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ميسلون للثقافة 
والترجمة والنشر

ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 

واالجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط، وتولي اهتماًما 

واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيًسا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

واألوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  واالرتقاء  بيدهم،  واألخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  واإلنتاج،  اإلبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استناًدا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  ّسِ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى  إضافًة 

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيًضا عضوية في اتحاد 

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك
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عمر حداد

كرم الشعار

وليم كريستو

كاتب ومترجم سوري، له مجموعة من المقاالت والترجمات في مجال الفكر والسياسة، يحمل إجازة في 
الهندسة المدنية، مهندس تخطيط وإدارة مشاريع.

باحث غير مقيم في معهد الشرق األوسط، وكبير الباحثين في مركز الشرق للسياسات. 

صحفي عامل في “MENA” يعمل في تغطية السياسة في »لوفانت«، باحث في مركز الشرق للسياسات.

اإلشارة المرجعية للدراسة: 

يجوز استخدام هذه الدراسة ألغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط اإلشارة المرجعية إليها، كاآلتي:

كريستو، وليم والشعار، كرم )2020(. موازنة 2021 تكشف عمق األزمات االقتصادية السورية، ترجمة عمر حداد.

.AtlAntic council المصدر األساسي: المجلس األطلسي

حقوق النشر

هذا المصنف منشور برخصة اإلبداع المشاعي

المترجم/ةالمترجم/ة

وحدة الترجمة مسؤولة عن أعمال الترجمة في مؤسسة ميسلون، من اللغات األوروبية إلى العربية، 
صدره مؤسسة ميسلون باللغة العربية، وفًقا الختيار إدارتها، إلى عدٍد من 

ُ
وبالعكس؛ ترجمة ما ت

اللغات األخرى، بهدف إيصال دراساتها إلى الناطقين باللغات األخرى، وترجمة البحوث والدراسات 
والمقاالت المهمة من اللغات األخرى إلى اللغة العربية بهدف تعريف المثقفين والباحثين 

والمهتمين في منطقة الشرق األوسط ببعض ما ينشر عن المنطقة في مراكز البحوث العالمية. 

ر بالضرورة عن آراء ميسلون للثقافة  ر عن كاتبها، وال تعّبِ اآلراء الواردة في الدراسة تعّبِ
والترجمة والنشر 

© جميع الحقوق محفوظة لمعهد ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

الكاتب/ةالكاتب/ة
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طرحت الحكومة السورية في 28 أيلول/ سبتمبر 2020 مشروع موازنتها لعام 2021، بقيمة 8.5 ترليون ليرة سورية )2.7 
مليار دوالر أميركي(. وال تزال تفاصيل هذه املوازنة قيد النقاش في البرملان )مجلس الشعب()1). نتيجة االنخفاض الحاد في 
قيمة الليرة السورية والتباطؤ املتسارع في العملية االقتصادية على مدار السنة الحالية؛ فإن موازنة عام 2021 لم تكن أقل 
بـ 27 في املئة فحسب، مقارنة بموازنة السنة السابقة بعد أخذ التضخم في قيمة الليرة السورية مقابل الدوالر في الحسبان، 

بل كانت املوازنة األصغر منذ انطالق االنتفاضة في 2011.

ال ُيعّد التخفيض األخير لإلنفاق الذي قامت به دمشق شيًئا جديًدا، إذ تظهر حساباتنا أن حصة اإلنفاق على الفرد في 
سورية قد انخفضت بمقدار 70 في املئة منذ سنة 2010، على العلى الرغم من أنه من املعروف جيًدا أن اإلنفاق الحكومي 
في حالة تقلص في سورية منذ بداية االنتفاضة، لكن اختبار اإلنفاق على أساس نصيب الفرد، يسلط الضوء على حقيقة 

الخطورة في أزمة البلد االقتصادية.

بصورة أخرى، فإن الحكومة ستنفق على مواطنيها في سنة 2021 ما قيمته أقل بثالث مرات مما أنفقته سنة 2010 مع 
أن عدد السكان الذين يعيشون تحت سيطرتها اليوم هو نصف ما كان عليه حينها )11.7 مليون نسمة في 2020 مقابل 21.4 

مليون نسمة في 2010). 

 

)1( أقر مجلس الشعب السوري قانون املوازنة في 15 كانون األول/ ديسمبر 2020 )املترجم(.
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تقلص اإليرادات، تقلص املوازنة
إن االنخفاض املستمر في ميزانية اإلنفاق السورية يعكس االنكماش في قاعدة اإليرادات التي يمكن لدمشق أن تستفيد 

منها.

بلغ إجمالي اإليرادات في سنة 2021 أقل مما كان عليه في موازنة ما قبل الحرب سنة 2010 بنسبة 83 في املئة. كما تغيرت 
مكونات هذه اإليرادات أيًضا.

وبحسب تقرير صادر عن املركز السوري لبحوث السياسات سنة 2019، فإن الدخل غير الضريبي )الدخل من مصادر 
غير الضرائب( يشكل ثلث اإليرادات السنوية العامة فقط، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى انهيار إنتاج النفط بنسبة 90 

في املئة في املناطق التي يسيطر عليها النظام منذ سنة 2011 )368000 برميل/ يوم مقابل 22000 برميل/ يوم سنة 2020).

على سبيل املقارنة كانت العائدات غير الضريبية تشكل ثلثي عائدات الحكومة في موازنة ما قبل الحرب سنة 2010.

يبقى أن نرى إلى متى يمكن للحكومة االستمرار في الضغط على الناس بالضرائب من دون إثارة املظالم املوجودة أصاًل. كان 
80 في املئة من السكان يعيشون في فقر مدقع قبل األزمة االقتصادية الحالية بحسب األمم املتحدة في 2019. 

 نتيجة النخفاض مستوى الدخل بشكل كبير طوال سنوات الصراع، فإن فرض الضرائب لم يكن كافًيا لتمويل جميع 
ليرة  ترليون   6 نحو   2021 املتوقعة ملوازنة سنة  اإليرادات  تبلغ  إلى عجز كبير ومستمر.  أدى  ما  السورية،  الحكومة  نفقات 

سورية )2.1 مليار دوالر أميركي( ما يخلق عجًزا في املوازنة قيمته 2.5 ترليون ليرة سورية )902 مليون دوالر(.

على الرغم من احتمال أن تكون دمشق قد اقترضت مبالغ كبيرة من الجهات الفاعلة املحلية واألجنبية منذ سنة 2011 
إال أن محاولة الحكم بدقة على حجم مديونية الحكومة هو أمٌر مستحيل، نظًرا إلى عدم شفافية املعامالت املالية للحكومة 

السورية.

على أي حال، إن عجز املوازنة املصنف في معظمه »مسحوب من االحتياطي« ال يكشف عما إذا كانت هذه القيمة هي 
مجرد عملة مطبوعة مؤخًرا أو سندات صادرة أو أموال مسحوبة على شكل قروض من البنك املركزي.

إن ارتفاع األسعار امللحوظ، خصوًصا منذ االنهيار األخير في أواخر 2019، يعطي مؤشًرا إلى أن معظم هذه املبلغ »املسحوب 
من االحتياطي« إنما هو لتغطية العملة املطبوعة مؤخًرا.

أو  جديدة  سورية  عمالت  مجرد  هو  االحتياطي  من  مسحوب  كمبلغ  عنه  اإلفصاح  تم  ما  أكان  سواء  الحالتين،  كلتا  في 
قروًضا، فليس هناك حافز حقيقي يدفع الحكومة إلعادة هذا املال املقترض من بنوك الدولة.

يؤمن  كونه  حيث  من  العملة،  لطباعة  أفضل  بدياًل  يعد  شكل سندات  الخاص على  القطاع  من  االقتراض  إن  في حين 
غطاء للتضخم، لكن الشهية إلقراض الدولة السورية ضعيفة، وتزداد تضاؤاًل، ما يجبر الحكومة على اتباع وسائل أخرى 

لالستدانة. 
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معدل عجز املوازنة السورية الرسمية منذ سنة 2011 يقترب من 32 في املئة  

كانت سورية قد استدانت مبالغ مالية ضخمة من حكومات أجنبية -إيران بشكل أسا�سي- إضافة إلى الدين املحلي. فعلى 
الرغم من عدم وجود أرقام موثوقة لقيمة هذه املبالغ، لكن توقعات بعض املحللين تقول إن إيران قد أقرضت سورية ما 
بين 30-105 مليار دوالر خالل فترة الحرب -ما يزيد على عشرة أضعاف املوازنة السورية على أقل تقدير- ويتم تقديم معظم 
الديون اإليرانية إلى سورية تحت ستار »خط ائتماني« غامض نوعا ما. بينما يتركز الدعم الرو�سي للنظام السوري في معظمه 

في املجالين السيا�سي والعسكري.

إلى سداد الدين  بالنسبة  إيفاء دائنيها الدوليين في ظل الظروف الحالية. أما  من املستحيل لدمشق أن تبدأ التفكير في 
املحلي املقترض من القطاعات الخاصة، فمن املحتمل أن تقوم دمشق بطباعة املزيد من الليرات، ما يفاقم مشكلة مستويات 

التضخم الحادة التي تعصف بالعملة في هذه السنة.

قل وداًعا إلعادة اإلعمار
مع أن تفاصيل موازنة 2021 ما زالت قيد املناقشة في مجلس الشعب، لكن الجزء األكبر من اإلنفاق )82 في املئة( سيكون 
السلع األساسية من طعام ووقود،  الدعم االجتماعي كدعم  برامج  -استهالكًيا«، يصرف بشكل أسا�سي على  »إنفاًقا جارًيا 

ودفع رواتب موظفي القطاع العام الذين يشكلون نحو ثلث القوى العاملة )1.6 مليون عامل(.
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النفقات الجارية في أعلى مستوياتها منذ بدء االنتفاضة 2021

ُتعّد النسبة املخصصة لإلنفاق الجاري في موازنة هذه السنة هي األعلى في العقد األخير، ويأتي هذا االرتفاع املفاجئ بعكس 
2018 باالتجاه هبوًطا، حيث كان اإلنفاق الجاري  اتجاه املنحنى الدال على السنوات الثالث األخيرة، والذي بدأ منذ سنة 
الجاري  اإلنفاق  في  االرتفاع  هذا  يكون  حالًيا  دمشق  بها  تمر  التي  االقتصادية  األزمات  عمق  إلى  وبالنظر  تدريًجا.  ينخفض 

منطقًيا تماًما.

قدرت جريدة قاسيون السورية في تقييم نشرته مؤخًرا أن متوسط تكاليف املعيشة للعائلة السورية قد ازداد بنسبة 74 
في املئة منذ بداية 2020.

الراتب  متوسط  يبلغ  بينما  شهرًيا.  دوالر(   304( سورية  ليرة  ألف   700 إلى  مريحة  حياة  لتعيش  السورية  العائلة  تحتاج 
تأمين حاجاتها  العائالت السورية غير قادرة على  )24 دوالر(، ما يجعل معظم  ليرة  55 ألف  العام نحو  القطاع  في  الشهري 

األساسية.

وهكذا، وكي تتجنب الحكومة حدوث مجاعة واضحة، فإنها تقوم بالتركيز على الحاجات العاجلة للسكان من خالل الدعم 
والبرامج االجتماعية. يشير االرتفاع املفاجئ في اإلنفاق الجاري أيًضا إلى نهاية طموحات دمشق في االستثمار في مشاريع إعادة 

اإلعمار في املستقبل القريب على األقل. 

على  السيطرة  استعادت  أن  بعد   ،2018 سنة  في  مرة  أول  اإلعمار  إعادة  مشاريع  على  التركيز  السورية  الحكومة  بدأت 
مساحات واسعة من الجنوب السوري، كما شقت طريقها نحو الجيب الذي تسيطر عليه املعارضة في الشمال الغربي. ومع 
نقاش من سيكون قادًرا على  في  بالهمس  الدوليون  بدأ املستثمرون  انتصار بشار األسد هو مجرد مسألة وقت،  أن  ظهور 

االستثمار في العقود الضخمة الالزمة إلعادة بناء البلد.   
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 على الرغم من أن دمشق قد وضعت جانًبا بعض السيولة لتمويل إعادة اإلعمار على مدار السنوات القليلة املاضية، 
لكنها كانت تعول بشكل أسا�سي على االستثمارات األجنبية لتأمين التمويل الالزم للمشاريع.

قدرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة لألمم املتحدة )ESCWA( سنة 2020 تكلفة إعادة بناء األصول 
املدمرة في سورية خالل الحرب بـ 117 مليار دوالر على األقل. ما يعني أن سورية ستستغرق ما يزيد عن 1700 سنة لتدفع ذلك 

املبلغ باعتماد القيمة التي رصدتها إلعادة اإلعمار في موازنة 2020 )66 مليون دوالر(.

2019 هذه  بـ »قانون قيصر« من قبل الواليات املتحدة في كانون األول/ ديسمبر  أطاح تمرير حزمة العقوبات املرتبطة 
اآلمال بالحصول على التمويل األجنبي. يبدو أن الخوف من العقوبات الثانوية قد أدى إلى إبعاد معظم املستثمرين الدوليين 

- باستثناء بعض الشركات الروسية واإليرانية. 

الخارجي.  التمويل  النطاق من دون  واسعة  إعمار  إعادة  أي عمليات  في  الدخول  القدرة على  تملك دمشق  ال  ببساطة، 
العمل بطاقتها كلها لتغطية الحاجات األساسية  في امل�سي نحو األسوأ، وسيكون على الحكومة  فحالة اقتصادها مستمرة 

ألولئك املقيمين تحت سيطرتها.

للعيش ملواطنيها حيث جعلت  الالزم  بتأمين الحد األدنى  إلى أن الحكومة السورية ستكون منشغلة   2021 تشير موازنة 
األزمة االقتصادية التي تجتاح البالد من ذلك مهمة غير سهلة.

إعادة  مشاريع  ستبقى  اإلعمار،  بإعادة  للسماح  العقوبات  ورفع  السيا�سي،  االستقرار  من  حالة  إلى  التوصل  يتم  لم  ما 
اإلعمار الكبيرة ومتوسطة الحجم متوقفة، وسيستمر اقتصاد سورية النظام في املعاناة. 

تاريخ نشر املقالة األصلية: 1 كانون األول/ ديسمبر 2020.
رابط النشر:

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/2021-budget-reveals-the-depth-of-syr-
ias-economic-woes/

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/2021-budget-reveals-the-depth-of-syrias-economic-woes/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/2021-budget-reveals-the-depth-of-syrias-economic-woes/
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