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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:

يرصد »مرصد حرمون« أهّم التغيرات في واقع الصراع في سورية، من جوانبه السياسية والعسكرية 
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 في شهر أيار/ مايو 2022

تزداد معاناة السوريين املعيشية تعقيًدا، في جميع مناطق النفوذ املختلفة، خاصة على صعيد ارتفاعات 
أسعار املواد الغذائية املستمرة بوتيرة تصاعدية شبه يومية، في مناطق النظام السوري، حيث تعادل بأثرها 

التراكمي املستمر القفزات السعرية.

وفي حين واصلت حكومة النظام السوري، في شهر أيار/ مايو، رفع أسعار العديد من املواد والخدمات، 
في سعي حثيث لتوفير الدخل لخزينة النظام، تداول إعالم النظام أنباًء عن فائض سيولة مجمدة في البنوك 
السورية بمقدار 3 ترليون ليرة، على الرغم من مطالبات االقتصاديين والصناعيين بخطط اقتصادية فعالة 

ودعم األنشطة االقتصادية.

ا، حيث بلغ  وشهد سعر صرف الليرة مقابل الدوالر، في شهر الرصد الحالي أيار/ مايو، استقراًرا نسبيًّ
بداية الشهر 3935 ليرة، ونهاية الشهر3990 ليرة، مقارنة بحوالي 3890 ليرة سورية للدوالر الواحد، في نهاية 
نيسان/ أبريل املا�سي. ولم يظهر أي تدفق استثماري جديد خالل أيار، في ظل تراجع حاد في القدرة الشرائية 
للمواطن السوري، وتهاوي القطاعات االقتصادية كافة، وال أدّل على ذلك من مؤشر البورصة السورية، 
حيث سجلت قيمة التداوالت في بورصة دمشق، في أعلى مؤشراتها في أيار، نحو 334 مليون ليرة سورية، ما 

يعادل 80 ألف دوالر، وهو مبلغ أدنى من ثمن شقة سكنية صغيرة في حّي شعبّي بدمشق!

الحالة العامة لترّدي األوضاع املعيشية في مناطق النظام السوري تشبه الواقع املعي�سي للسوريين، في 
مناطق سيطرة املعارضة السورية، وفي مناطق سيطرة »اإلدارة الذاتية« التي تهيمن عليها ميليشيا »وحدات 
حماية الشعب« الكردية، حيث يعاني السوريون أزمات في املحروقات والخبز، وارتفاًعا في األسعار يفوق 
مستوى قدراتهم الشرائية، في ظل بطالة منتشرة وأجور متدنية، وهيمنة من قوى أمر واقع تتحكم في شؤون 

معيشتهم ومواردهم.

وتبقى معاناة الالجئين السوريين حاضرة، مع تزايد التضييق عليهم في كّلٍ من تركيا ولبنان، وانسداد أفق 
العودة اآلمنة الطوعية، من جّراء استمرار املمارسات القمعية للنظام السوري وقوى األمر الواقع في مناطق 

النفوذ األخرى، وعدم توفر أدنى شروط الحياة اآلمنة في مختلف مناطق سورية.

ومع اقتراب موعد انتهاء أمد قرار مجلس األمن الدولي الذي يسمح لألمم املتحدة وشركائها بإدخال 
املساعدات اإلنسانية إلى شمال سورية، والتوقع بأن تعرقل روسيا تمديد القرار، تنتاب السوريين في 
الشمال حالة قلق بالغة من معاناة جديدة، من جراء توقف قوافل املساعدات التي يعتمدون عليها في تأمين 
جزء من احتياجاتهم، خاصة أن مؤتمر املانحين الذي انعقد في بروكسيل لم يقّدم إال تعهدات بقيمة 6 
مليار دوالر، لتلبية احتياجات الشعب السوري، وهو مبلغ أقل بكثير من قيمة االحتياجات التي أعلنتها األمم 

املتحدة.

ونستعرض في ما يلي من التقرير أبرز التطورات االقتصادية املعيشية في سورية، خالل شهر أيار/ مايو 2022.
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التقرير

رصد أوضاع اقتصاد النظام:

واصلت حكومة النظام السوري، في شهر الرصد أيار/ مايو، رفع أسعار العديد من املواد والخدمات، 
في سعي حثيث لتوفير الدخل لخزينة النظام، وسط أنباء عن فائض سيولة في البنوك السورية بمقدار 3 
ترليون ليرة، مجمدة غير فاعلة في عملية االستثمار، نتيجة انعدام اإلستراتيجية االقتصادية الشاملة، على 
الرغم من املطالب املتكررة من االقتصاديين والصناعيين، وآخرها مطالبات املشاركين في االجتماع السنوي 
للهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، في 14 أيار، بتقديم تسهيالت ملنشآتهم الصناعية الستمرارها في 

عملها، ودعم العملية اإلنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية.

وبالرغم من إعالن تفعيل خط االئتمان النفطي مع إيران، ورفع النظام أسعار املشتقات النفطية غير 
املدعومة، فإن املحروقات لم تتوفر بالحجم الكافي، في حين شهدت ساعات التغذية الكهربائية في معظم 
املناطق السورية انخفاًضا واضًحا، ومنها العاصمة دمشق، وتعاني مناطق ريف دمشق عملية تقنين مكثف 

للطاقة الكهربائية، حيث يمتد القطع لعشر ساعات، مقابل ساعة تغذية، في بعض املناطق.

تخبط القرارات الحكومية االقتصادية وضعف نتائجها عكسه تصريح لرئيس هيئة االستثمار مدين علي 
دياب، في 14 أيار، اعترف فيه بهزالة النتائج الفعلية لقانون االستثمار، بالرغم من مرور عام على صدوره، 

حيث لم تبلغ قيمة 25 رخصة استثمار ملشاريع وفق القانون املذكور، أكثر من 300 مليون دوالر. 

وبخصوص سعر صرف الدوالر، فقد سجل الدوالر في بداية شهر أيار 3935 ليرة سورية، في حين بلغ سعر 
 استقراًرا لم ينعكس إيجاًبا على أسعار املواد األساسية، 

ً
صرفه في نهاية الشهر حوالي 3990 ليرة، مسجال

وعلى القدرة الشرائية للمواطن السوري.

أما أبرز قرارات حكومة النظام، على الصعيد االقتصادي والخدمي، في شهر أيار/ مايو، فقد كان 
إصدار رئيس النظام السوري بشار األسد القانون رقم )23( لعام 2022، حول ترخيص وتشغيل املنشآت 
السياحية والغرامات واملخالفات املتعلقة بها، ويهدف القانون بالدرجة األولى إلى تحصيل حقوق الخزينة 

العامة للدولة، في ما يتعلق بمعالجة أوضاع املنشآت السياحية غير املرخصة.

كما أصدر رئيس النظام السوري، القانون رقم )24( لعام 2022، ويسمح بموجبه برفع سقف الحوافز 
للعاملين في املصارف »العامة« من 2.5 في املئة إلى 10 في املئة.

أما »وزارة االقتصاد والتجارة الداخلية« في حكومة النظام السوري، فقد أصدرت قراًرا يسمح بشحن 
ودخول بضائع إلى املناطق الحرة في سورية، واملنطقة الحرة السورية األردنية املشتركة، بقصد تخزينها 
لسوقها الحًقا ترانزيت إلى خارج القطر. وتضمنت املواد التي شملها القرار )حجر الرخام بأنواعه، والحديد 
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بأنواعه، واألعالف بأنواعها، واألخشاب بأنواعها، والفحم الحجري والبترولي بأنواعه(.)1(

كما أصدرت وزارة الثقافة قراًرا يق�سي بتحديد رسوم إشغال املتاحف واملواقع األثرية، وتصل تكلفة 
إشغال اليوم الواحد إلى مليون ليرة سورية، في حال كانت الجهة املنظمة حكومية وفي حال كان العرض 
ثقافًيا غير ريعي، وإلى مليوني ليرة في حال كانت الجهة خاصة، وإلى مليون و500 ألف ليرة في حال كانت الجهة 

املنظمة مشتركة.

وأضافت لجنة إدارة )مصرف سورية املركزي( مواد جديدة إلى قوائم عمليات تمويل املستوردات التي 
يقدمها املصرف املركزي، شملت األرز، وأنواًعا من األسمدة الكيمياوية، والزيوت النباتية وأحبار الطباعة، 

ومواد أخرى.

وفي القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، رفع »اتحاد الفالحين« في النظام السوري سعر شراء القمح من 
املزارعين في األرا�سي الخاضعة لسيطرة النظام، من 1500 ليرة سورية للكيلوغرام إلى 1700 ليرة، مع مكافأة 
300 ليرة للكيلو الواحد، بحيث يصبح سعر كيلو غرام القمح 2000 ليرة، وتسبب ذلك في ظهور اعتراضات 
من الفالحين على السعر الجديد، إذ رأوه غير كاف وال يمنحهم الربح الذي ينتظرونه من مواسمهم، وقد توقع 
»اتحاد الفالحين« التابع لحكومة النظام السوري أن يكون إجمالي كمية القمح املنتجة، في املناطق التي 

يسيطر عليها النظام، بين )1 – 1.2 مليون طن(، وهي كمية ال تكفي لتلبية حاجة االستهالك الداخلي.

ومن أبرز األمثلة التي تدّل على تخّبط القرارات الحكومية االقتصادية، إلغاُء وزير التجارة الداخلية 
وحماية املستهلك في نظام األسد عمرو نذير سالم، في 30 أيار، تعميًما بعد 24 ساعة من إصداره، يتضمن 
اعتماد تعرفة جديدة لشركات نقل الركاب بين املحافظات املرخصة على قانون االستثمار، من دون تبيان 

أسباب اإللغاء.

وقد حّمل عضو مجلس إدارة »غرفة تجارة دمشق«، ياسر كرّيم، »حكومة النظام السوري مسؤولية 
استمرار األزمة االقتصادية في سورية«. وأرجع األسباب إلى سوء التخطيط والشروط التعجيزية لالستيراد، 

إضافة إلى عدم السماح باملنافسة الحقيقية للجميع.

وفي سياق آخر، برزت في شهر أيار/ مايو خالفات بين شركة القاطرجي وامليليشيا التابعة لها من جهة، 
والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر األسد )شقيق بشار األسد( من جهة ثانية، لم ُيعرف سببها، ونتج عنها 
كف يد شركة القاطرجي عن تسيير صفقات تجارة النفط والحبوب، بين النظام السوري وميليشيا )قوات 
سوريا الديمقراطية/ قسد(، حيث أكد راصدو حرمون أن التفويض ُمنح أخيًرا للشيخ العشائري نواف 
راغب البشير، وابن شقيقه حمود البشير، ويقود كالهما ميليشيات لها مقاّر في حقل التيم واللواء 137 

بريف دير الزور ومناطق أخرى في حلب ودير الزور.

وعلى صعيد النشاط الخارجي للنظام السوري في الشأن االقتصادي، بحث وزير خارجية النظام فيصل 
املقداد، مع مساعدة األمين العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية جويس ميسويا والوفد املرافق لها، في 
18 أيار/ مايو، دور األمم املتحدة في االستجابة اإلنسانية لألوضاع في سورية، واألنشطة التي يقوم بها مكتب 

)1(  https://www.syria.tv/167965 

https://www.syria.tv/167965
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تنسيق املساعدات اإلنسانية )أوتشا( واملنظمات الدولية العاملة في الشأن اإلنساني في سورية. وفي هذا 
برم في 23 أيار اتفاق تعاون، بكلفة مليون دوالر فقط، بين برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ومعمل 

ُ
السياق، أ

سكر حمص، يتضمن ترميم معمل الخميرة على أن ينتهي التأهيل خالل ستة أشهر.

النشاط االقتصادي إليران وروسيا وحلفاء النظام في سورية

للشهر الثاني على التوالي، غابت الوفود اإليرانية الروسية االقتصادية عن زيارة دمشق، ولم ُيسّجل في 
شهر أيار أي إعالن عن استثمارات حقيقية في السوق السورية، من جانب حلفاء النظام السوري، في حين زار 
وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام موسكو، في 24 أيار، ملناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، 

بحضور وزير املالية السوري واألمين العام ملجلس الوزراء والسفير السوري في روسيا.

عت غرفة صناعة دمشق وريفها، والغرفة التجارية السورية اإليرانية، في 16 أيار، بحضور السفير 
ّ
ووق

اإليراني في دمشق مهدي سبحاني، مذكرة تفاهٍم بهدف تنمية الصناعات السورية واستقطاب االستثمارات 
اإليرانية وتصدير املنتج السوري إلى إيران.

وفي 21 أيار، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في املجال الزراعي بين سورية وصربيا، في بلغراد، 
عها وزير الزراعة السوري ونظيره الصربي، في أثناء وجود الوفد السوري في بلغراد لحضور املعرض 

ّ
وق

الزراعي الدوري في مدينة نوفي ساد الصربية.
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التهجير والنزوح واللجوء

على صعيد أوضاع النازحين السوريين في الشمال السوري، تفاقمت الظروف املعيشية خالل شهر أيار، 
من جراء هبوب عواصف ترابية، أسفرت عن تضرر مئات الخيام واملنازل الطينية، في مخيمات محيميدة 
وحوايج بومصعة بريف دير الزور الغربي، الخاضع لسيطرة ميليشيا )قسد(، في حين شهد مخيم )تل السمن( 

الذي تديره )قسد(، شمالي الرقة، حاالت تسمم بمياه الشرب املنقولة عبر صهاريج تابعة إلدارة املخّيم.

أما مخيمات شمالي غرب سورية، فقد تضررت العشرات من الخيام فيها، معظمها في ريف إدلب الشمالي 
وأجزاء من مخيمات ريف حلب، نتيجة هطوالت مطرية قوية، في بداية أيار/ مايو.

ق فريق »منّسقو استجابة سوريا«، في بيان 
ّ
ولم تسلم خيام النازحين من حوادث الحريق، حيث وث

صدر في 23 أيار/ مايو، أكثر من 82 حريًقا ضمن مخيمات املهجرين في الشمال السوري، وذلك منذ بداية 
د الفريق في بيان له أّن معظم مخيمات النازحين واملهّجرين العشوائية في الشمال 

ّ
العام الجاري 2022، وأك

السوري تعاني صعوبة في تأمين احتياجاتها من مياه الشرب، ما ينذر باحتمالية انتشار األمراض الجلدية، 
بسبب استخدام املياه امللوثة.

وفي مخيم الركبان للنازحين السوريين على الحدود السورية األردنية، تعرضت عشرات الخيام لالقتالع 
من جراء العواصف الترابية، في حين يعاني النازحون في الركبان انقطاع املساعدات الغذائية عنهم، منذ 
6 شهور، إضافة إلى نفاد معظم األدوية الطبية بعد تشديد الحصار املفروض على املخيم من قبل قوات 

النظام السوري، ورفض السلطات األردنية إدخال املساعدات األممية إلى املخيم.

 اللجوء السوري يشكل مادة للنقاش السيا�سي الداخلي، في كل من تركيا ولبنان، حيث 
ّ

ما زال ملف
شهد شهر أيار/ مايو إطالق العديد من شخصيات املعارضة التركية تصريحات ضد الالجئين السوريين، 
رت، في 11 أيار، من أنه في حال 

ّ
من أبرزها تصريح زعيمة حزب الجيد »İYİ Parti«، ميرال أكشينار، التي حذ

بقاء السوريين في تركيا، فإن عددهم، وفق معدل الوالدات الحالية، سيكون 35 مليون سوري، بحلول عام 
2053، في حين وّجه نائب رئيس »الحزب الديمقراطي« التركي املعارض جمال إنجين يورت، في 10 أيار، اتهاًما 
لالجئين السوريين في تركيا، بأّنهم »ال يذهبون إلى املساجد ويتاجرون باملخدرات«، أما رئيس »حزب الشعب 
الجمهوري« التركي املعارض، كمال كليجدار أوغلو، فقد دعا في 14 أيار إلى االبتعاد عن الخطابات العنصرية 
املوجهة إلى الالجئين في تركيا، لكنه جدد عزمه إرسال السوريين إلى بالدهم، في حال فوز حزبه بانتخابات 

الرئاسة 2023.

وقد شهد شهر أيار/ مايو هجمات عدة ذات طابع عنصري على الالجئين السوريين في تركيا، أبرزها جريمة 
قتل الشاب سامر مصاص )25 عاًما( بوالية هاتاي جنوب تركيا، على يد عنصريين أتراك، كما تعّرضت 
السيدة السورية املسّنة ليلى قدور دعاس، في غازي عنتاب، العتداء عنيف من شاّب تركي جرى توقيفه 

الحًقا.
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وإزاء تصاعد حدة التصريحات املعادية للسوريين في تركيا، برزت خالل أيار مواقف رافضة للتحريض 
ضدهم، من بينها ما أكده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 9 أيار، أنه لن يسمح برمي السوريين الذين 
ط 

ّ
لجؤوا إلى تركيا هرًبا من الحرب في أحضان القتلة، وأشار أردوغان إلى مشروع بناء آالف املنازل التي تخط

الحكومة التركية إلنشائها في الشمال السوري، بهدف ضمان »العودة الطوعية« للسوريين، وقد علق رئيس 
بعثة االتحاد األوروبي في تركيا، نيكوالس ماير الندروت، على خطة الحكومة التركية في إعادة مليون الجئ 

سوري، بأن ظروف العودة الكريمة لالجئين السوريين ما زالت غير متوفرة حتى اآلن.

من جانب آخر، أشار وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إلى أّن أصحاب األعمال في تركيا يقومون 
بتشغيل السوريين في معاملهم، ويقومون باستغاللهم، وال يضمنون لهم التأمين الصحي، ومن ثم ينتقدون 
وجود السوريين في تركيا، وأضاف: »سيعود مليون سوري، هل تعلم من سيعارض ذلك؟ أصحاب األعمال 

هؤالء«.

أما وزير الدفاع التركي خلو�سي أكار، فقد دعا في 7 أيار/ مايو، إلى ضرورة عدم استخدام وجود السوريين 
في النقاش السيا�سي، في حين أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة في أنطاكيا )ATSO( بوالية هاتاي جنوبي 
تركيا، حكمت سينشين، في 9 أيار، أّن السوريين، على مدار 10 سنوات من وجودهم في هاتاي، أثبتوا 

جدارتهم في مجال التجارة.

وطالبت هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات التركية )IHH(، والرابطة الدولية لحقوق 
الالجئين )UMHD(، في 10 أيار، بإيقاف حمالت استهداف الالجئين واملهاجرين املقيمين في تركيا، محذرة من 

تحول املعلومات املغلوطة عنهم إلى عدوان من قبل بعض األفراد واألحزاب السياسية املحلية.

كما برز تصريح ملدير االندماج والتواصل في رئاسة إدارة الهجرة التركية، غوكت�سي أوك، في منتصف أيار، 
أكد فيه أن القانون الدولي يرفض ترحيل طالبي اللجوء أو منعهم من املجيء إلى الدولة التي يقصدونها بهدف 

الحماية.

وكان رئيس إدارة املخابرات العامة التركية السابق »إسماعيل حقي بكين« حذر في 6 أيار من اشتعال 
»انتفاضة« في البالد، بسبب »معاداة السوريين«، وانتقد املعارضة التركية بسبب »خطابها حول الالجئين«.

وعلى صعيد مواجهة الحكومة التركية لحمالت التحريض واالعتداءات على الالجئين السوريين، رفعت 
وزارة الداخلية التركية شكوى جنائية ضد زعيم حزب النصر، أوميت أوزداغ، على خلفية تصريحاته بحق 
الالجئين عبر وسائل التواصل االجتماعي، كما قبضت السلطات التركية على مواطن تركي نشر مقطع فيديو 

مسيًئا بحّق نساء سوريات كّن يقفن في طابور أمام إحدى الجمعيات الخيرية، في والية غازي عنتاب.

وفي سياق متصل، أوقفت إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية في املديرية العامة لألمن التركي، في 4 أيار، 
هاندي كاراجاسو منتجة فيلم »االستيالء الصامت« املعادي للسوريين، وقالت إنه »يحرض على العداء 

والكراهية ضد الالجئين السوريين«.

وفي لبنان، كرر الرئيس ميشال عون، في 13 أيار، تحذيراته من عمليات دمج من سماهم »النازحين 
السوريين« في الدول املضيفة لهم، مشدًدا على ضرورة عودة الجميع إلى سورية، وبدروه اشتكى وزير 
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الخارجية اللبناني، عبد هللا بو حبيب، من أن بالده لم تعد قادرة على منع الالجئين السوريين من الهجرة غير 
النظامية بحًرا، في حين أصدرت بلدية مدينة بعلبك اللبنانية، في 14 أيار/ مايو، بياًنا يحظر على السوريين 

التجول قرب مراكز االقتراع، خالل سير عملية االنتخابات في لبنان.

وتعليًقا على ما يتعرض له الالجئون السوريون في لبنان، من تضييق واتهامات، قال تقرير أصدره مجلس 
حقوق اإلنسان في األمم املتحدة، في 12 أيار، إن معاملة الالجئين السوريين في لبنان »تتجلى بالتمييز 

واملضايقة والعنف وخطاب الكراهية«.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال أفراد شبكة مافيا دولية، هّربت عشرات آالف السوريين إلى 
دول أوروبا الغربية خالل السنوات السابقة، وتسببت في وفاة عدد منهم.

وفي بريطانيا، ما تزال قضية ترحيل عدد من الالجئين، بعضهم سوريون، إلى رواندا، تتفاعل في األوساط 
اإلعالمية والحقوقية، مع إصرار وزارة الداخلية البريطانية على ترحيل العشرات من الالجئين، بالرغم من 

مناشدات متواصلة وإدانات من شخصيات وجهات حقوقية دولية.
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مؤشر األوضاع املعيشية في سورية بمختلف مناطق السيطرة

ُ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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ُيبّين املؤشر الذي يقارن متوسط أسعار الفئات األربعة املذكورة في الجدول خالل شهر أيار/ مايو، 
بين مناطق السيطرة املختلفة في سورية، وهو يتخذ من مستوى أسعار مناطق سيطرة النظام أساًسا 
للمقارنة، بوضع نسبة %100، أّن متوسط أسعار املواد الغذائية والتموينية في مناطق سيطرة )قوات 
سوريا الديمقراطية/ قسد(، هو أقّل من مناطق سيطرة النظام، ويعادل %85 من أسعار مناطق سيطرة 
النظام، في حين أن متوسط أسعار املواد الغذائية والتموينية في مناطق سيطرة املعارضة يعادل %122 منها 
في مناطق سيطرة النظام. كما ُيبّين أن وسطي أسعار املحروقات ينقص في تلك املناطق عن متوسط أسعارها 
ظهر املقارنة أن 

ُ
في مناطق سيطرة النظام، إذ تعادل %58 من متوسط أسعار مناطق سيطرة النظام، وت

متوّسط أسعار الخدمات الطبية في مناطق سيطرة )قسد( هو أقّل من مناطق سيطرة النظام، ويبلغ 49% 
منها، بينما متوسط أسعار الخدمات الطبية في مناطق سيطرة املعارضة يعادل %122 منها في مناطق سيطرة 
النظام. وتظهر املقارنة أن وسطي أسعار خدمات اإلنترنت في مناطق سيطرة )قسد( هو أعلى من متوسط 
أسعارها في مناطق سيطرة النظام، إذ يبلغ %169 منها، ومتوسط أسعار خدمات اإلنترنت في مناطق سيطرة 
املعارضة تعادل %76 منها في مناطق سيطرة النظام. كما ُيبّين أن وسطي أسعار خدمات املياه الصرف 
الصحي ينقص في مناطق سيطرة املعارضة و)قسد( عن متوسط أسعارها في مناطق سيطرة النظام، إذ 
تعادل %29 و%34 على التوالي من متوسط أسعار مناطق سيطرة النظام. أما متوسط إيجارات املساكن 
فهو أقّل في مناطق سيطرة )قسد(، حيث يبلغ %74 من متوسط إيجارات مناطق سيطرة النظام، وهو في 
مناطق سيطرة املعارضة أعلى من متوسط إيجارات املساكن في مناطق سيطرة النظام، ويعادل %114 منها.

ويتضمن امللحق املدرج في نهاية التقرير قائمة السلع والخدمات املشمولة باملؤشر.
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األوضاع املعيشية في مناطق سيطرة النظام

تتفاقم معاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري، بسبب األزمات املعيشية وتخبط السياسات 
االقتصادية وغياب الجدية في معالجة األزمات املتنوعة، وقد أدى ذلك إلى انتشار البطالة والفقر وبروز 
ر أعضاء في »مجلس محافظة دمشق«، في اجتماع لهم في 8 أيار، من 

ّ
مشكالت اجتماعية عديدة، حيث حذ

انتشار ظاهرة التسّول في مناطق العاصمة وريفها، وعدم قدرة املحافظة على إيجاد حلول للظاهرة التي 
وصفوها بأنها أصبحت »ِمهنة«.

ر نقيب أطباء ريف دمشق »خالد مو�سى«، في تصريح له في 27 أيار، من استمرار هجرة األطباء 
ّ
كما حذ

السوريين، في حين اقترح عضو مجلس الشعب »بسام محمد«، زيادة عدد األطباء املتخرجين، ما دام تقديم 
مغريات مادية لألطباء الحاليين غير ممكن، للحّد من هجرتهم.

وكشف املدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي، في مناطق سيطرة النظام السوري، عن توثيق 38 
حالة عثور على لقطاء منذ بداية عام 2022، هم 17 أنثى و21 ذكًرا.

بالدرجة األولى بسبب االرتفاعات  النظام السوري هي  في مناطق سيطرة  الخانقة  األزمات املعيشية 
ففي إطار سعيها لرفد خزينة حكومة النظام بإيرادات  األساسية،  والخدمات  املواد  املتالحقة في أسعار 
مالية إضافية، فرضت حكومة النظام السوري، في شهر أيار، زيادات عالية على عدد من رسوم الخدمات 
الحكومية، حيث رفعت وزارة الداخلية رسوم جواز السفر الفوري، من 100 ألف ليرة سورية، إلى 300 ألف، 
حّدد بعد سنوات، ما يثير االستغراب حول األسباب 

ُ
علًما أن مواعيد الحصول على جوازات السفر باتت ت

التي تقف وراء إصرار النظام السوري على جعل الحصول على جواز السفر أزمة تخلق مشكالت وتعقيدات 
إضافية للسوريين.

 كما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك في حكومة النظام السوري تسعيرة أجور الشحن، 
ورفعت الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد أجور االتصاالت الخلوية واألرضية واإلنترنت، بنسبة %50، على 

أن تطبق التعرفة الجديدة ابتداء من شهر حزيران/ يونيو. 

 وفي السياق ذاته، رفعت وزارة اإلدارة املحلية رسوم رخص البناء ورسوم التحسين على البناء، بمقدار 
11 ضعًفا، كما فرضت حكومة النظام رسوًما تراوح بين 3-%5 من أسعار منتجات الطاقة البديلة املوجودة 

في األسواق )بطاريات، مصابيح، ألواح طاقة شمسية، انفيرترات( بذريعة فحص ضمان جودتها.

رفعت حكومة النظام السوري أسعار اإلسمنت، بنسبة  والعقارات،  البناء  مواد  سوق  صعيد  وعلى 
%90 تقريًبا، ليصل سعر الطن الواحد إلى 397 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 211 ألًفا، كما ارتفع سعر 
طن الحديد، ومواد البناء األخرى، وتسبب ذلك في توقف عدد من مشاريع التشييد والبناء في دمشق وريفها 
بشكل شبه كامل، وترافقت هذه الزيادات في األسعار في قطاع البناء مع حالة جمود في عمليات بيع وشراء 
العقارات، نتيجة ارتفاع سعر املتر املربع إلى أكثر 2.4 مليون ليرة للمك�سي، و1.3 مليون ليرة للمتر املربع على 
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الهيكل)2(.

وترافقت حالة الجمود في سوق العقار مع ارتفاعات تصاعدية في اإليجارات، خاصة في دمشق وريفها 
وحلب ومدن الساحل، حيث تجاوزت بعض إيجارات الشقق 5 ماليين ليرة شهرًيا، في مناطق املالكي وأبو 
رمانة وشارع بغداد وكفرسوسة واملزة فيالت ومشروع ُدّمر، في حين راوحت األرقام بين مليون ومليونين ليرة، 
في مناطق امليدان ودمشق القديمة والبرامكة والقدم والزاهرة ومساكن برزة، وفي جديدة عرطوز أو صحنايا 
بلغت قيمة اإليجارات نحو نصف مليون ليرة، ووصلت إلى نحو 250 ألفا في عرطوز أو قطنا، وتنحدر القيم 

ا)3(. ا، للبيت القديم جدًّ  إلى 100 ألف ليرة، شهريًّ
ً

وصوال

وإزاء ارتفاعات األسعار واإليجارات والخدمات والرسوم املتنوعة في سورية، ودمشق خاصة، صّنف موقع 
“Numbeo“، املتخصص بعرض تكلفة املعيشة ومؤشرات اإلسكان وغيرها من املؤشرات في مدن العالم، 
محافظة دمشق، أغلى مدينة في العالم، من حيث متوسط أسعار الشقق، قياًسا بمتوسط الدخل العائلي 

السنوي)4(.

الكهربائية، رفعت وزارة التجارة الداخلية سعر أسطوانة  والطاقة  املحروقات  أسعار  صعيد  وعلى 
الغاز، كما رفعت سعر البنزين واملازوت الصناعي والتجاري غير املدعوم، إلى 2500 ليرة سورية لليتر الواحد، 
في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة فواتير الكهرباء، على الرغم من انقطاع الكهرباء في العديد في معظم 

املناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري ساعات طويلة.

الغذائية، فقد شهدت أسعارها ارتفاعات نسبية، حيث ارتفعت أسعار مواد الخبز والشاي  أما املواد 
واأللبان ارتفاًعا طفيًفا، في حين ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات، وخصوًصا املوسمية منها، وعقب 
إصدار حكومة النظام السوري قراًرا يسمح بتصدير املادتين ملدة شهرين فقط، ارتفعت أسعاد مادتي البصل 
والثوم في األسواق، في حين انخفضت أسعار مادة الفروج، خالل النصف الثاني من الشهر الحالي، من جراء 
زيادة إنتاج الفروج بنسبة تقارب 20 في املئة، مع عودة نسبة من املربين إلى التربية بعد تحّسن الطقس، وفي 

الوقت نفسه تستمر أزمة النقص الكبير في الزيت النباتي وارتفاع سعره في حال وجوده.

وفي ظل غياب الرقابة الفعالة عن منشآت الصناعات الغذائية واألسواق، انتشرت في املحال التجارية 
املواد الغذائية املخالفة للمواصفات، وقد أكد ذلك نائب رئيس »جمعية حماية املستهلك« في دمشق وريفها، 
إذ صّرح بأن »نحو 99 في املئة من األلبان واألجبان املوجودة في مدينة دمشق وريفها غير مطابقة للمواصفات 
السورية، ال من ناحية الوزن وال الجودة«، وأضاف أن »الجبنة السائلة املنتجة في كل معامل دمشق تدخل 

في تصنيعها الزيوت املهدرجة املمنوعة وفًقا ملنظمة الصحة العاملية« )5(.

)2(  https://www.syria.tv/165609 

)3(  https://www.syria.tv/168379 

)4(  https://www.enabbaladi.net/archives/577053 

)5(  https://www.syria.tv/167149 

https://www.syria.tv/165609
https://www.syria.tv/168379
https://www.enabbaladi.net/archives/577053
https://www.syria.tv/167149
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وفي تأكيد على تردي األوضاع املعيشية للسوريين، كشف مدير »مكتب اإلحصاء املركزي« السابق، 
شفيق عربش، أن معدل الفقر في سورية بلغ %90، بين عامي 2020 و2021، وفًقا إلحصائيات رسمية لم 
تنشر نتائجها حكومة النظام السوري، وأضاف عربش، في حديث مع راديو )شام اف ام(، أن نحو 8.3% 
من األسر تعاني انعداًما شديًدا باألمن الغذائي، و%47.2 يعانون من انعدام متوسط)6(. وترافق ذلك مع 
تحذير اللجنة الدولية للصليب األحمر، في بيان لها في 14 أيار، من أن املاليين من السوريين مهددون بـ »خطر 

االنزالق إلى الفقر واليأس«.

)6(  https://2u.pw/U3RcQ 

https://2u.pw/U3RcQ
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األوضاع املعيشية في مناطق سيطرة املعارضة شمال سورية:

سّجل فريق راصدي مركز حرمون ارتفاعات متفاوتة في أسعار معظم املواد األساسية، في مناطق سيطرة 
املعارضة في الشمال السوري، بالرغم من توفر معظم هذه املواد في األسواق التي شهدت استقراًرا في حركة 
البيع والشراء، وبرز ارتفاع حاد في أسعار حليب األطفال، وارتفاعات كبيرة في أسعار اللحوم بأنواعها واأللبان 
والشاي والخبز، والسمون والزيوت، مع تراجع ملحوظ في أسعار الخضروات، في حين ارتفع متوسط إيجار 

املنازل الشهرية، بالرغم من تزايد عدد الوحدات السكنية التي ُبنيت للنازحين في مناطق شمال سورية.

وشهدت مناطق الشمال السوري احتجاجات شعبية عدة ضّد سياسات شركات الكهرباء الخاصة التي 
تزود مناطق الشمال بالتيار الكهربائي، من جراء رفع أسعار فواتير الكهرباء وزيادة ساعات التقنين، وكانت 
أبرز هذه االحتجاجات في شهر أيار في مدينة عفرين، حيث تظاهر العشرات في 28 أيار أمام شركة الكهرباء 

احتجاًجا على االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي.

وإضافة إلى دخول أكثر من 200 شاحنة إغاثة أممية، من معبر باب الهوى الحدودي، خالل شهر أيار، 
وفق آلية إدخال املساعدات التي أقرها مجلس األمن، سجل دخول قافلة مساعدات أممية تضّم 14 شاحنة 
قادمة من مناطق سيطرة نظام األسد، عبر معبر )ترنبة( إلى مدينة سرمدا شمالي إدلب، وذلك في 16 أيار/ 

مايو.

األزمات املعيشية في مناطق الشمال السوري عديدة ومتنوعة، ففي مخيم دير بلوط بريف جنديرس، 
شمالي غرب سورية، يعاني النازحون  نقًصا حاًدا في مياه الشرب، في ظل عدم توفر صهاريج نقل املياه 
الكافية لسد احتياجات سكان املخيم، وفي إدلب، خفضت إدارة املخابز في »حكومة اإلنقاذ« التابعة لـهيئة 
تحرير الشام، )جبهة النصرة سابًقا(، ابتداء من 27 أيار، وزن ربطة الخبز نحو 50 غراًما، لتصبح خمسة 
أرغفة بسعر خمس ليرات تركية، بعد أن كانت سبعة أرغفة بالسعر نفسه، وذلك من دون إعالن رسمي، 

وللمرة الثالثة خالل أقّل من شهر.

وباملقابل، تنشط جمعيات مدنية سورية لسّد احتياجات السوريين في الشمال السوري، بالرغم من 
استمرار توقف دعم العديد من املنظمات منذ أشهر، حيث افتتح »فريق ملهم التطوعي«، في 18 أيار، 
مدرسة ابتدائية تحمل اسم »فهد راعي«، على طريق نيارة بمدينة إعزاز، شمالي سورية، تتسع ألكثر من ألف 

طفل من املهّجرين.
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األوضاع املعيشية في مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية )قسد(

ما تزال أزمة ارتفاع أسعار املواد األساسية، في مناطق سيطرة ميليشيا )قوات سوريا الديمقراطية/ 
قسد(، تلقي أعباء إضافية على كاهل السوريين، إضافة إلى أزمة النقص في املشتقات النفطية، مع أن 
امليليشيا تسيطر على معظم آبار النفط السورية، وتقّدم للنظام السوري جزًءا من احتياجاته النفطية، في 
حين تحرم السوريين في مناطق سيطرتها منها، وتبيع املتوفر بأسعار مرتفعة، وتترك للسوق السوداء كميات 

كبيرة تباع بأسعار مرتفعة للمواطنين.

اإلدارة الذاتية، الذراع اإلداري مليليشيا )قسد(، خفضت في أيار/ مايو كمية املازوت املوزع على املواطنين، 
ومنعت دخول املحروقات إلى مناطق عدة في دير الزور، وتسبب ذلك في اندالع احتجاجات شعبية، خاصة في 
ريف دير الزور الشرقي، وعادت أزمة الخبز للظهور مجدًدا في الحسكة ومناطق دير الزور، حيث تظاهر عدد 
من املدنيين احتجاًجا على انقطاع الخبز، في بلدة الكسرة التي تسيطر عليها ميليشيا )قسد(، في محافظة 
دير الزور شرقي سورية، وتتصاعد هذه االحتجاجات مع استمرار تردي الوضع املعي�سي والخدمي وانعدام 

الرعاية الصحية في معظم مناطق سيطرة ميليشيا )قسد(.

وحّددت هيئة »الزراعة والري« التابعة مليليشيا )قسد(، في قرار صدر بتاريخ 21 أيار، ثمن شراء كيلو 
القمح من الفالحين هذا العام، بـ 2200 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، مقابل 1600 ليرة للكيلو غرام 
الواحد من الشعير، وبالتزامن أجبرت »اإلدارة الذاتية« التي تهيمن عليها ميليشيا )قسد( مزارعي الحسكة 
على توقيع تعّهد يلزمهم ببيع محاصيلهم من القمح والشعير لها، مقابل الحصول على مادة املازوت لتشغيل 

آبارهم.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

20



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

21

 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

22

ملحق السلع والخدمات املدرجة املشمولة باملؤشر

مواد غذائية وتموينية العقارات الخدمات األساسية األعالف
املحروقات 

ومصادر الطاقة

خضروات: بندورة إيجارات املساكن اإلنترنت الشعير الغاز

خضروات: بطاطا أسعار بيع املساكن الكهرباء التبن البزين

خضروات: خيار مياه الشرب املازوت

خضروات: الزيتون مياه الصرف الصحي

مواد تموينية: الرز كشفية الطبيب

مواد تموينية: البرغل مبيت ليلة باملشفى

مواد تموينية: السكر األدوية: مسكن آالم

مواد تموينية: الطحين
األدوية: مضاض 

هيستامين

لحوم: لحم الخروف مضاض إسهال

لحوم: لحم العجل

لحوم: دجاج

الخبر

زيت الزيتون

زيت دوار الشمس

الحليب الطازج

حليب األطفال )بودرة(

البيض

السمن النباتي

اللبن

الشاي

مالحظة: إن املؤشر املعتمد في هذا التقرير يقوم على 36 سلعة وخدمة مذكورة في هذا الجدول، اختيرت 
لكونها تشكل االحتياجات األساسية في الحياة اليومية. 
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