


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركز حرمون للدراسات املعارصة

عنى بإنتاج الدراسات والبحوث حول املوضوعات السياسية 
ُ
مؤّسسة بحثية مستقلة، ال تستهدف الربح، ت

واملجتمعية والفكرية املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر في سورية وسيناريوهات تطوره، 
وتهتم بتعزيز أداء املجتمع املدني، وتنمية الوعي الديمقراطي وقيم املواطنة املتساوية وحقوق اإلنسان. وهو 

إحدى مؤسسات املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في الدوحة.

مرصد حرمون:

والعسكرية  السياسية  في سورية، من جوانبه  الصراع  واقع  في  التغيرات  أهّم  يرصد »مرصد حرمون« 
واالقتصادية واملعيشية واالجتماعية، في مختلف األطراف واملناطق، بغية خلق معرفة مواكبة تساعد 
الباحثين وتمّد صانعي القرار بصورة عن أهّم التطورات، ويستقي املرصد معلوماته من مصدر رئي�سي هو 

راصدو مركز حرمون امليدانيون، ومن مصدر ثانوي هو املصادر املفتوحة املوثوقة املتاحة للجمهور.
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خالصة أولية ألبرز التطورات االقتصادية واملعيشية خالل شهر شباط/ فبراير 
2022

تفاقمت معاناة السوريين املعيشية، في شهر الرصد الحالّي )شباط/ فبراير 2022(، من جّراء رفع حكومة 
النظام السوري الدعم عن مئات اآلالف من السوريين، حيث أدت هذه الخطوة إلى تناقص قدرة السوريين 
على تلبية االحتياجات األساسية لعائالتهم، من بعد ارتفاع أسعار املواد األساسية، وتواصل نقص املعروض 
منها في األسواق، على الرغم من عدم فرض عقوبات اقتصادية جديدة على النظام، ومن الثبات النسبي 
لسعر صرف الليرة بمقابل الدوالر عند 3695 ليرة سورية، حتى نهاية شباط، مقارنة بسعر صرف بلغ 3640 
ليرة للدوالر الواحد نهاية كانون الثاني املا�ضي. ولم يسجل دخول مستثمرين أجانب أو تدفقات استثمارية 
إلى السوق السورية خالل شهر شباط، وتراجعت املحاوالت اإليرانية والروسية للدخول إلى السوق السورية 

واالستحواذ على مزيد من املؤسسات واملنشآت االقتصادية السورية.

األحوال املعيشية للسوريين، في مناطق سيطرة املعارضة السورية، ومناطق سيطرة »اإلدارة الذاتية« 
التي تهيمن عليها القوات الكردية، شهدت هي أيًضا تراجًعا في شهر شباط، من جّراء عودة أسعار املواد 
األساسية في الشمال السوري لالرتفاع بعد شهرين من الثبات النسبي، وفقدان بعض املواد األساسية، مثل 

السكر، من األسواق، وضعف الرقابة على األسعار.

األوضاع االقتصادية واملعيشية املتردية في عموم املناطق السورية دفعت جهات دولية عدة إلى التحذير 
من خطورة تداعيات تردي أوضاع السوريين؛ حيث أعلن املتحدث باسم األمين العام لألمم املتحدة، 
ستيفان دوجاريك، أن نحو 14.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في سورية هذا العام، بزيادة 
قدرها 1.2 مليون شخص أو 9 % عن العام املا�ضي، وأعلن برنامج األغذية العالمي في 27 شباط أن »أسعار 
املواد الغذائية في سورية وصلت إلى أعلى املستويات املسجلة على اإلطالق«، وأكدت »لجنة اإلنقاذ الدولية«، 
في تقرير لها مطلع شهر شباط، أن سورية »تقع في قلب مزيج كارثي من األزمة االقتصادية والصراع وجائحة 
كورونا«، وأن السوريين »يعانون أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب، مع مستويات قياسية من انعدام 

األمن الغذائية، وارتفاع أسعار السلع ونقص املياه في شمالي سورية«.
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األوضاع املعيشية في مناطق املعارضة شمال سورية:

سجل فريق راصدي مركز حرمون ارتفاًعا في أسعار املواد األساسية، في مناطق سيطرة املعارضة السورية 
ر معظم املواد 

ّ
في إدلب وريف حلب، بعد استقرار نسبي خالل الشهرين املاضيين، وعلى الرغم من توف

ا كبيًرا في مادة السكر، حيث ارتفع سعر  األساسية في األسواق، تعاني األسواق في إدلب وشمال حلب شحًّ
الكيلو غرام من 8 إلى 12 ليرة تركية، وأرجع مسؤولون في »حكومة اإلنقاذ« التابعة لهيئة تحرير الشام )جبهة 
ة وجود مادة السكر في تركيا، وإلى العوامل الجوية التي أثرت سلًبا في سير 

ّ
النصرة سابًقا( هذه الحال إلى قل

النقل البري من تركيا إلى مناطق الشمال السوري.

وعلى صعيد األحوال املعيشية للسكان في الشمال السوري، عادت أعداد اإلصابات بفيروس كورونا 
لتسّجل ارتفاًعا جديًدا في شباط، في مناطق عدة في شمال غربي سورية، وخاصة في ريف حلب الشمالي 
والشرقي، وتسببت العواصف الهوائية واملطرية في تضرر عشرات الخيام، خاصة في مناطق زردنا والشيخ 

بحر وعدوان شمالي إدلب.

وبالتزامن مع ذلك، بدأت جمعية قطر الخيرية، في شهر شباط، زراعة محطتين إلكثار أصناف بذور القمح 
في بلدتي مارع وأطمة شمال غربي سورية، ضمن مشروع دعم سلسلة القيمة ملحصول القمح للسنة الثانية 

على التوالي، وذلك بالشراكة مع صندوق التمويل اإلنساني الخاص بسورية.
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اإلدارة الذاتية – )قسد(

شهدت األسواق في مناطق سيطرة »اإلدارة الذاتية«، التي تهيمن عليها ميليشيا حزب االتحاد الديمقراطي 
الكردي، ركوًدا كبيًرا وتراجًعا في حركة التجارية، من جّراء ارتفاع األسعار وانخفاض القيمة الشرائية لليرة 

السورية وتراجع اإلنتاج الزراعي بسبب شّح املياه.

وأسهمت اإلجراءات التعسفية التي تتخذها سلطات األمر الواقع، في مناطق سيطرة امليليشيات الكردية، 
في ازدياد نسبة ترّدي أحوال الناس، ما دفع السكان إلى القيام باحتجاجات مطلبية في مناطق عدة، وقد 
هّدد أصحاب املحال التجارية في سوق مدينة القامشلي بالحسكة باإلغالق التام، رًدا على فرض اإلدارة 
الذاتية رسوًما مالية جديدة على أصحاب املحال، تراوح بين 50 إلى 100 ألف ليرة سورية سنوًيا، بذريعة منح 
)الترخيص اإلداري(، وباملقابل هددت سلطات »اإلدارة الذاتية« بمخالفة كل من يرفض استخراج الرخصة 

اإلدارية ودفع الرسوم، ولّوحت بعقوبات تصل إلى إغالق املحّل.

وفي إجراء تعسفي آخر، خّيرت »اإلدارة الذاتية«، التي تهيمن عليها امليليشيات الكردية، مستثمري املطاعم 
واملنتزهات واملرافق السياحية في القامشلي بين قبول الشراكة معها بنسبة 55-60 في املئة من األرباح، أو 

فسخ العقود التي ما تزال سارية.

وبرزت خالل الفترة املاضية ظاهرة العرض الكثيف للبضائع اإليرانية، في أسواق شمالي وشرقي سورية، 
إلى مناطق سيطرتها، عبر معبر “سيمالكا” الحدودي مع إقليم  والتي تسهل امليليشيات الكردية دخولها 

كردستان العراق.

وفي حين تعاني مناطق سيطرة امليليشيات الكردية نقًصا في املعروض من الوقود، أفادت وكالة األنباء 
ا مع شركة )وتد( التابعة لهيئة تحرير الشام، في معبر 

ً
األملانية أن »قوات سوريا الديمقراطية« أبرمت اتفاق

)أم جلود( غربي مدينة الرقة بريف حلب الشرقي، يق�ضي بتزويد )الهيئة( بمشتقات نفطية تنتجها )قسد( 
من حقول شمال شرقي سورية، بكمية 600 طن يومًيا، بقيمة 120 ألف دوالر أميركي، وبالرغم من نفي 
شركة )وتد( هذا االتفاق، أكد فريق راصدي حرمون أن شركة )وتد( تشتري فعلًيا مادة املازوت من تجار في 
ريف حلب الشمالي، يكررون النفط الخام املستجّر من مناطق )قسد( بشكل بدائي في منطقة ترحين بريف 

حلب.

ونتيجة األوضاع املعيشية الصعبة، شهدت بلدات محيميدة وحوايج بومصعة، شمال غربي دير الزور، 
وقفات احتجاجية شعبية، مع قطع للطرقات باإلطارات املشتعلة، مطالبة بتوزيع املحروقات على املدنيين، 

بعد إيقاف »اإلدارة الذاتية« دعم املحروقات.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

8



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

9



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

10

رصد أوضاع اقتصاد النظام:

على إثر قرارات حكومة النظام السوري رفع الدعم عن مئات آالف السوريين؛ زادت صعوبة الوضع 
االقتصادي واملعي�ضي، في ظل شّح موارد الدولة، وتف�ضي الفساد، ما تسبب في صعوبات بالغة يعانيها 

السوريون في مناطق سيطرة النظام، لتأمين مستلزمات عائالتهم األساسية.

فاديا سليمان، معاونة وزير االتصاالت في حكومة النظام، أكدت في تصريحات صحفية، في األول من 
بعدوا من فئات الدعم، مبررة هذه اإلجراء بأنه جاء بغية »الوصول 

ُ
شباط، أن أكثر من 596 ألف شخص است

للشرائح األكثر هشاشة في املجتمع«، علًما أن معظم السوريين باتوا بدون مورد رزق، من جراء التدمير 
الذي سّببته حرب النظام ضد السوريين في معظم القطاعات اإلنتاجية. وتأتي قرارات رفع الدعم متجاهلة 
ده تصريح أمين سّر »جمعية حماية املستهلك«، عبد الرزاق حبزة، في 13 

ّ
أثرها في ارتفاع األسعار، وهو ما أك

شباط، حول ارتفاع األسعار بعد صدور قرار إعادة هيكلة الدعم بنسب مختلفة راوحت بين %2 و%10.، بأّن 
االرتفاع شمل أسعار مواد أساسية، كالفروج والبيض والسكر واألرز واألجبان واأللبان والبقوليات واملواد 
الغذائية واملواد املنتجة محلًيا، لكنه أرجع األسباب إلى ارتفاع تكاليف أجور النقل والشحن وارتفاع قيمة 

التأمين الخارجي واملواد الداخلة إلى سورية.

وفي إطار محاوالتها رفد خزينة حكومة النظام بموارد مالية إضافية، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء 
قراًرا يق�ضي بإلزام من يشتري عقارات سكنية وتجارية وأرا�ضي، بتسديد 15 % من القيمة الرائجة للوحدة 
العقارية املبيعة عبر الحسابات املصرفية. وفيما يخص عمليات بيع املركبات، يجب تسديد مبلغ يراوح بين 

3 إلى 20 مليون، بموجب حوالة مصرفية، وذلك حسب سنة صنع السيارة.

واستمراًرا لنهج حكومة النظام السوري في عرض منشآت القطاع العام املدمرة في سورية للبيع أو 
لالستثمار، على »القطاع الخاص والدول الصديقة«، ويقصد بها روسيا وإيران؛ أعلن وزير الصناعة في 
حكومة النظام زياد صباغ، في 15 شباط، أن 12 مستثمًرا تقّدموا الستثمار 8 منشآت، من أصل 38 منشأة 
مدمرة، من بينها شركة )تاميكو( الواقعة في املدينة الصناعية بـ )أم الزيتون( في السويداء واملليحة بريف 
دمشق، ومعمل »السيرومات« في حلب، وأن شركات أخرى تحولت إلى تصنيع منتجات بديلة، مثل شركة 
عت اتفاقية مع 

ّ
»سيرونيكس« التي بدأت بإنتاج أجهزة املنظمات الكهربائية، علًما أن شركة »سيرونيكس« وق

شركة )بيهين غوستار بارسيان( اإليرانية، تهيمن بموجبها الشركة اإليرانية على خطوط إنتاج »سيرونيكس«.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة االتصاالت في حكومة النظام السوري، في 21 شباط، إطالق املشغل 
الثالث للخليوي في سورية، واملعروف باسم )وفا(، لصالح شركة »وفا لالتصاالت تيليكوم«، وهي شركة 
تعود ملكية معظم حصصها للمدعو »يسار إبراهيم«، مدير املكتب املالي في القصر الجمهوري، وهو مقّرب 

من أسماء األخرس زوجة بشار األسد. 

إلى املحافظات  العراقية السماح بدخول الشاحنات السورية  وبرز في هذا السياق إعالن الحكومة 
العراقية، ما سيرفع عدد الشاحنات التي تنقل البضائع إلى األسواق العراقية يومًيا، من 15 إلى 100 شاحنة.
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النشاط االقتصادي إليران وروسيا في سورية

لم يسجل في شهر شباط تطّورات على صعيد محاوالت إيران الهيمنة واالستثمار في قطاعات اقتصادية 
سورية مهمة، واقتصر الحضور اإليراني في هذه املجال على تصريحات إعالمية، حيث قال رئيس غرفة 
التجارة اإليرانية-السورية املشتركة، كيوان كاشفي، إن البلدين يخططان لزيادة حجم مبيعاتهما التجارية 
إلى 500 مليون دوالر في عام 2022، وذكرت »بوابة غرفة التجارة والصناعات واملناجم والزراعة اإليرانية 
)ICCIMA(«، بحسب ما نقله موقع “Tehran Times“ td، في 8 شباط، أن التجارة بين سورية وإيران شهدت 
ارتفاًعا بنسبة %90 في األشهر التسعة األخيرة من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وقّدر 

حجم التبادل التجاري بين الجانبين خالل األشهر التسعة بمبلغ 190 مليون دوالر.

وعلى الرغم من انشغال روسيا بحربها على أوكرانيا، صّرح السفير الرو�ضي في دمشق، ألكسندر يفيموف، 
في مقابلٍة مع وكالة )سبوتنيك( الروسية، في 9 شباط، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسورية خالل 

عام 2021 ازداد بنحو ثالثة أضعاف، مقارنة بالعام 2020.
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رصد األوضاع املعيشية 

على الرغم من انخفاض القدرة الشرائية للمواطن السوري، وتآكل قيمة الليرة السورية، ومن الثبات 
النسبي في سعر صرفها مقابل الدوالر؛ واصلت حكومة النظام السوري رفع أسعار املواد األساسية في مناطق 
سيطرة النظام السوري، في شهر شباط، حيث رفعت وزارة الصحة أسعار مختلف األصناف الدوائية، 

بنسب متفاوتة، ومنها املضادات الحيوية واألدوية العصبية ومضادات تشنج.

وارتفعت أسعار املواد الغذائية والخضار والفواكه في مناطق سيطرة النظام، مع بداية شهر شباط/ 
فبراير، بنسبة %10، بالتزامن مع بدء تطبيق قرار رفع الدعم الحكومي، كما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء 
والفروج والبيض، وارتفع سعر ربطة الخبز في السوق السوداء من 1500 إلى 2000 ليرة، وسعر عبوات املياه 

املعدنية بنسبة 40%.

ورفعت حكومة النظام سعر الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة للطن الواحد، للقطاعين العام والخاص. 
وهو قرار سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع واملنتجات على املستهلكين.

وقد قوبل قرار رفع الدعم، إضافة إلى ارتفاع األسعار، بغضٍب شعبي واسع، حيث نّفذ املئات من املواطنين 
وقفة احتجاجية في بلدات )نمرة وشهبا( في السويداء، قطعوا خاللها طريق شهبا - نمرة، بالتزامن مع إحراق 
محتجين آخرين لإلطارات على أوتوستراد دمشق – السويداء، واعتصم عشرات من ذوي قتلى ميليشيا 
»الدفاع الوطني« في السويداء، في 4 شباط، حاملين صور أبنائهم القتلى، في ساحة مدينة شهبا، احتجاًجا 

على قرار رفع الدعم الحكومي من حكومة النظام عن شريحة من املدنيين.

وعلى خلفية االستياء الشعبي الكبير من قرار رفع الدعم الحكومي، وتقديم أكثر من 200 ألف اعتراض 
على رفع الدعم، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماًعا مع مسؤولين حكوميين، في منتصف شباط، ملراجعة 

آلية تطبيق القرار، من دون أن تكون هناك نتائج إيجابية على الشرائح املتضررة من السوريين.

وفي السياق ذاته، من جراء رفع حكومة النظام تعرفة الكهرباء للمنشآت الصناعية، طالب صناعيون 
وحرفيون، في املناطق الصناعية بحلب، بإعادة النظر في قرار وزارة الكهرباء رقم 1341، الذي أدى إلى ارتفاع 
تكاليف اإلنتاج وإخراج تلك املنشآت من دائرة املنافسة في السوق املحلية ومن أسواق التصدير الخارجية، 

ر استمرار العمل في هذه املنشآت.
ّ
وإلى تعذ



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

13



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

14



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

15

شؤون اجتماعية

ينعكس سوء األحوال املعيشية في مناطق سيطرة النظام السوري على األحوال االجتماعية والصحية 
نات ملر�ضى 

ّ
للسوريين في مناطق النظام، فقد سّجل راصدو حرمون نقًصا حاًدا في األدوية العالجية واملسك

السرطان في الصيدليات واملشافي املتخصصة، ما تسّبب في تأجيل جرعات العالج ملر�ضى السرطان، وانتظار 
د مدير مشفى البيروني، في 

ّ
املر�ضى في طوابير لساعات طويلة من دون الحصول على جرعات عالجهم، وقد أك

حديث إلى صحيفة )الوطن(، وجود نقص في أدوية السرطان وصل إلى نحو 65 باملئة في املشفى، لعدم وجود 
ف عمليات القسطرة القلبية في مشفى األسد الجامعي، بسبب عدم 

ّ
دت الصحيفة توق

ّ
توريد لألدوية، وأك

توافر املواد. 

وعلى صعيد آخر، كشف املدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي أن عدد الضحايا، نتيجة جرائم القتل 
التي وقعت خالل الشهر املا�ضي كانون الثاني/ يناير، بلغ 40 ضحية، الفًتا إلى وقوع 13 حالة انتحار، منها 10 

ذكور و3 نساء. كما تم تسجيل 72 حالة وفاة، بسبب وقوع حوادث سير: 59 من الذكور، و13 من اإلناث.
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مؤشر األوضاع املعيشية

ُيعنى مؤشر األوضاع املعيشية برصد التغييرات التي تطرأ على أسعار 36 سلعة وخدمة أساسية تم 
تحديدها في الداخل السوري، وذلك عن طريق شبكة رصد تتوزع في مختلف الجغرافيا السورية، وتعتمد 
مبادئ وأصول الرصد املتعارف عليها دولًيا. يصّنف املؤشر قوائم األسعار الواردة حسب مناطق توزع 
السيطرة، ويأخذ متوسط األسعار في املحافظات املختلفة في كّل منطقة سيطرة على حدة، ويعمل على 
تحليلها وتوضيح نسب االختالف على أساس شهري، ويوّضح أبرز املتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر 

في حياة الناس بالداخل السوري. 
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التهجير والنزوح واللجوء

مع تواصل مأساة النزوح واللجوء السوري للعام العاشر على التوالي، تزداد معاناة الالجئين والنازحين 
السوريين دون بوادر حّل ُينهي أزماتهم، فقد شهد مخيم )الركبان( للنازحين السوريين على الحدود السورية-
األردنية، ارتفاًعا كبيًرا في أسعار املواد الغذائية من جّراء تشديد النظام السوري حصاره على املخيم، وقطعه 
الطريق الوحيد الذي كان يربط املخيم بمدينة الضمير، وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز إلى 1500 
ليرة سورية، إلى جانب االرتفاع الكبير في سعر املواد األساسية كالزيت والسكر والطحين والعديد من املواد 

الغذائية األساسية.

وبخصوص نازحي حي غويران في الحسكة، أعلن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، 
عودة حوالي 90 % ممن نزحوا من حّيي غويران والزهور جنوبي الحسكة، من جراء أحداث سجن »غويران« 

في الحسكة شمال شرقي سورية، بدًءا من 9 شباط.

وفي الحسكة أيًضا، نددت منظمة »الصحة العاملية« باستمرار تردي األوضاع اإلنسانية السيئة في مخيم 
»الهول« الواقع تحت سيطرة ميليشيا )قسد( في شمال شرقي سورية.

وفي األردن، أعلنت منظمة »أطباء بال حدود«، مطلع شهر شباط، إغالق واحدة من أكبر استجاباتها 
لالحتياجات الصحية واإلنسانية لالجئين السوريين في األردن.

وفي لبنان، نشب حريق في مخيم لالجئين السوريين، بمنطقة )قب إلياس( في منطقة البقاع، التهم عدًدا 
من الخيام، في حين غرقت عشرات املخيمات في مناطق متفرقة من لبنان من جراء العواصف املطرية خالل 

شهر شباط.

ت السلطات 
َ
نقل القانوني، فقد  الالجئين السوريين صعوبة، على الصعيد  وفي تركيا، تزداد أوضاع 

غلقت 
ُ
ا، من منطقة )ألتنداغ( في العاصمة التركية أنقرة، وأ التركية، بحلول 18 شباط، 4.514 الجًئا سوريًّ

مئات املحال التجارية، وأصدرت وزارة الداخلية التركية، في 23 شباط، قراًرا يمنع األجانب الحاملين لكل 
أنواع اإلقامات، والسوريين املسجلين في البالد تحت الحماية املؤقتة، من تقييد نفوسهم في 16 والية تركية، 

و800 حي في 52 والية.

وتزامنت هذه اإلجراءات مع تصريحات لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في 17 شباط، أشار فيها 
إلى أّن معدل الجريمة بين السوريين في تركيا 1.3 %، بحسب عدد الحوادث لكل 100 ألف شخص، في حين 
أن نسبتها بين املواطنين األتراك تبلغ 2.1 %. وبحسب صويلو، »ال يوجد حّل للمشكالت في سورية في وقت 

قريب«.
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