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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   
ً

إضافة

ا عضوية في اتحاد 
ً

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيض

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك
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ُ
ترجمة ما ت

ا الختيار إدارتها، إلى عدٍد من 
ً

العربية، وفق
اللغات األخرى، بهدف إيصال دراساتها 
إلى الناطقين باللغات األخرى، وترجمة 
البحوث والدراسات والمقاالت المهمة 
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البحوث العالمية. 
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1. ملخص

األفراد  حياة  على  سوريا  في  االقتصادي  والوضع  الحرب(  اقتصاد  ذلك  في  )بما  االقتصادي  النشاط  يؤثر  كيف 
واملجتمعات؟

يسجل هذا التقرير األدبيات التي ظهرت من خالل البحث السريع عن تأثير اقتصاد الحرب على الحياة اليومية للمواطنين 
السوريين والوضع االقتصادي لألفراد واملجتمعات.

 من الحياة اليومية. في حين 
ً

تميل األدبّيات األكاديمية التي تتناول اقتصاد الحرب إلى التركيز على اآلثار السياسية بدال
ز األدبيات اإلنسانية وتلك الصادرة عن املنظمات غير الحكومية بشكل أكبر على الحياة اليومية ولكّنها ال تربط موجوداتها 

ّ
ترك

مباشرة باالقتصاد األوسع أو اقتصاد الحرب. يعتبر اقتصاد الحرب غير شرعي وغير رسمي، لذا ال يتناقش السكان السوريون 
بطبيعته وال يتم اإلبالغ عن تفاصيله. يوّضح القسم 14 محدودية البيانات التي تّمت مناقشتها في األدبيات التي تم تحديدها 

أثناء هذه املراجعة املكتبّية املساعدة.

تم تحديد بعض البيانات االقتصادّية على املستوى الكلي في القسم 3 إلعطاء بعض املعلومات األساسّية حول ما تكابده 
4 يفًصل  الناتج املحلي اإلجمالي وانخفاض االستثمار. القسم  املجتمعات، وتأثيرات االنخفاض الكبير في نصيب الفرد من 
في وضع البطالة. معّدل البطالة مرتفع، وأولئك الذين يعملون بأجور غير كافية وفي ظروف سيئة. أّدى التضخم املرتفع إلى 
تّم تلخيص األدبيات املتعلقة باقتصاد الحرب في  إلى تفاقم الظروف املعيشية السيئة.  انخفاض القوة الشرائّية مما أّدى 

 ضمن نطاق هذا التقرير.
ً
سوريا في القسم 5. ولم تكن تفاصيل تأثيره على املجتمعات متاحة

6(. أصبح النهب والخطف والتهريب مصادر مهمة  ظهر اقتصاد غير رسمي مع تدمير شبكات األعمال والتجارة )القسم 
للدخل مع أّنها أصبحت أقل شيوًعا اآلن بعد انخفاض حدة الصراع )Eaton et al., 2019(. كما أصبح الوصول إلى املوارد 

مسيًسا )القسم 7(.

تدمير  تّم  لقد  الترتيب.  على  و10  و9   8 األقسام  في  مذكورة  والعامة  والزراعّية  الصناعّية  القطاعات  حول  املعلومات 
إعادة  املصانع  بها. يحاول أصحاب  املرتبطة  الوظائف  ترافق مع فقدان  الذي  األمر  نطاٍق واسٍع  الصناعّية على  الوحدات 
 
ً
البناء ويعبرون عن الحاجة إلى اإلعفاءات الضريبية والحصول على التمويل والعمالة املاهرة. أصبحت الزراعة تشكل نسبة

أكبر من االقتصاد بسبب االنخفاض الكبير في مساهمة الصناعة. تشمل املشكالت في القطاع الزراعي الوصول إلى املياه، 
واألرا�ضي الزراعية املدمرة، ونقص املدخالت، ومشكالت النقل.

التقليدية، وبيع  املهن  األثاث، وعودة ظهور  بيع األصول مثل   )11 القسم  في  )التي تمت مناقشتها  التأقلم  آليات  تشمل 
األصول اإلنسانية. تبحث النساء واألطفال الذين لم يكونوا جزًءا من القوى العاملة قبل الحرب عن الفرص االقتصادية. 
تعتبر األسر التي تعيلها نساء أكثر شيوًعا بسبب مقتل األزواج في الصراع، وتكون هذه األسر أكثر عرضة لألذى بشكل متزايد.

األغذية  برنامج  يدير   .)Eaton, et al., 2019(  2018 عام  في  أميركي  دوالر  مليار   2.2 بنحو  اإلنسانية  املساعدات  ّدرت 
ُ
ق

العالمي مجموعة متنوعة من املشاريع لدعم سبل العيش في سوريا.

تقوم )Mercy Corps )2018 بتحليل التكيف مع سبل العيش في سوريا وتحدد عدًدا من العوامل التمكينية: 1( األسواق 
2( الوصول إلى النقد ورأس املال، 3( رأس املال االجتماعي والشبكات، 4( النساء والشباب الذين يحصلون على  النشطة، 

الدخل )القسم 12(.
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يعتمد الكثير من السوريين على الحواالت املالية )القسم 13(. حيث وفي عام 2018، قدر البنك الدولي الحواالت الخارجية 
بمبلغ 1.2 مليون دوالر أميركي.)1( ومع ذلك، يواجه الالجئون البطالة وتحديات بنيوية في البلدان املجاورة. يدير برنامج األمم 

املتحدة اإلنمائي عدة برامج دعم في مصر ولبنان واألردن.

2. المقدمة 

تعتبر سبل عيش األفراد واملجتمعات في سوريا موضع اهتمام. أفاد البنك الدولي )2017( أن الصراع قد أوقع نسبة كبيرة 
من السكان السوريين في براثن الفقر ودفع الناس إلى قطاعات معيشية لن تكون مستدامة بعد الحرب. ويقدر تقرير لجنة 
13.5 مليون شخص  أن   )UNESCWA( )Abu-Ismail et al, 2016( إفريقيا املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب  األمم 

بحاجة إلى املساعدة اإلنسانية و12.1 مليون يفتقرون إلى الوصول ملرافق املياه والصرف الصحي والنظافة.

تعّد البطالة والتضخم هي اآلثار الرئيسية للصراع على املستوى املعي�ضي األسري، ما أدى إلى انخفاض في القوة الشرائية 
 Tokmajyan,( هي  كما  الرواتب  تظل  بينما  الليرة  قيمة  انخفاض  مع  السوريون  يكافح   .)ACAPS & MapAction, 2013(
الشرائية  القوة  في  بمقدار خمسة أضعاف  انخفاًضا  السوريون  بزيادة األجور، ويواجه  التضخم  2016(. مع عدم مواءمة 
 Tokmajyan,( املتطلبات األساسية  لتلبية  الوسطي  الراتب  إلى كسب أضعاف  اليوم  السوريون  يحتاج  إذ   .)SEBC, 2019(
ل من الوصول إلى الحاجات 

ّ
2016(. األمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر، كما يؤدي إلى ظهور آليات التأقلم السلبية، ويقل

املتحدة  األمم  )مكتب   2018 لعام  اإلنسانية  الحاجات  استعراض  يسجل   .)ACAPS and MapAction, 2013( األساسية 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية، UNOCHA, 2017( 6.5( )2017 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي )حوالي ثلث 
السكان)2(( و4 ماليين آخرين معرضون لخطر انعدام األمن الغذائي. يتعين على الحكومة االقتراض لإلنفاق على مخصصات 

.)Frontier Economics et al., 2016( من االستثمار في االقتصاد 
ً

الخدمة العامة بدال

إلى  التقارير  إذ تشير   .)Abboud, 2017( الرسمي إلى مقاتلين مع تقلص االقتصاد  وغالًبا ما يتحول األفراد من مدنيين 
أّن الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )داعش( قد استغلت العوز االقتصادي لتشجيع املواطنين على االلتحاق بصفوفها 
)Khatib, 2015(. أفادت التقارير )في تقرير 2015( أنهم يعرضون على املقاتلين مبلغ 300 دوالر شهرًيا مع عالوات إضافية 
للزوجات واألطفال، مقارنة بـ 50 دوالًرا أميركًيا كل شهر لتغطية نفقات املعيشة يقدمها مجلس الالجئين الدنماركي. ما قاد 

املواطنين للتخلي عن قيمهم لدعم أسرهم.

3. نظرة اقتصادية عامة 

تقدر لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )ESCWA( الناتج املحلي اإلجمالي السوري بنحو 25 مليار 
دوالر أميركي في عام 2016، منخفًضا عن 60 مليار دوالر أميركي عنه في عام Eaton et al., 2019( 2010(. فاألثر االقتصادي 
11.6 في املئة في معدل نمو نصيب الفرد مع تأثير مطلق على  2011 و2015 هو انخفاض بنسبة  املقدر للصراع بين عامي 
الناتج املحلي اإلجمالي للفرد بنسبة 45.1 في املئة )Frontier Economics et al., 2016(. ويرجع ذلك إلى تدمير األصول وهروب 

رأس املال وإغالق األعمال واإلفالس.

)1(  https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT
)2(  باالعتماد على تقديرات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة حول عدد السكان

https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT
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تم نقل قدر كبير من رأس املال من سوريا إلى تركيا بغرض إقامة أعمال تجارية )Abboud, 2017(. تشير دراسة سيناريو 
أجراها البنك الدولي )2017( إلى أن االستثمار قّل بنسبة 80 في املئة عن مستويات ما قبل الصراع. وُيرجع ذلك إلى انخفاض 
اإلنتاجية اإلجمالية، وتدمير رأس املال املادي، وانخفاض العمالة املتاحة )بسبب الهجرة إلى الخارج(. التأثير الدقيق النخفاض 
االستثمار على األفراد واملجتمعات ليس واضًحا ولكنه يقلل بال شك من فرص العمل. تقدر الدراسة التأثير على الناتج املحلي 

اإلجمالي ولكنها ال تقدر كيفية تأثير هذه التغيرات في الناتج املحلي اإلجمالي على املجتمعات على أرض الواقع.

وبعده  الصراع  قبل  وضعهما  سوريا  في  والتوظيف  العيش  سبل  حول  اإلنمائي  املتحدة  األمم  لبرنامج  دراسة  تصف 
)الجمعية السورية للعلوم االقتصادية، Syrian Economic Sciences Society, 2018( )2018(. وتصف الوضع االقتصادي 
واالجتماعي العام الذي أثر بشكل واضح على سبل العيش والتوظيف بطرق عديدة مع القيود التجارية؛ تدمير مرافق اإلنتاج 

واملرافق الخدمية؛ وترحيل رجال األعمال والفنيين واألشخاص املتعلمين تعليًما عالًيا.

اإلقليمية  للتجزئة  وفًقا  عليها  والسيطرة  للضرائب  التي تخضع  الواردات  يعتمدون على  السوريين  أّن  اإلنتاج عنت  قلة 
التفتيش. حيث تزيد الضرائب  البضائع عبر نقاط  التجار تكوين عالقات مع وسطاء لنقل  )Abboud, 2017(. يتعين على 

املفروضة عند نقاط التفتيش من سعر البضائع للمستهلك.

كانت التقارير التي تناقش االقتصاد على املستوى الشمولي متوفرة ومتاحة بسهولة أكبر من التقارير التي تصف املستوى 
الجزئي، وتفاصيل هذه التأثيرات على أنماط الحياة اليومية. الكثير من التأثير على الحياة اليومية ضمني إلى حد ما.

يصف عبود )98 ص ،Abboud )2017 »االنهيار الكامل للمعيشة األسرية، حيث أدى انخفاض توافر الغذاء وارتفاع 
األسعار والبطالة إلى خلق ظروف ال يتوفر فيها لدى 80 في املئة من األسر ما يكفي من الطعام أو تفتقر إلى املال لشرائه«

4. البطالة

بلغت معدالت البطالة %53 وذلك وفًقا لتقييم الحاجات اإلنسانية لعام 2017 )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية، UNOCHA, 2016( )2016(. وكنتيجة لذلك، تزايد انخراط األفراد في الجيش وفًقا للبنك الدولي )2017(. يواصل 
 يجدونه في االقتصاد غير الرسمي أو اقتصاد الحرب. وغالًبا ما يكون 

ً
التقرير القول إن نسبة صغيرة جًدا ممن يجدون عمال

 حيث 
ً

ا ويتطلب مهارات متدنية ومنخفض األجر. حتى أولئك الذين يعملون في وظائف مستقرة باتوا أسوأ حاال
ً
العمل شاق

ارتفعت نفقات املعيشة في حين انخفضت قيمة العملة.

تشير دراسة لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي حول سبل العيش والتوظيف في سوريا )الجمعية السورية للعلوم االقتصادية، 
Syrian Economic Sciences Society, 2018( )2018( إلى أّن أرقام البطالة ارتفعت من 14.9 في املئة في عام 2011 إلى 30 في 
املئة في عام 2018 )الجمعية السورية للعلوم االقتصادية، Syrian Economic Sciences Society, 2018( )2018(. ازدادت 
مشاركة النساء في سوق العمل، حيث ينجزن املهمات التي كانت في السابق حكًرا على الرجال. كما زادت عمالة األطفال من 
قدر الدراسة أّن القوى العاملة قد انخفضت إلى 51 في املئة من مستوى ما قبل 

ُ
10 إلى 20 في املئة في نفس الفترة الزمنية. ت

األزمة. األمر الذي يشير إلى الحاجة إلى التدريب. يعتقد معظم قادة املجتمع الذين شملهم االستطالع أّن الطلب القادم على 
العمال سيكون أغلبه في قطاع البناء.
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تقدر الدراسة أّن 830 ألف شخص بحاجة إلى عمل. هناك تباين بين عرض القوى العاملة ومتطلبات سوق العمل من 
حيث مستوى التعليم والوضع املنهي والتخصص والتوزع الجغرافي والجنس. هناك قسم جديد من السكان غير النشطين 
اقتصادًيا في السابق باتوا يرغبون اآلن في املشاركة كـ »ربات املنازل« واملتقاعدين واألطفال دون سن الخامسة عشر. وهناك 
 في وقت االستطالع وكانوا يبحثون عن عمل إضافي لتأمين سبل العيش لعائالتهم. يقدم التقرير عدًدا 

ً
أيًضا من امتلكوا عمال

من التوصيات فيما يتعلق بالتنسيق والتدريب وتوفير الدعم. كما تم تقديم اقتراحات لتحسين البيئة التمكينية.

 MapAction,و ACAPS(  عاجزين عن ذلك بسبب قيود السفر 
ً
للعمل املوسمي عادة يهاجرون  الذين  أصبح السوريون 

2013(. هناك عدد قليل من فرص العمل البديلة، وينتهي األمر للعديد بالبقاء مع أفراد من أسرهم البعيدة. غالًبا ما لم يكن 
 Abboud,( أمام أولئك الذين يريدون البقاء في البالد خيار سوى االنخراط في اقتصاد الحرب بسبب قلة الخيارات األخرى

.)2017

5. اقتصاد الحرب

ستخدم لفرض ضرائب على السلع 
ُ
يدور »اقتصاد الحرب« الذي ظهر في سوريا إلى حد كبير حول القيود اإلقليمية التي ت

واملوارد واألشخاص الذين يتنقلون في البالد. يؤكد عبود )Abboud )2017 على التعددية ويشير إلى اقتصادات الحرب التي 
تنطوي على معقدات من األنشطة والجهات الفاعلة واملناطق الجغرافية املختلفة. تشمل السلوكيات االنتهازية وسلوكيات 
االفتراس قصيرة املدى النهب وفرض الضرائب واالختطاف وسرقة املساعدات وتحويل مسارها. استخدام العنف كشكل من 

أشكال الحماية تحول أيًضا إلى سلعة.

انقطاع  مع   
ً
مجزأ السوري  االقتصاد  أصبح   .)Yazigi, 2014( الصراع  من  وتزدهر  تعيش  مختلفة  قطاعات  أّن  ُيعتقد 

. األمر 
ً

االتصال بين املناطق التي يسيطر عليها النظام أو املعارضة. مع كون املناطق التي تسيطر عليها املعارضة أسوأ حاال
الذي يظهر هياكل تجارية جديدة )غير مشروعة(.

 Abboud,( تعمل سلسلة التوريد »العكسية« حيث يتم إنتاج وشراء السلع خارج البالد لتحتاج بالتالي إلى التوزيع داخلها
2017(. ثم يتم ربط جهات فاعلة مختلفة بالصراع مثل أولئك الذين يشترون البضائع في بلدان أخرى، وحرس الحدود، 
وأولئك الذين يديرون نقاط التفتيش لجني الفوائد املادية. هذه الجهات الفاعلة تشكل »روابط في سالسل التوريد األوسع 
)ص  العنف«.  لتأجيج  ولكن  والحصار،  الصراع  تحت  يعيشون  الذين  العاديين  السوريين  لدوام  فقط  ليس  ضرورية  وهي 
105(. إن السيطرة على املعابر الحدودية مربحة للغاية. يشمل التهريب من تركيا الهواتف املحمولة والخضروات والشاي 

.)ACAPS & MapAction, 2013( والقنب والسجائر

مّيز )Tokmajyan )2016 بين اقتصاد الحرب واقتصاد التأقلم، لكنه أشار إلى الصعوبات في الفصل بينهما. تعتبر أعمال 
داعش )مثل إنتاج النفط( التي تحافظ على ديمومة الحرب مصدًرا مهًما لدخل السوريين الفقراء والضعفاء.

من املالحظ أن املجتمعات تتأثر على املستوى الجزئي، لكن التفاصيل غير مذكورة في األدبيات املتعلقة باقتصاد الحرب 
تأثير  لكيفية  التوصيف  إلى جانب بعض  الحرب  اقتصاد  في  تبحث  التي  األدبيات  السيا�ضي على  الخطاب  يهيمن  في سوريا. 

الحرب على االقتصاد على املستوى الكلي.
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6. القطاع غير الرسمي

.)Eaton et al, 2019( أّدى تدمير شبكات األعمال والتجارة إلى ظهور أنشطة وشبكات غير قانونية وغير رسمية

)Yazigi 2014، يشرح يازجي :)4ص

»مع انهيار األمن، أصبح االقتصاد غير الرسمي الذي يشتمل على النهب والخطف والتهريب مصدًرا مهًما للدخل. ظهرت 
تماًما، غالًبا ما تكون غير مشروعة، ويتم تمكين مجموعات وأفراد جدد على حساب فئة األعمال  شبكات أعمال جديدة 

التقليدية«.

أدى تعطل الزراعة وإمدادات النفط في حلب إلى تحول الكثيرين إلى نقل النفط الخام وتكريره أو املتاجرة به إلى جانب 
 MapAction،و ACAPS( تم اإلبالغ عن تجارة النفط غير املشروعة في دير الزور شرق سوريا .)Turkmani, 2015( منتجاته
2013(. استولى مقاتلو القبائل على منشآت اإلنتاج وخطوط األنابيب. يستخدم رواد األعمال املحليون مصافي تكرير محلية 

الصنع إلنتاج وقود منخفض الجودة لألشخاص الذين يعانون من نقصه.

 )MapAction )2013و ACAPS ينتشر العمل املتقطع في بعض املناطق وال يستفيد من اقتصاد الحرب إال القليل. يقترح
»يبدو أّن العمل املتقطع والتجارة غير الرسمية أصبحا مصادر دخل أكثر أهمية« )الصفحة 5( ولكن يصعب تحديد األرقام 
الرسمية. ويقّدر أّن 80 في املئة من القوة العاملة كانت تعمل في أنشطة غير رسمية بحلول نهاية عام 2012. كما تم اإلبالغ 

عن االستخراج غير املشروع للنفط وتهريب البضائع على نطاق واسع )الصفحة 5(.

در القطاع الخاص غير الرسمي بحوالي 30-40 في املئة من إجمالي الناتج املحلي قبل النزاع، وُيقدر أنه ارتفع إلى 80 في 
ُ
ق

.)MapAction, 2013و ACAPS( 2012 املئة بحلول نهاية عام

7. إدارة الموارد والنفط

أثرت الحرب على طرق النقل مما أثر على نقل النفط ما زاد من تكلفته )World Bank, 2017(. األمر الذي أثر بدوره على 
االقتصاد املعتمد على النفط.

قام تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام بتركيب أنابيب املياه في القرى لالستخدام الزراعي الستعادة سبل العيش 
في املناطق الريفية )Turkmani 2015(. يعتمد الناس على الدولة اإلسالمية التي تسيطر على جميع موارد النفط ومحطات 

 .)Khatib, 2015( الطاقة واملياه. حيث تهدف للسيطرة عن طريق االستيالء على هذه املوارد اإلستراتيجية

 Turkmani,( بذلت الدولة اإلسالمية في العراق والشام جهوًدا قوية لتوفير الكهرباء للسكان لكسب التأييد في دير الزور
2015(. ومع ذلك، فإن توفير املاء والكهرباء ال يترجم إلى خلق اقتصاد مستدام.

8. الصناعة 

 Frontier(  2016 عام  بحلول  املئة  في   35.4 بنسبة  للوظائف،  رئي�ضي  مصدر  وهو  التصنيع،  قطاع  حجم  انخفض 
Economics et al., 2016(. كانت قواعد التصنيع الرئيسية في سوريا هي األكثر تضرًرا من الحرب في حلب وحمص وضواحي 
دمشق )Gobat & Kostial, 2016(. في الشيخ نجار وحلب وعدرا، أغلقت 90 في املئة من املؤسسات الصناعية بحلول نهاية 
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عام Frontier Economics et al., 2016( 2013(. ويقدر أن الباقي يعمل بأقل من 30 في املئة من قدرتهم. غادر العديد من 
.)Gobat & Kostial, 2016( رواد األعمال البالد وُزعم أنهم أقاموا في تركيا

استطلعت دراسة لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي ما تبقى من مالكي مرافق الخدمة الذين أعربوا عن رغبتهم في التوسع 
والحاجة إلى التمويل )جمعية العلوم االقتصادية السورية، Syrian Economic Sciences Society, 2018( )2018(. كانت 

هناك أيًضا حاجة إلى التدريب، خاصة في املجاالت الهندسية واملنسوجات.

.)SEBC, 2019( تم تدمير أكثر من 95000 وحدة صناعية في السنوات السبع املاضية

باتت  الشوارع.  تدمير أسواق  تم  الحدود.  التجارة عبر  تعتمد على  التي  التجارية  تقييد األعمال  إلى  الحدود  أدى إغالق   
 لالبتزاز.

ً
الشركات تعتمد على تحويل األموال بشكل غير قانوني من خالل اقتصاد الحرب لتصبح نتيجة لذلك عرضة

تم تقديم حساب شخ�ضي من مالك مصنعين اثنين في ورقة مؤتمر حديث ملدرسة لندن لالقتصاد )غير محدد، 2019(. 
كان الرجل السوري يوظف 45 شخًصا في عام 2011 في مصانع صغيرة لقطع البازلت والرخام في حي الوعر بحمص. رفض 
رفع  تم  والنهب.  للقصف  تعرضت مصانعه  البقاء.  أجل  في حديقته من  الخضار  املنطقة وزرع  تم حصار  أن  بعد  املغادرة 
الحصار في عام 2017 وعمل ملدة عام ونصف إلحياء املصنع األصغر الذي يعمل به اآلن شخصان. لقد كافح الرجل بسبب 
للحكومة  التأمين االجتماعي  وتكاليف  والضرائب  الرسوم  املصنع دفع  القروض. يجب على صاحب  الحصول على  صعوبة 
باإلضافة إلى الفواتير. عدا عن كون منتوجاته ذات سوق محدود. هو يعاني من صعوبة في العثور على العمالة املاهرة ألن 
معظم هؤالء الناس قد غادروا البالد. هو يحتاج إلى عمال مهرة وإعفاءات ضريبية وقروض ميسرة إلعادة بناء أعماله حتى 
يتمكن من توفير فرص عمل. اإلعفاءات من ضريبة الدخل متاحة للسنوات التي لم تتمكن املنشأة من العمل فيها بسبب 

الظروف األمنية.

تؤكد األدبيات أّن الخسائر االقتصادية واسعة النطاق للحرب تأتي بشكل رئيس من انخفاض استخدام معامل اإلنتاج 
وبشكل أقل من تدمير املعامل املادية لإلنتاج )World Bank, 2017(. ُيقدر اضطراب التنظيم االقتصادي بكونه أكثر تكلفة 
بـ 20 مرة من تدمير رأس املال وحده )املرجع نفسه(. يصبح اإلنتاج صعًبا مع انخفاض االتصاالت، وارتفاع تكاليف النقل، 
وتعطل سلسلة التوريد، وفقدان الثقة داخل الشبكات. يزيد الصراع من السعي وراء الريع واملحسوبيات ويفكك الشبكات 

االقتصادية وسالسل التوريد.

9. الزراعة 

 ACAPS and MapAction,( تصف نظرة عامة على الصراع من عام 2013 الزراعة بأنها مستمرة ولكن بمستويات منخفضة
2013(. كان اإلنتاج الزراعي يمثل خمس الناتج املحلي اإلجمالي قبل النزاع وعانى من تدمير األرا�ضي الزراعية ونقص املدخالت 
ا إلى 

ً
ومشكالت النقل )Gobat & Kostial, 2015(. على الرغم من االضطراب الواسع النطاق في الزراعة، ال يزال القطاع نشط

.)Turkmani, 2015( حد ما في بعض املدن في عام 2015، بما في ذلك: الدانة، األتارب، أرماناز، عفرين، سلقين، إدلب وإعزاز

انخفض إنتاج القمح الزراعي إلى النصف بين عامي 2011 وFrontier Economics et al., 2016( 2014(. انخفضت أعداد 
املئة. أصبحت  في   50 بأكثر من  الدواجن  إنتاج  2010. وانخفض  املئة منذ عام  في   40-30 بنسبة  واملاشية  واملاعز  األغنام 
القطاع  استحوذ  أكبر.  بشكل  األخرى  القطاعات  حجم  تقلص  بسبب  حجمها  تقلص  من  الرغم  على  هيمنة  أكثر  الزراعة 
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الزراعي على 24 في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي في عام 2013 مقارنة بنسبة 16 في املئة في عام 2010. وقد تزايدت أهمية 
الزراعة كمصدر للدخل حيث تم تدمير رأس املال املادي. وفًقا لتقييم الحاجات الذي أجرته منظمة األغذية والزراعة في عام 

.)Lazarus, 2018( 2018، كانت تمثل حوالي 60 في املئة من إجمالي الناتج املحلي

يهدف تقييم الحاجات لعام 2018 إلى جمع البيانات لتوجيه عملية صنع القرار إلعادة بناء سبل العيش الزراعية. كان 
القمح البعلي من أهم املحاصيل املزروعة. لم يتم اإلبالغ عن أي تغييرات كبيرة في نوع املحاصيل عما قبل األزمة. كان هناك 
نقص في األدوات واألصول الزراعية )مثل البذور واألسمدة(. كان هناك عدد أقل من املاشية اململوكة وتم اإلبالغ عن نقص 
في األعالف واملراعي واللقاحات والرعاية البيطرية واملياه. ارتفعت تكاليف املدخالت الزراعية بشكل كبير مما أدى إلى ظهور 
منتجات مقلدة وأقل جودة. ال تزال بعض األسواق تعتمد على دمشق للحصول على املدخالت، ولكن ظهرت تدفقات تجارية 
شيوًعا  األكثر  السبب  فكان  التجار  على  النقل  تكاليف  زادت  والقنيطرة.  والسويداء  درعا  من  املثال  سبيل  على  جديدة، 
الرتفاع أسعار السوق هو ارتفاع تكاليف الوقود، تليها التكاليف )الوقت واملال( للحواجز ونقاط التفتيش، وانخفاض توفر 

املركبات، وظروف الطرق.

يذكر عبود )2017، ص 98( أّن »التدمير املتعمد للمحاصيل، واستهداف إمدادات املياه وارتفاع تكلفة املدخالت الزراعية، 
هي التي أدت إلى تأجيج األزمة«.

10. القطاع العام

في عام 2013، استحوذ القطاع العام على حوالي 30 في املئة من القوى العاملة )ACAPS & MapAction, 2013(. قبل 
النزاع، كان 67 في املئة من السوريين يعملون في القطاع الخدمي. ال يزال القطاع العام يعمل ولكن هناك اضطرابات كبيرة في 
السياحة والخدمات املالية والنقل. يشمل القطاع العام اإلدارة املدنية والصحة العامة والجيش؛ وكان يدفع أعلى الرواتب. 

 بالتضخم.
ً
زادت الحكومة أجور القطاع العام بنسبة 30 في املئة، لكن هذا لم يكن كافًيا مقارنة

ا من حوالي 25 في املئة من القوى العاملة في القطاع العام في عام 2010، إلى حوالي 64 في 
ً
تظهر األرقام الحديثة اختالف

 ACAPS وMapAction )2013( األمر الذي يدل على مساق في االتجاه املعاكس من .)Eaton et al., 2019( 2017 املئة في عام
لذلك إما أن الوضع قد تغير في السنوات األخيرة أو أن البيانات يصعب االعتماد عليها.

11. آليات التأقلم

االستجابة  أندروز،  سانت  جامعة  في  السورية  الدراسات  مركز  مدير  ونائب  أول  زميل  عمادي،  عمر  الدكتور  يصف 
اإليجابية إلعادة اإلعمار من قبل الشعب السوري املبدع واملرن )Imady, 2019(. حيث وجد البعض وسائل بديلة للطاقة، 
وقاموا ببناء مستشفيات وخزنوا الكتب بمكتبة تحت األرض. صعد األطفال األكبر سًنا إلى أدوار املعلمين لتعليم األطفال 
حول  التفاصيل  ألنفسهن.  حياة  بناء  إعادة  في  بنشاط  يشاركن  اللواتي  السوريات  النساء  من  العديد  هناك  سًنا.  األصغر 

»الكيفية« غير واضحة إلى حد كبير. يظهر في التقرير صورة لطفل ترك املدرسة لبيع الزهور في الشارع كمثال على ذلك.

2013، في بيع األصول بما في ذلك بيع األثاث من  تتمثل إحدى آليات التأقلم الشائعة، املحددة في تحليل التأثير لعام 
لألوضاع  كاستجابة  التقليدية  املهن  في  االنتعاش  بعض  هناك  كان   .)ACAPS and MapAction, 2013( الشاغرة  املنازل 
أيًضا تقارير عن بيع أصول إنسانية لتغطية  الصعبة. وتشمل هذه إصالح أفران الكيروسين والسخانات الخشبية. هناك 

نفقات املعيشة األخرى.
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الحظ إيتون وآخرون )2019( أّن االختطاف من أجل الحصول على فدية أصبح مصدر دخل مهًما للمجرمين، لكن لم 
يتم تقديم تفاصيل حول تأثير ذلك. كما أشاروا إلى أنه مع انخفاض حدة الصراع، تراجعت أعمال النهب والخطف واالتجار 

.)Eaton et al., 2019( باآلثار

• النساء واألطفال

التي  للغاية )ACAPS and MapAction, 2013(. وأصبحت اآلن األسر  للنساء قبل األزمة منخفضة  العمل  كانت فرص 
الجوع واستراتيجيات  أعلى من  النساء عن مستويات  تعيلها  التي  األسر  أبلغت  للخطر بشكل خاص.  نساء معرضة  تعيلها 
التأقلم السلبية في املسح الذي أجرتهMercy Corps  )2018(. يجب أن يكون التمكين االقتصادي للمرأة أولوية ألن العديد 
من األسر أصبحت تعيلها نساء بعد فقدان األزواج واآلباء في القتال )Abu-Ismail et al, 2016(. من املحتمل أن يكون أداء 

.)Mercy Corps, 2018( تجاه مشاركة املرأة في املجتمع 
ً

النساء ذوات الدخل أفضل في مجتمعات أكثر شموال

تم اإلبالغ عن حاالت من النساء األرامل اللواتي استقبلهن تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام وقدم لهن الدعم 
املالي واألمن )Turkmani, 2015(. ال يوفر تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام فرص كسب العيش للنساء؛ بل يركز 

على دورهن كأمهات.

 UNESCWA,( بلغ معدل البطالة بين الشباب 78 في املئة في عام 2015 حيث كانت نسبة أكبر تبحث عن عمل إلعالة أسرهم
 2018 26 في املئة في عام  2016(. ومع ذلك، أفادت نسبة أكبر من الشباب أنهم حصلوا على مصدر، حيث كانت النسبة 

.)Mercy Corps, 2018( مقارنة 13 في املئة مما قبل الصراع

 
ً
وخاصة لألطفال  االجتماعية  التكاليف  األطفال  على  الحرب  تكلفة  في  يبحث  الذي  العاملية  الرؤية  منظمة  تقرير  يبّين 

فقدان التعليم )Frontier Economics et al., 2016(. يتم تقديم حالة شاهد لطفل يبلغ من العمر 12 عاًما يعمل لساعات 
طويلة إلعالة أسرته كمثال على كيفية مساهمة األطفال في األسر.

تصف منظمة )Mercy Corps )2018 أصحاب الدخل من اإلناث والشباب بأنهم مرتفعي التقدير ألنفسهم وأكثر اعتماًدا 
على الذات.

• الدعم اإلغاثي

النظام  )Eaton, et al., 2019(. يعتمد  2.2 مليار دوالر أميركي  2018 بنحو  في عام  قدرت املساعدات اإلنسانية لسوريا 
السوري على أموال املساعدات لتعويض النقص في التمويل واإلمدادات.

ينشط برنامج األغذية العالمي في دعم سبل العيش السورية )Kern, 2017(. ففي عام 2016، تلقى 33350 مستفيًدا دعًما 
لسبل العيش بما في ذلك التدريب، ومدخالت لألسر، وتعزيز قدرات صغار مصنعي األغذية، وإعادة بناء األصول املجتمعية 
مثل املخابز. تشمل املشاريع دعم سلسلة تصنيع العسل؛ توفير معدات حدائق املطبخ والتدريب لتحسين اإلنتاج؛ وتدريب 
النساء على الخياطة والحياكة وريادة األعمال. وفرت مرافق التغليف والتخزين التابعة لبرنامج األغذية العالمي 1500 فرصة 

ّدعم للمخابز املعاد تأهيلها.
ُ
عمل في دمشق وحمص وطرطوس والالذقية. كما يوفر برنامج األغذية العالمي الدقيق امل
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نة لسبل العيش
ّ

العوامل الممك  .12

السوريون الذين كانوا يكيفون سبل عيشهم طوال فترة الصراع لتحسين رخائهم كانوا يفعلون ذلك من خالل مجموعة 
متنوعة من العوامل التمكينية. تستكشف منظمة  )Mercy Corps )2018هذا املجال بمزيج من األساليب الكمية والنوعية. 
وجد البحث أن أولئك األقرب إلى األسواق العاملة لديهم قدرة أكبر على التكيف. يجب أن تكون األسواق قوية أيًضا. كما 
في سوريا هو  بالرخاء  آخر مرتبط  الرخاء. عامل  تحقيق  أجل  املستقرة من  الغذاء  بأسعار  السوق  فعالية  تقترن  أن  يجب 
الوصول إلى النقد ورأس املال. أدى االنخفاض في القطاع املصرفي الرسمي والتعاوني إلى تقليل فرص االدخار واالقتراض. 
سجل السوريون الذين تمكنوا من االقتراض نتائج أفضل بنسبة 35 في املئة على مقياس الجوع األسري)3( وكانوا أفضل فيما 

يخص تدابير التأقلم. كانت الحواالت الخارجية مصدًرا مهما لألموال.

لوحظ أّن رأس املال االجتماعي والشبكات املجتمعية مرتبطة بشكل إيجابي بأمن سبل العيش. أولئك الذين يتعاملون 
مع شخص خارج املجتمع مرة واحدة على األقل في األسبوع كان لديهم أمن غذائي أفضل وإنفاق أعلى على الحاجات اليومية. 
املشقة  أن  البعض  أفاد  الصراع.  بدء  منذ  بينهم  فيما  أكثر  أوثق ومشاركة  اجتماعي  تماسك  املجتمعات عن  بعض  أفادت 
الطويلة كانت تعني أنهم شعروا بأنهم أقل قدرة على دعم بعضهم البعض. أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا 
من أجل التواصل وتبادل املعلومات حول فرص العمل لديهم مستويات أقل من الجوع واستخدموا استراتيجيات تأقلم أقل 

سلبية.

كما ارتبط أصحاب الدخل من اإلناث والشباب الذين يضيفون إلى دخل األسرة بظروف أفضل وإمكانية أفضل للوصول 
إلى املوارد كما هو متوقع.

بناًء على االستطالع، تو�ضي Mercy Corps بما يلي:

املساعدة النقدية غير املشروطة.  •

تقوية األسواق املحلية وقدرة املنتجين الصغار.  •

تحسين فعالية السوق وتطوير األعمال املتنوعة.  •

استخدام اإلغاثة لتقوية الشبكات االجتماعية.  •

استهداف برامج كسب العيش للنساء والشباب )مع التأكد من عدم تجاهل الرجال(  •

دعم تنمية املهارات القائمة على التكنولوجيا.  •

وجد استطالع )Mercy Corp )2018 الذي شمل 124 مجتمًعا في سوريا أن 17 في املئة كانوا يتلقون حواالت مقابل 6 في 
املئة من فترة ما قبل الصراع. وكان أولئك الذين يتلقون تحويالت يتمتعون بأمن غذائي أفضل وكانوا أكثر عرضة لتكييف 

سبل عيشهم.

)3(  https://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/household-hunger-scale-hhs
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13. الالجئون

أفاد البنك الدولي )2017( أن الالجئين يفرون في الغالب من سوريا ألسباب تتعلق بسالمتهم الشخصية وليس ألسباب 
اقتصادية. فرص العمل لالجئين محدودة وال يستطيع الكثيرون إرسال مبالغ كبيرة من املال إلى أوطانهم، ولكن حتى املبالغ 
ا )Tokmajyan, 2016( يقال إن الحواالت الخارجية هي التي أبقت االقتصاد على قيد الحياة بين عامي 

ً
الصغيرة تحدث فرق

التجار ورجال األعمال  العديد من  يقتات  الغربي بشدة على تركيا.  الشمال  )املرجع نفسه(. يعتمد اقتصاد  2012 و2014 
واملهربين على األنشطة عبر الحدود. انتقلت الشركات من حلب لتن�ضئ نفسها في مناطق أكثر أماًنا. وبالتالي، ازدادت جودة 

الحياة في بعض املدن الحدودية.

أخرى  إلى دول  6 ماليين  اآلن وفرت  داخلًيا  7 ماليين  منهم  نزح   ،2010 عام  في  مليوًنا   23 بـ  في سوريا  السكان  در عدد 
ُ
ق

بلدان  إلى  الذين لجؤوا  أولئك  املهرة نسبة كبيرة من  واملاهرون وشبه  املتعلمون  السكان  )Chamsi-Pasha, 2019(. يشكل 
أخرى. تقدر قيمة مجتمع األعمال السوري في الشتات بـ 200 مليار دوالر أميركي، لكنها مقيدة في نقل األموال.

أعلى من  مليار دوالر)4( وهي   1.5 هي  السوري  الوطني  بالبنك  الخارجية من مصدر  للحواالت  الرسمية  التقديرات غير 
اإلجمالي السنوي للرواتب واألجور. تمثل األجور 42.3 في املئة من الدخل في حين تمثل الحواالت الخارجية 57.7 في املئة من 
ه في عام 2018، تم إجراء تحويالت بقيمة 1.62 مليار دوالر أميركي.)5(

ّ
الدخل السوري في عام 2018. ويقدر البنك الدولي أن

يواجه الالجئون معدالت بطالة عالية وتحديات هيكلية في اقتصادات مثل االقتصادين التركي واألردني ذوي القطاعات 
تستهدف  الخارجية.  الحواالت  من  تدفًقا  الالجئين  دعم  يحقق  سوف   )6(.)Bellamy et al. 2017( الكبيرة  الرسمية  غير 
خطط االستجابة لسبل العيش لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في سوريا الالجئين في مصر ولبنان واألردن )دائرة االستجابة 
UNDP RBAS Sub-( )2016 ،دون اإلقليمية التابعة لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي التابع للمكتب اإلقليمي للدول العربية
regional Response Facility, 2016(. نظم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي عدًدا من األنشطة: برامج إدرار الدخل السريع، 

ودعم التوظيف الذاتي املستهدف، ورفع مستوى الخدمات املحلية األساسية للوظائف، وتوفير التدريب حسب الطلب.

14. محدودية البيانات 

في الجودة إن  البيانات واملعلومات في حاالت الصراع. فالبيانات من سوريا شحيحة ومتباينة   جمع 
ً

من الصعب أصوال
 Gobat & Kostial تصف ورقة عمل صندوق النقد الدولي الصادرة عن .)World Bank, 2017( )2017 ،وجدت )البنك الدولي
)2016( القيود الشديدة على املعلومات أثناء البحث في اقتصاد الحرب في سوريا بسبب نشر الحكومة القليل من البيانات 

االقتصادية.

يصف )MapAction )2013و ACAPS تأثير التدمير على املستوى األعلى على االقتصاد ولكن ليس على املستوى الفردي. 
تم وصف املحدودية:

»لقد ثبت أّن تقييم الحالة الحقيقية لالقتصاد يمثل إشكالية كبيرة. أدى تشديد الرقابة الحكومية واالفتقار إلى إدماج 

)4(  https://syrianobserver.com/EN/news/21059/value_annual_remittances_syria_1_billion.html
)5(  https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT

)6(  انظر بيالمي وآخرون )2017( لتقرير مسح حول سبل عيش السوريين النازحين في تركيا واألردن.

https://syrianobserver.com/EN/news/21059/value_annual_remittances_syria_1_billion.html
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT
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املجتمع الدولي إلى نقص عام في الشفافية فيما يتعلق بالعديد من جوانب االقتصاد السوري قبل األزمة. األمر الذي تفاقم 
أثناء الصراع حيث تحاول الحكومة تقديم صورة للحياة الطبيعية، ووفًقا للمحللين، فهي مترددة جًدا في نشر أي �ضيٍء سلبّيٍ 
حول أوضاع االقتصاد. لم يكن النشر املنتظم والتحقق من البيانات االقتصادية الرئيسية من قبل أطراف ثالثة ممكًنا ما 
 ACAPS( .»أدى إلى االعتماد على التقديرات والتوقعات. ال توجد سجالت عن االقتصاد غير الرسمي الكبير واملتزايد باألهمية

وMapAction ، 2013، ص 1(.

النزاع غالًبا ما يكون غير مرئي للمانحين  النزاع وما بعد  أّن »املستوى الجزئي ملناطق  إلى   )105 يشير عبود )2017، ص 
الدوليين واملمارسين. »ُينصح بزيادة املشاركة مع الشراكات واملنظمات على األرض لتخطيط إعادة اإلعمار بعد الصراع.
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حول هذا التقرير 

يستند هذا التقرير إلى اثني عشر يوًما من البحث املكتبي. يوفر مكتب املساعدة البحثي لـ K4D توليفات سريعة ملجموعة 
مختارة من األدبيات الحديثة ذات الصلة ولتفكير الخبراء الدوليين رًدا على أسئلة محددة تتعلق بالتنمية الدولية. 

دراسات  معهد  بقيادة  الدولية،  التنمية  في  العاملة  الرائدة  املنظمات  من  مجموعة  قبل  من   K4D خدمات  تقديم  يتم 
التنمية، مع صندوق تطوير التعليم، وItad، مركز جامعة ليدز Nuffield للصحة والتنمية الدولية، كلية ليفربول للطب 

املداري، قسم التنمية الدولية بجامعة برمنجهام ومعهد االستجابة اإلنسانية والصراع بجامعة مانشستر.

تم إعداد هذا التقرير لوزارة التنمية الدولية التابعة لحكومة اململكة املتحدة وشركائها لدعم البرامج املناصرة للفقراء. 
استخدام  تنشأ عن  أي عواقب  أو  األخطاء  تكون مسؤولة عن  أن  يمكن  تجارية فقط. K4D ال  غير  ترخيصه ألغراض  تم 
املعلومات الواردة في هذا التقرير. أي وجهات نظر وآراء يتم التعبير عنها ال تعكس بالضرورة آراء وزارة التنمية التابعة لحكومة 

اململكة املتحدة أو K4D أو أي منظمة مساهمة أخرى. 
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