�أت على �أ�سواق العمل ،وعمليات الإنتاج،
ّ
و�أمناط اال�ستهالك ،والعالقات االجتماعية ،والبنى
امل�ؤ�س�سية الر�سمية وغري الر�سمية لالقت�صاد .كما �أن هذه
التغيات �ألقت عموم ًا ب�أعباء اقت�صادية هائلة على كاهل
ّ
الدول املُ�ضيفة لالجئني واملجتمعات املحلية فيها.
وعالوة على ما �سبق ،ف�إن القوى التي انبثقت ج ّراء
النزاع امل�س ّلح والأزمة االقت�صادية ما زالت تت�س ّبب يف
ا�ستمرار التح ّول الدميوغرايف يف �سورية املتم ّثل يف �إعادة
توزّع ال�س ّكان وحت ّركهم يف داخل البالد وخارجها .كما
�أ�سهم تزايد �أعداد املهاجرين والالجئني ،وت�صاعد �أعداد
من قتلوا نتيجة النزاع يف تناق�ص �أعداد ال�سوريني املقيمني
يف البالد .ففي الوقت الذي بلغ فيه عدد �س ّكان �سورية
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 20,87مليون ن�سمة عام  ،2010ت�شري التقديرات �إىل �أن
عددهم قد و�صل �إىل  18,05مليون ن�سمة يف �أوا�سط العام
 ،2014بينما ت�شري الإ�سقاطات �إىل �أن هذا الرقم قد
انخف�ض �إىل  17,67مليون ن�سمة مع نهاية  .2014وبالتايل،
ظل من ّو ال�س ّكان املقيمني يف �سورية �سالب ًا يف � ،2014إذ
تق ّل�ص بن�سبة  %5,8يف الربع الأول من العام ،2014
وبن�سبة  %5,7يف الربع الثاين من العام  ،2014وبن�سبة
 %4,3يف الربع الثالث من العام  ،2014وبن�سبة  %4,4يف
الربع الرابع من العام  2014مقارنة بالأرباع املقابلة لها من
معدل
العام  .2013وبافرتا�ض �أن الأزمة مل حت�صل ف�إن ّ
النمو ال�س ّكاين يف �سورية كان لي�ستمر عند � %2,45سنوي ًا،
لي�صل عدد ال�سكان يف نهاية � 2014إىل  22,99مليون
ن�سمة ،وبالتايل ف�إن عدد �سكان �سورية املقيمني فيها خالل
الأزمة قد انخف�ض  %24مقارنة مع ما كان ميكن �أن يكون
عليه هذا العدد لوال حدوث الأزمة .وعموم ًا ،يعود هذا
االنخفا�ض ب�شكل رئي�سي �إىل االرتفاع الهائل يف �أعداد
الالجئني واملهاجرين ال�سوريني الذين ف ّروا ب�سبب العنف
والظروف االقت�صادية.
ومع نهاية الربع الأول من  ،2014و�صل العدد الإجمايل
للالجئني ال�سوريني يف الدول املجاورة �إىل  2,58مليون
امل�سجلون ،و�أولئك الذين
�شخ�ص ،ومن �ضمنهم الالجئون
ّ
ينتظرون ت�سجيل �أ�سمائهم؛ فقد ازداد عدد الالجئني بواقع
� 269000شخ�ص خالل الربع الثاين من  ،2014وبواقع
� 161000شخ�ص خالل الربع الثالث من ( 2014املفو�ضية
ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني .)2014 ،وقد
ح�صلت زيادة ملحوظة يف �أعداد الالجئني ال�سوريني خالل
حدة العمليات
الربع الرابع من العام  2014ج ّراء ا�شتداد ّ
الع�سكرية يف املناطق ال�شرقية وال�شمالية من البالد .وعليه،
ت�شري الإ�سقاطات �إىل �أن عدد الالجئني قد ازداد بواقع
� 326000شخ�ص خالل الربع الرابع من العام ، 2014
لي�صل العدد الإجمايل لالجئني �إىل  3,33مليون �إن�سان.
5

ومع نهاية  ،2014ح ّلت تركيا مكان لبنان لت�صبح البلد

إن القوى التي
انبثقت جرّاء النزاع
المسلّح واألزمة
االقتصادية ما
زالت تتس ّبب في
تحوالت ديمغرافية
قسرية

.5يستند هذا الرقم إلى األرقام
المح ّدثة من المفوضية
السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين حتى
العاشر من كانون األول
وتقديرات المؤلفين حتى
نهاية .2014
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 .6هذه البيانات تعود إلى األول
من كانون األول .2014
.7ق ّدر المؤلفون عدد
المهاجرين غير الالجئين
استناد ًا إلى االفتراضات
التالية :أوالً ،خسارة الوظائف
في األعوام  ،2011و،2012
و ،2013و 2014كان
لها التركيبة ذاتها لحالة
التشغيل في 2010؛ وثانياً،
العشرية األعلى من حيث
إنفاق الع ّمال الذين خسروا
وظائفهم ( )13.98%كانوا
قد هاجروا؛ وثالثاً ،افتراض
مع ّدل إعالة يبلغ  4إلى ،1
أي  4أشخاص لكل وظيفة
واحدة.
.8يستند هذا التقدير إلى
األرقام الصادرة عن األمم
المتّحدة حتى أواسط
العام  ،2014أ ّما أعداد
النازحين داخلي ًا للربعين
الثالث والرابع فتستند إلى
تقديرات المؤلفين؛ علم ًا
بأن األمم المتّحدة ق ّدرت
عدد النازحين داخلي ًا حتى
كانون األول  2014بقرابة
 7.6مليون إنسان.
 .9لم يأخذ دليل التنمية البشرية
لسورية في تقارير التنمية
البشرية خالل فترة األزمة
بعين االعتبار تأثير هذه
األزمة على الجوانب التنموية.
وبالتالي فإن دليل التنمية
البشرية لسورية خالل فترة
األزمة يستند في هذا التقرير
إلى اإلسقاطات.
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امل�ضيف الرئي�سي لالجئني ال�سوريني مع بلوغ ن�سبة من جل أ�
التغي يف املراكز
منهم �إىل تركيا  .%35,1ويعود هذا
ّ
ب�صورة رئي�سية �إىل احتدام النزاع امل�س ّلح يف املناطق
ال�شمالية من �سورية ،والذي اتّ�سم بقدر كبري من العنف
حتديد ًا خالل الربع الأخري من  2014مع ت�صعيد «تنظيم
الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام» املعروف با�سم
«داع�ش» لهجماته خالل الربع الرابع .وقد كان القرب
اجلغرايف لرتكيا هو ال�سبب الأ�سا�سي الذي دفع ه�ؤالء
الالجئني املُجربين على الفرار �إىل اختيارها ُوجه ًة لهم.
وبعد تركياّ ،
حل مبا�شرة لبنان الذي ما زال ي�ست�ضيف
�أعداد ًا كبري ًة من الالجئني ال�سوريني ،ت�صل ن�سبتهم �إىل
 %34,5من جممل الالجئني ال�سوريني ،علم ًا ب�أنه ي�ست�ضيف
يف الوقت ذاته ما يزيد على  500000الجئ فل�سطيني
دائم يقيمون يف  12خم ّيم ًا لالجئني .وقد ق ّررت احلكومة
اللبنانية يف �شهر ت�شرين الأول  2014حظر تدفّق الالجئني
ال�سوريني ،با�ستثناء احلاالت التي حتمل موافقة من وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعيةّ � .أما الأردن ،في�ست�ضيف  %18,7من
الالجئني ال�سوريني ،يف حني جل�أ �إىل العراق  %6,9من
جمموع الالجئني (املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني. )2014 ،
6

�أ�سهم التنامي يف �أعداد املهاجرين من غري الالجئني،
وال �سيما �أفراد الطبقة الو�سطى من املتخ�ص�صني املهنيني،
والذين غادروا البالد للعمل يف دول �أخرى واال�ستقرار
فيها� ،أ�سهم يف تراجع �س ّكان �سورية .وقد غادر معظم
مما أ� ّدى �إىل
ه�ؤالء املهاجرين يف مرحلة مب ّكرة من النزاعّ ،
تراجع كبري يف وترية هجرتهم يف  2014مبا �أن غالبية
الأ�شخا�ص القادرين على ال�سفر والراغبني فيه كانوا قد
تركوا البالد .ومع نهاية  ،2014يقدر العدد الإجمايل
للأ�شخا�ص الذين هاجروا من �سورية بحوايل  1,55مليون
�إن�سان � ،إذ غادر � 163000شخ�ص خالل العام ،2014
مقابل � 525000شخ�ص يف  .2013لطاملا كانت الهجرة
من �سورية ظاهرة �شائعة حتى قبل اندالع النزاع ومدفوعة
�سجلت خالل فرتة
ب�أ�سباب اقت�صادية .ولكن الهجرة ّ
الأزمة زيادة هائلة ،وحتديد ًا بني �صفوف ذوي الدخل
املرتفع و�أ�صحاب املهن التخ�ص�صية الذين غادروا البالد
هرب ًا من الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية الآخذة
بالتدهور ،وانعدام الأمن ،والعنف ،ولفقدان الأمل يف
ال�ستقبل مع ا�ستمرار النزاع ،وتعترب خ�سارة ه�ؤالء النا�س
نزيف ًا كبري ًا للكفاءات.
7

ويف نهاية العام ُ ،2014ق ِّد َر عدد النازحني داخلي ًا يف
�سورية بقرابة  6,8مليون �إن�سان  ،ليكون بذلك قد ارتفع
�سجل يف نهاية .2013
من  5,99مليون �إن�سان وهو الرقم املُ َّ
وكانت غالبية النازحني داخلي ًا قد هربت من مناطق النزاع
التي تع ّر�ضت لتخريب كبري .وقد ترك الكثري من ه�ؤالء
8

�أثناء فرارهم كل ما متلكه �أ�سرهم من موارد و�أ�صول
وراءهم .كما �أن معظمهم يحتاجون �إىل ال�سلع واخلدمات
وامل�ساعدات الأ�سا�سية .لكن احلكومة مل تتم ّكن من توفري
امل�أوى والدعم �إال لأقل من  %5من النازحني ،يف الوقت
الذي تعي�ش فيه غالبيتهم يف املجتمعات املُ�ضيفة يف �أرجاء
البالد .وقد فاقم ا�ستمرار الأزمة من تعقيد العالقات
القائمة بني النازحني واملجتمعات املُ�ضيفة لهم �ضمن
�سورية .ورغم �أن غالبية هذه املجتمعات املُ�ضيفة قد وفّرت
دعم ًا معنوي ًا وما ّدي ًا هائ ًال للنازحني داخلي ًا� ،إال �أن هذه
املجتمعات ذاتها كانت تعاين من امل�صاعب االقت�صادية،
وتراجع دخلها ،وانعدم الأمن ،ناهيك عن تزايد م�شاعر
اخلوف والعداء يف مناخ من اال�ستقطاب.
ومع نهاية العام  ،2014كان �أكرث من ن�صف ال�س ّكان
( )%52.4قد انتقلوا �أو هربوا �إىل مناطق �أخرى طلب ًا
للأمن والأمان بعيد ًا عن النزاع امل�س ّلح .وكان قرابة %57
من ال�س ّكان الذين غادروا بيوتهم ال يزالون يعي�شون
نازحني داخلي ًا على الأرا�ضي ال�سورية ،يف حني �أن %28
كانوا قد باتوا الجئني يف اخلارج ،و %13كانوا قد هاجروا
�إىل بلدان �أخرى (ال�شكل  .)10هذه التح ّركات
واال�ضطرابات الناجمة عن النزاع امل�س ّلح ق�سمت
العائالت و�ساهمت يف زيادة تفكيك املجتمعات .كما �أن
حجم التمزّ ق الذي �أ�صاب حياة ال�سوريني الذين يعي�شون
داخل البالد وخارجها يرخي بوط�أته الثقيلة على
التو�صل �إىل
معي�شتهم وعلى كرامتهم الإن�سانية .فدون
ّ
ّ
حل دائم للأزمة احلالية يكون مبني ًا على تطلعات النا�س
�إىل الأمن والرفاهية ،ف�إن حياتهم �ستظل حمفوفة
باملخاطر ال بل مهدورة.

الخيارات اإلنسانية المتالشية

يعترب دليل التنمية الب�شرية الذي و�ضعته الأمم املتّحدة
معيار ًا قيا�سي ًا دولي ًا ي�ساعد يف �إجراء مقارنة لقيا�س
تدهور احلالة االقت�صادية واالجتماعية يف �سورية .ومع �أن
هذا الدليل ميكن �أن ُي�ستعمل لقيا�س �أداء التنمية الب�شرية
مع مرور الوقت وبني دول خمتلفة� ،إال �أنه ال يعك�س جميع
جوانب التنمية بو�صفها تو�سيع ًا خليارات الب�شر �أو تراجع ًا
فيها ،وخا�صة التنمية امل�ؤ�س�ساتية والثقافية .ويف هذا
التقرير ،ط ّبقنا منهجية تقوم على مقارنة بني «�سيناريو
الأزمة»� ،أو امل�ؤ�شرات الفعلية خالل الأزمة ،وبني
«ال�سيناريو اال�ستمراري»� ،أو امل�ؤ�شرات التي كانت �ستتحقق
لو مل حتدث الأزمة ،لتقدير قيمة دليل التنمية الب�شرية
من �أجل قيا�س �أثر الأزمة على الو�ضع التنموي العام
للبالد .وقد قام التقرير بتعديل دليل التنمية الب�شرية
ل�سورية حتى عام  2011بناء على التحديث الأخري يف
بيانات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي (برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي. )2014 ،
9
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الشكل رقم  :10تركيبة إجمالي سكّان سورية في السيناريو االستمراري بحسب الفئات المرتبطة
بالنزاع خالل الفترة بين  2011و.2014
الربع الرابع 2014
الربع الثالث 2014
الربع الثاني 2014
الربع األول 2014

الوفيات نتيجة األزمة

المهاجرون

السكان المستقرون

النازحون

الالجئون

امل�صدر :تقديرات املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات

ّ
ال�صحة
يغطي دليل التنمية الب�شرية �أبعاد ًا ثالثة هي:
ّ
والتعليم والدخل .وقد �شهد كل ُبعدٍ منها تدهور ًا كبري ًا
خالل الأزمة .يف نهاية العام  ،2014كان الدليل اخلا�ص
بال�صحة قد تراجع  %36,3مقارنة بعام  .2010ويعود
ّ
هذا الرتاجع �أ�سا�س ًا �إىل االنخفا�ض الهائل يف العمر
املتوقّع عند الوالدة ،الذي ُيحت�سب بنا ًء على ما ميكن
اكت�سابه/خ�سارته من العمر املتوقع عند الوالدة نتيجة
ا�ستخدام الزيادة يف معدالت الوفيات الناجمة عن
العنف ،بالإ�ستناد �إىل منوذج منطقة �شرق البحر الأبي�ض
املتو�سط مرجع ًا ل�سورية (فريغ�سون و�آخرون.)2010 ،
وقد �أظهرت النتائج ت�سجيل تراجع هائل يف تقديرات
العمر املتوقع عند الوالدة يف �سورية من � 75,9سنة يف
� 2010إىل� 55,7سنة يف  ،2014ما يعني تراجع ًا يف العمر
احليوي للإن�سان بنحو  .%27وقد دفع ذلك ترتيب دليل
ال�صحة اخلا�ص ب�سورية ،با�ستعمال نتائج دليل التنمية
ّ
الب�شرية ل�سورية للعام  ،2010من املركز � 67إىل املركز
 177من �أ�صل  195دولة ،لت�صبح �سورية بذلك من بني
ال�صحي لدليل التنمية
�أ�سو�أ دول يف العامل لناحية البعد
ّ
الب�شرية (ال�شكل .)11
تراجع دليل التعليم (�ضمن دليل التنمية الب�شرية)
بن�سبة  %32,2مقارنة بالعام  ،2010مدفوع ًا �إىل
معدل
االنخفا�ض ج ّراء الرتاجع احلاد احلا�صل يف ّ
االلتحاق وانخفا�ض �سنوات التمدر�س املتوقعة .فقد

ت�س ّرب ماليني الأطفال من املدر�سة نتيجة للنزاع امل�س ّلح،
ما �أ�سفر عن تراجع بن�سبة  %7,5يف متو�سط �سنوات
التمدر�س مقارنة بال�سيناريو «اال�ستمراري» .وعالوة على
ذلك ،تراجعت مرتبة �سورية يف العام  2014على دليل
التعليم من املركز � 124إىل املركز  168من �أ�صل 187
دولة (ال�شكل .)12
يف عام  ،2014تراجع دليل الدخل بن�سبة ,
مقارنة بالعام  ،2010ليعك�س بذلك االنكما�ش االقت�صادي
املتوا�صل خالل الأزمة� ،إذ تراجع الناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي للعام  2014ليعادل  %38فقط من الناجت
املحلي الإجمايل للعام  .2010وعالوة على ما �سبق ،ف�إن
دليل الدخل ال يعك�س امل�ستويات املتنامية لعدم امل�ساواة
�سجلت قفزات هائلة خالل الأزمة .وقد تراجعت
التي ّ
مرتبة �سورية على دليل الدخل من املركز � 116إىل املركز
 172من �أ�صل  190دولة (ال�شكل .)13

%29 3

وقد جنم عن �أثر الأزمة على املك ّونات الثالثة لدليل
التنمية الب�شرية تدهور كبري ل�سجل �سورية يف جمال
وتبي النتائج �أنه يف حالة «ال�سيناريو
التنمية الب�شريةّ .
�ست�سجل زيادة يف دليل التنمية
اال�ستمراري» كانت �سورية
ّ
مما
من  0,646يف � 2010إىل  0,671مع نهاية ّ ،2014
ي�ضعها يف جمموعة الدول ذات «التنمية الب�شرية
املتو�سطة» (ال�شكل  .)14غري �أن «�سيناريو الأزمة»،

أظهرت النتائج
تسجيل تراجع
هائل في تقديرات
العمر المتوقع عند
الوالدة في سورية
من  75,9سنة في
 2010إلى55,7
سنة في 2014
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الشكل رقم ( :11أ) مكون الصحة ضمن دليل التنمية البشرية لسورية( ،102015-2005 ،ب) ترتيب سورية في
دليل الص ّحة (باستعمال ترتيب دليل التنمية البشرية لسورية للعام  ،2010من أصل  195دولة)

(ب)
177

(أ)

67

الربع األول 2015

الربع الثاني 2015

الربع الثالث 2015

الربع الرابع 2015

السيناريو االستمراري

سيناريو األزمة

2015

2011

امل�صدر :تقرير التنمية الب�شرية حتى العام  2011وتقديرات املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات (لدليل التنمية الب�شرية بني  2012و )2015

الشكل رقم ( :12أ) مكون التعليم ضمن دليل التنمية البشرية لسورية( ،2015-2005 ،ب) ترتيب سورية في
دليل التعليم (باستعمال ترتيب دليل التنمية البشرية لسورية للعام  ،2010من أصل  187دولة)

(ب)

168

(أ)

124

الربع األول 2015

الربع الثاني 2015

الربع الثالث 2015

الربع الرابع 2015

السيناريو االستمراري

سيناريو األزمة

2011

2015

امل�صدر :تقرير التنمية الب�شرية حتى العام  2011وتقديرات املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات (لدليل التنمية الب�شرية بني  2012و )2015

.10يقيس دليل التنمية
البشرية مؤشرات التنمية
البشرية في السنة
السابقة ،وهذا ينطبق على
األرقام والجداول فقط .أ ّما
الشروحات والتفاصيل فإنها
تصف السنة الفعلية.

وا�ستناد ًا �إىل الإ�سقاطات ،ي�شري �إىل تراجع يف هذا
الدليل من  0,646يف � 2010إىل  0,449يف الربع الثالث
من العام  ،2014و�إىل  0,436يف الربع الرابع من العام
مما ي�ضع �سورية �ضمن جمموعة الدول ذات
ّ ،2014
«التنمية الب�شرية املنخف�ضة» .وبالتايل ،ت�شري التقديرات
�إىل �أن دليل التنمية الب�شرية ل�سورية قد فقد  %32,6من

قيمته مقارنة بالعام  ،2010و %35,05من قيمته التي
كان ميكن �أن ي�صل �إليها حتى نهاية  2014لو مل حتدث
الأزمة .وباال�ستناد �إىل نتائج دليل التنمية الب�شرية
ل�سورية يف العام  ،2010ف�إن ترتيب �سورية العام على هذا
الدليل قد تراجع من املركز � 113إىل املركز  173من �أ�صل
 187دولة (ال�شكل .)14
www.scpr-syria.org
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الشكل رقم ( :13أ) مكون الدخل ضمن دليل التنمية البشرية لسورية( ،2015-2005 ،ب) ترتيب سورية
في دليل الدخل (باستعمال مقياس العام  ،2010من أصل  190دولة)

(ب)

(أ)

172

116

الربع األول 2015

الربع الثاني 2015

الربع الثالث 2015

الربع الرابع 2015

السيناريو االستمراري

2015

2011

سيناريو األزمة

امل�صدر :تقرير التنمية الب�شرية حتى العام  2011وتقديرات املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات (لدليل التنمية الب�شرية بني  2012و )2015

الشكل رقم ( :14أ) دليل التنمية البشرية لسورية( ،2015-2005 ،ب) ترتيب سورية في دليل التنمية
البشرية (باستعمال مقياس العام  ،2010من أصل  187دولة)

(ب)

173

(أ)

113

الربع األول 2015

الربع الثاني 2015

الربع الثالث 2015

الربع الرابع 2015

السيناريو االستمراري

سيناريو األزمة

2011

امل�صدر :تقرير التنمية الب�شرية حتى العام  2011وتقديرات املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات (لدليل التنمية الب�شرية بني  2012و )2015

تبي النتائج ب�أن العام  2014قد �شهد حت ّو ًال يف
ّ
الإ�سهامات الن�سبية ّ
لكل مك ّون من املك ّونات الثالثة لدليل
التنمية الب�شرية .فقد �أ�سهم الأداء ال�ضعيف لدليل
ال�صحة يف دفع دليل التنمية الب�شرية نحو مراتب �أ�سو�أ،
ّ

ب�سبب الزيادة الدراماتيكية يف عدد الوفيات .وقد �أ�سهم
ذلك بن�سبة  %41من الفرق بني دليل التنمية الب�شرية يف
ال�سيناريو «اال�ستمراري» والدليل يف ال�سيناريو «الفعلي»
يف الربع الرابع من العام  .2014ومن جهة �أخرى فقد

2015

االغتراب والعنف :تقرير يرصد آثار األزمة السورية خالل العام 2014

. 11استخدمت ثالثة مؤشرات
لقياس انتشار وشدة
وعمق الفقر من االنفاق
االستهالكي ،وتتض ّمن
هذه المؤشرات" :الفقر
المدقع" بناء على خط
الفقر الغذائي الذي يشير
إلى عدم قدرة األسر على
تأمين الحد األدنى من
الغذاء األساسي؛ و"الفقر
الشديد" بناء على خط الفقر
األدنى الذي يشير إلى عدم
قدرة األسر على تأمين الحد
األدنى من السلع الغذائية
وغير الغذائية األساسية؛
و"الفقر اإلجمالي" بناء
على خط الفقر األعلى الذي
يشير إلى عدم قدرة األسر
على تأمين الحد األدنى من
السلع والخدمات الالزمة
لحياة كريمة.

�أ�سهم الأثر ال�سلبي للنزاع على التعليم بن�سبة  %33من
�سجله م�ؤ�شر التنمية الب�شرية الإجمايل،
الرتاجع الذي ّ
معدل الت�س ّرب املدر�سي خالل العام  2014كان
علم ًا �أن ّ
امل�سجل يف العام  .2013و�أ�سهم
للمعدل
مكافئ ًا تقريب ًا
ّ
ّ
الرتاجع الدراماتيكي يف الدخل خالل الأزمة بن�سبة
 %26من التدهور احلا�صل يف دليل التنمية الب�شرية .وال
ّ
�شك يف �أن قيا�س �أثر النزاع على التنمية الب�شرية يف
حتدي ًا هائ ً
ال،
خ�ضم الأو�ضاع امل�ضطربة يف �سورية يعترب ّ
ّ
حيث تبقى البيانات امل�أخوذة على امل�ستوى الكلّي
وامل�ؤ�شرات املحدودة لدليل التنمية الب�شرية تعطي نظرة
تقدم تو�صيف ًا
عامة عن الرتاجع ،لكنها على �أهميتها ،ال ّ
ُمكم ًا للتنمية الب�شرية على امل�ستوى امللمو�س للب�ؤ�س
الإن�ساين الذي ي ؤ� ّثر على املجموعات االجتماعية واملناطق
من خالل عدم امل�ساواة ،والتباين يف جودة اخلدمات
التعليمية وال�صحية ،وانت�شار انعدام الأمن ،والذي
يحتاج �إىل درا�سة �أعمق �ضمن �إطار �أ�شمل.

حرمان الجميع

ي�ستخدم التقرير خطوط الفقر الوطنية لتقدير وقيا�س
�شدته وفجواته ،على
انت�شار الفقر ،ومن �ضمن ذلك ّ

43

امل�ستوى الوطني وح�سب املحافظات .وت�ستند الإ�سقاطات
امل�ستخدمة يف التقرير �إىل م�سوح دخل ونفقات الأ�سرة
وتط ّبق منهجية املقارنة بني ال�سيناريو اال�ستمراري
و�سيناريو الأزمة للنمو احلقيقي يف اال�ستهالك اخلا�ص
للفرد خالل الفرتة الواقعة بني  2010و 2014من خالل
تقنية املحاكاة على م�ستوى الأ�سر.
خالل العام  2014ازداد انت�شار الفقر يف جميع
�أنحاء البالد ،نتيجة لعدد من العوامل تت�ضمن ارتفاع
�أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،وفقدان الوظائف ،واالرتفاع
معدالت البطالة ،واالزدياد احلاد يف عدد
احلاد يف ّ
النازحني الذين فقدوا ممتلكاتهم� ،إ�ضافة �إىل االنكما�ش
االقت�صادي الكبري ،وحترير �أ�سعار الوقود وتخفي�ض
دعم الأغذية الأ�سا�سية خالل الن�صف الثاين من العام
 .2014وقد تفاقم هذا الو�ضع �أي�ض ًا ج ّراء الت�أثري
املبا�شر للعنف يف العديد من �أنحاء البالد .وبالتايل ،مع
نهاية العام  ،2014كان  %82,5من ال�سوريني يعي�شون
متعدد الأبعاد ،ال
يف حالة من الفقر ،ويعانون من حرمان ّ
تقت�صر على البعد املرتبط بالفقر املا ّدي ،الذي يورده
هذا التقرير .
11

الخارطة رقم  :1نسبة انتشار الفقر اإلجمالي في سورية حسب المحافظات ()2014 ،2013
2013

2014

امل�صدر :تقديرات املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات ،بناء على م�سوح دخل ونفقات الأ�سرة لعام  ،2009املكتب املركزي للإح�صاء
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تغي يف توزّع الإنفاق
على افرتا�ض عدم ح�صول �أي ّ
التغي يف الأ�سعار بني املحافظات
�ضمن كل حمافظة ،ومع �أخذ ّ
مقارنة بالعام  2009بعني االعتبار ،ت�شري التقديرات �إىل �أن
مع ّدل الفقر الإجمايل قد و�صل �إىل  %82,5مع نهاية ،2014
مقابل  %64,8يف عام  .2013ويختلف م ّعدل الفقر الإجمايل
بني املحافظات ب�شكل ملحوظ� ،إذ املحافظات الأكرث معاناة
من الفقر هي تلك التي كانت ذات مع ّدالت فقر مرتفعة
تاريخي ًا ،وعانت ب�شكل كبري من الأزمة .وقد �سجلت الر ّقة
�أعلى مع ّدل للفقر حيث و�صل �إىل  ،%89كما تعاين حمافظات
�إدلب ودير الزور وريف دم�شق وحم�ص من معدالت فقر
مرتفعة .وب�شكل عام ،ارتفع الفقر ارتفاع ًا كبري ًا يف جميع
�سجل �أق ّل مع ّدل له يف الالذقية حيث و�صل
املحافظات ،لك ّنه ّ
�إىل  ،%72تليها ال�سويداء ودم�شق على التوايل� ،إال �أن غالبية
�س ّكان هذه املحافظات يعانون من الفقر (اخلارطة .)1
وبا�ستخدام خط الفقر الوطني عند احلد الأدنى ف�إن
ن�سبة من يعانون من «الفقر ال�شديد» ت�صل �إىل  %64,7يف
ممن
نهاية  2014مقابل  %40,9يف عام  2013وهم جزء ّ
يعانون من «الفقر الإجمايل» ،وتختلف هذه الن�سبة بني
املحافظات ،وترتفع يف املناطق ال�ساخنة والأكرث ت�أثر ًا
ت�ضم �أعلى ن�سبة للفقر
بالأزمة� ،إذ ّ
تبي النتائج �أن �إدلبّ ،
مما يعك�س معاناة �أغلب الأ�سر
ال�شديد والتي تق ّدر عند ّ %76
للح�صول على احلد الأدنى من ال�سلع الأ�سا�سية الغذائية وغري
الغذائية من �أجل البقاء يف  ،2014تليها مبا�شرة وعن قرب
حمافظات الرقة ودير الزور واحل�سكة.

و�سجلت �أدنى ن�سب للفقر ال�شديد يف املحافظات التي
ُ
كان �أثر الأزمة عليها �أقل ن�سبي ًا ،وخا�صة من حيث
�سجلت الالذقية
العمليات الع�سكرية املبا�شرة� ،إذ ّ
وال�سويداء �أدنى معدل للفقر ال�شديد الذي ي�ؤثر على
 %43و %48من ال�س ّكان يف هاتني املحافظتني على
التوايل (اخلارطة .)2
حدة العمليات الع�سكرية وحاالت احل�صار
�أدى ارتفاع ّ
يف مناطق عديدة من �سورية �إىل زيادة هائلة يف الأ�سعار
و�إىل ندرة يف ال�سلع الأ�سا�سية ،وال �سيما الغذاء .وقد
انعك�س ذلك يف الزيادة احلا ّدة يف ن�سبة الفقر املدقع
والتي و�صلت �إىل  %30حتى نهاية  .2014ومع هذا
امل�ستوى من الفقر يواجه ال�سكان �صعوبة يف احل�صول على
ال�سلع الغذائية وغري الغذائية الالزمة مما زاد من
احلرمان وع ّر�ض حياة ال�س ّكان للخطر ،الأمر الذي
انعك�س يف ارتفاع حاالت الوفاة نتيجة اجلوع وخا�صة يف
املناطق املحا�صرة .وقد كان ال�س ّكان والأ�سر يف حمافظات
و�سجلت هذه
�إدلب ودير الزور وحلب هم الأفقر
ّ
املحافظات �أعلى ن�سب للفقر املدقع ،حيث جتد الأ�سر
�صعوبة يف احل�صول على احلاجات الغذائية الأ�سا�سية
التي تبقيها على قيد احلياةّ � .أما الأ�سر التي تعي�ش يف
حمافظات �أكرث �أمن ًا مثل الالذقية ،ودم�شق ،وال�سويداء،
�سجلت �أدنى م�ستويات من الفقر املدقع ،و�إن كان هذا
فقد ّ
النوع من الفقر �شائع ًا بني �صفوف �س ّكان هذه املحافظات
(اخلارطة .)3

الخارطة رقم  :2نسبة انتشار الفقر الشديد في سورية بحسب المحافظة ()2014 ،2013
2013

2014
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تشير التقديرات
إلى أن مع ّدل
الفقر اإلجمالي قد
وصل إلى %82,5
مع نهاية ،2014
مقابل  %64,8في
عام 2013
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نسبة الفقر
المدقع وصلت
إلى  %30حتى
نهاية 2014
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تعك�س الزيادة الهائلة يف م�ستويات الفقر والتي ح�صلت
�شدة املعاناة التي تواجهها
بني العامني  2013و 2014مدى ّ
العائالت ال�سورية ج ّراء ا�ستمرار النزاع امل�س ّلح ،الأمر الذي
ت�س ّبب بانهيار مت�سارع يف الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية.
وقد ترافق ذلك بتزايد يف فقدان الأمن الإن�ساين ،وتدهور
حكم القانون ،وتنامي حالة عدم امل�ساواة يف احل�صول على
ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية .كما �أن الطبيعة املديدة للنزاع
باتت تُ�ضع ُِف من اعتماد الأ�سر ال�سورية على نف�سها ،ومن
قدرتها على التك ّيف مع الظروف القا�سية ب�سرعة و�سهولة،
�ضدها
بعد �أن �أ�صبحت مع ّر�ضة �إىل تنامي العنف والتمييز ّ
متعددة من الأطراف
والإ�ساءة �إليها .ورغم وجود جمموعة ّ
تقدم الكثري من امل�ساعدات الإن�سانية التي �ساعدت يف
التي ّ
التخفيف من الو�ضع الأ�سو�أ ،ووفّرت طوق النجاة ملاليني
الأ�سر� ،إال �أن نطاق هذه امل�ساعدات و�شكلها وم�ضمونها
تظل �أقل بكثري من احتياجات النا�س الذين يعي�شون يف قلب
هذا الو�ضع الكارثي.

يحدد مواقف الأفراد ،وفهمهم للأمور ،ويف
الر�سمي �أن ّ
نهاية املطاف �سلوكياتهم بحيث يدعمهم يف تطوير هو ّية
جامعة على امل�ستوى الوطني .كما �أنه ي�ساعد يف معاجلة
العديد من الأمرا�ض االجتماعية مثل العن�صرية والتط ّرف،
وحماربتها (بو�ش و�سالتريايل .)2000 ،غري �أن التعليم
ميكن �أن ُي�ستعمل �أي�ض ًا لتحقيق غايات ُمعاك�سة متام ًا .وث ّمة
�أمثلة عديدة تظهر كيف ا�ستُعمِ َل التعليم من �أجل ت�أجيج
الدعائي للتعليم
النزاعات (هاربر .)2002 ،فاال�ستعمال ِّ
الر�سمي وغري الر�سمي (�أي بو�صفه جزء ًا من الربوباغندا
احلد
والآلة الدعائية) ،ميكن �أن يت�س ّبب ب�أ�ضرار هائلة عرب ّ
من �إمكانية احل�صول على التعليم وتعميق عدم امل�ساواة يف
الفر�ص التعليمية ،وعرب ا�ستعماله ك�سالح للقمع الثقايف
وت�سويغ احلرب ،وعرب ت�شويه التاريخ و�إ�ساءة ا�ستعمال
املناهج للأغرا�ض ال�سيا�سية ،وعرب الرتويج للقيمة الذاتية
ملجموعة �أو جماعة مع ّينة من خالل كراهية الآخرين ،وعرب
ّ
واحلط من قدرها
تنميط الأفراد �أو املجموعات �أو الأديان
(بو�ش و�سالتريايل.)2000 ،

ُيعترب التعليم حجر الزاوية يف التنمية الب�شرية واالجتماعية،
وير�سخ قيم
لأ ّنه يعزّ ز قدرات النا�س،
ويح�سن معي�شتهمّ ،
ّ
ال�سالم ،واحلرية ،والعدالة االجتماعية .فالتعليم قادر على
حدته يف حال
الإ�سهام يف الوقاية من النزاع والتخفيف من ّ
ح�صوله ،من خالل زرع قيم �إن�سانية يف نفو�س الأطفال
حتميهم وتقيهم من االنخراط يف العنف والنزاعات
وتثنيهم عن ذلك (ميلز و�سينغال .)2010 ،وميكن للتعليم

لقد �أ�سهمت الطبيعة املعقّدة وال�ضبابية للنزاع
املتوا�صل يف ت�شويه التعليم والتع ّلم .ففي املرحلة املب ّكرة،
كان هناك خ�سارة مبا�شرة لفر�ص التعليم والتع ّلم املتاحة
للأطفال ،و�إن تفاوت ت�أثري ذلك على ال�س ّكان بني منطقة
�أخرى يف �أنحاء البالد .فاخلوف وانعدام الأمن ،اللذين
نتجا عن غياب القانون والنظام ،كانا عن�صرين �أ�سا�سيني
يف هذه املرحلة امل�ضطربة من النزاع امل�س ّلح ،مع تدمري

التعلّم وخلخلة الهوية

الخارطة رقم  :3نسبة انتشار الفقر المدقع في سورية حسب المحافظات ()2014 ،2013
2013

2014
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البنية التحتية للتعليم ،و�إغالق املدار�س ،وعدم �إمكانية
الو�صول �إىل العديد منها .وخالل هذه الفرتة ،خ�سر
النظام التعليمي املوظفني والطالب نتيجة فرار
الالجئني ،ونزوح ال�س ّكان وهجرتهم ،وكذلك ج ّراء
تع ّر�ضهم للقتل واخلطف.
ُيعاود هذا التقرير النظر يف التقديرات ال�سابقة
ملعدالت عدم التحاق الأطفال الذين يف �سن املدر�سة
ّ
مبدار�سهم بنا ًء على املعطيات اجلديدة وتقديرات
اخلرباء .وبالتايل ،وخالل العام الدرا�سي 2012-
�سن
 ،2013مل يلتحق  %48,4من الطالب الذين يف ّ
املعدل
تتغي درجة �سوء هذا ّ
املدر�سة مبدار�سهم .ومل ّ
�إال ب�شكل طفيف يف العام الدرا�سي  2013-2014حني
معدل عدم
بلغ  .%48,6وت�شري الإ�سقاطات �إىل �أن ّ
التحاق الأطفال الذين يف �سن املدر�سة مبدار�سهم
و�صل �إىل  %50,8خالل العام الدرا�سي .2014-2015
وبالتايل ،ف�إن ن�صف الأطفال الذين يف �سن املدر�سة
تقريب ًا مل يلتحقوا مبدار�سهم خالل العامني املا�ضيني،
يف حني �أن �أكرث بقليل من ن�صف الأطفال الذين يف �سن
املدر�سة �سيكونون خارج النظام التعليمي خالل العام
احلايل .ونتيجة لذلك ،ف�إن �أداء التعليم الأ�سا�سي يف
�سورية خالل العام � 2014شكّل ثاين �أ�سو�أ �أداء يف العامل
املعدل ال�صايف لاللتحاق بالتعليم الأ�سا�سي
لدى مقارنة ّ
بني �سورية والدول الأخرى وفق م�ؤ�شرات التنمية
العاملية (م�ؤ�شرات التنمية العاملية .)2014 ،كما �شهدت
الفر�ص التعليمية تقلّ�ص ًا دراماتيكي ًا ج ّراء توقّف
الأطفال عن االلتحاق مبدار�سهم �أو عدم قدرتهم على
الذهاب �إليها .وي�ؤثّر هذا احلرمان من الفر�ص
التعليمية على جيل كامل من �أطفال املدار�س الذين
جردون من قدرتهم على تطوير القدرات واملوارد التي
ُي َّ
يحتاجونها مل�ستقبل منتج.
معدالت االلتحاق
وي�شري التفاوت الوا�سع يف
ّ
باملدار�س بني خمتلف مناطق البالد �إىل تنامي حالة
عدم امل�ساواة .فخالل العام الدرا�سي ،2013-2014
املعدل الأعلى لعدم االلتحاق ملن هم يف �سن
ُ�س ِّج َل
ّ
املدر�سة يف حلب حيث و�صل �إىل  ،%74تلتها الرقة
املعدل ذاته �إىل  %62يف كل
بن�سبة  ،%64بينما و�صل ّ
من ريف دم�شق ،ودير الزور ،و�إدلبّ � .أما يف العام
الدرا�سي  2014-2015ف�إن الدوام املدر�سي تراجع يف
كل من الرقة ،ودرعا ،واحل�سكة ودير الزور مقارنة
حت�سن يف دم�شق
بالعام الدرا�سي  ،2013-2014بينما ّ
وريف دم�شق ،وحم�ص وطرطو�س والالذقية خالل
حدة النزاع يف
الفرتة ذاتها .ويعك�س هذا الو�ضع تراجع ّ
بع�ض املناطق ،مثل حم�ص وريف دم�شق ،واحتدامه يف
مناطق �أخرى مثل درعا ،والرقّة ،ودير الزور.

يقي�س التقرير �أي�ض ًا الفاقد يف ر�أ�س املال الب�شري
نتيجة خ�سارة �سنوات التمدر�س .وبنا ًء على احت�ساب
ح�صة كل عام من التمدر�س من الناجت املحلي الإجمايل،
تقدر مببلغ  680دوالر ًا
ف�إن قيمة كل عام من التمدر�س ّ
�أمريكي ًا للطالب الواحد  .وقد و�صل حجم اخل�سارة يف
«�سنوات التمدر�س» خالل الأزمة  7,4مليون �سنة مع نهاية
الربع الرابع من العام  .2014وباعتماد منهجية املقارنة
بني ال�سيناريو اال�ستمراري و�سيناريو الأزمة ،تبني نتائج
الإ�سقاطات �أن هناك انخفا�ض ًا بن�سبة  %7,5يف متو�سط
�سنوات التمدر�س .وقد ُق ِّدرت تكلفة هذه اخل�سارة يف
ر�أ�س املال الب�شري خالل الأزمة مببلغ  5,1مليار دوالر
�أمريكي ،علم ًا ب�أن اخل�سارة بلغت  1,8مليار دوالر �أمريكي
خالل العام  2014وحده.
12

ا�ستم ّر النزاع امل�س ّلح املتوا�صل يف ال�ضغط �سلب ًا على
البنية التحتية التعليمية ،فوفق ًا لوزارة الرتبية ،بلغ عدد
املدمرة بالكامل حتى نهاية الربع الأول من العام
املدار�س ّ
 ،2014قرابة  600مدر�سة ،تقع  300منها يف حلبّ � .أما
عدد املدار�س املت�ض ّررة جزئي ًا فقد و�صل �إىل 2391
مدر�سة ،تقع  481منها يف ريف دم�شق ،و 232يف درعا،
و 217يف حلب .بيد �أن هذه التقديرات تق ّلل كثري ًا من �ش�أن
حجم الأ�ضرار ،مبا �أنه مل يكن هناك �أي تقدير للأ�ضرار
يف بع�ض مناطق النزاع الرئي�سية .ومع نهاية الربع الثالث
من العام  ،2014كانت  %25من املدار�س يف �أنحاء
البالد قد توقّفت عن العمل ،يف حني كانت  608مدار�س
تُ�ستعمل مراكز �إيواء ،بينما كانت  4606مدار�س قد
تع ّر�ضت �إىل �ضرر كامل �أو جزئي .وت�شري الإ�سقاطات �إىل
�أن  %28من املدار�س كانت قد خرجت من اخلدمة مع
نهاية الربع الرابع من العام  2014ج ّراء احتدام املعارك
يف مناطق مثل درعا ،والقنيطرة ،وريف دم�شق،
واحل�سكة ،و�إدلب ،وحماة .وكانت م�صادر ر�سمية قد
قدرت تكلفة الأ�ضرار التي طالت مرافق البنية التحتية
ّ
التعليمية مببلغ  111مليار لرية �سورية مع نهاية الربع الأول
من العام  ،2014ومببلغ  115,3مليار لرية �سورية مع
نهاية الربع الثالث من العام  ،2014يف حني ت�شري
الإ�سقاطات �إىل �أن املبلغ قد و�صل �إىل  129مليار لرية
�سورية مع نهاية الربع الرابع من العام .2014
كما �أحلق النزاع امل�سلّح خ�سائر فادحة �أي�ض ًا
بالتعليم العايل ،وال �سيما يف كل من حلب وحم�ص اللتني
ت�ض ّمان اثنتني من اجلامعات احلكومية الرئي�سية� ،أال
وهما جامعة حلب وجامعة البعث .فقد انتقل بع�ض
الطالب �إىل مرافق تعليمية يف مناطق �أكرث �أمان ًا مثل
التح�سن الن�سبي يف
دم�شق والالذقية ،يف حني �سمح
ّ
الو�ضع الأمني يف حم�ص خالل العام  2014بعودة
تدريجية للطالب �إىل مقاعد الدرا�سة يف جامعة البعث.

يشير التفاوت
الواسع في
مع ّدالت االلتحاق
بالمدارس بين
مختلف مناطق
البالد إلى
تنامي حالة عدم
المساواة

.12المنهجية التي اتبعها
المركز السوري لبحوث
السياسات في احتساب
قيمة كل عام مدرسي
تقوم على تقدير مع ّدل
وسطي بين العامين
 2006و 2010من خالل
تقسيم الناتج المحلي
اإلجمالي باألسعار الجارية
على العدد اإلجمالي
لسنوات التمدرس .وقد
كانت القيمة الناتجة هي
 680دوالر ًا أميركي ًا لكل
سنة تمدرس ،ومن ث ّم
ط ّبق هذا الرقم على مع ّدل
التسرّب.
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و�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،فقد خ�سر التعليم العايل قدر ًا
كبري ًا من ر�أ�س املال الب�شري وجزء ًا من طالبه مبا �أن
العديد من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والإدارية ،ف�ض ً
ال
عن الطالب ،كانوا قد ف ّروا الجئني �أو ا�ضطروا �إىل
النزوح الداخلي� ،أو هاجرو ًا نتيجة للنزاع ،وهم يف ذلك
ال يختلفون عن بق ّية ال�سكّان.

إن أداء التعليم
األساسي في
سورية خالل العام
 2014شكّل
ثاني أسوأ أداء
في العالم

�أ�سفر توا�صل النزاع عن تزايد يف حالة عدم امل�ساواة
يف الفر�ص� ،إذ عانى الأطفال يف مناطق النزاع من
ّ
التقطع والتوقّف اللذين �أ�صابا العملية الدرا�سية ،يف حني
ً
�أن من ف ّروا من هذه املناطق نازحني داخليا �أو الجئني
غالب ًا ما ُحرموا من الفر�ص واملوارد الكافية� ،سواء يف
داخل البالد �أو يف خارجها .وعالوة على ذلك ،غالب ًا ما
يعاين ه�ؤالء من التمييز ومن املحدودية يف �إمكانية
الو�صول �إىل املرافق املتاحة .وو�سط حالة احلرمان،
ُيجرب الكثري من الأطفال على العمل من �أجل توفري
الدعم لعائالتهم التي خ�سرت ممتلكاتها ،و�أ�صولها،
وم�صادر دخلها ،بل معيلها يف الكثري من الأحيان .ويتج ّلى
�أحد اجلوانب املريرة وامل�ؤملة النعدام امل�ساواة هذا يف
التمييز �ضد الفتيات وال�شابات ،اللواتي ُينظر �إليهن
بو�صفهن الأ�ضعف والأكرث عر�ضة للعنف وعدم الأمن،

الأمر الذي دفع العديد من الأهايل �إىل �إخراج بناتهن
من املدار�س ر ّد ًا على �شعورهم بعدم الأمن واخلوف.
كما ح�صل تدهور يف جودة التعليم ب�سبب نق�ص
املوظفني الذين كانوا جزء ًا من احلركة امل�ضطربة
رح� ،أو اخت ُِط َف �أو
لل�س ّكان �أو كانوا بني من ُقتل� ،أو ُج َ
اعتُقِ َل .كما ت�أ ّثرت جودة التعليم نتيجة للخ�سارة التي �أملّت
بالبنية التحتية التعليمية مثل الأبنية ،والنقل ،والطاقة،
واملعدات .و�إ�ضافة �إىل ما
والتدفئة ،واملواد ،والتجهيزات
ّ
�سبق ،ح�صل تراجع يف اال�ستثمارات والإنفاق �ضمن هذا
القطاع .وقد تفاقم هذا الو�ضع نتيجة لفقدان الإ�شراف
على النظام التعليمي الذي تف ّكك يف �أنحاء البالد .كما
�أن هناك ا�ستقطاب ًا وتوتّرات �ضمن النظام التعليمي ت�أتي
انعكا�س ًا حلالة النزاع الأو�سع املوجودة �ضمن املجتمع.
ويتج ّلى ذلك يف الت�شتّت املوجود يف هويات الأطفال
ومواقفهم جتاه الآخرين �ضمن البالد ،والتي تنعك�س
وحت�ض عليه .و�ضمن
غالب ًا من خالل قيم ت�شرعن العنف
ّ
هذه البيئة العدائية ،ي�صبح فقدان الأمل والإحباط لدى
املع ّلمني والطالب م�صدر ا�ستنزاف لإرادتهم وقدرتهم
يحد من �إمكانية تطويرهم لقدراتهم
مما ّ
على االحتمالّ ،
التي �ست�ساعدهم على حت�سني حياتهم.

الشكل رقم  :15مع ّدالت االلتحاق لمن هم في سن المدرسة بحسب المحافظات
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مع �إطالة �أمد ال�صراع� ،أ�صبح التعليم �أداة بيد القوى
املت�صارعة التي ت�سعى �إىل ا�ستعمال النظام التعليمي لرت�سيخ
نظرتها �إىل العامل وقيمها .وقد �أ�سفر ذلك عن و�ضع مناهج
جديدة والرتويج لقيم ومواقف تخدم وجهات نظر خمتلف
القوى .لقد �أقحم كل طرف حمارب الأطفال كجزء من �آلة
العنف وحرمهم من مهارات حياتية �أ�سا�سية ومن مهارات

تع ّلم رئي�سية .ففي حمافظة مثل حمافظة احل�سكة ،على �سبيل
املثالُ ،د ِّر�ست ثالثة مناهج �شملت لغات ،وقيم ًا ،و�سرديات
تاريخية خمتلفة ،ف�ض ًال عن م�ضمون عملي واجتماعي
خمتلف .و�ضمن بيئة تهيمن عليها ثقافة اخلوف ،وعدم
الت�سامح مع الآخر ،واحل�ض على العنف ،تخ�ضع عملية التع ّلم
موحدة �أو َج ْم َع ِّية.
�إىل ت�شويه مبا�شر يق ّو�ض �أي مفهوم لهو ّية ّ

الشكل رقم ( :16أ) متوسط سنوات التمدرس( ،ب) التكلفة ال ُمتراكمة المق ّدرة لسنوات التمدرس المفقودة
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إن االستقطاب
ضمن النظام
التعليمي يأتي
انعكاس ًا لحالة
النزاع األوسع
الموجودة ضمن
المجتمع

كما تتج ّلى م�أ�س�سة العنف من خالل ت�شويه عمليات
التعليم والتع ّلم الر�سمية وغري الر�سمية .فهذه العمليات ال
ت�ؤ ّثر فح�سب على الأطفال ،و�إمنا ت�ؤ ّثر �أي�ض ًا على ر�أ�س
املال الب�شري املرتاكم للبالد والذي م ّكن النا�س الذين
تزيد �أعمارهم على  15عام ًا من دخول �سوق العمل .وقد
�س ّرع فقدان فر�ص العمل الطبيعية من تدهور ر�أ�س املال
الب�شري .كما �أن عدم امل�ساواة بني املناطق والتمييز �ضد
النازحني داخلي ًا وغريهم من املجموعات ال�ضعيفة
واله�شّ ة �آخذان يف تو�سيع اله ّوة التي تف�صل بني النا�س
الذين بد�ؤوا يفقدون القدرة على املحافظة على مهاراتهم
الب�شرية واال�ستفادة منها ،ويدلّل على هذه الظاهرة
معدالت البطالة والت�شغيل التي يتفاوت ارتفاعها تفاوت ًا
ّ
هائ ً
ال بني املناطق.
وقد ت�س ّببت الأزمة يف حتويل ر�أ�س املال الب�شري من
الن�شاط االقت�صادي املعتاد ليذهب �إىل خدمة العنف.
وو�سط الفقر وغياب التوظيفُ ،يجن ُّد �أ�صحاب املهارات
كمحاربني ليخدموا يف �صفوف خمتلف القوى .وبالتايل
ف�إن قدرة قوى الت�س ّلط على ت�شكيل م�ؤ�س�سات العنف
ت�س ّبب يف حتويل ممنهج لر�أ�س املال الب�شري باجتاه
ا�ستدامة النزاع.

الص ّحة :كارثة راهنة ومستقبلية

�أ ّدى توا�صل النزاع يف �سورية �إىل تزايد يف عمق �أثره
الكارثي على القطاع ال�صحي ،والذي جت ّلى يف انهيار
امل�ؤ�س�سات ال�صحية وامل�ؤ�س�سات املرتبطة بها يف مناطق
عديدة يف �أنحاء البالد ،ويف تزايد اخل�سائر يف الأرواح
الب�شرية .كما �أن النزاع ُي�سهم ب�صورة غري مبا�شرة يف
تزايد �أعداد الوفيات ج ّراء غياب العالجات الطبية
لبع�ض الأمرا�ض ،وهي وفيات كان ميكن تالفيها وتفادي
قدمت تلك العالجات .ومن املتوقّع �أن
ح�صولها فيما لو ّ
التوجه يف مرحلة ما بعد النزاع .وتُظهر
ي�ستمر هذا
ّ
درا�سات عديدة ب�أن طول �أمد النزاع امل�س ّلح يرتك �آثار ًا
معدالت الوفاة واملر�ض يف مرحلة ما
غري مبا�شرة على ّ
بعد النزاع والتي تكون غالب ًا �أكرث حدة من الت�أثريات
املبا�شرة (يل ووين.)2005 ،

.13المرصد السوري لحقوق
اإلنسان ،شباط .2015
.14يفترض هذا التقدير معد ًال
محافظ ًا لعدد الجرحى
مقابل كل قتيل يبلغ 1 :4

ما زالت خ�سارة الأرواح الب�شرية الناجمة عن الت�أثري
املبا�شرة للأزمة يف حالة من التزايد ب�س ّبب احتدام
الهجمات واندالع القتال على جبهات جديدة .ومنذ بداية
الأزمة يف �شهر �آذار من العام  ،2011ازداد عدد الوفيات
الناجمة عن العنف من  130000قتيل يف كانون الأول
� 2013إىل � 191369ضحية مع نهاية ني�سان ( 2014الأمم
املتحدة .)2014 ،ومع نهاية كانون الأول ُ ،2014ق ِّدر حجم
الوفيات بـ  210000قتيل  ،يف حني يقدر عدد اجلرحى
� 840ألف �إن�سان  .وبالتايل ميكن القول �أنه ومع نهاية عام
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 2014ف�إن حوايل  %6من ال�سكان تقريب ًا كانوا قد تع ّر�ضوا
للقتل �أو الإ�صابة �أو الت�ش ّوه نتيجة النزاع امل�س ّلح.
�أ�سفرت العمليات الع�سكرية املتوا�صلة عن املزيد
من الأ�ضرار والتدمري التي طالت البنية التحتية
امل�ستمدة من منظمة
ال�صحة .وت�شري البيانات
لقطاع
ّ
ّ
ال�صحة ،والعاملني املدنيني
ال�صحة العاملية ،ووزارة
ّ
ّ
�إىل �أن حمافظات حلب ،ودير الزور ،والرقة ،وريف
جراء فقدان
دم�شق ،وحم�ص ،ودرعا هي الأكرث ت�أثّر ًا ّ
ال�صحية العاملة ب�سبب احلرب .غري �أن حجم
املرافق
ّ
الأ�ضرار احلقيقية يف املناطق التي �شهدت ا�شتداد
املعارك يف كل من حلب ،ودير الزور ،والرقة ،ودرعا،
و�إدلب ،وحماة ،واحل�سكة �سيظل غري معلوم و�ستظل
تقديرات هذه الأ�ضرار �أقل من الواقع ب�سبب النق�ص
يف املعلومات نتيجة حمدودية �إمكانية النفاذ �إليها.
لكن ميكن االفرت�ض ب�أن ه�ؤالء ال�سكّان الذين يعانون
من �أق�صى درجات احلرمان يح�صلون على �أ�سو أ�
اخلدمات ال�صحية.
�شهدت �شبكة مراكز الرعاية ال�صحية الأولية خراب ًا
كبري ًا نتيجة الأزمة ،علم ًا ب�أن ن�صف املراكز التي كانت
قائمة قبل الأزمة فقط ال تزال تعمل مع نهاية .2014
ال�صحة العاملية
ال�صحة ومنظمة
وتُظهِ ٌر بيانات وزارة
ّ
ّ
التي تعود �إىل منت�صف العام  2014ب�أن  %21من املراكز
ال�صحية كانت تعمل جزئي ًا ،يف حني �أن  %18منها كانت
ّ
خارج اخلدمة ،وغابت املعلومات بخ�صو�ص  %10من
ال�صحة العاملية،
ال�صحة ومنظمة
املرافق (وزارة
ّ
ّ
 .)2014وقد كانت حمافظات حلب ،والرقة ،ودير الزور
ت�ضم العدد الأقل من املراكز العاملةّ � .أما �أثر الأزمة على
ّ
البنية التحتية للم�شايف يف �أنحاء البالد فقد كان �أكرث
تدمري ًا باملقارنة مع الدمار الذي طال مراكز الرعاية
ال�صحية الأولية نتيجة للأهمية الأكرب التي تتمتّع بها
امل�ست�شفيات من الناحيتني امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية.
تواجه غالبية امل�ست�شفيات نق�ص ًا يف الكادر ال�صحي،
مع وجود عوز حا ّد يف �أطباء الطوارئ .ففي حمافظة
�إدلب� ،أفادت كل امل�ست�شفيات التي ال تزال تعمل عن
غياب � ّأطباء الطوارئ بني �صفوف موظفيها ،بينما قالت
م�ست�شفى يف حلب ،و 4من
 8م�ست�شفيات من �أ�صل 11
ً
�أ�صل  5يف دير الزور ،و 7من �أ�صل  8يف ريف دم�شق ،و3
من �أ�صل  4يف احل�سكة ب�أنها تفتقر �إىل �أطباء الطوارئ
ذوي االخت�صا�ص املنا�سب( .منظمة ال�صحة العاملية
ال�صحة .)2014 ،وال تقت�صر الندرة يف هذه
ووزارة
ّ
الفئة من الأطباء على مناطق النزاع و�إمنا نراها �أي�ض ًا
يف مناطق �أكرث �أمان ًا ن�سبي ًا ،مثل دم�شق ،حيث �أفادت 10
من �أ�صل  13م�ست�شفى عن افتقارها �إىل �أطباء الطوارئ.
www.scpr-syria.org
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ال�صحة ،فقد
ووفق ًا ملنظمة ال�صحة العاملية ووزارة
ّ
ُ�س ِّج َل غياب م�أ�ساوي يف الكادر ال�صحي يف جميع
ال�صحية (منظمة ال�صحة العاملية.)2013 ،
اخلدمات
ّ
املتخ�ص�صني و�أطباء معاجلة
كما �أن النق�ص يف الأطباء
ّ
معدل بقاء اجلرحى واملر�ضى على
ال�صدمات ي�ؤ ّثر على ّ
معدالت الإعاقة .لقد ابتليت
قيد احلياة ،ويزيد من ّ
مناطق النزاع حتديد ًا بغياب �أط ّباء الطوارئ والأطباء
ال�صحي فيها
املتخ�ص�صني الأمر الذي يجعل الو�ضع
ّ
ّ
مما هو احلال يف املناطق الأخرى .وكما ذكرنا يف
�أ�سو أ� ّ
الق�سم اخلا�ص بالتعليم ،ف�إن هذا النق�ص يف الكوادر
يعود �إىل فرار ال�سكّان وحت ّركهم ،فهم � ّإما غادروا البالد
و�إما نزحوا ،يف حني �أن الكادر الط ّبي من الأ�شخا�ص
الذين بقوا يف �أماكنهم يواجهون ظروف عمل �صعبة
واملعدات.
يفتقرون فيها غالب ًا �إىل الأدوية
ّ
ال�صحية الأو�سع
وهناك �أمر �آخر يفاقم املخاوف
ّ
يتم ّثل يف تدهور الو�ضع الغذائي لل�سكّان الذين يعانون
من نق�ص يف الأغذية ،ومياه ال�شرب ،وال�صرف ال�صحي،
والأدوية الأ�سا�سية ،ومن حمدودية يف احل�صول عليها.
وقد تزايد اعتماد ال�سكّان يف مناطق عديدة على م�صادر
بديلة ملياه ال�شرب تع ّر�ضهم ،وال�سيما الأطفال منهم� ،إىل
خماطر �أعلى بح�صول الأمرا�ض .ويف بع�ض املناطق،
ي�ضطر ال�سكّان �إىل االعتماد على �أغذية و�أدوية ذات
جودة غري م�ضمونة مبا �أنها ت�أتي من الأ�سواق ال�سوداء
وغالب ًا ما تُه ّرب عرب احلدود ،كما �أنها غالب ًا ما تكون
ملوثة �أو منتهية ال�صالحية .و�إ�ضافة �إىل كل ما �سبق ،ما
�صحة ال�سوريني مع ّر�ضة للخطر نتيجة لندرة
زالت ّ
املنتجات الدوائية ،مع تنامي التفاوت بني خمتلف
املرجح �أن
املناطق يف البالد .و�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،من ّ
يت�س ّبب تخفي�ض الدعم احلكومي على الأغذية وزيادة
ال�صحي العام
�أ�سعار الدواء �إىل تفاقم تدهور الو�ضع
ّ
للفقراء ،وال�سيما الأ�شد فقر ًا بينهم.
ال تزال هذه الأو�ضاع االجتماعية واملعي�شية الآخذة
بالتدهور تع ّر�ض ال�سكّان جميعهم �إىل م�ستويات �أعلى
من اله�شا�شة وال�ضعف ،علم ًا ب�أن الأطفال قد ت�أ ّثروا �أكرث
من غريهم مبا �أنهم حمرومون من الغذاء املنا�سب
ومع ّر�ضون �إىل طيف وا�سع من الأمرا�ض املعدية،
كاف من الرعاية ال�صحية
ويح�صلون على قدر غري ٍ
ال�صحية .و�إ�ضافة
ج ّراء انهيار النظام العام للخدمات
ّ
�إىل كل ذلك ،فقد تنامت النزعة الع�سكرية ،وال�سيما
ع�سكرة املجتمع بحيث باتت تطبع التجارب احلياتية
للأطفال ،وتع ّر�ضهم مبا�شرة �إىل العنف الع�سكري الذي
يخ�ضعون فيه غالب ًا وب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �إىل
الإ�ساءة من امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية املنخرطة
يف النزاع امل�سلّح.

ما زالت قوى الت�س ّلط ت�ش ّوه امل�ؤ�س�سات ال�صحية
ُم�ستخدمة �إياها و�سيلة ملعاقبة الأعداء ومكاف�أة الداعمني.
وقد ا�ستخدم العديد من اجلهات ال�شبكات املرتبطة
بالنزاع ال�ستغالل الأ�شخا�ص املحتاجني للخدمات
ما�س ًا من خالل االحتكار والف�ساد
ال�صحية احتياج ًا ّ
والتهريب والنهب والتمييز مبا يناق�ض �أخالقيات العمل
املعدل
الطبي وحياديته .ومن املتوقع �أن يتوا�صل تزايد ّ
املرتفع للوفيات واالنت�شار الوا�سع النطاق للأمرا�ض
والعدوى خالل فرتة ما بعد الأزمة.

االغتراب والعنف
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يتطرق التقرير �إىل اغرتاب الإن�سان يف �سورية قبل الأزمة
ويف �أثنائها� ،أي �إىل �ضياع فاعلية الأفراد ،وحتول منتجات
عملهم �إىل قوى مادية والمادية ت�سيطر عليهم ،وتتحكم يف
مقدراتهم وم�صائرهم .وملا كان االغرتاب مفهوم ًا مركَّب ًا،
غني ًا بالدالالت؛ بحكم احلاالت الإن�سانية والظواهر
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية ،التي يحيل
عليها ،والتي تدل على �آثاره العميقة يف وعي الأفراد وكيفية
تفكريهم و�إدراكهم وتقديرهم وعملهم وفاعليتهم ،يتبنى
التقرير تعريف ًا لالغرتاب يعك�س الفجوة بني الأفراد وبني
امل�ؤ�س�سات ،التي يفرت�ض �أنها من �إنتاجهم ،و�أنها املجاالت
التي ميار�سون فيها حياتهم النوعية� .إذ بات الإن�سان
عاجز ًا عن امل�شاركة احلقيقية يف متثيل �أولوياته وتطلعاته
يف النظام االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي القائم،
وغريب ًا عن الأهداف وال�سيا�سات والعالقات التي يتم
ت�شكيلها يف ظل امل�ؤ�س�سات القائمة.
يبلغ االغرتاب ذروته حني ُيهدر كيانُ الفرد االجتماعي
ومكانته ،و�شخ�صه القانوين والأخالقي ،فتهدر حريته،
وهي قوام �إن�سانيته ،وته�ضم حقوقه ،وي�صري مو�ضوع ًا
لإرادة تع�سفية ،اجتماعية �أو �سيا�سية ،و�أداة لتحقيق
�أهداف العائلة �أو الع�شرية �أو امل�ؤ�س�سة الدينية �أو امل�ؤ�س�سات
احلزبية وال�سيا�سية.
يفرت�ض التقرير �أن الظاهرات التي يحيل عليها
االغرتاب ،يف احلالة ال�سورية ،قبل الأزمة ،كانت يف �أ�سا�س
الأزمة وهي مت�ضمنة يف عواملها الداخلية واخلارجية .وال
ميكن فهم معنى االغرتاب �إال يف �إطار االغرتاب يف العامل
ويف الع�صر واالغرتاب عنهما ،بحكم ال�صلة القوية بني
االغرتاب على ال�صعيد الوطني وعلى ال�صعيد الإن�ساين.
الأمر الذي ي�ساعد يف تف�سري بع�ض ظواهر النظام العاملي
من تهمي�ش و�إخ�ضاع و�سيطرة وهيمنة وتفاقم التفاوت،
وعجز املجتمع عن ال�سيطرة على موارده وثرواته وقوة
عمله وم�ؤ�س�ساته ،وا�ستالب �إرادته وقدرته على حتديد
اجتاه تطوره .ي�ساعد مفهوم االغرتاب يف تف�سري مظاهر
العزلة والتجنب والعداوة ،واحلاالت املتطرفة من العنف

قدرة قوى التسلّط
على تشكيل
مؤسسات العنف
تس ّبب في تحويل
ممنهج لرأس
المال البشري
باتجاه استدامة
النزاع

.15استند هذا القسم إلى
ورقة بحثية معمقة أعدت
للتقرير :جاد الكريم جباعي
( " :)2015االغتراب"،
المركز السوري لبحوث
السياسات ،دمشق.

االغتراب والعنف :تقرير يرصد آثار األزمة السورية خالل العام 2014

يعكس االغتراب
الفجوة بين األفراد
وبين المؤسسات،
التي يفترض أنها
من إنتاجهم ،وأنها
المجاالت التي
يمارسون فيها
حياتهم النوعية .إذ
بات اإلنسان عاجز ًا
عن المشاركة
الحقيقية في
تمثيل أولوياته
وتطلعاته في
النظام االجتماعي
والسياسي
واالقتصادي القائم

والإرهاب املتعدية للحدود واملنفلتة من كل قيد اجتماعي
و�إن�ساين و�أخالقي .وميكن �أن يكون �أحد الأ�س�س لإطار
حتليلي نقدي حموره الإن�سان.

االختناق المؤسساتي واالغتراب

ا�ستعر�ض التقرير ال�سابق« ،هدر الإن�سانية  ،»2014ق�ضية
قوى الت�سلط املهيمنة على املجتمع ،وكثفها يف اال�ستبداد
والع�صبية والتطرف على امل�ستويني الدويل واملحلي،
و�إ�سهام هذه القوى يف تهمي�ش املجتمع وهدر الإن�سان .فقد
�سيطرت هذه القوى على امل�ؤ�س�سات ،مبفهومها الوا�سع� ،أي
ب�صفتها جمموعة وا�سعة من التدابري التي ت�ؤثر يف
تفاعالت متنوعة بني الأفراد .وهذا يت�ضمن العالقات
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية (�أ�سيموغلو)2009 ،
ويف هذا ال�سياق تعترب امل�ؤ�س�سات جمموعة القواعد التي
يتم التوافق عليها �ضمن املجتمع ،بهدف تن�سيق �سلوك
الأفراد جتاه �أنف�سهم وجتاه الآخرين ،ويتطور هذا التوافق
مع تطور املجتمعات .وت�صنف امل�ؤ�س�سات �صنفني :ر�سمية،
وهي جمموعة من القيود الر�سمية (الد�ساتري والقوانني)
وال�سيا�سات احلكومية التي ت�شكل �إطار تفاعل �أع�ضاء
املجتمع اقت�صادي ًا واجتماعي ًا و�سيا�سي ًا؛ وغري ر�سمية،
وهذه جمموعة العادات والتقاليد التي ت�ؤثر يف �سلوك
الأفراد ،وجمموعة ال�سيا�سات والإجراءات التي تفر�ضها
القوى امل�سيطرة يف املجتمع ب�صورة غري ر�سمية
(ا�سماعيل.)2013 ،
على ال�صعيد الوطني عانى املجتمع ال�سوري من ت�سلط
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سات االجتماعية مبا فيها
الدينية والثقافية واالقت�صادية؛ �إذ �سعت هذه امل�ؤ�س�سات
�إىل حتقيق غاياتها يف تثبيت ا�ستبدادها �أو ع�صبيتها
مل�صلحة قلة م�ست�أثرة على ح�ساب تطلعات ال�شعب ال�سوري
ومكانة الإن�سان وكرامته .لقد �شخ�ص املركز ال�سوري
لبحوث ال�سيا�سات هذه احلالة بــ «االختناق امل�ؤ�س�ساتي»،
�أي تخارج امل�ؤ�س�سات امل�سيطرة يف �أهدافها و�سيا�ستها
وقيمها عن الإن�سان وتطلعاته و�إمكانياته .فقد تدهورت
العالقات بني الإن�سان وامل�ؤ�س�سات عرب الزمن فازدادت
الفجوة بني الطموح والواقع ،مع ف�شل حماوالت التغيري
ومتادي امل�ؤ�س�سات يف هدر الإن�سان .لقد ك�شف االختناق
امل�ؤ�س�ساتي على امل�ستوى املجتمعي عمق ظاهرة االغرتاب
و�شمولها (املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات.)2013 ،
ويرتبط هذا االختناق امل�ؤ�س�ساتي ،على امل�ستوى
الوطني بهيمنة م�ؤ�س�سات النظام الدويل اجلديد ،الذي
يعك�س توازنات القوى الدولية ،وال ميثل اختيار ًا �إن�ساني ًا
لتطلعات الب�شر يف خمتلف الدول .لقد �ساهمت م�ؤ�س�سات
النظام الدويل يف تو�سيع التفاوت بني الدول ،و�ضمنها،
وهم�ش العديد من الدول واملجتمعات م�ستخدم ًا القوى
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اخل�شنة (الع�سكرية) تار ًة والناعمة (االقت�صادية
والثقافية) تار ًة �أخرى ،لل�سيطرة على م�صائر ال�شعوب،
وينعك�س ذلك يف تفاوت توزيع الرثوات واملكانة ال�سيا�سية
واالقت�صادية بني دول العامل .وتعد �سورية �إحدى البالد
الكثرية التي عانت التهمي�ش �إما من خالل اال�ستعمار
املبا�شر �أو االحتالل و�إما من خالل الهيمنة الناعمة عرب
ال�سيا�سات االقت�صادية والثقافية .لقد ر�سخت قوى
الت�سلط العاملية بقاء الدول املهم�شة عاجزة وغري قادرة
على تقرير م�صريها ،وقادت �سيا�ساتها �إىل اغرتاب الدول
يف النظام العاملي من خالل الإذعان والتبعية والت�أقلم مع
الو�ضع القائم.
واملفارقة يف النظام العاملي اجلديد هي ت�شكل
م�ؤ�س�سات تنادي بحقوق الإن�سان والدميقراطية والعدالة
على ال�صعيد املعياري� ،إال �أن قوى ال�سيطرة على ال�صعيد
الفعلي �أفرغت هذه الغايات من حمتواها وفر�ضت
�أولوياتها �إىل حد كبري .هذا ال يعني غياب ال�صراع بني
قوى الت�سلط العاملية لزيادة ح�صة مكت�سبات بع�ضها على
ح�ساب الأخرى ،فهي تلتقي يف �إق�صاء الآخرين وتهمي�شهم،
واال�ستئثار باملعرفة وال�سلطة والرثوة وتتنازع حول من
يقب�ض على ال�سلطة واملنافع.
ت�أتي امل�أ�ساة ال�سورية تكثيف ًا لهذه املفارقة على
ال�صعيد الدويل ،ومتثل تقاطع ًا مل�صالح قوى الت�سلط
العاملية واملحلية ،فال مكانة للإن�سان وال قيمة ل�شخ�صيته
م�سوغات ل�سيا�ستها �أمام «الر�أي العام».
�إال ال�ستخدامها
ٍ
كما �أن حركات املجتمع املدين التي يفرت�ض �أن تعرب عن
حق ال�شعوب يف مواجهة قوى الت�سلط ،تتعر�ض لأ�شكال
متنوعة من الهيمنة ،مبا يف ذلك التهمي�ش يف امل�شاركة
ال�سيا�سية ،والإق�صاء من املاكينات الإعالمية ،واالبتزاز
بالتمويل والت�ضييق القانوين والأمني ،ويتم فتح املجاالت
لها يف ق�ضايا هام�شية بعيدة عن ق�ضايا التغيري اجلوهرية.
�أدت حالة االختناق امل�ؤ�س�ساتي يف �سورية ،قبل الأزمة،
�إىل حرمان �أكرثية املواطنني من امل�شاركة الفاعلة
اقت�صادي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا و�سيا�سي ًا .ومتظهر احلرمان
االقت�صادي يف �ضعف امل�شاركة يف قوة العمل ،و�ضعف
الإنتاجية ،وتعمق الفقر وتو�سعه وتعدد مظاهره ،والتفاوت
يف الدخل ومقومات العي�ش ،وتو�سع القطاع غري املنظم،
والت�ضييق على املبادرات اجلديدة .وكان لتبني �سيا�سات
التحرير االقت�صادية دون ر�ؤية تنموية �أثر يف زيادة
التهمي�ش؛ �إذ غلب اجلانب الريعي واخلدمات ذات القيمة
امل�ضافة املنخف�ضة ،مع هدر وف�ساد كبريين� .أما احلرمان
االجتماعي والثقايف فيتجلى يف ت�ضييق امل�ساحة �أمام
امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة واملبادرات ،التي ت�ستهدف امل�صلحة
العامة ،وانت�شار ثقافة اخلوف ،والتكيف مع الأو�ضاع
www.scpr-syria.org

52

القائمة ،مع تراجع يف القيم كالثقة وقبول الآخر .و�أخري ًا
احلرمان ال�سيا�سي الذي جت�سد يف �إق�صاء املواطنني عن
امل�ؤ�س�سات وحرمانهم من امل�شاركة ال�سيا�سية والت�ضييق
على احلريات العامة ،وغياب امل�ساءلة مما فاقم
الإح�سا�س بالقهر واخل�ضوع (املركز ال�سوري لبحوث
ال�سيا�سات.)2013 ،
�إن هذه الأ�شكال املركبة من احلرمان �أدت �إىل حالة
من االغرتاب للإن�سان بوجوه متعددة ،فاغرتب الإن�سان
عن الدولة نتيجة ال�ستبداد امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ،كما
اغرتب عن جمتمعه الذي فقد حيوته وقدرته على النهو�ض
مبقوماته ومتثيل طموحات �أبنائه ،وعليه ت�ضخمت
امل�ؤ�س�سات املجتمعية التقليدية ،كم�ؤ�س�سة العائلة
وامل�ؤ�س�سات الدينية والتي تت�صف بالهرمية والقمعية.
ميثل االغرتاب هدر ًا للإن�سان واملجتمع مع ًا ،وهدر ًا
للوطن ،ومن جرائه ا�ضطر الكثريون للتكيف مع الو�ضع
القائم �إما بالتماهي مع املت�سلطني وامل�ستبدين ،و�إما
بالعزلة والر�ضوخ والالمباالة ،و�إما بالهجرة من الوطن
للبحث عن بيئة �إن�سانية وظروف �أكرث مالءمة لتطلعاتهم.
ولكن قلة من املواطنات واملواطنني ثابرت على العمل من
�أجل التغيري ،بغية االنتقال �إىل م�ؤ�س�سات ت�صون حرية
اجلميع وحتفظ كرامتهم وحتمي حقوقهم .لقد �أدى
تراكم الإحباط والي�أ�س من التغيري ،مع تطور الوعي
ب�ضرورته وراهنيته� ،إىل ات�ساع الفجوة بني الأفراد
وامل�ؤ�س�سات القائمة.

مظاهر االغتراب في األزمة

لقد قاد احلراك املجتمعي الذي انطلق يف �آذار � 2011إىل
�إ�شاعة مناخ من التفا�ؤل بني الراغبني يف التغيري الإيجابي
لبناء م�ؤ�س�سات جديدة تقل�ص الفجوة بني ال�شعب
وطموحاته متجاوزة حالة االختناق .فقد طرح احلراك
قيم ًا يف �صلب التغيري املن�شود ،مثل احلرية والكرامة ،لكن
قوى الت�سلط على امل�ستوى املحلي والدويل ا�ستطاعت
مقاومة التغيري بداية ثم نقل املواجهة �إىل نزاع م�سلح،
�أدى �إىل االنحراف عن الغاية وت�شويه للو�سيلة .لقد �أدى
العنف املت�صاعد �إىل �إحباط عميق لدى الإن�سان ال�سوري
الذي ازدادت الفجوة بني طموحاته وواقعه ،وهدرت
كرامته و�شخ�صيته و�إن�سانيته ،وتعمق اغرتابه مع النتائج
الكارثية للنزاع من دمار وقتل وخطف واغت�صاب وت�شرد
خا�صة �أنها من �صناعة «م�ؤ�س�ساته».
لقد �ساهمت قوى الت�سلط يف �إحباط عملية تفاعل
�إيجابي وت�شاركي بني ال�سوريني ،لالتفاق على عقد
اجتماعي جديد ينظم طاقات املواطنني باجتاه اندماجهم
يف م�ؤ�س�سات �سيا�سية واجتماعية يكونون جزء ًا منها،
وتعمل على متكينهم و�إطالق قدراتهم الإبداعية
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والإنتاجية ،وحترتم حقوقهم و�أ�شخا�صهم وكرامتهم
وحريتهم وتنوعهم و�سيادتهم على م�صريهم .لقد فجر
االغرتاب امل�شار �إليه م�ستويات غري م�سبوقة من العنف،
لدى ال�شعب ال�سوري ،ف�أدى �إىل زيادة االعتماد على
م�ؤ�س�سات غريبة عنه داخل البالد وخارجها ،وتفاقم
التفكك االجتماعي ،و�سادت الكراهية والتع�صب ،فتغولت
امل�ؤ�س�سات الأمنية من جهة وامل�ؤ�س�سات التقليدية من
اجلهة املقابلة م�ستغلة الدين يف �سبيل ال�سيطرة على
الإن�سان �أو ًال وعلى موارد املجتمع وقدراته ثاني ًا.
ازداد انف�صال امل�ؤ�س�سات عن الإن�سان؛ فما كان
ميار�س من هدر لوعي الإن�سان و�شخ�صيته ،قبل الأزمة،
ت�ضاعف مع ا�ستباحة حقه يف احلياة ،وا�ستغلت قوى
الت�سلط حالة العنف لتزرع ثقافة خوف ورعب وا�ستقطاب
وخ�ضوع .وا�ستخدمت لذلك �أدوات ال ميلكها الأفراد
الراغبون يف التغيري الإيجابي ،منها املوارد االقت�صادية
املحلية ،التي حتولت خلدمة متويل ماكينة العنف ،ووظف
الكثري من هذه املوارد املتهالكة �أ�ص ً
ال ،بفعل الدمار
الكبري� ،إىل حوافز لتغذية النزاع وتكوين اقت�صايات
العنف ،التي دفعت بالقوى االقت�صادية املتبقية �إىل خدمة
ا�ستمرار النزاع .وما كان لذلك كله �أن ي�ستدمي لوال الدعم
اخلارجي القيا�سي لأطراف النزاع .فا�ستُغلت الرموز
الثقافية والأجهزة الإعالمية والقوى املحلية يف تعزيز
العنف بني �أبناء املجتمع الواحد ،مما �ساهم يف تدمري
القيم الإن�سانية من ت�ضامن وتعاون وثقة ،وزيادة
اال�ستقطاب ورف�ض الآخر .كما تغولت القوى ال�سيا�سية
املنخرطة يف النزاع امل�سلح وقمعت �صوت الآخر يف ظل
«املعركة» ورف�ضت امل�شاركة احلقيقية لل�سوريني ،لعدم
�إميانها بالإن�سان وحقوقه وقدراته وطموحه .لقد جنم عن
تفاقم العنف املدمر و�إق�صاء غالبية �أفراد املجتمع
ال�سوري وقهرهم ا�ستجابات ومواقف متباينة تنو�س بني
حدي االنخراط يف دوامة العنف والإرهاب والالمباالة
بالوطن وم�صريه .ويتو�سطهما طيف متدرج من املواقف
القريبة من �أحد احلدين �أو البعيدة عنه كاخل�ضوع
والإح�سا�س بالعجز والبحث عن اخلال�ص الفردي.
لقد متكنت قوى الت�سلط من �إدماج الكثري من الأفراد
يف �آالت القتل وال�سلب والنهب م�ضحني ب�أنف�سهم
وكرامتهم لتعزيز هذه القوى ،من خالل التالعب بالوعي
تارة وا�ستخدام احلوافز املادية واالجتماعية وال�سيا�سية
تارة �أخرى .فانف�صم الإن�سان عن ذاته بانخراطه
مب�ؤ�س�سات ال تعمل ل�صاحله ،كما �أ�صبح هدره ي�ستخدم
لهدر الآخرين .فقد مت جتنيد ع�شرات الآالف يف املعارك
بني �أبناء الوطن الواحد وجند غريهم يف النهب والتهريب
واخلطف واال�ستغالل واالحتكار .وبد�أت كافة قوى الت�سلط
املنخرطة يف النزاع امل�سلح بت�شكيل وتطوير م�ؤ�س�سات
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قائمة على العنف ا�ستدامة لهيمنتها .مما �ساهم يف ت�شكل
ظواهر متقدمة من اال�ستبداد والإرهاب ،والأخري يعد
احلالة الق�صوى لالغرتاب فهو حالة عدمية ،تت�ضمن
اغرتاب عن العامل وعن الع�صر احلديث ،وعن الذات
الإن�سانية .وقد �ساهم الإرهاب يف ته�شيم القيم الإن�سانية
واحلقوق واحلريات و�أ�صبح قادر ًا على جتنيد الكثري من
الأفراد املهدورين من خارج البالد م�ستغ ً
ال اغرتابهم عن
ذاتهم وجمتمعاتهم.
بينما تخارج الكثري من ال�سوريني عن ظاهرة العنف
ب�أ�شكال خمتلفة ،فقد انكف�أ جزء من املجتمع حماو ًال
الت�أقلم مع ظروف معي�شته اليومية غري الإن�سانية مفتقد ًا
احلد الأدنى من الأمن الإن�ساين ،مما ا�ضطر الكثري
منهم �إىل النزوح عن مناطقهم �إىل مناطق �أخرى داخل
البالد ليعانوا من ظروف غري �إن�سانية كما ا�ضطر
�آخرون �إىل الهجرة واللجوء �إىل خارج البالد ليتعر�ض
الكثري منهم لالبتزاز واخل�ضوع واحلرمان� .إن التكيف
مع هذه الظروف �أدى �إىل حالة من اخلوف والي�أ�س من
�إمكانية التغيري نحو الأف�ضل وانت�شار ثقافة الالمباالة
بالق�ضايا العامة.

بوادر وعي االغتراب

لقد ك�شفت الأزمة عن تطور قوى جمتمعية رف�ضت جميع
�أ�شكال العنف و�أدانته فكري ًا و�سيا�سي ًا و�أخالقي ًا ،واجتهدت
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يف البحث عن حل �سيا�سي ميهد للم�صاحلة والعدالة مبا
يكفل كرامة الإن�سان وحقوقه .وعلى الرغم مما �أ�صاب
ه�ؤالء من �آثار كارثية نتيجة الأزمة وما تعر�ضوا له من
�ضغوط من قوى الت�سلط الداخلية واخلارجية ،ثابروا على
ال�سعي للتغيري اجلذري للأو�ضاع الراهنة واثقني بقدرة
ال�سوريني على امل�شاركة الفاعلة يف بناء وتطوير م�ؤ�س�سات
�سيا�سية واجتماعية واقت�صادية وثقافية تعرب عن
تطلعاتهم و�أهدافهم وقادرة على حتقيقها ب�شكل فعال
و�شفاف وت�شاركي.
يتطلب حتقيق هذا التغيري ت�ضافر جهود الراغبني به
لإعادة الثقة لدى الأفراد والفئات االجتماعية التي عانت
من الي�أ�س واخل�ضوع والالمباالة ،وتكوين ن�سق معريف
و�سلوكي جديد يعالج جذور الأزمة للحيلولة دون �إعادة
�إنتاجها ،لتطوير البدائل الوطنية ت�شاركي ًا من خالل
التعر�ض بالعمق للق�ضايا اجلذرية التي واجهت وتواجه
جمتمعنا و�إ�شراك الأفراد املهدورين واملغرتبني يف هذه
العملية التي ت�شكل مدخ ً
ال للخروج من الآثار املدمرة
للأزمة وحتقيق اخرتاق نوعي نحو الأف�ضل مبا يتطلبه
ذلك من مواجهة قوى الت�سلط وتفكيك م�ؤ�س�سات العنف،
�إذ ال ميكن لهذه القوى وامل�ؤ�س�سات التي �ساهمت ب�شكل
رئي�سي يف حالة االغرتاب قبل الأزمة وعززته يف �أثنائها
�أن تكون هي نف�سها املنقذ منها واملعربة عن تطلعات
الأفراد واملجتمع.
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خالصة موجزة
ال تزال

امل�أ�ساة احلادة والعنف امل�ست�شري يف
�سورية يرخيان بثقلهما الكارثي على
جميع اجلوانب املتع ّلقة بالتنمية يف
�أنحاء البالد .وقد ت�س ّببت هذه امل�أ�ساة بح�صول حت ّول
مدمر ُينتج م�ؤ�س�سات جديدة وي�ش ّوه امل�ؤ�س�سات احلالية
ّ
التو�سع .و�إ�ضافة �إىل
خلدمة اقت�صاديات العنف الآخذة يف ّ
ما �سبق ،ويف الوقت الذي ي�سحق فيه النزاع املُ�س ّلح تط ّلعات
ال�شعب ال�سوري وقدرته على بناء وت�شكيل م�ؤ�س�سات بو�سعها
ا�ستعادة الأمن الإن�ساين واحرتام الكرامة الب�شرية وحقوق
الإن�سان ،فقد �أ�سهم النزاع �أي�ض ًا يف ا�ستنزاف ر�أ�سمال
البالد وثروتها .كما تراجعت قيمة دليل التنمية الب�شرية
ل�سورية ،وهو الذي يقي�س قدرات التنمية الب�شرية
وخياراتها ،بن�سبة  %32,6مقارنة بالعام  ،2010ليجعل
بذلك ترتيب �سورية يتقهقر من املراكز الو�سطى �إىل املركز
 173من �أ�صل  187دولة .وي�ش ّكل ذلك م�ؤ�شر ًا وا�ضح ًا على
الفجوة الآخذة باالت�ساع بني امل�ؤ�س�سات القائمة وحالة
االغرتاب املوجودة لدى ال�شعب ال�سوري والآخذة بالتع ّمق.
مع توا�صل الرتاجع يف دورة االقت�صاد ال�سوري ،و�صلت
اخل�سائر االقت�صادية الإجمالية �إىل  202,6مليار دوالر
حتى نهاية العام  ،2014وتُعادل هذه اخل�سارة  %383من
الناجت املحلي الإجمايل لعام  2010بالأ�سعار الثابتة لعام
قدرة يف الناجت املحلي
 .2000وتبلغ قيمة اخل�سارة املُ ّ
الإجمايل  119,67مليار دوالر �أمريكي خالل فرتة النزاع،
مما ي�ش ّكل  %59من اخل�سارة االقت�صادية الإجمالية.
ّ
و ُق ِّدرت اخل�سارة التي توا�صلت يف خمزون ر�أ�س املال ،نتيجة
للأ�ضرار والتخريب ،و�أعمال النهب وال�سلب وال�سرقة مببلغ
 71,88مليار دوالر �أمريكي� ،أي ما ُيعادل ن�سبة  %36من
اخل�سائر االقت�صادية الإجمالية ،يف حني �أن النفقات
الع�سكرية الإ�ضافية البالغة  11مليار دوالر �أمريكي مت ّثل
 %5من هذه اخل�سائر.
لقد تغريت هيكلية االقت�صاد ال�سوري جذري ًا مع توا�صل
�إغالق م�ؤ�س�سات الأعمال وت�سريح الع ّمال ،ومع ت�سجيل

انكما�ش كبري طال معظم القطاعات االقت�صادية ومنها
التجارة الداخلية وال�صناعة اال�ستخراجية والنقل
واالت�صاالت والبناء والت�شييد .ورغم �أن مك ّون القطاع
اخلا�ص من الناجت املحلي الإجمايل قد تق ّل�ص� ،إال �أن القطاع
ح�صتهما من
احلكومي والزراعة ّ
�سجال مع ًا تزايد ًا كبري ًا يف ّ
ً
ّ
الإنتاج الآخذ بالرتاجع ،حيث �شكال معا  %44من الناجت
املحلي الإجمايل يف العام  .2014ويف حني �أن قطاع ال�صناعة
التحويلية �شهد حت�سن ًا طفيف ًا يف العام � ،2014إال �أنّ ح�صة
القطاع مل ت�ش ّكل �سوى �أقل من  %5من الناجت املحلي
الإجمايل .وعلى الرغم من النمو الكبري يف اخلدمات
االجتماعية وخدمات املنظمات غري احلكومية طوال م ّدة
النزاع� ،إال �أنهما مل ي�ش ّكال �سوى ن�سبة �ضئيلة من الناجت
املحلي الإجمايل ،كما �أن هذا النمو مل يكن كافي ًا ملواكبة
الوترية املت�سارعة لتزايد االحتياجات االجتماعية والإن�سانية.
تناق�ص عدد �س ّكان �سورية خالل النزاع بن�سبة
عما كان عليه عام  ،2010مع ا�ضطرار  3,3مليون �إن�سان
�سوري �إىل اللجوء يف دول �أخرى ،ف�ض ًال عن  1,55مليون
�شخ�ص هاجروا بحث ًا عن العمل واحلياة الأمنة يف �أماكن
�أخرى .و�ضمن ما تبقّى من �س ّكان �سورية ،ا�ضطر 6,80
مليون ن�سمة �إىل النزوح داخلي ًا بعيد ًا عن بيوتهم و�أحيائهم
ومناطقهم ج ّراء العنف ،واخلوف ،والرتهيب ،والت�ش ّرد.
وخ�سر �أكرث من  12مليون �إن�سان امل�صدر الأ�سا�سي لدخلهم،
مبا �أن قرابة  3ماليني عامل فقدوا وظائفهم خالل النزاع.
ومع نهاية العام  ،2014كان �أكرث من ن�صف القوى العاملة
(وحتديد ًا  )%57,7عاط ًال عن العمل ،بينما كان �أكرث من
ن�صف من ي�شتغلون (�أي  %55منهم) يعملون يف القطاع
العام .ومبا �أن �شرائح وا�سعة من املجتمع فقدت فر�صتها يف
العمل وك�سب الدخل ،ف�إن  4من كل � 5سوريني يعي�شون الآن
يف حالة من الفقر .بينما انحدر  %30من ال�س ّكان �إىل
الفقر املدقع الذي ي�شري �إىل عدم قدرة الأ�سر على ت�أمني
احلد الأدنى من الغذاء الأ�سا�سي للبقاء على قيد احلياة.
وت�شيع هذه احلالة يف مناطق النزاع واملناطق املحا�صرة
التي تواجه فيه ال�شرائح الأفقر والأكرث هام�شية من ال�س ّكان
%15
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اجلوع ،و�سوء التغذية ،بل وحتى خطر املجاعة .ومع تنامي
حدته ،ت�ضاعف حجم اخل�سارة يف الأرواح
العنف وت�صاعد ّ
الب�شرية لي�صل عدد ال�ضحايا يف � 2014إىل 210000
�إن�سان .وبالتايل ،ف�إن حوايل  %6من ال�س ّكان كانوا قد لقوا
حتفهم� ،أو ُج ِرحوا� ،أو �أ�صيبوا خالل �أحداث النزاع امل�س ّلح.
وبنا ًء عليه ،وو�سط هذا التدهور االقت�صادي
واالجتماعي والإن�ساين ،جل�أت خمتلف قوى الت�س ّلط
الداخلية واخلارجية �إىل جتنيد امل�ؤيدين واال�ستعانة
بامل�ستثمرين لين�ض ّموا �إىل �آلة احلرب ،وم�ؤ�س�سات واقت�صاد
والتع�صب والإرهاب
العنف ،حيث بات اال�ضطهاد والتط ّرف
ّ
جزء ًا من الأدوات ال�شائعة املُ�ستعملة لإخ�ضاع املجتمع
املدين والنا�س وقمعهم .وغالب ًا ما ت�ستعمل قوى الت�س ّلط
ت�شجع الأ�شخا�ص
جمموعة من امل�صالح واحلوافز التي ّ
الذين جنّدتهم كي يت�ص ّرفوا بطريقة تعار�ض م�صاحلهم
الذاتية وتط ّلعات جمتمعهم املحلي ،وغالب ًا على ح�ساب قيم
املجتمع وهدر احلياة الإن�سانية.
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عبت غالبية النا�س عن رف�ضها وجتنبها للعنف
لقد ّ
بطرق خمتلفة لكنهم يف ظل �سيطرة احلالة العنفية
ي�شعرون باال�ستالب واالغرتاب عن املجتمع املدين
وال�سيا�سي خالل هذه احلالة اال�ستثنائية التي ترتكهم يف
حالة من اخلوف ال�شديد ،والتبعية ،والإق�صاء .كما �أن
الكثريين ي�شعرون بالعجز والإرباك وال�صدمة ،ف�ض ًال عن
�إح�سا�سهم بالي�أ�س وفقدان الأمل ،عندما ال يرون يف الأفق
�أي نهاية حمتملة لهذه احلالة املرعبة من العنف .بالرغم
من ذلك ف�إن بع�ض النا�س وامل�ؤ�س�سات �أي�ض ًا يرف�ضون
العنف ،ويعون حالة االغرتاب هذه ،ويوا�صلون ن�ضالهم
ال�سلمي �ضد قوى الت�س ّلط الداخلية واخلارجية لكي يتغ ّلبوا
على هذه الكارثة التي �أملّت ب�سورية .وهم يكابدون ويعانون
التقدم نحو م�ؤ�س�سات عادلة و�شفافة
لإجناز التغيري و�إحراز ّ
و�شاملة للجميع تعيد االعتبار للأمن الإن�ساين مع احرتام
حقوق جميع ال�سوريني وكرامتهم.
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المركز السوري لبحوث السياسات

الملحق
المـنـهجـيـة

تأخذ

هذه ال�سل�سلة من التقارير ،املعتمدة على
التحليل ربع ال�سنوي ،بعني االعتبار عامل
املو�سمية بغية تقدير الناجت املحلي الإجمايل
الربعي يف �سورية ،وحتديد ًا للقطاع الزراعي الذي يتغري من
مو�سم �إىل �آخر .وقد ا�ستعملت مو�سمية الإنتاج الزراعي يف
العام  2011مقيا�س ًا معياري ًا لتثقيل معدالت النمو يف القطاع
خالل الأرباع الأربعة للعام  .2014ويعتمد تقدير النمو/
االنكما�ش احلقيقي يف الناجت املحلي الإجمايل خالل
الأعوام  2012و 2013و 2014على مقاربة الناجت من ناحية
العر�ض الكمي يف خمتلف القطاعات االقت�صادية .وتواجه
هذه املقاربة ثالثة حتديات رئي�سية يف �سورية� :أو ًال ،ت�صد ُر
احل�سابات القومية عادة الناجت ال�سنوي ملختلف الن�شاطات
االقت�صادية ل�سنة حمددة يف الن�صف الثاين من ال�سنة
التالية؛ وثاني ًا ،مل ي�سبق للإح�صائيات الر�سمية �أن ن�شرت
ناجت ًا حملي ًا �إجمالي ًا ربعي ًا؛ وثالث ًا ،هناك غياب للم�سوح
والبيانات الثانوية نتيجة �صعوبة �إجراء هذا النوع من العمل
يف الظروف ال�سائدة.
زادت ديناميكيات الأزمة من حاجة خمتلف اجلهات
حمدثة للو�ضع االقت�صادي .وبغية
املعنية �إىل تقديرات ّ
التغي يف
التغ ّلب على
ّ
التحديات ال�سابقة ،ا�ستعمل التقرير ّ
كميات الإنتاج يف ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية كم�ؤ�شرات
غري مبا�شرة على النمو/االنكما�ش يف الناجت املحلي
التغيات
الإجمايل لكل قطاع .فعلى �سبيل املثال ،ا�ستعملت ّ
يف �إنتاج املحا�صيل الرئي�سية كم�ؤ�شر غري مبا�شر لتقدير
التغيات يف الإنتاج
منو القطاع الزراعي ،بينما ا�ستعملت ّ
اليومي من الغاز والنفط لتقدير النمو /االنكما�ش يف قطاع
ال�صناعة اال�ستخراجية .ويف حاالت عديدة ،طبقت مناذج
اقت�صادية قيا�سية لتقدير الناجت املحلي الإجمايل .وقد
ت�شاور الفريق مع جمموعة خرباء يف كل قطاع بغية
التحديات الرئي�سية التي يواجهها هذا القطاع،
ت�شخي�ص
ّ

والتدقيق يف موثوقية تقديرات الناجت املحلي الإجمايل.
وقورنت معدالت النمو ال�سنوي لإجمايل الناجت املحلي يف
الأرباع الأربعة من العام  ،2014مع الناجت املحلي الإجمايل
يف الأرباع املقابلة لها من العام .2013
وعالوة على ذلك ،ف�إن الربجمة املالية امل�ستخدمة يف
التقرير هي نظام متكامل من احل�سابات االقت�صادية الكلية
التي ت�شمل احل�سابات القومية ،وميزان املدفوعات،
تقدم املعلومات املطلوبة
واحل�سابات املالية والنقدية ،وهي ّ
لتقييم �أثر الأزمة على االقت�صاد ال�سوري واخليارات املتاحة
لتعديل ال�سيا�سات .كما �أن هذه الأداة توفّر �أي�ض ًا �إطار ًا
لتحليل ال�سيا�سات ،وتت�ض ّمن عدد ًا من االختبارات
الرئي�سية ،وقد جمع املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات ما
بني ح�سابات خمزون ر�أ�س املال ،والفقر املادي على م�ستوى
الأ�سرة ،و�أداء �سوق العمل ،من جهة ،والربجمة املالية
القيا�سية من جهة �أخرى .وقد اختريت �أداة الربجمة املالية
على ح�ساب مناذج ال�سال�سل الزمنية االقت�صادية الكلية
ومنوذج التوازن العام ،مبا �أن هذه النماذج ال ت�أخذ بعني
املتغيات االقت�صادية
االعتبار التح ّوالت الدراماتيكية يف
ّ
بطريقة كفوءة .كما �أن منوذج الربجمة املالية يعك�س
بكفاءة �أكرب الو�ضع احلايل لالقت�صاد ال�سوري يف وقت
تغيات دراماتيكية.
تع�صف به ّ
ويف ما يخ�ص مك ّونات الناجت املحلي الإجمايل من
جانب الطلب ،ف�إن عنا�صر اال�ستهالك واال�ستثمار
احلكوميني ت�ستند �إىل تقديرات ملك ّونات املوازنة العامةّ � ،أما
التغيات يف الإنتاج
اال�ستثمار اخلا�ص فيقدر بوا�سطة
ّ
اخلا�ص يف القطاعات احلقيقيةّ � ،أما ال�صادرات
وامل�ستوردات فقدرت با�ستعمال منوذج اجلاذبية ل�سورية
والذي يتم تدقيق نتائجه من خالل كميات امل�ستوردات
وال�صادرات عرب املوانئ( .حم�شي و�آخرون.)2013 ،
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ي�ستند تقدير خمزون ر�أ�س املال ومعدالت االهتالك
�إىل تقرير املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات لعام 2013
(املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات� 2013 ،أ) ،وحتت�سب
اخل�سارة الإجمالية يف خمزون ر�أ�س املال ا�ستناد ًا �إىل
حمدثة)،
اخل�سائر يف الأبنية ال�سكنية (با�ستعمال تقديرات ّ
واخل�سائر يف الأبنية غري ال�سكنية ،يف حني قدرت خ�سائر
املعدات والأدوات با�ستعمال معدل ر�أ�س املال �إىل الناجت.
وتت�ألف هذه اخل�سارة من ثالثة مك ّونات رئي�سية هي:
االنخفا�ض يف �صايف اال�ستثمارات نتيجة للأزمة؛ ور�أ�س
املال املعطل الذي يعك�س التوقف يف عملية االنتاج؛ والأ�ضرار
اجلزئية والإجمالية التي حلقت مبخزون ر�أ�س املال .املك ّون
الأخري غري مت�ض ّمن يف خ�سارة الناجت املحلي الإجمايل،
وبالتايل فقد �أ�ضيف �إىل اخل�سارة االقت�صادية الإجمالية.
ومت ح�ساب الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية
با�ستعمال تقديرات ُمفّ�ض الناجت املحلي الإجمايل والتي
تعتمد ب�صورة رئي�سية على م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك .وحتى
�أيار  ،2014ف�إن م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك �صادر عن املكتب
املركزي للإح�صاءّ � ،أما حتى كانون الأول  2014فقد كان
عبارة عن تقدير قام به فريق املركز ال�سوري لبحوث
ال�سيا�سات با�ستعمال مرونة م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك بالن�سبة
�إىل �أ�سعار ال�صرف .و�ضمن �إطار منوذج الربجمة املالية
الذي يربط بني القطاع احلقيقي ،واملوازنة العامة والقطاع
اخلارجي ،والقطاع النقدي ،والتوظيف والفقر ،ف�إن
ومعدالت البطالة
يقدر عدد الوظائف املفقودة،
ّ
التقرير ّ
حتى الربع الرابع من العام  ،2014با�ستعمال مرونة
الت�شغيل بالن�سبة �إىل الناجت املحلي الإجمايل.
قدر التقرير بنود املوازنة العامة باالعتماد على
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القرارات احلكومية املرتبطة بالإنفاق العام من حيث
الأجور ،والدعم ،واال�ستثمارات العامة ،يف حني �أن
تقديرات الإيرادات اعتمدت على انتاج النفط ،والتح�صيل
ال�ضريبي ،و�أداء امل�ؤ�س�سات اململوكة من الدولة .وبناء
عليه ،فقد احت�سب التقرير العجز املايل الذي عك�س زيادة
يف الدين العام.
بالن�سبة للفقر ،وبا�ستعمال خطوط الفقر الوطنية
(ا�ستناد ًا �إىل �أبحاث الفقر من م�سوح دخل ونفقات
الأ�سرة) ،ا�ستطاع التقرير تقدير معدالت الفقر يف �سورية
حتى كانون الأول � 2014ضمن خمتلف املحافظات.
يجدر بالذكر �أن تقدير اخل�سائر يف الناجت املحلي
الإجمايل ،وخمزون ر�أ�س املال ،والت�شغيل ،وم�ؤ�شرات الفقر
هي الفرق بني «�سيناريو الأزمة» (امل�ؤ�شرات احلقيقية)
و«ال�سيناريو اال�ستمراري» الذي ي�شمل امل�ؤ�شرات كما لو �أن
الأزمة مل حت�صل .وهذا ي�ساعد يف تقدير اخل�سائر املبا�شرة
والفر�ص املفقودة نتيجة النزاع.
�أما الق�سم املتعلق باالغرتاب ،فتقوم منهجية التقرير
على بلورة مفهوم االغرتاب من املراجع الأ�صلية ،وحتديد
دالالته وفق ًا ملا ك�شفت عنه الأزمة ال�سورية ،وتق�صي
مظاهره يف العالقات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية
والثقافية والبنى امل�ؤ�س�سية الر�سمية وغري الر�سمية ،ويف
احلاالت الإن�سانية التي بلغت م�ستوى كارثي ًا ،لك�شف العالقة
بني تفاقم االغرتاب وانفجار العنف .وقد اعتمد التقرير يف
ذلك على درا�سات نظرية وميدانية وبيانات وم�سوح حديثة،
وانتهى �إىل تو�ضيح �إمكانية تقلي�ص االغرتاب وتاليف �آثاره
ب�شكل خمت�صر.

www.scpr-syria.org
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