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 ملخص
اانخفض اإلنفاق األسري  الحرب السورية وتبعاتها اًلقتصادية واألمنية، وشكل  بسبب احادا  انخفاضا

للقوة الشرائية التابعة للطبقة  بما يعني انخفاضا  خوًلتالصرف املؤشر األبرز ًلنخفاض املد انهيار سعر

 دخوًلتعلى بعدها الخطي بين حدي امل الوسطى والشرائح الدنيا من املجتمع، ولم تتوقف املعادلة

 اا كليا أو غيابا في الدخل ا إلى معادًلت إضافية عصفت باألسرة السورية وسببت نقصا  والنفقات، وإنما تعدتها

 له
ا
ا، من أبرزها البطالة وفقدان املعيل والنزوح الخارجي ودمار املمتلكات ا إضافيا ، أو حتى استوجبت إنفاق

 وازدياد أعداد ذوي اًلحتياجات الخاصة واألمراض املزمنة.

إلى  -مثل الصحة والتعليم-الدعم الحكومي املقدم لبعض القطاعات  وأّدى اًلنحسار الكبير في

سهمت أزمات الغذاء والدواء والطاقة واحتكار أمضاعفة اإلنفاق األسري فيهما لتغطية الفجوة الحاصلة، و 

اأمراء الحرب للسلع والطرق، في مزيد من اًلستنزاف اإلنفاقي 
ا
املتراجعة،  دخوًلتيوسع الهوة مع امل استنزاف

 ويزيد من أسعارها اللحظية املتداولة التي تفوق أسعارها العاملية. 

صدمات متتابعة نجمت عن قفزات متواكبة ملجمل  في صورةالتغير اإلنفاقي لألسر السورية جاء 

 
ا
اا، ما غير قواعد اإلنفاق ا لحركة التضخم السنوية املعتادة سابقا العوامل السابقة، خالف  احادا  تغييرا

وباتت الصورة النهائية  ء،األساسية والضرورية للبقا ملجمل الشرائح اًلجتماعية السورية في السلع اوفجائيا 

، وعّبر مدخوًلتالتي تعبر عن الواقع السوري املستجد هي زيادة في اإلنفاق أكثر من السابق، وتقلص حاد لل

 هذا الخلل عن نفسه بنقص في الكمية والنوعية التي تحصل عليها األسر السورية.

 ويعتمد البحث على املقارنة بين اإلنفاق قبل الحرب وبعدها، محاو 
ا

 كل من ومالحظة توخي الدقة، ًل

بسبب اإلشكاًلت الناجمة عن تحديد  معياري اًلحتياجات الفردية، واًلحتياجات األسرية العامة،

ااحتياجات األفراد  ا ًلختالفها بسبب الحالة العمرية أو الصحية أو السكنية للفرد، وأيضا  امجردا  تحديدا

وعدم تعيينها لعدد أفراد محددين فيها، واختالف عدد عمومية مفردة األسرة السورية، إلى ذلك يعود 

ااألسرة الريفية عن املدينية   أفراد. 6و 5مد عدد األسرة السورية في البحث بين اعت   قد، و عموما

لتوجهات اًلقتصادية اا لالقتصاد العام و ا كاشفا موشورا  سوريةوفيما يشكل اإلنفاق األسري في 

ن تاريخية عمزيد من الجبايات الضريبية والتخفف من أعباء الدعم الناجم الحكومية الحالية التي تنزع إلى 

تعييناته اًلجتماعية ودًلًلته على صعيد األسرة واألفراد، وتبيان إلى الطبيعة الشمولية للنظام، إضافة 

اض البحث إلى رصد هذه التحوًلت الكمية والنوعية في انخف ويهدف، وبعدها الفارق بين زمنين، قبل الحرب

يهدف و الطبقة الوسطى والشرائح اًلجتماعية األدنى،  فياإلنفاق األسري وتأثيراتها اًلجتماعية واإلنسانية 

ا  الحالي واملستقبلي. وضعإلى رسم صورة واقعية للمتطلبات الضرورية الواجبة لألسر السورية في ال أيضا
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 مقدمة
، فهشمت بناه كلها من النواحيمعظمها عصفت الحرب باملجتمع السوري وضربت فئاته وأطيافه 

ا، وكان للحرب انعكاساتها املباشرة على الحياة اليومية ا وأحجاما اًلجتماعية السائدة، وبدلت فيها تكوينا 

ن معيل، أو الشكل لألسر السورية بالشكلين؛ الفجائي الكارثي نتيجة عوامل قاهرة: نزوح، دمار، فقدا

التدريجي التراكمي عبر التحول إلى اقتصاد الحرب، وما تبعه من انهيار القوة الشرائية بفعل انهيار سعر 

بدوره إلى مزيد من نسب  ىي أدذط اًلقتصادي الاكل النشأالصرف والتضخم الناش ئ عنه، وبفعل ت

 البطالة املرتفعة.

ا، املتدنية أساسا  مدخوًلتى ضمور القيم الفعلية للها السابقة أدى إلعوًلتاستمرار الحرب بمف

 -وساهمت أزمات الطاقة وانعدامها في كثير من األحيان 
ا
ا وارتفاع أسعارها الرسمية وغير الرسمية، مضاف

في رفع عدد من أسعار  -إليها الضرائب غير الشرعية للحواجز العسكرية املفروضة على نقل املواد والبضائع

دوًلر، وبات نصيب  100يمها العاملية، في بلد أصبحت فيه سقوف األجور تحت عتبة السلع بأعلى من ق

، 2007، ويعادل ربع قيمته لعام 1ا، وهو الرقم األدنى عامليا ادوًلرا  497الفرد من الناتج املحلي فيه يعادل 

 .2ادوًلرا  2058والبالغة 

ى التقشف اًلضطراري املتالحق، إل ،خاصةبعامة، والفقيرة بدفعت هذه العوامل باألسر السورية 

وعملت على الحد من النفقات الضرورية وغير الضرورية لتصل إلى مستويات غير مسبوقة من الفقر 

ا؛ من الفقر، إلى الفقر متعدد الجوانب، إلى الفقر املدقع، إلى ه املتداولة عامليا اتبأشكاله املتعددة وتعريف

ا، ولم تنجح مقاومتها في كلت تدريجيا ألى الطبقة الوسطى التي تالفقر الشديد، وفي املقابل ضاق الخناق ع

اًلستعانة بمدخراتها من رغم على العلى مرتبتها اًلجتماعية ونمط عيشها وكمية إنفاقها املعتاد،  حافظةامل

وممتلكاتها لسد الفجوة الحاصلة بين الدخل واإلنفاق، فتخلت في البدء عن الرفاه والكماليات، ليطال 

ف الالحق ضروريات العيش من الغذاء والصحة والتعليم والشروط الحياتية العامة، ولتجد نفسها التقش

 العاجزة عن تلبية اًلحتياجات األساسية للحياة. ، وملتحقة بالشرائحكبيرة صورةمسحوقة ب

تتعلق بطبيعة بالتوازي مع انهيار اًلقتصاد املجتمعي، فإن تراجع اإلنفاق الحكومي على مسائل رئيسة 

ا على األسر السورية النظام الشمولية مثل التعليم والصحة ودعم بعض أوجه الطاقة، شكل عبئا إضافيا 

كبر من إنفاقها الشهري على مسائل كانت خارج ميزانية إنفاقها املعتاد، أو بنسب أقل، أاستدعى منها حصة 

من مجاًلت الدعم األممي والخارجي الذي عدد  -أو انقطاع-وبالتزامن مع تراجع  2017ا من عام وبدءا 

خاصة في مجاًلت الغذاء والصحة والتعليم، تعمقت بأثناء الحرب و في استطاع أن يغطي بعض الفجوات، 

 واإلنفاق الضروري على الحاجات األساسية. دخوًلتالهوة وبدت أوسع بين امل

                                                           
1http://www.alraafed.com/2018/08/09/%D9%A1%D9%A2-175/ 
2https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=SY 
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رائح التي طالها اإلفقار العام وهي في اللوحة السورية الحالية تبدو الثنائية شديدة الوضوح بين الش

  مضاعفةالتي تضاعفت ثرواتها  -ااقتصاديا -الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى، وبين الشرائح العالية 
ا
 امبالغ

بحكم استغاللها لعوامل األزمة اًلقتصادية واقترابها من مواقع النفوذ والسيطرة وامتالكها للكتلة  افيه

هذه الثنائية الواضحة فإن شريحة ثالثة هجينة املنبت  من رغمعلى الوات، و ومصادر الثر ى النقدية الكبر 

وهي خليط من الشرائح الفقيرة ، في املئة 5واملصير، وًل يمكن تحديد نسبتها بدقة ولكنها ًل تتجاوز نسبة 

ق غير مشروعة يرتبط معظمها بأفعال جرمية ائوالطبقة الوسطى استطاعت مراكمة ثروات إضافية بطر 

استغالل مواقع أمنية وعسكرية، وفيما التحق األكثر ثراء من أفرادها بالطبقة العليا، فإن األقل ثراء  أو

منهم ينوس بين البقاء في الطبقة الوسطى، وانحداره الالحق إلى الشرائح األفقر بعد تجفيف منابع ثروته 

 نها.مانحسار العمليات العسكرية وما ينبثق  نتيجةاملستجدة، أو شحها 

العموم فإن أنماط اإلنفاق الجديد لألسر السورية ومعدًلته الجديدة باتت محكومة بأولويات البقاء بو 

كل البعد عن املعايير الغذائية والصحية  ا، بعيدا دخوًلتاملباشر بمعيار الحد األدنى وفق ما تسمح به امل

دول الجوار الشبيهة بالوضع السوري  ا، أو حتى املتداولة فيواًلجتماعية واإلنسانية املتفق عليها عامليا 

من  في املئة 80أن يشكل اإلنفاق الغذائي الهم الوجودي األول ل تغيراتا، ومن الطبيعي في هذه املسابقا 

واملواصالت واللباس وأوجه النشاط البشري  الشعب السوري، ويليه هم اإلنفاق على الصحة والتعليم

ك فإن هم اإلنفاق السكني يأتي في املرتبة األولى األخرى، أما الشريحة فاقدة السكن من ال
ّ

ال
 
نازحين أو غير امل

  في التوازي مع اإلنفاق الغذائي، ملا يشكله من أرقام ضخمة جدا في املعيار السوري.

 

 
ً

 دخولتاإلنفاق وامل :أول
في املجتمع السوري جديدة، وهي وليدة اًلختالل الكبير  دخوًلتليست الفجوة بين النفقات وامل

ا بين متوسط األجور والنفقات الضرورية للحياة، وتعددت تاريخيا أساليب ردم هذه الفجوة والطويل زمنيا 

 
ا

 إلى تعدد األعمال للشخص الواحد ابتداء من تعدد العاملين في األسرة الواحدة في حالة اإلمكان، وصوًل

غير الشرعية الناجمة عن استغالل املوقع  دخوًلتأو وظيفة بالقدر املتاح، إضافة إلى امل بأكثر من مهنة

الوظيفي التي هي باألساس نفقات مدفوعة من آخرين، وخارج أولئك الذين استطاعوا بسبلهم الخاصة ردم 

ات تلك الفجوة، فإن القطاعات األوسع من الشعب السوري اضطرت إلى تخفيض سالل السلع والخدم

 التي كانوا يحصلون عليها.
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كل التراكمي في أوفق سالل السلع والخدمات القابلة للحيازة يظهر مدى الت دخوًلتفاحتساب امل

شهدت  2001إلى  1987ة من ّد كمياتها، أو حتى نوعيتها، بفعل التضخم السنوي، وعلى سبيل املثال فإن امل

 .3من ارتفاع األجور  في املئة 154لم يقابلها سوى و  في نفقات املعيشة، في املئة 300ارتفاعا بمقدار 

ففي  ،ارتفاعات سعرية متتابعة ناشئة عن التضخم العام 2011السابقة حتى عام  راحلوشهدت امل

 ،4هو سعر األساس 2005سعر  عّد ب 162.51بلغ مؤشر األرقام القياسية )ًلسبير(  2010و 2007ة بين دامل

 218.5، والشعير في املئة 241والذرة الصفراء  في املئة 256.8عار العدس وارتفعت فيها على سبيل املثال أس

ة التي تلت التحول إلى اقتصاد رحل، وهي املفي املئة 164، والشاي في املئة 151، والزيت املهدرج بنسبة في املئة

اع في أسعار السوق اًلجتماعي، وشهدت تحرير األسعار في قطاعات متعددة منها األلبسة، وتزامنت مع ارتف

 في املئة 400املحروقات بنسبة تجاوزت 
ا
ارتفاع أسعار الخدمات العامة  بسببا ا كبيرا ، ما استدعى إنفاق

 وأهمها قطاع النقل واملواصالت واملنظفات وأسعار مواد البناء، إضافة إلى أسعار الخضار والفواكه.

في  75اتب واألجور وصلت إلى نسبة في الرو عّدة زيادات  2011إلى  2000بدءا من عام  دةوشهدت امل

والنفقات األسرية من بلد إلى خر  دخوًلتاختالف املإلى ا ونظرا  ،وهي نسبة ًل تغطي التضخم الحاصل املئة،

، وإنما في قوتها مدخوًلتاملعيار األساس ًل يكمن فقط في القيم املطلقة لل ا لعوامل متعددة، فإنتبعا 

 والنفقات على إشباع الحاجات الضرورية لإلنسان في بلد معين. دخوًلتقدرة امل بمعنى الشرائية،

 فيرقمية في اإلنفاق، ألن العالقة بين الدخل واإلنفاق عالقة طردية  ا زيادةفزيادة الرواتب تعني تلقائيا 

املستويين الجمعي والفردي، وفيما يشكل الدخل أحد صور الناتج املحلي، فإن اإلنفاق يمثل الصورة 

من  االدخل واحدا  عّد  من رغمعلى الستهالكية منه، ويشكل الفارق بينهما القيم اًلستثمارية واًلدخارية، و اًل 

املؤشرات واملعايير املحددة ملستوى املعيشة العام في أي بلد، إًل أن مستوى اإلنفاق اًلستهالكي أكثر  أهم

معطيات ملموسة من سالل السلع  إلىعلى التعبير عن الواقع املعيش ي ًلرتباطه بترجمة الدخل  قدرة

ت الرقمية للسلع من بلد إلى آخر، واختالف النظم السياسية آوالخدمات املكافئة له، وذلك ًلختالف املكاف

وما تقدمه من خدمات متباينة ًل يدخل بعضها في مجال اإلنفاق من الجيب أو اإلنفاق األسري املباشر 

 املأجورة. كالصحة والتعليم واملرافق العامة غير

ا من الرعاية الصحية واحدة من البلدان ذات النظم الشمولية التي تقدم شيئا  سوريةكون إلى وبالنظر  

من املخصصات لهذين البندين،  افإن اإلنفاق األسري السابق ًل يتضمن كثيرا  ومجانية التعليم إلى حد ما،

 
ا
الضروري احتساب اإلنفاق فيهما وبنسب ا للوقت الراهن الذي بات من وباألخص للشرائح الدنيا، خالف

 لتراجع الدعم عنهما من جهة، وتزايد الفساد واملحسوبيات من جهة ثانية. ،عالية من ميزانية األسرة الشهرية

                                                           
 االقتصادية العلوم جمعية الخطيب، فهد واألجور، األسعار3

http://www.mafhoum.com/syr/articles_01/khatib/khatib.htm#_ftn4 
4http://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/Data-Chapter10/TAB-3-10-2011.htm 
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ا بمؤشرات األجور العامة، و مؤشرات النصيب اًلسمي من بلدان الدخل املنخفض جدا  سورية وصفب 

 سوريةارتفاع نسبة الطبقة الوسطى في  تشير إلى قبل الحرب الرسمية للفرد من الناتج املحلي، فإن األرقام

تكشف هشاشة التعريف  ا، غير أن مراجعة األرقاممن السكان، وهي نسبة مقبولة عامليا  في املئة 60إلى قرابة 

 1.9) ها الشرائح التي تعلو حد الفقر العاملي بقليلوصفالرسمي للطبقة الوسطى في املجتمع السوري؛ ب

كلت فيها الطبقة الوسطى وتراجعت نسبها إلى أوهو األمر الذي يساعد على فهم السرعة التي ت وًلر للفرد(،د

وفق أغلب الدراسات اًلقتصادية، واملسوح العاملية التي تشير إلى ارتفاع  في املئة 14و 9حدود تراوح بين 

 .سوريةفي  في املئة 80نسب الفقر فوق 

 مدخوًلتلة يالدخل األسري حص اتوتشمل تعريف
ا
ا إليها ها من العمل بأجر، أو لحسابها الشخص ي مضاف

اح، وفيما يشكل العمل بأجر الدخل دخل امللكية، لتشكل بعد اقتطاع الضرائب منها ما يسمى بالدخل املت

 دخوًلتتدهور امل عّد من السوريين، فإن اًلنطالق من هذه النسبة أساس ي ب في املئة 40شبه الوحيد ل

 األخرى أو تقلصها بنسب عالية، لتلتحق بهذه النسب شرائح جديدة ترفعها إلى حدود ثلثي املجتمع.

الفارق الكبير، ففيما  أن نتلمس (2016و 2010لعامي )الكلي  ويمكن من خالل املقارنة بين اًلستهالك 

مليار دوًلر،  20,7( مبلغ 2000ا باألسعار القياسية )سنة القياس عام مقدرا  2010بلغ اًلستهالك الكلي لعام 

 .2010، وهو ما يقارب ثلثي استهالك 5مليار دوًلر 14مبلغ  2016لم يتجاوز عام 

اًلستهالكي الكلي إلى الثلثين وفق األرقام الرسمية بين العامين املذكورين ًل يعطي إن تراجع اإلنفاق 

صورة دقيقة لنسب تراجع اإلنفاق األسري التي تفوق النسبة املذكورة، وذلك لعدم احتساب عامل اإلنفاق 

من عدم تحديد  يساهم عامل الضبابية الناش ئو ، 2016ا لعام العسكري واألمني املتزايد، وغير املحدد رقميا 

 حجم استهالك الشرائح اًلجتماعية وتعيين نسبها من املجموع الكلي لالستهالك في حجب الصورة األوضح.

 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 عام

 الستهالك

 $مليار

20,7 19,893 17 11,492 13,052 13,445 14,083 

 

 ن اًلستهالك الكلي لعامأ، مع مالحظة 2011يشير الجدول السابق إلى التناقص في اًلستهالك ابتداء من 

مليار دوًلر  12.8أعلى من الناتج املحلي البالغ  2016يقارب ثلث الناتج املحلي فيه، فيما استهالك عام  2010

ا محسوبا  ادوًلرا  640نه ًل يتجاوز إملحلي فبسعر التكلفة لعوامل اإلنتاج، وباحتساب نصيب الفرد من الناتج ا

                                                           
  حصائيةاإل المجموعات حصاء،المكتب المركزي لإل 5

http://www.cbssyr.sy/yearbook/2017/Data-Chapter15/TAB-7-15-2017.PDF 
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مليون، وًل يمكن فهم تلك األرقام خارج إطار التحويالت الخارجية للسوريين من ذويهم،  20على عدد سكان 

 والهبات واملساعدات األممية والقروض الخارجية غير املعروفة بدقة.

تمعي املحسوب وفق القيم التداولية فثمة السابقة لتراجع اإلنفاق املج عاييروًل يتوقف األمر عند امل

اإلنتاج، والناتج  عوامل إضافية أخرى من أهمها العالقة بين قيمة الناتج املحلي بسعر التكلفة لعوامل

، 2.29إلى نسبة  20،16لترتفع عام  1،86 كانت العالقة بينهما وفق النسبة 2010املحلي بسعر السوق فعام 

، وهي نسبة ستعمد إلى في املئة 40إضافية تعادل  انخفاض القوة الشرائية بنسبةا من ويعني ذلك مزيدا 

ااستنزاف القيم املطلقة، وتخفيض سالل السلع والخدمات  فقط  احتسابها جرى مما لو  امتزايدا  تخفيضا

 ي املعادلة املستجدة.تواإلنفاق، ويوضح الجدول اآل دخوًلتوفق معادلتي امل

 الوحدة ماليين الليرات

 2016 2010 العام

 2156845 5043886 اإلنتاج اإلجمالي بسعر املنتج

ناتج محلي صافي بتكلفة عوامل 

 اإلنتاج

2711329 5046224 

 2.29 1.86 النسبة بينهما

 

 اإلنفاق الغذائي :اثانيً 

 قبل الحرب اإلنفاق الغذائي -1

من الدخل العام لألسر السورية، وتعادل هذه  في املئة 40إلى 35يقدر اإلنفاق الغذائي املعتاد بنسبة 

 200بين يراوح متوسط الدخل حينها  عّد ب 2010النسبة تقريبا مئة دوًلر لألسرة ذات الدخل األحادي عام 

األسرة، لكونه في أعلى سلم أولويات  مدخوًلتد مع تعدد اطر با، ويتزايد اإلنفاق الغذائي ادوًلرا  250و

إلى تحسن القوة الشرائية  من اإلنفاق العام ن اإلنفاق الغذائي مع ثبات نسبتهما يشير تحس اإلنفاق، وفي

لألسرة ومستوى معيشتها، فإن العكس صحيح فتراجع السلة الغذائية ألي أسرة يعني بالضرورة تراجع 

ا ن كانت نسب التراجعات اإلنفاقية غير محكومة بالتناسبية الطردية لهذإ، و كلها مجاًلت اإلنفاق األخرى 

 .وأوضاعهم ا لحاجاتها، وأعمار أفرادهاجدولة أولويات األسر السورية تبعا إلى ا التراجع نظرا 

بلغت متوسطات  2007/2009 /2004ا للمسح الذي أجراه املكتب املركزي لإلحصاء لألعوام وتبعا 

 .ا أعلى من متوسطات األجور العامةلألسر السورية قيما  اإلنفاق الغذائية
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من املجتمع السوري، فإن اإلنفاق الغذائي  في املئة 40سرة أحادية الدخل التي تشكل أل إلى ابالنسبة 

 من السلة الغذائية القادرة على توفير السعرات الحرارية اهو أدنى كثيرا  2010دوًلر لعام  100ـاملقدر ب

أدنى من متوسط اإلنفاق الغذائي لألسر السورية وفق  وهيسعرة،  2400ـاملطلوبة لإلنسان، واملقدرة ب

 أشخاص 6ي املحسوب ألسرة مكونة من تاملسح الذي أجراه املكتب املركزي لإلحصاء كما يبين الجدول اآل

 2004 2007 2009 

 14072 10929 8553 متوسط اإلنفاق األسري على الغذاء.ل.س

 9500 8000 6500 متوسط األجور العامة.ل.س

 30826 25912.50 21048 متوسط اإلنفاق الكلي

 6دخل ونفقات األسرة السورية / األرقام بالليرة السورية املصدر:

 

تسجيل املالحظات  متوسط األجر العام في حينه يمكنبومقارنتها  ومن خالل تفحص األرقام السابقة

 ية: تاآل

، دةمتوسط األجور والرواتب في تلك امل لىمتوسط إنفاق األسرة السورية على الغذاء يزيد ع .1

 ا مع الزمن.وتزداد الفجوة بينهما تصاعديا 

2.  
ا
كمؤشر لتحسن اإلنفاق  2009و 2004ا ملا يبدو عليه ارتفاع اإلنفاق الغذائي بين عامي خالف

 دةا أن املها، وخصوصا مدخوًلتا على تحسن على غذاء األسرة السورية بما ينطوي ضمنا 

سح متزامنة مع سعر صرف ثابت لليرة السورية، فاملؤشرات اًلقتصادية لتلك املستهدفة في امل

في وأرقامه ًل تعزز هذه القراءة، بل تسير في منحى معاكس تؤكده معطيات الفقر املتزايد  دةامل

نها موما نتج  ،عن انتهاج سياسة السوق اًلجتماعية املرتفعة التي نجمت حينه، ونسب التضخم

، ما يعني أن في املئة 400ر وباألخص سعر الوقود وارتفاعه بنسب تتجاوز من تحرير األسعا

الرقمية على اإلنفاق الغذائي ليست زيادة في الكمية أو النوعية وإنما هي نتاج ارتفاعات  الزيادة

 أسعار وتكاليف السلع الغذائية.

ختالف أعمارهم عدد أفرادها، وا يتسم الحديث عن األسرة بمفهوم ضبابي ناش ئ من اختالف .3

 6واحتياجاتهم، مع التذكير بأن متوسط أفراد األسرة السورية وفق املسح املذكور يصل إلى 

 أفراد. 

يخفي و اًلجتماعية ومستويات إنفاقها،  للشرائح التوزيع النسبي الحسابي يغّيب املتوسط .4

من األسر  ي املئةف 50تشير األرقام إلى أن ذاته حاًلت التطرف األعلى واألدنى، ففي املسح 

                                                           
6http://www.cbssyr.sy/ 

2009، 2007، 2004 لألعوام السورية األسر ونفقات دخل مسوح  

http://www.cbssyr.sy/
http://www.cbssyr.sy/
http://www.cbssyr.sy/
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)ليس على الغذاء فحسب بل مجمل إنفاقها الشهري( أكثر من  السورية ًل يتجاوز إنفاقها الكلي

الشهري، ما يدل بصورة قاطعة  ا، وهو أدنى من رقم متوسط اإلنفاق الغذائيل.س شهريا  7450

توافق إًل املذكور ًل ينسجم مع نصف الشعب السوري، وًل ي على أن متوسط اإلنفاق الغذائي

من السكان وفق املسح املذكور، البالغ متوسط  في املئة 30مع الشريحة املتوسطة التي تشكل 

فيما بلغ اإلنفاق الكلي  دوًلر في حينه، 400ل.س، وهي قيمة تعادل  19370إنفاقها الشهري 

دوًلر  500ل.س أي أكثر من  26820من السكان مبلغ  في املئة 20فيللشريحة العالية املتمثلة 

 بقليل.

من  في املئة 40أسر الشعب السوري لم تستطيع بنسبة إنفاق غذائي  ووفق األرقام السابقة فإن نصف

ا، وضمن املتوسط العددي لألسرة دوًلر شهريا  60أي ما يعادل  ل.س، 3000دخلها أن تتجاوز سقف 

فإن اإلنفاق الغذائي ضمن الشريحة املذكورة ًل يتجاوز  دةالسورية البالغ أكثر من ستة أشخاص لتلك امل

 ا.للشخص الواحد شهريا  اتدوًلر  10

 

 اإلنفاق الغذائي بعد الحرب -2

 محافظةا من أهم التحديات التي واجهت األسرة السورية للشكل اإلنفاق الغذائي بعد الحرب واحدا 

 
ا

 دخوًلتا للحصول على ما يكفي من الطعام، وأمام انهيار امل، وًلحقا على أنماط التغذية املعتادة لديها أوًل

لدرجة  ايرا ثاملتالحق تقلصت األصناف والكميات النوعية من اللحوم واملواد الدسمة ومشتقات الحليب ك

على البقول والخضار، وتراجع  ا عن موائد معظم األسر السورية، واقتصرت في طعامهاغيابها تقريبا 

ااستهالكها من الفواكه  وانخفض استهالك األفراد للحلويات واملكسرات إلى حدود دنيا ًلرتفاع  اكبيرا  تراجعا

ا تغير اإلنفاق الغذائي  2013أسعارها، ومنذ عام  ا حادا ا، ا ونوعا من الشعب السوري كما  في املئة 80لدى تغيرا

، 7اغ يوميا  13بمعدل  2014ي دمشق من اللحوم البيضاء والحمراء عام ليصل متوسط استهالك الفرد ف

وزارتي الزراعة ات أعدتها ءا، حيث تبين إحصامرات تقريبا  4قل من املتوسط قبل الحرب أوهو رقم 

كغ، بينما يصل في األردن إلى  22أن اًلستهالك السنوي للفرد السوري يبلغ نحو "، دةوالتخطيط في تلك امل

، وهو ما عبرت عنه جمعية اللحامين 8".كغ 62بنحو  دةما في السعودية فقدرت النسبة في تلك املكغ، أ 36

، 1500آًلف رأس غنم إلى  10في موسم األعياد من  2017باألرقام الدالة على انخفاض الذبائح لعام 

 .9رأس فقط 50إلى  100وانخفاض ذبائح العجول من 

                                                           
7 http://b2b-sy.com/news/23425/ 
8 http://tishreen.news.sy/?p=84819 
9 https://syrianownews.com/index.php?p=48&id=15315 
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وإنما شملت  دخوًلتباملا اًلستهالك ملادة اللحوم بوصفها املادة األكثر غالء قياسا وًل يقتصر انخفاض 

ومن البيض،  ومن أهمها الحليب ومشتقاته من الزبدة والجبنة واأللبانجميعها األصناف األساسية 

 للغاية.ا شملت حتى حلويات األعياد التي اختفت في واقع الحال عن موائد السوريين، أو بات حضورها رمزيا و 

يمكن تقسيم السلة الغذائية  دةوللوقوف على تفاصيل تغيرات أسعار املواد الغذائية في تلك امل 

 الرئيسة إلى أربعة أجزاء:

واملنتجات الحيوانية إلى النسبة  تعرضت اللحوم أسعار اللحوم واملنتجات الحيوانية:-أ

  املئة في 1200إلى 1000ـمن التضخم العام املقدر بذاتها املتوسطة 
ا
ا لنسب التضخم خالف

 600إًل بقليل، فارتفع كيلو لحم الضأن من  في املئة 800 ةلم تتجاوز نسب الرسمية املعلنة التي

ل.س، وكذلك انتقل صحن البيض من 4200إلى  400ل.س ولحم العجل من  6500ل.س إلى 

نفسها ل.س وتبعته بالنسبة  300-250ل.س إلى  25وقفز الحليب من  1200ل.س إلى 90

 مدةسريانها عليه  من رغمعلى ال، وحده الفروج شذ عن هذه القاعدة جميعها مشتقاته

ل.س وهي نسبة تتوافق مع سعره املسجل  1200أكثر من معينة، فبعد أن وصلت أسعاره إلى

ا ألسباب تتعلق ل.س للكيلو الواحد، عاد مؤخرا  120البالغ  2010لعام  أغسطس /في آب

 600ب الفروج التركي إلى اًلنخفاض فوصلت أسعاره إلى قيم تراوح بين بالعرض والطلب وتهري

 .10ل.س للكيلو الواحد 800و

ا املستورد منها مثل ارتفعت أسعار الحبوب وخصوصا  أسعار الحبوب والبقول والزيوت: -ب

ارتفعت أسعار الحمص والفاصولياء والبازًلء بنسب و ل.س  550إلى  45-40الرز لينتقل من 

ارتفع سعر و ا من النوع الثاني والثالث، ا تلك األنواع التي وصلت كمساعدات وهي غالبا أعلى، عد

 ل.س. 350إلى  30وكذلك البرغل من  250ل.س إلى  25كيلو الطحين من 

ل.س بعدما  800ليبلغ سعر الليتر  في املئة 1000 إلىأسعار الزيوت بدورها ارتفعت بنسب تصل 

أضعاف على األقل، وسايرها زيت  10ت مادة السمن والزبدة ل.س، كما ارتفع 60كان في حدود 

 .نفسها الزيتون املحلي املنشأ بالنسب

األمنية واًلقتصادية العامة وانعدام  بالنظر إلى األوضاع أسعار الخضار والفواكه: -ج

هو املحدد الوحيد ألسعار تلك األصناف، ففيما ارتفعت  التصدير لم يكن معيار التضخم

 
ا
ا أخرى بعض أصناف الفاكهة بنسب تصل إلى عشرة أضعاف حتى في مواسمها إًل أن أصناف

طا والحمضيات، والتفاح ا، ومنها البندورة والبطاأضعاف، أو أقل أحيانا  7إلى  5 بقيت في حدود

في بعض مواسمه، ويعود السبب الحقيقي إلى تضاؤل اًلستهالك ووفرة املعروض منها، وصعوبة 

همة تتعلق بأسعار ما سريعة التلف، ويمكن هنا تسجيل مالحظة ها موادا وصفالتخزين ب

                                                           
 ارتفعت فيما الخضار، وكذلك أضعاف، 10 نسبةإلى الفروج الذي عادت أسعاره  مثل في المئة، 50عار السلع الغذائية بنسب متفاوتة وصل بعضها إلى ارتفعت أس 2019منذ بداية 10

 .المحلية العملة وانخفاض الدوالر صرف ارتفاع مع متناسبة في المئة (15إلى  10) بنسب المواد باقي
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من  ئةفي امل 50الخضار والفواكه حيث باتت أجور النقل وأرباح باعة املفرق تشكل أكثر من 

ه في كثير من ليقيمة املبيع للمستهلك، بمعنى أن القيم املضافة باتت تعادل قيمة املنتج وتزيد ع

 األحيان.

املكسرات والتوابل واملنكهات واملشروبات والعصائر إلى نسب  خضعتمواد غذائية أخرى:  -د

ضخم في أسعارها ووصلت نسب الت ها من املواد املستوردة،وصفارتفاع أعلى من باقي املواد ب

ضعف كاملتة والسكر والتوابل  18إلى  15بين  فبلغت ،بين املواد الغذائية إلى املستويات األعلى

ل.س قبل أن يعاود انخفاضه ابتداء من  450ليرة إلى  30والعصائر، فانتقل السكر من 

 ل.س، واستقرت املتة عند 300إلى  250ليستقر عند سعره العاملي بحدود  2017منتصف 

حافظت فيما  ،ل.س 900إلى  60ا، وارتفعت عبوة العصير الطبيعي من ضعفا  18مرتفعة  450

تراوحت أسعار املكسرات و املشروبات الغازية على عشرة أضعاف، وكذلك القهوة والشاي، 

 ا، وكذلك املشروبات الروحية.ضعفا  20و 15بأنواعها بين 

 أن الحد األدنى لإلنفاق الغذائي للفرد الواحد يستلزمإلى في ظل األسعار الحالية  تشير املعطيات الراهنة

ا فهي أقل من دوًلر أما رقميا  وهي قيمة تعادل سعر ثالث "سندويشات فالفل"، ليرة سورية كحد أدنى" 600

ألف ليرة  90 لىما يزيد عإلى ا ونصف بقليل بمعنى أن العائلة املكونة من خمسة أشخاص تحتاج شهريا 

ألف ليرة سورية، وكانت دراسات أولية  40ا يتجاوز ضعفي معدل األجور البالغ وسطيا  سورية، وهو مبلغ

من ل.س يوميا  514أكدت حاجة الفرد السوري في حينه إلى  2018ا في الثلث األول من عام صدرت محليا 

ضافة إلى دون احتساب زيت الزيتون والزيت النباتي والشاي والقهوة لترتفع حاجة الفرد اليومية مع هذه اإل 

 11ل.س.654

ل.س يوميا كإنفاق للتغذية  625ـب ويتقاطع الرقم السابق مع تقديرات الخبير اًلقتصادي نبيل طالب

دون اشتمالها على نفقات الترفيه أو املواد الغذائية غير الضرورية  من السليمة وفق التصنيف العاملي،

 .12كالخبز السياحي وغيرها

 94قد احتسبت اإلنفاق الغذائي لألسرة السورية بقيمة  2016لعاشر وكانت دراسة سابقة في الشهر ا

ا، وضحتها لسعرات الحرارية املطلوبة يوميا على األف ليرة سورية اعتمدت فيها على مستلزمات حصول الفرد 

 
ا
 .13ا من اًلستهالك اليومي للفردبالصورة انطالق

                                                           
11http://b2b-sy.com/news/48586/ 
12http://event.sy/news-10906.html 
13http://www.syriasteps.com/?d=126&id=145694 
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ها وانخفاض القيم الشرائية مدخوًلتخفاض لة أجبرت تلك األسعار األسرة السورية في ظل انيفي الحص

لها على تقليص إنفاقها الغذائي بأشكال تراوحت بين تغيير عاداتها وأنماطها الغذائية باتجاه التقشف 

ا يصعب فيه على ا جديدا صولها إلى العجز عن تأمين متطلباتها الغذائية اليومية، وخلقت واقعا و الشديد، و 

لينتقل التقشف من حاجز النوع إلى حاجز  أو السعرات الغذائية املطلوبةتناول الحصص الكافية  األفراد
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ا الهاجس الغذائي رافعا  ويصبح الهاجس األساس هو تأمين ما يسد الرمق أو البقاء على قيد الحياة. ،الكم

 إلى املستوى الوجودي املباشر.

هيئة التخطيط والتعاون الدولي  وكانت النتائج التي خلص إليها مسح أجراه املكتب املركزي لإلحصاء مع 

محافظة، قد دلت على اآلثار  11آًلف أسرة في  5وشمل  2017( عام wfp) ومنظمة برنامج األغذية العاملي

من  في املئة 23في الواقع الغذائي لألسر السورية حيث يظهر أن األمن الغذائي ًل يشمل أكثر من  الكارثية

من السكان  في املئة 31ا( ًلنعدام األمن الغذائي، بينما هم معرضون )هامشيا  في املئة  45،6السكان، فيما 

 14ا بالكامل.غير آمنين غذائيا 

وفيما يتصل املسح وتعابير األمن الغذائي السابق بالقدرة الشرائية وإمكان الحصول على املواد 

 
ا

بال استثناء في ظل الفوض ى  كلهم ن و من الغذائي يتعرض له السوري آخر من انعدام األ املطلوبة، فإن شكال

شراء األرخص، يتمثل في الغش الكبير في صناعة املواد الغذائية الذي لوالفساد وانعدام الرقابة، والسعي 

ويشمل  ،15من املواد الغذائية املعروضة في األسواق في املئة  80وصل إلى نسب غير مسبوقة وصلت إلى 

ا في املواصفات واملكونات واألوزان واملعايير الصحية واملواد املنتهية الصالحية، واملواد املسرطنة يرا الغش تغي

 واملواد غير الصالحة لالستهالك البشري.

، على العكس بعد توسع دخوًلتتحسن في الوضع الغذائي أو امل أيًل تشير املعطيات الراهنة إلى 

تراجعت الحالة املعيشية وتدهور سعر الصرف، وارتفعت معظمها سيطرة النظام على األراض ي السورية 

 ، ومنها املواد الغذائية.كلها معدًلت التضخم على السلع

 

 
ً
 إنفاق األسرة السورية على الصحة والطبابة :اثالث

من جهة، وازدياد  دخوًلتشكل التراجع في اإلنفاق الطبي إحدى املعضالت الرئيسة الناجمة عن تدني امل

انهيار مجتمعي شامل بما  متغيراتالحاجة إلى الرعاية الطبية واإلنفاق على الصحة من جهة ثانية، ضمن 

فمن جهة أدت املعارك والحروب إلى استنفار الطاقة القصوى  يحمل من تأثيرات فتاكة على صحة األفراد،

سعافي والضروري الخدمة لوضعها في إطار التداوي اإل واملتبقية في  التابعة للنظام الصحية للمؤسسات

 للجسم الحربي، ما يعني حرمان األفراد املدنيين من الخدمات اًلعتيادية املقدمة لهم، أو من جزء كبير منها.

ومن جهة ثانية عزز نزيف الكادر الطبي نقص الخدمات العامة التي تقدمها املؤسسات الصحية في  

ا على تأثرت األوضاع الصحية بالتغيرات اًلقتصادية الحاصلة لتنعكس سلبا و ص، القطاعين العام والخا

أو األدوية الدائمة ألصحاب األمراض  ،ا األجنبية منهاالقدرة في التداوي الناجم عن غالء األدوية، وخصوصا 

                                                           
14 http://www.cbssyr.sy/ 
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ار أو جراء توقف كثير من املعامل عن اإلنتاج بسبب الدممن النقص الحاد فيها،  بسببوذلك  ،املزمنة

 انعدام األمان، أو حتى صعوبة تأمين موادها األولية بفعل معوقات اًلستيراد.

فإن وزارة الصحة تتحمل  سوريةوفيما تتعدد الجهات العامة الراعية للصحة، والتابعة للدولة في 

النسب  ويتولى الدفاع والتعليم والداخلية وبعض الوزارات 16من اإلنفاق الصحي العام في املئة 65مسؤولية 

وفق حسابات املوازنات املقدمة  اتدوًلر  10عن مبلغ  الباقية، ويقل نصيب الفرد من اإلنفاق الحكومي

 حصة الفرد من إنفاق وزارة الصحة ألعوام مختلفة يتبحسب نصيب وزارة الصحة منها، ويبين الجدول اآل

رة ومقسومة على عدد السكان أرقام الجدول مأخوذة من املجموعة اإلحصائية ملوازنات األعوام املذكو 

 ل.س 500 /2016ل.س، ولعام  50في حينه ومحسوبة على سعر الصرف قبل الحرب 

نصيب الفرد منها  موازنة وزارة الصحة العام

 ل.س

 نصيب الفرد منها/ دولر

 دوًلر 6،3 ل.س 315 مليار 6,3 2003

 دوًلر 7،6 ل.س 380 مليار ل.س 9,3 2010

 دولر 5،31 ل.س2657 مليارل.س 53,1 2016

 

 سوريةتشير إلى أن حصة اإلنفاق الطبي للفرد الواحد في  وبالنظر إلى أرقام منظمة الصحة العاملية التي

كلفة التي يتحملها تيظهر لنا بوضوح مقدار ال ،في العام دوًلر تقريبا 100و 60املذكورة بين  دةتراوح في امل

ا أن األرقام السابقة تندرج في خانة األحوال العادية التي ًل جيبه الخاص، علما الفرد من اإلنفاق الطبي من 

 
ا
يشبه ما تطلبته األوضاع العنفية، أو سوء التغذية أو تأثيرات البرد واألحوال  اا استثنائيا تتطلب إنفاق

 النفسية على الصحة العامة، أو خضوع األدوية واملستلزمات الطبية ألسعار األزمات.

ا للمصابين أو مرض ى الحربية التي نشأت والحاجة إلى مزيد من الرعاية امللحة، خصوصا  تغيراتفمع امل

، وكانت املساعدات ايرا ثأصحاب األمراض املزمنة، فإن اإلنفاق من الجيب تزايد كو اًلحتياجات الخاصة 

ا من النقص، لكن مع كبيرا ا الخارجية التي تحكم فيها النظام في السنوات املاضية، قد غطت جزءا  الطبية

مجموعة من القرارات شملت بتكشف  ا، إذبدأ العجز الحكومي يظهر جليا  2017ا من عام تراجعها بدءا 

 تخفيض الرعاية الصحية لذوي الشهداء، بدءا 
ا

عن   إلى اًلمتناعا من التوقف عن تقديم الدواء لهم، وصوًل

، على تكاليفهاجراحية والطلب من املعنيين تحمل تغطية املستلزمات الصناعية الداخلة في العمليات ال

الجراحية بسبب منشئها  العملياتالرغم من كون املستلزمات الصناعية هي العنصر األعلى في تكاليف 

 املستورد. 

                                                           
16 http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1227.pdf?ua=1 
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في ظل التقشف الحكومي وتخفيض النفقات العامة الناجمة عن األزمة اًلقتصادية توقفت 

بحجج  النوعية والصور الشعاعية املتطورة ء التحاليل الطبيةعن إجرامعظمها العامة  املستشفيات

العامة أن يجري تحاليله التي تشكل الرقم  ستشفياتفرها لديها وبات على مريض املامتنوعة منها عدم تو 

 األعلى في التداوي، ضمن القطاع الخاص.

التحاليل  التداوي بنسب متفاوتة أعالها قطاع تكاليفبدوره القطاع الخاص ارتفعت فيه 

 ، فيما17الخاصة التي واكبت النسب العامة من التضخم البالغة عشرة أضعاف كحد أدنى ستشفياتوامل

، أما 18أضعاف النسبة السابقة 5ا راوحت ارتفاعات أجور األطباء ومعايناتهم بنسبة أقل وتعادل وسطيا 

ب متغايرة، لكنه في النهاية وبعد بحسب نوع الدواء وبنس قطاع األدوية فكانت ارتفاعاته متفاوتة في البدء

، ما عدا الدواء األجنبي 19أضعاف وعشرة أضعاف 7ارتفاعات متكررة استقر بمعدًلت وسطية تراوح بين 

ما يجعله في الحد األدنى عشرة أضعاف  ،فره من جهة ثانيةاالذي خضع ملعيار سعر الصرف من جهة ولتو 

 قابلة للزيادة إلى عشرين ضعف.

ا بحيث وجدت ا األكثر فقرا وخصوصا  ا على األسر السوريةكبيرا  ااإلنفاق الطبي عبئا  لة شكليفي الحص

وبات اإلنفاق الطبي ألسرة مكونة من  نفسها في كثير من األحيان عاجزة عن التداوي أو تأمين العالج الالزم

 
ا
ليرة للشخص الواحد آًلف  3ألف ليرة سورية كحد أدنى، بواقع  15ا يعادل خمسة أشخاص يستلزم إنفاق

يغطي األدوية اًلعتيادية من املسكنات وأدوية الرشح واملضادات الحيوية  ا، وهو رقم بالكادشهريا 

ا، وهو رقم يتقاطع مع الدراسات األولية املحلية التي قدرت اًلحتياجات الطبية لألشخاص السليمين صحيا 

ا ألف ليرة سورية، علما  11ـب 2018من عام لألسرة السورية املكونة من خمسة أشخاص حتى الثلث األول 

التي تلت هذا التقدير شهدت أكثر من ارتفاع في أسعار األدوية والتحاليل املخبرية والكشوف الطبية  دةأن امل

، يضاف إليها أن األرقام السابقة ًل تشمل معاجين األسنان ومستحضرات العناية 20وبنسب عالية

 الشخصية.

 

 لسورية على التعليمإنفاق األسرة ا :ارابعً 
ا هما ما إًل أن املستلزمات التعليمية تشكل جزءا  سوريةالرغم من شيوع الصبغة املجانية للتعليم في على 

ا مع بداية املوسم الدراس ي، وتشمل ا على الشرائح الفقيرة، وخصوصا من إنفاق األسر السورية وتشكل عبئا 

والحقائب وأجور التنقل، إضافة  والدفاتر والقرطاسيةالنفقات املطلوبة: الزي املدرس ي واللباس والكتب 

                                                           
17 https://sensyria.com/blog/archives/9145 

 معايناتهم جورأتحديد  لىإ طباءاأل دفع مانفسها، التضخم  بنسب المعاينات جورأالنقابة لم ترفع  نأ لىإا تسود فوضى وحالة عشوائية في أجور االطباء ويعود السبب عموم  18

http://tishreen.news.sy/?p=277286 
19https://goo.gl/PZuUsm  
20http://alwatan.sy/archives/149277 

http://tishreen.news.sy/?p=277286
https://goo.gl/PZuUsm
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يضاف إليها أجور الدروس الخصوصية التي باتت شبه ضرورية مع تراجع  ،إلى السكن في املراحل الجامعية

 الرسمي املجاني، وارتفاع معدًلت القبول الجامعي. سويات التعليم

الوسطى والعالية من املجتمع فان وبعدم احتساب نفقات التعليم الخاص الذي ارتبط بالشرائح 

من متوسط إنفاق  ل.س 72بلغ  2009متوسط اإلنفاق الفردي على التعليم وفق مسح نفقات األسرة لعام 

 من اإلنفاق الكلي لألسر السورية. في املئة 1،3ا، بما يعادلشهريا ل.س  5532فردي يبلغ 

  الرقم محسوب على املجموع الكلي للسكان بوصفه بافتراض أنو 
ا
ا، يمكن احتساب ا عاما ا إنفاقيا متوسط

بما يرفع الرقم إلى أربعة أضعاف  ،شريحة الطالب تشكل ربع املجتمع فتراض أنالنفقات التعليمية للفرد با

من متوسط األجور في حينه، ليجعل ثالثة طالب يستهلكون  في املئة 3وبما يعادل  ،ال.س شهريا  290ليساوي 

 في املئة 40وهي الشريحة التي تشكل  ،من الدخل العام نفقات تعليمية لألسرة ذات املعيل الواحد في املئة 9

 من مجموع األسر السورية.

ية، فمتوسط سعر ن املتوسط واألرقام املعطاة في املسح األسري املذكور ًل تبدو واقعإوفي واقع الحال ف

تكاليف الفرد الواحد في املرحلة و ل.س للمرحلة الدراسية الوسطى، 1500تجاوز  2010الزي املدرس ي في 

في  50ا، بما يعادل ل.س شهريا 5000دون احتساب السكن أكثر من من يستلزم بالحد األدنى و  الجامعية

إلى املدينة من خارجها كنفقات طعام  من متوسط األجور في حينه، ويزداد الرقم للطالب الوافدين املئة

 وسكن في الحد األدنى بقيمة مضاعفة.

 

 نفقات التعليم بعد الحرب

من بقاء رسوم التعليم الرسمي في مراحله الدنيا واملتوسطة إلى نهاية الثانوية، ضمن  على الرغم 

معدًلت  لىتوازي وتزيد عاألسري على التعليم تضاعف بنسب  حدودها املبالغ الرمزية، إًل أن اإلنفاق

  في املئة 1000التضخم العامة التي تتجاوز 
ا
ا بالرسوم نفسها ألن جوهر اإلنفاق على التعليم لم يكن مرتبط

 ا من:وإنما باملستلزمات التابعة للتدريس بدءا 

ها وصفا بضعفا 15بنسب تفوق  القرطاسية والكتب واألحبار واملستلزمات التي ارتفعت .1

ل.س ويصل سعر  200سعر الدفتر البسيط الخاص باملرحلة اًلبتدائية إلى مستوردة ليصل 

 ل.س. 500العادية مبلغ  لوانل.س، فيما تتجاوز سعر علبة األ100-75قلم الرصاص إلى 

ا للجودة ويحتاج الطالب ا تبع  ضعفا  15و 10ا يراوح بين اللباس والزي الرسمي الذي شهد ارتفاعا  .2

على األقل، إضافة إلى األحذية التي ارتفعت بدورها وفق النسب السابقة، لى زي واحد إسنويا 

 دخوًلتا وفق املا غير قابلة للتداول شعبيا تفرض أسعارا التي النسب الجديدة  لنظر إلىوبا
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أضعاف، ولكن على  7و 5ا تراوح بين ن ارتفاعات األزياء املدرسية شهدت نسبا إالجديدة ف

 حساب النوعية والجودة.

غلب الطالب بحكم الواقع من البيت إلى املدرسة وقد تحولت إلى ضرورة في املدن أل  ملواصالتا .3

األمني وخوف األهالي على أوًلدهم بغض النظر عن املسافة بين البيت واملدارس، وقد شهد 

ل.س مواصالت 7000ا، ما يعني إنفاق األسرة بمعدل ضعفا  18و 15ا بين قطاع النقل ارتفاعا 

 ب لديها.على كل طال

بحكم رفع املعدًلت الجامعية  سوريةالدروس الخصوصية التي سادت الواقع التعليمي في  .4

ا، ومع انخفاض ا ًلئقا ا جامعيا حصول أوًلدهم على معدًلت تضمن لهم تعليما في ورغبة األهل 

الكادر التعليمي وهجرة كثير من املدرسين إلى الخارج ارتفعت أسعار الساعات الخصوصية 

 ل.س للساعة الواحدة. 2000ليصل متوسطها إلى  ارا يثك

ومفتوحة من اإلنفاق  لة بات التعليم يشكل فاتورة ضخمة على األهل، ويمتص نسبة عاليةيفي الحص

األسري ًل يمكن تحديدها بسبب اختالف عدد الطالب في األسرة الواحدة واختالف مراحلهم التعليمية، 

 3000سري أحادي الدخل على مراحل التعليم األولى ًل يمكن أن يقل عن غير أن الحد األدنى من اإلنفاق األ 

 في املئة 15أو دروس خصوصية(، وهي نسبة تشكل  دون مواصالت،من ا )ل.س لكل طالب في األسرة شهريا 

من دخل األسرة في حال وجود طالبين في التعليم اًلبتدائي، وتتزايد النسب مع ارتفاع مستوى التعليم لتصل 

من الدخل في حال وجود طالب جامعي واحد يدرس  في املئة 30لى إل.س للطالب الثانوي الواحد، و  5000 إلى

غلبية، بسبب محدودية عدد الجامعات، ونسب الطلبة الوافدين من لأل  فراضمن مدينته، وهذا غير متو 

واحد يكلف األسرة ما يجعل الطالب الجامعي ال ،القرى سواء إلى املحافظة نفسها أم إلى محافظة أخرى 

 
ا
ا يوازي متوسط األجر الشهري على األقل، في حال حصوله على سكن جامعي، ويزداد ارتفاعا في حال مبلغ

 حصوله على سكن خاص.

لنسب التضخم وفرض أسعاره الجديدة لتصل أقساط  اأما التعليم الخاص فقد استجاب سريعا 

في السنة من دون مواصالت، وارتفعت أقساط املدارس الخاصة  األفا  75الروضات في األحياء الشعبية إلى 

واحدة، أما املدارس املتميزة فقد راوحت أقساطها السنة الدراسية لل األفا  250املتوسطة الجودة إلى 

ارتفعت أقساط التدريس الجامعي في الجامعات نفسه ألف ومليون ليرة، وبالقدر  500السنوية بين 

 ا.آًلف دوًلر سنويا  5إلى  4ل الخاصة إلى أرقام تعاد

 

 اإلنفاق األسري على اللباس :اخامًس 
ا ارتفاعا  سوريةشهدت أسعار املالبس في  ،2005مع انتهاج سياسة السوق اًلجتماعي التي بدأت منذ عام 

 
ا
من  في املئة  8،4األسري الخاص بهذا البند لينخفض من  ا كان له تأثير واضح على نسبة اإلنفاقملحوظ
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ل.س  1720تكافئ  في املئة 5،5ونسبة  2009عام  في املئة 5،5إلى نسبة  2005ق الشهري لألسرة عام اإلنفا

من متوسط األجور  في املئة 17، ولكنه أيضا يعادل 21ل.س 30826سري يقدر ب أا من متوسط إنفاق شهريا 

 .سوريةفي حينه بما يجعلها تكلفة باهظة ملحدودي الدخل في 

ا، تبلغ أسرية تنفق ثالثة أضعاف متوسط األجور شهريا  ابقة التي تتناول شريحةوباعتماد األرقام الس

ا للفرد الواحد، وهي حصة ل.س سنويا  4644بمقدار  أيا، ل.س شهريا  387حصة الفرد السوري من اللباس 

سعر الحذاء املتوسط الجودة في حينه أكثر من ألف ليرة سورية، وكذلك سعر  فتراضا باغير كافية أساسا 

ل.س، وتخطت أسعار السترات  600ما راوحت متوسطات أسعار القمصان بحدود  البنطال الواحد، في

 ل.س.2500الشتوية الشعبية مبلغ 

 اإلنفاق على اللباس بعد الحرب

عة توازي سرعة ارتفاع املواد الغذائية املستوردة استجاب قطاع اللباس ًلرتفاعات سعر الصرف بسر  

الصغيرة وهجرة اليد  اتودمار الورشكلها  ألسباب تتعلق بانهيار الصناعات النسيجية املحلية بحواملها

العاملة الفنية في مجال اللباس، واعتمادها على املتممات املستوردة من الخيوط والصباغ وغيرها، وتعرض 

وصعوبة املواصالت وشح اليد املاهرة، وشكلت فاتورة  ت بسبب غياب مصادر الطاقةالباقي منها للخسارا

اللباس واحدة من األعباء الكبرى على األسر السورية التي وجدت نفسها مضطرة إلى التقشف الشديد في 

 كلة.أاملت دخوًلتهذا املجال، والبحث عن بدائل ممكنة ضمن امل

تجلت في البدء بانخفاض كمية عّدة في األسر السورية بأشكال  نفاقي على اللباستبدى التراجع اإل 

ا بتخليها عن املستوى الالئق التي اعتادت عليه ليتراجع العنصر الجمالي فيه لحساب العنصر اللباس، وًلحقا 

ا ألبناء الطبقة الوسطى التي تدهورت بسرعة، فيما ابتعدت الشرائح األفقر عن اللباس الخدمي، وخصوصا 

، واعتمدت سياسة التسوق الكلي من البالة بعد أن كانت تكاليفهلعجزها عن تحمل  ةكامل صورةالجديد ب

 في السابق. تجمع بين التسوق من البالة والجديد

في محاولة منه ملوازنة  مرة أخرى استجاب ما تبقى من سوق األلبسة السوري للمتغيرات السعرية

ولكن  في املئة 1200البالغة  العامةوعدم رفعها بالنسب  الجديدة لألسر السورية دخوًلتأسعاره مع امل

املستوردة األصناف  إلى جانب البالة األسواق فغزت ا،جدا  ةواضح صورةهذه املرة على حساب النوع ب

الوطنية الرديئة التي انتشرت بنسب تضخم أقل لتناسب اإلمكانية اإلنفاقية الجديدة ليصبح متوسط 

 آًلف  7ال طسعر البن
ا

  5وكذلك سعر القميص  األفا  12 من بدًل
ا

 7ـآًلف، وكذلك الحذاء ب 8 من آًلف بدًل

 
ا

شير إلى أنها اعتمدت تمثيالتها قبل الحرب بألف، غير أن مقارنة هذه البضائع الرديئة  12 من آًلف بدًل

 .ونسبتهم  هاوبعد الحرب الفارق يكمن في انتماء املستهلكين لها قبل لكن ،نفسها نسب التضخم العامة

                                                           
 المجموعات 21
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 في املئة 20شريحة إلى املوجهة أو العالية الجودة وفي املقابل قفزت أسعار األلبسة املتوسطة الجودة 

، 22ا وباألخص تلك املستوردة منهاضعفا  20إلى  15من املجتمع السوري ذي الدخل املرتفع بنسب تقارب 

لباسها على البالة ماعدا الجزء املتعلق فيما حذت الطبقة الوسطى حذو الطبقات األفقر لتعتمد بكامل 

 باللباس الداخلي، وبعض القطع الخاصة باملناسبات في حال توفر اإلمكانية.

 ا نفقاتل.س شهريا  17700ا حاجة األسرة السورية إلى رقميا  وفيما تحدد الحسابات املحلية املتقاطعة

ألف  40ا ب الشائع في البالد واملقدر حاليا من متوسط األجور  في املئة 40يتعدى  ضرورية لأللبسة وهو رقم

األسر  مدخوًلتا من ا كبيرا ليرة سورية، فإن اإلنفاق على اللباس حتى ضمن أسعار البالة، بات يستنزف جزءا 

 السورية، وًل سيما أسعار األحذية الباهظة.

الحياة واإلنفاق اإلنفاق األسري على اللباس يندرج بين اإلنفاق الوجودي للبقاء على  فتراض أنوبا 

اإلنفاقية تتفاوت وتخضع لشرطي اإلمكانية والتكيف الذاتي لألسر السورية  وحة النسباالالئق فإن مر 

 من إنفاقها الكلي. في املئة 10و 5وفق أولويات إنفاقها املستحدثة وتراوح عموما بين 

 

 اإلنفاق على املواصالت والتصالت :اسادًس 
ونة اإلنفاق الذاتي يتصف عنصر اإلنفاق على املواصالت بالجانب خالفا لأللبسة التي تتسم بمر 

ا بحكم الحركة الضرورية، ويبدو الهامش فيه شديد الضيق بسبب أدواته املحدودة، القسري املحدد سلفا 

بلغ  2009عام  وبحسب اإلحصاءات الرسمية فإن حصة الفرد من اإلنفاق على قطاع النقل البري 

 2214ل.س بمعدل  369من اإلنفاق على مجمل عناصر النقل واًلتصاًلت  ل.س، فيما بلغ نصيبه101

على هذين البندين بما فيها أرقام حيازة جميعها أشخاص( متضمنة نواحي اإلنفاق  6) ل.س لألسرة الواحدة

الهاتف للشخص الواحد أقل من ليرتين في  بالنظر إلى احتسابها نفقات املركبات، وهي أرقام ًل تبدو واقعية

 5،2ل.س( وهي أدنى من سعر دقيقة واحدة بين املحافظات، إضافة إلى اعتمادها  1،9) الحساب املذكور 

 .23جراء استخدامه الهاتف الخليوي، ما يعادل دقيقة واحدة في حينهمن ل.س نفقات الفرد الواحد 

 الفردي على املواصالت نسبة اإلنفاق وباعتماد األرقام السابقة على الرغم من ًل واقعيتها، فإن

من الدخل  في املئة 20نسبة  لى، وتزيد ع5532من نفقاته الشهرية البالغة  في املئة 6،6واًلتصاًلت تشكل 

 األحادي.

                                                           
 .ةبات من المألوف وجود حذاء أو حقيبة نسائية بأسعار تعادل ثالثة أضعاف األجر الشهري المتداول في سوري 22
على  احسابي   يدل ما دوالر، مليون 660 بلغت حصته نأايرادات الدولة وتعني  من في المئة 3 تعادل السورية الحكومة لىإمدفوعات سيريتل  نأصرح رامي مخلوف  2006عام  23

 ..سل 240 اشهري   وتعادل حينه، في اسنوي   دوالر 50 تعادل الخليوي على السوري الفرد نفقات نأ
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 اإلنفاق على املواصالت والتصالت بعد الحرب

 18إلى  15أعلى من معدل التضخم العام وبلغت قرابة  صورةارتفعت أسعار املواصالت بعد الحرب ب

)التكاس ي(، فيما ارتفعت أجرة املواصالت  في السفر بين املحافظات وفي تعرفة سيارات األجرة في املدن اضعفا 

ل.س، وهي  50ل.س إلى  5أضعاف كحد أدنى، فتحولت تعرفة الركوب من  10ضمن املدن واألرياف بنسبة 

ا ضعفا  20تفاع أسعار الطاقة، أما سيارات الشحن ونقل البضائع فقد ارتفعت بنسبة نسبة توازي نسبة ار 

ا ارتفعت أجور نقل املواد تاوات املفروضة عليها، وبنسبة مبالغ فيها أيضا أمنية وبسبب الحواجز واأل عاييرمل

آًلف ليرة،  10صل تكلفة نقل براد أو غسالة من املتجر داخل املدينة إلى البيت مبلغ تداخل املدينة ل

 ارتفعت أجور نقل العفش واألثاث.نفسها  وبالنسبة

ويدفع املوظف الذي يستخدم وسيلة نقل  ،تحولت أجور املواصالت إلى عبء كبير لدى األسرة السورية

من  في املئة 30من راتبه الشهري، وباتت املواصالت تستهلك  في املئة 10قرابة  واحدة للوصول إلى عمله

 لذهاب إلى العمل واملدارس والجامعات.إلى اي في األسرة بوجود فردين أو ثالثة يضطرون الدخل األحاد

 400أما اًلتصاًلت فقد شهدت نوعين من اًلرتفاعات تجلى األول في ارتفاع أجور املكاملات بنسب تقارب 

فواتير الشهرية بما فيما تجلى اًلرتفاع الثاني بإضافة مزيد من الرسوم والضرائب الثابتة على ال في املئة،

 أضعاف على األقل. 6يجعل نسب التضخم في اًلتصاًلت تصل إلى 

من  االحربية ضرورة قصوى ًلستخدام مبالغ فيه لوسائل اًلتصال نوعا  تغيراتمن جهة ثانية شكلت امل

من  ايدا اًلطمئنان اللحظي على األهل واألقارب واألبناء، ومتابعتهم مواقعهم وأوضاعهم الحرجة، ما يعني مز 

نترنت ليصل متوسط اإلنفاق الفردي على وسائل التواصل أكثر اإلنفاق على الهاتف الثابت والخليوي واإل 

آًلف ليرة لألسرة الواحدة، عدا نفقات شراء أجهزة  6بما يعني نفقات شهرية تعادل  ،كحد أدنى من ألف ليرة

في  50واصالت واًلتصاًلت إلى نسب تعادل ، ليصل مجموع نفقات حقلي املوإصالحها املوبايل غالية الثمن

ا في ظل من الدخل األحادي لألسرة السورية، وهي نفقات اضطرارية ًل يمكن التخفيف منها، وخصوصا  املئة

التشديد األمني على حيازة الدراجات الهوائية، والدراجات النارية التي شكلت بدائل لبعض الشرائح العاجزة 

 عن دفع هذه النفقات.
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 اإلنفاق على السكن :اسابعً 

 اإلنفاق على السكن قبل الحرب -1

العامة  شكل اإلنفاق على حيازة السكن الهاجس السوري األطول في تاريخ األسر السورية وآليات إنفاقها

ا اإلنفاق الغذائي، وربما اإلنفاق الكلي، إلى حين حصول الحيازة، وًل يتوقف ليحتل الرقم األول فيها مزاحما 

 اإلنفاق السكني على القسم املرصود للحيازة وإنما يتعداه إلى إنفاق اإليجار، وإنفاق صيانة البيت املسكون.

مليون مسكن ما يعني ضرورة إنفاق هذا العدد من العائالت  1،5 ـب 2007وتقدر الفجوة السكنية لعام 

من العائالت السورية لم يسبق لها  ةفي املئ 9,5اإلحصاءات تذكر أن  على الرغم من أن ،أو الشباب للحيازة

 .24مسكن أيحيازة 

وبسبب غالء البيوت فإن قيم اإليجار الشهري ملسكن عادي في املدن كان يعادل على الدوام ضعفي 

، وينخفض الرقم في األرياف والضواحي 2010ألف ليرة عام  20إلى  15بمتوسط قيمة تبلغ  ي األجر الشهر 

 حسب املكان.بآًلف  8و 4تراوح بين  البعيدة إلى قيم أدنى من ذلك

وبتجاوز اإلنفاق على الحيازات واإليجارات قبل الحرب لعدم القدرة على تحديد األسر السورية 

املشمولة بهذا اإلنفاق، واًلكتفاء باإلنفاق على صيانة البيت املسكون، وتشمل اإلصالحات الدورية 

ثاث+ ل.س لأل 393تبلغ حصة األسرة من اإلنفاق الشهري )و  ،األثاث، والقطع املنزلية املعمرةو والطارئة، 

 4، أي بنسبة 30826من متوسط إنفاق قدره  1251صيانة( بمجموع قدره الخدمات و السلع ل.س ل 858

وتبلغ ألفي ليرة مع إضافة نفقات الكهرباء  ،25من متوسط اإلنفاق الشهري الكلي لألسرة السورية في املئة

من متوسط األجر الشهري  في املئة 20فيما تعادل  ،من املتوسط املذكور  في املئة 6،5ى واملاء لترتفع النسبة إل

 في حينه.

 اإلنفاق على السكن بعد الحرب -2

من منازلهم، وتقدر  اغيرت الحرب من الخريطة السكنية ملعظم املناطق السورية، واقتلعت ماليينا 

فرضت عليهم  26مليون نازح 6،1 بـ ااملفوضية السامية لألمم املتحدة عدد النازحين واملهجرين داخليا 

غلبية منهم لم يكن بمقدورها الحيازة فإن اإلنفاق أن األ  فتراضالبحث عن سكن، وبا أحوالهم الجديدة

تفاعات شديدة نتيجة الطلب املتزايد وانعدام السكني لديهم تجلى عبر بدل اإليجار الشهري الذي خضع ًلر 

 البناء والتشييد في تلك املرحلة.

                                                           
24http://www.cbssyr.sy/family%20health/Syria%20Survey%20Principal%20Report%20For%20Syrians.pdf 
25 http://www.cbssyr.sy/family/family2009/Family11A-2009.htm 

لإلحصاء المركزي المكتب اإلحصائية، المجموعات  
26 https://www.unhcr.org/ar/news/press/2018/3/5aa257934.html 

.هائلة إنسانية مأساة :أعوام سبعة بعد السوري الصراع  

http://www.cbssyr.sy/family/family2009/Family11A-2009.htm
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2018/3/5aa257934.html
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قق إًل بنسب قليلة ألسباب منها الدمار تتحانحسار املعارك إًل أن عودة املهجرين لم  من رغمعلى الو 

سابقة ومنها سياسية وإدارية، ما يعني استمرار اإلنفاق السكني من تلك الشريحة يضاف إليها الشرائح ال

ا، والشرائح الجديدة املستوجبة لسكن منفصل عن ذويها، بما يشكل نسبة التي لم تتمكن من الحيازة أبدا 

 منه. في املئة 40من الشعب السوري يمكن أن تتجاوز نسبة 

 لة فإن اإلنفاق السكني بعد الحرب لألسر السورية ينقسم إلى شريحتين:يفي الحص

صر النفقات لديهم على النفقات اًلعتيادية املذكورة من الصيانة شريحة الحائزين على املسكن وتقت

تتجاوز معدًلت ل ايرا ثواإلصالح واألثاث، إضافة إلى فواتير املاء والكهرباء، وقد ارتفعت تلك النفقات ك

 التضخم ًلرتباطها بعاملي السعر، والخدمة املهنية التي تخضع لجشع أصحابها وعدم انضوائها تحت معيار

ا شهريا  ل.س ألف 30ضعف لتصل إلى  15ـب ويمكن البناء على القيم املحسوبة قبل الحرب وضربها ثابت،

 من متوسط األجر الوظيفي املتداول. في املئة 75، وتعادل 27لألسرة الواحدة

أما الشريحة فاقدة السكن فكانت مضطرة إلى تحمل أعباء أعلى في ظل ارتفاع اإليجارات إلى أرقام 

ألف ل.س، وهو رقم يتقاطع مع الدراسات املحلية التي قدرت  100و 50للمسكن العادي بين  قياسية تراوح

من متوسط األجر الوظيفي  في املئة 225ألف ليرة سورية، بنسبة  90ـاإلنفاق السكني لألسرة السورية ب

 املتداول.

 

 
ً
 إنفاق التدفئة والغاز املنزلي :اثامن

كلفتها تنفقات التدفئة والغاز املنزلي ضمن نفقات السكن فإن معظمها فيما أدرجت الحسابات املحلية 

في  ،ستدعي فصلها واحتسابها نتيجة أرقامها املستجدة، وتشكل نسبة كبيرة من اإلنفاق األسري تالعالية 

 ظل ارتفاع أسعار املحروقات واألزمات التي تمر بها.

قد تحولت إلى عبء كبير على نفقات األسرة السورية بعد ارتفاع  2008من عام ا وكانت التدفئة بدءا  

ليتر مازوت، كحد أدنى للتدفئة،  600ل.س، وتحتاج األسرة السورية إلى  25ل.س إلى  7،5أسعار الليتر من 

يتر منها ل 400ـا، األسرة السورية بيمتد أربعة أشهر على األقل، وتغطي الحكومة نظريا  في فصل الشتاء الذي

، وتهدف 2018ل.س لليتر الواحد بموجب البطاقة الذكية التي استحدثتها عام  180وفق السعر املدعوم 

 295ليتر املازوت غير املدعوم إلى سعر فيما يصل  ،السعر املذكور خاضع للدعم فتراض أنإلى التقنين ًل 

 .ل.س 350ل.س ويباع في األسواق بمبلغ يقترب من 

                                                           
 استبدالها، نفقات أو المتكررة إصالحها نفقات إياها مكبدة السورية األسر لعموم الكهربائية األجهزة لجميع عامة سبب ضعف الطاقة الكهربائية وانقطاعها المتكرر والفجائي أعطاال  27

 .مع ا نااألمر يحصل اوغالب  



 
 23 

ا، ألف ليرة سورية سنويا  140قرابة  املازوت املدعوم فإن التدفئة تكلف األسرة السوريةفر اوفي حال تو 

كلفة تلتصل ال 2800ا بالسعر الرسمي البالغ غاز شهريا  أنبوبتاا، يضاف إليها ليرة شهريا  11500بمعدل 

األجور الشهري  من متوسط في املئة 42،5 ألف ليرة سورية، يشكل الرقم نسبة تعادل 17الشهرية إلى قرابة 

يصل  إذهمل أسعار الغاز املنزلي في ظل األزمات املتكررة أالحساب السابق أن على الرغم من  ا،السائد حاليا 

 الواحدة، وكذلك بإهمال أسعار املدافئ واملستلزمات املتممة لها. نبوبةآًلف ليرة لأل  10إلى 

 

 اإلنفاق على الترفيه والنفقات الطارئة :اتاسعً 
مقاصد للترفيه أسوة بالطبقات بصفتها عتماد الطبقات الشعبية األماكن السياحية العامة مع تعذر ا

الوسطى والعالية قبل الحرب، فقد اقتصرت عناصر الترفيه لديها بمسميات "السيران الشعبي" في أيام 

متجاوزة  الجمع والعطل قاصدة الطبيعة ومزودة بمعظم احتياجات الرحلة من املنزل أو التسوق املباشر،

، غير أنها تبقى ةدقيق صورةحسب إمكاناتها املتاحة، غير القابلة للتقدير بببذلك سقف إنفاقها اليومي 

 ضمن سقوف اإلنفاق املعتاد. 

واألزمة اًلقتصادية الحادة ألغت بند الترفيه بالكامل من قاموس الطبقات الشعبية  غير أن الحرب

فر املساحات الخالية كما في االنفقات املعيشية املباشرة من جهة ولعدم تو الدنيا لعجزها عن تغطية 

 كلفة املواصالت.تالسابق، إضافة إلى اًلرتفاع الحاد في 

التوجه إلى املطاعم واملقاهي ذات التصنيف السياحي  كانت قادرة على احتمال الطبقات الوسطى التي

 أن يرتب عل دون من ا املنخفض بمعدل مرتين شهريا 
ا

ا عن  في مصاريفها، باتت عاجزة تماما يها الذهاب خلال

ا في املقاهي اًلستمرار في هذا النمط من الترفيه نتيجة اًلرتفاع الحاد واملنفلت في أسعار الخدمات، وخصوصا 

وجبة الواحدة ألسرة سورية قد تصل إلى نصف متوسط األجر الشهري في مطعم الواملطاعم، فأسعار 

 جاوز األجر الشهري في مطعم متوسط التصنيف.منخفض التصنيف، ويت

الكبير في  ععلى السياحة الداخلية والذهاب إلى البحر واملصائف الجبلية لالرتفاذاته وينطبق األمر 

 أسعار املواصالت والشاليهات والفنادق واملطاعم.

ائية تتقاطع التقديرات ومن جهة ثانية فإن النفقات الطارئة املتعلقة باملباركات واألعياد والحوادث الفج

من اإلنفاق الشهري لألسرة السورية، وباعتماد نسبة  في املئة 8املحلية والحسابات األولية بوصولها إلى 

 ا.ألف ل.س شهريا  25اإلنفاق الشهري املطلوبة لألسرة السورية فإنها تصل إلى 
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 سوريةارتفاع خط الفقر في  :اعاشرً 
تحقيقها للفرد  اء على املستلزمات واًلحتياجات الرئيسة الواجببنكلها انطلقت الحسابات السابقة  

ا ألهم املعطيات ا تقريبيا ي ملخصا تللبقاء على عتبة خط الفقر، ويبين الجدول اآل ألسرة السوريةاو 

 ؛اإلنفاقية

أشخاص  5 /لألسرة اللفرد شهريً  اللفرد يوميً  

 اشهريً 

 98100 19620 654 إنفاق على الغذاء

 15000 3000 100 الطبابةإنفاق 

 25000 5000 166 إنفاق التعليم

 17500 3500 116 إنفاق على اللباس

 30000 6000 200 إنفاق مواصالت اتصاًلت

 30000 6000 200 دون إيجارمن إنفاق السكن 

 75000 15000 500 انفاق السكن مع إيجار

 12500 2500 - إنفاق التدفئة والغاز

 0 0 0 الترفيهإنفاق 

 25000 5000 166 نفقات طارئة

 مجموع اإلنفاق الشهري ملالكي

 املسكن

1687 50610 253050 

 298050 59610 1987 مجموع اإلنفاق الشهري مع إيجار

 

ا لنوع إشغال ل.س( تبعا  1987، و1687) يظهر الجدول احتياجات الفرد اإلنفاقية اليومية وهي تقع بين

قدرت الدخل املطلوب  2016إيجار(، ويتقاطع الرقم مع معطيات أبحاث سابقة لعام  ،)حيازة السكن

 .28في املئة 1150ألف ل.س محسوبة على نسبة تضخم  240 ـفي حينه ب لألسرة السورية

 29ادوًلرا  3،88ن اإلنفاق يعادل إالقيمة الدنيا وهي اإلنفاق اليومي للحائزين على السكن ف وبحساب 

 ا(.)حاليا  وفق سعر السوق  ادوًلرا  3،24 لىر الرسمي ويزيد عوفق السع

                                                           
 / https://goo.gl/dzzCwY مركز فيريل لألبحاث 28
من السوريين على التحويالت تباع في السوق بمكافئات سعر الدوالر الحر، غير أن اعتماد قسم كبير  جميعها السلع فتراض أنكان من الممكن إهمال سعر الصرف الرسمي با29

 400 إلى تحتاج كانت التي األسرة أن ال.س منذ العام الماضي، وذلك يعني عملي   434بانخفاض سعر الصرف الرسمي إلى  بصورة كبيرة اسلب  الخارجية في تأمين معاشهم تأثر 

 .نفسها السابقة حتياجاتلال دوالر 500 إلى بحاجة الصرف سعر تخفيض بعد باتت ا،شهري   دوالر

https://goo.gl/dzzCwY
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بسعر الحواًلت الرسمي  ادوًلرا  4،57وباعتماد رقم اإلنفاق اليومي ملستأجري السكن نجد أنه يعادل 

ل.س، وفي  500 لىا عبسعر السوق الذي يزيد حاليا  ادوًلرا  3،82للدوًلر الواحد، فيما يعادل  434البالغ 

مجموع سالل السلع والخدمات التي تقدمها األرقام السابقة ًل تتجاوز ما يفترض أن يقدمه ن إالحالتين ف

  ادوًلرا  1،9
ا
للفقر العاملي، وهذا يشير بوضوح إلى ارتفاع عتبة خط الفقر في الواقع السوري  ااملعّين خط

املكونة من خمسة أشخاص ا، ما يعني احتياج األسر السورية للفرد الواحد يوميا  اتدوًلر  4الراهن إلى حدود 

 ا لتبقى على خط الفقر.دوًلر شهريا  600إلى 

إن منشأ القيم املضافة على حد الفقر العاملي تعود إلى مزيج من الضرائب املباشرة واملقنعة التي فرضها 

إلى وسيلة مزدوجة تهدف بوصفها النظام وأمراء حربه في األعوام السابقة على كامل السلع األساسية، 

 وإلى توسيع ثروات أفراده املقربين من جهة ثانية. ،رار بقائه من جهةاستم

 

 خالصة واستنتاجات
ًل يمكن تغطيتها  سوريةتشير املعطيات الراهنة إلى وجود فجوة هائلة بين الدخل واإلنفاق األسري في 

طبيعة السلطة العاجزة باإلمكان تجاوزها في القريب العاجل، بسبب  نهأباإلمكانات الذاتية، وًل يبدو 

ا، الذاهبة بحكم بنيتها القديمة الحديثة إلى مزيد من سياسات اإلفقار العام، واستنزاف املقدرات اقتصاديا 

 على نفقات استمرارها، في ظل اقتصاد مجتمعي مهشم وغير قادر على النهوض محافظةاًلقتصادية لل

 بإمكاناته الذاتية.

واقع الدمار الكلي في  بأرقامها الصادمة التي كشفت 2016عام  وعلى الرغم من وضوح الكارثة منذ

 2،8ن أكثر أمن الشعب السوري قد بات تحت خط الفقر، و  في املئة 80، كما كشفت أن أكثر من سورية

إًل أن اآلمال  ،سوريةمن القوى العاملة في  في املئة 60ن نسبة البطالة تجاوزت أمليون إعاقة دائمة فيها، و 

فريق السلطة الذي توهم بتجاوزها مع ازدياد السيطرة العسكرية على  ودة لدى الفرقاء، ومنهمكانت معق

ا من األرض األرض ومع اقتراب استحقاقات إعادة اإلعمار كما يأمل، لكن النتائج الواقعية أثبتت أن مزيدا 

جتمعي الذي استنزفه حتى ا من تراجع اًلقتصاد املا من األعباء ومزيدا في اقتصاد مدمر تعني مزيدا  والسكان

 النهاية اقتصاد الحرب، كما أثبتت الوقائع السياسية وهم إعادة اإلعمار السريع.

ها رب وصفعلى صعيد األسرة السورية يرتبط اإلنفاق بالدخل واألجور العامة التي تحددها السلطة ب

ة الشرائية ملعظم العائالت ، وبموجبها تتحدد القو سوريةلنصف العاملين في  -على األقل-العمل الرئيس 

السورية، بمن فيهم عمال القطاع الخاص الذي يواكب بدوره مستوى األجور العامة في البالد، وفي أحسن 

 (.األفا  60 إلى ها بقدر محدود ًل يلبي الحاجة )متوسط األجور في القطاع الخاص يصللياألحوال يزيد ع
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ًل يمكن ردمها، وإن كان باإلمكان التقليل  األفا  253 ـوالحد األدنى املقدر ب األفا  60أو /40إن الفجوة بين 

ا بحكم اًلضطرار، أو من خالل تعدد كما يحدث فعليا  منها أو تخفيف حدتها عبر ممارسة األعمال اإلضافية

بعد أأو حتى بممارسة التقشف وضبط النفقات إلى  ،بأجر ضمن األسرة الواحدة في حال وجودهم العاملين

الحدود، أو كما تشير املعطيات، باًلعتماد على التحويالت الخارجية واملساعدات الخيرية والعائلية، أو حتى 

 اللجوء إلى ممارسة األعمال الهامشية والتسول واًلنحراف.

وًل تشير أي من املعطيات الراهنة إلى أي مسعى أو إمكانية لتجاوز هذا الواقع، فالنظام عاجز باملعنى 

نفقات تفرضها زيادة األجور، وحتى إن حدثت هذه الزيادة بنسب ضئيلة كما هو  أيالحرفي عن تحمل 

ز تترك أثارها السلبية املقابل فإن تأثيرات العجبمتوقع، لن يكون لها أي أثر يذكر على هذا الصعيد، و 

ارتفعت  /2019/ من العام الجاري  فبراير /، ففي شباطمدخوًلتمستمر ضمن القيم الفعلية لل بانخفاض

ا في حال ثبات الصرف ا أن معدًلت التضخم تتزايد شهريا ، علما 30في املئة 7أسعار املواد الغذائية بنسبة 

 وتتزايد بقيم مضافة مع احتساب تزايد سعر الصرف.

من التوصيات والخالصات لن يكون بمقدورها الصمود، أو يكتب لها الحياة ضمن الشرط  اأيا  إن

بالسياسة جميعها السياس ي واألمني واًلقتصادي الحالي، ًلرتباط الحاجات األساسية لإلنسان السوري 

تي تحكم وتملك إلى التحكم والسيطرة من القلة الجميعها العامة للنظام الحالي وخضوع مآًلته اًلقتصادية 

 آن معا.في 

 

 خاتمة
، ليس على سوريةالفارق الكبير بين الدخل والنفقات، التحدي األكبر في في تشكل فجوة الفقر املتمثلة  

  ،الصعيد اًلقتصادي املباشر فحسب
ا

، وعلى مسارات التنمية املستقبلية وإنما على مستقبل الكيان أوًل

الهدامة من انخفاض مستوىات التعليم  تجتماعية عدد من املشكال إفرازاتها اًل  لىيترتب عو ا، ًلحقا كلها 

األفقي والعمودي، وازدياد معدًلت الجريمة واًلنحرافات اًلجتماعية واألخالقية، إضافة إلى التأثيرات 

 الصحية، املباشرة منها، وغير املباشرة، كانخفاض متوسط األعمار.

ا، وارتفاع فجوة الفقر، من شأنهما أن يكبحا أي عامليا إن ارتفاع معدًلت الفقر إلى نسب غير مسبوقة 

 لوصول إلى التنمية املستدامة بوصفها عتبة األمان املجتمعي املأمول.إلى امسعى يهدف 

من خالل إشباع الحاجات  عند حدود متطلبات البقاء الفيزيولوجي فاإلنفاق األسري ًل يتوقف على

في الحياة، والقادر  الرصيد التراكمي اًلستثماري لإلنسان املستقل والفاعلفي جوهره  اآلنية، وإنما يشكل

                                                           
30http://b2b-sy.com/news/53613/ 
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مع أعلى درجات اإلعاقة لدى  على تأمين احتياجاته، فيما يتساوى العوز مع اإلعاقة، والعوز الشديد

 اإلنسان.

 افرديا ا في املجتمع السوري الراهن ليست شأنا  اشيا ياملطلوبة مع وقضية التوازن بين الدخل والنفقات

 
ا

أو الحظ والنجاح واقتناص الفرص، وإنما هي قضية  ،على معطيات ذاتية كالجد واًلجتهاد واملثابرة محموًل

، ضمن أو يسّرعها خاضعة إلطار اجتماعي سياس ي اقتصادي عام يكبح آليات الوصول إلى التوازن  وطنية

ستمرة واملتجددة، ويحتاج إلى مد يد ها املمتغيراتمسارات الحرب، وما يزال يعيشها، ويعيش  مجتمع حطمته

 سعافي والتنموي املديد األثر.املستويين اإل  فيالعون 

ا، يكشف حجم الخراب في عما كانت عليه سابقا  في املئة 25تبدل النفقات األسرية وتراجعها إلى حدود 

ية املحلية يكشف باملقابل حجم املسؤولو اًلقتصاد السوري وفي بنية السياسة واًلقتصاد السوريين، 

، كلها فرةا، وبالسبل املتاحة والطاقات املتو بسرعة وجديةفرها وتضافر جهدها للعمل اوالعاملية الواجب تو 

 
ا

ا، تأمين سبل العيش بكرامة وفق متطلبات ا، وًلحقا ، وتقليص فجوة الفقر ثانيا من أجل إيقاف التدهور أوًل

 الحياة اإلنسانية املعاصرة.
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