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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 خالل شهر حزيران/ يونيو 
2022

تزداد أوضاع السوريين صعوبة في مختلف مناطق السيطرة في سورية، وتزداد معها معاناة السوريين في 
تحصيل متطلبات معيشة عائالتهم، في ظل تراجع االهتمام الدولي بدعم حاجات املدنيين، واستمرار عجز 

النظام السوري عن إيجاد حلول ملختلف األزمات املعيشية واالقتصادية. 

وكانت األزمة األبرز التي واجهها السوريون، في شهر الرصد الحالي حزيران/ يونيو، في مناطق سيطرة 
النظام السوري، هي استمرار أزمات املحروقات والطاقة، وانعكاسها بشدة غير مسبوقة على مختلف 
القطاعات، حيث بلغت أزمة نقص الطاقة حّد التعتيم الشامل ليومين، 18 و19 حزيران، في كامل مناطق 
سيطرة النظام سورية، مع ارتفاع مستويات التقنين الكهربائي عن السابق، وبروز أزمات نقص املياه، نتيجة 
ف منشآت صناعية في القطاَعين 

ّ
عدم توفر املحروقات ملحطات الضخ، إضافة إلى أزمة املواصالت، وتوق

العام والخاص عن اإلنتاج، وأدى ذلك إلى ارتفاع في األسعار نتيجة ارتفاع تكاليف اإلنتاج.

وعلى الرغم من تراجع سعر صرف الليرة بمقابل الدوالر، بمقدار طفيف، خالل شهر حزيران/ يونيو، 
حيث بلغ بداية الشهر 3990 ليرة سورية للدوالر الواحد، ونهاية الشهر4020 ليرة؛ فقد سجلت أسعار بعض 
املواد األساسية ارتفاعات نسبية، مع مواصلة حكومة النظام رفع الدعم عن فئات من املهندسين واألطباء، 

وأطباء األسنان، والصيادلة واملحامين.

ومع استمرار الواقع املعي�سي واالقتصادي املترّدي، صّنف تقرير بريطاني مدينة دمشق كأسوأ مدن العالم 
معيشة، وعلى الرغم من ذلك، يواصل النظام السوري سياسة الترويج إلنجازات اقتصادية غير موجودة، 
ثقل 

ُ
ا على تدفقها، كما يواصل سياساِته املتخبطة التي تزيد معاناة السوريين وت ر فعليًّ

ّ
واستثمارات ال مؤش

كاهلهم بمزيد من األعباء.

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

رصد أوضاع اقتصاد النظام:

عمدت حكومة النظام السوري، خالل شهر حزيران/ يونيو، إلى تسريع خطوات رفع الدعم عن شرائح 
متعددة من املواطنين السوريين، بالتزامن مع محاوالت ضخ معلومات مكثفة ومضللة عن استثمارات 
ا،  جديدة وترخيص مشاريع ونشر دعوات لالستثمار في سورية، والترويج لتحقيق إيرادات غير متحققة فعليًّ
بهدف التعمية على واقع تردي االقتصاد واألوضاع املعيشية، وقد برزت خالل حزيران أخبار فرص ومشاريع 
استثمارية ومذكرات تفاهم وتعاون مع بعض الدول، كإيران والصين والعراق، من دون الكشف عن حقيقة 

هذه التفاهمات ومضامينها وتحديد املشاريع بشكل ملموس.

وعلى الرغم من عدم تراجع سعر صرف الليرة بمقابل الدوالر كثيًرا، خالل شهر حزيران/ يونيو، حيث بلغ 
بداية الشهر 3990 ليرة سورية للدوالر الواحد، ونهاية الشهر4020 ليرة، برزت أكبر األزمات في شهر حزيران 
ا على واقع سيئ باألساس للمنشآت  في تفاقم أزمة النقص الحاد في املحروقات والطاقة، وانعكاسها سلبيًّ
الصناعية في القطاعين العام والخاص، وتوقف اإلنتاج في معظمها، وارتفاع األسعار املرتبط بها من جراء 

ارتفاع تكاليف اإلنتاج والنقل والحفظ التبريد.

وفي إطار محاوالت النظام السوري تعزيز إيراداته النقدية، رفعت حكومة النظام رسم اللصاقة القضائية 
إلى 2000 ليرة، وذلك في 29 حزيران.

وفي إطار سعي النظام لتخفيض النفقات، أعلنت الحكومة استبعاد الصيادلة واألطباء واملهندسين 
وأطباء األسنان الذين تجاوزت مدة خدمتهم عشرة سنوات، وكذلك استبعاد املهندسين مالكي املكاتب، من 

الدعم املقدم عبر البطاقة الذكية.

ر على ترّدي واقع القطاع املقاوالت، تم إلغاء تراخيص 38 شركة تطوير عقاري، 35 منها حائزة 
ّ

وفي مؤش
على ترخيص أولّي، وثالثة على ترخيص نهائي، بسبب عدم استكمالها للتراخيص، وعدم تسديد االلتزامات 
املالية. وفي 6 حزيران، أعلن رئيس فرع دمشق لنقابة املهندسين، حسين تينة، أن النقابة لم يردها منذ بداية 

العام 2022 سوى رخصتي بناء فقط.

وأعلن إلياس داود، مدير الجمعية السورية للشحن واإلمداد، في 8 حزيران، تراجع االستيراد والتصدير 
كثيًرا خالل الـ 15 شهًرا املاضية، بسبب العقبات التي تسبب بها القراران 1071/1070 املتعلقان بتمويل 
املستوردات وتنظيم تعّهد إعادة قطع التصدير، الفًتا النظر إلى أن سعر الصرف بعد القرارين ُضبط، لكنه 
حّول املعادل العام من القطع األجنبي إلى السلعة، حيث خف وجود السلع في األسواق وخفت الحركة 

التصديرية.

وزعم أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، أكرم الحالق، في 17 حزيران/ يونيو، أن قطاع اإلنتاج في 
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سورية »ينمو ويتوّسع«، وأن »البيئة االستثمارية حالًيا أفضل، بمئات املرات، من األردن ومصر والجزائر 
ودول أخرى«. وأضاف أن »مقومات االستثمار في مناطق سيطرة النظام في سورية موجودة، وال يوجد أي 
معوقات لتنفيذ أي مشاريع استثمارية، فالبلد منفتح بشكل كبير الستقبال جميع املستثمرين الذين يرغبون 

باالستثمار«)1).

كما زعم »مكتب اإلحصاء املركزي« التابع للنظام السوري، في 7 حزيران/ يونيو، أن نسبة البطالة في 
بيانات قوة العمل الصادرة عن املكتب انخفضت، من %31.2عام 2019، إلى %20.9 عام 2020، على الرغم 
من انخفاض الناتج املحلي اإلجمالي وارتفاع التضخم، إضافة إلى تردي األوضاع االقتصادية واملعيشية. 
وشككت الباحثة االقتصادية رشا سيروب، عبر تصريحات لصحيفة »الوطن«، في صّحة هذه األرقام، 
وتساءلت عن كيفية انخفاض معّدالت البطالة، رغم وجود كل مقومات التدهور االقتصادي خالل 2020، 

مثل الحظر الكلي والجزئي، ودخول قانون قيصر للعقوبات األميركية مجال التنفيذ)2).

وفي سياق آخر، حددت »رئاسة الوزراء« في حكومة النظام السوري سعر شراء الكيلوغرام الواحد من 
محصول القطن من املزارعين، ملوسم عام 2022، بمبلغ قدره 4000 ليرة سورية، أي ما يعادل أقل من دوالر 
أميركي واحد، وحددت “املؤسسة العامة لألعالف”، في 27 حزيران/ يونيو، سعر شراء مادة الشعير العلفي 

من املزارعين بـ 1600 ليرة سورية، مع مكافأة تشجيعية مقدارها 200 ليرة للكيلوغرام الواحد.

 في محافظة الرقة بمحصولي 
ً

وكشف مدير زراعة الرقة، محمد الخدلي، أن جميع املساحات املزروعة بعال
القمح والشعير غيُر قابلة للحصاد. وأوضح أن املساحة املخطط لزراعتها بمحصول القمح املروّي، في ريف 
الرقة )الواقع تحت سيطرة النظام( كانت 20 ألًفا و937 هكتاًرا، ولم ُيزرع منها سوى 16 ألًفا و500 هكتار، 
وأن املساحة املخطط لزراعتها بمحصول الشعير املروّي كانت 2027 هكتاًرا، ولم ُيزرع منها سوى 546 هكتاًرا 

فقط)3).

 
ً
ع لبنان وسورية ومصر، في 21 حزيران، بعد سنوات من تداول املشروع، اتفاقية

ّ
 على صعيد آخر، وق

ا، من مصر إلى لبنان، عبر سورية، وذلك في مراسم أقيمت بوزارة  لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويًّ
الطاقة اللبنانية في بيروت.

تفاقم أزمة املحروقات والطاقة

تفاقمت أزمة املحروقات والطاقة على نحو غير مسبوق في مناطق سيطرة النظام السوري، خالل شهر 
حزيران/ يونيو، بالرغم من وعود حكومة النظام املتكررة بانفراج أزمة املحروقات، وبالرغم من وصول 

ناقلتي نفط إيرانيتين خالل شهر الرصد.

(1)  https://www.syria.tv/171319 

(2)  https://www.syria.tv/170013

(3)  https://www.syria.tv/170695

https://www.syria.tv/171319
https://www.syria.tv/170013
https://www.syria.tv/170695
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وقد عانى السوريون، في مختلف املحافظات الخاضعة لسيطرة النظام السوري، أزمة نقص املحروقات 
وزيادة ساعات تقنين الكهرباء، ما أسفر عن أزمة مواصالت خانقة وفقدان مادة الغاز، وسط انقطاع التيار 
الكهربائي لنحو 20 ساعة في اليوم. وأكدت مصادر خاصة ملوقع »تلفزيون سوريا« أن السبب الرئيس في 
نقص إمدادات الطاقة هو عجز حكومة النظام السوري عن دفع ثمن النواقل القادمة من إيران، نتيجة 
ارتفاع أسعار النفط، في الوقت الذي تريد فيه إيران قطًعا أجنبًيا وموارد لخزينتها، ما يدفعها إلى التوجه نحو 

بيع النفط ملن يدفع أكثر)4).

وقد أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، في 26 حزيران/ يونيو، قراًرا برفع سعر كيلو 
الواط الساعي الذي تستهلكه الفنادق املعفاة من التقنين، من 375 ليرة سورّية إلى 800 ليرة، ُيضاف إليها 

%20 ضرائب لتصبح 960 ليرة، وهي زيادة تتجاوز 260%.

وخّفضت حكومة النظام السوري، في 25 حزيران/ يونيو، كميات املحروقات املخصصة للمحطات في 
املدن السورية. على أن يتم توزيع نحو 4 ماليين و200 ألف ليتر يومًيا من مادة املازوت، ونحو 3 ماليين و600 
ألف ليتر يومًيا من مادة البنزين، وفًقا للقدرة اإلنتاجية ملصفاة بانياس، مع أن الحاجة الفعلية للبالد هي 

بحدود 8 ماليين ليتر مازوت يومًيا، و5 ماليين و500 ألف ليتر بنزين يومًيا)5).

وقال رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب، في 29 حزيران/ يونيو، إن معظم املصانع واملعامل 
متوقفة بسبب عدم توفر املازوت، وال يعمل سوى من لديه عقود مجبر على تنفيذها، ويضطر إلى شراء ليتر 
املازوت من السوق السوداء بسعر يصل إلى 7000 ليرة. وأضاف أن »الصناعيين لم يتسلموا ليتًرا واحًدا من 
املازوت منذ أكثر من شهر، وبعضهم سجل ودفع ثمن املازوت، ولكن لم يتسلمه«، مؤكًدا أن »الكثير من 

الصناعيين ال يجرؤون على توقيع عقود جديدة«.)6)

 حتى داخل اجتماعات مجلس 
ً

وبات الحديث عن عجز حكومة النظام عن تأمين املحروقات متداوال
الشعب التابع للنظام، حيث قال عضو املجلس زهير تيناوي، في 28 حزيران/ يونيو، إن أزمة املحروقات 
ستبقى قائمة، خصوًصا أن سعر تنكة البنزين وصل في السوق السوداء اليوم إلى حدود 150 ألف ليرة، كما 
وصل سعر ليتر املازوت إلى 7 آالف ليرة. وأكد تيناوي، في تصريحات لصحيفة »الوطن«، أن نسبة الزيادة في 
التوزيع التي أعلنتها »وزارة النفط«، سواء ملادة البنزين واملقدرة بـ 400 ألف ليتر أم للمازوت بكمية 300 ألف 

عّد قليلة وال تفي بالغرض)7).
ُ
ليتر يومًيا، ت

وال يبدو أن أزمة املحروقات ونقص الغاز وكميات الكهرباء املنتجة من محطات التوليد في طريقها إلى 
االنفراج، بالرغم من إعالن وزارة »النفط والثروة املعدنية« في حكومة النظام السوري، في 5 حزيران/ يونيو، 
عن دخول بئر غاز )زملة املهر1( في تدمر بريف حمص الشرقي، مرحلة اإلنتاج، بواقع 250 ألف متر مكعب 

(4)  https://www.syria.tv/171299

(5)  https://www.syria.tv/172469

(6)  https://www.syria.tv/172979

(7)  https://www.syria.tv/172823

https://www.syria.tv/171299
https://www.syria.tv/172469
https://www.syria.tv/172979
https://www.syria.tv/172823
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ع مدير عام »الشركة السورية للنفط« أن يصل اإلنتاج اليومي لحقل )زملة املهر( إلى ما بين 500 
ّ
يومًيا. وتوق

و600 ألف متر مكعب، قبل نهاية العام الحالي)8).

وفي إطار سعي حكومة النظام لتخفيض الطلب على املحروقات، أصدرت محافظة دمشق قراًرا في 9 
حزيران، بوقف عمل سرافيس النقل الداخلي في كل يوم جمعة، ليصبح عمل وسائل النقل متعذًرا في يومين 

في األسبوع، بعد أن كان قرار سابق قد ألغى مخصصات وسائل النقل من املحروقات في كل يوم سبت. 

(8)  https://www.syria.tv/169759 

https://www.syria.tv/169759
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1. النشاط االقتصادي إليران وروسيا وحلفاء النظام في سورية

للشهر الثالث على التوالي، تراجع حضور الوفود الرسمية اإليرانية والروسية االقتصادية إلى سورية، 
واقتصرت األنشطة اإليرانية على مباحثات عقدت في 26 حزيران في طرطوس، لتنشيط االقتصاد والفرص 
االستثمارية فيها، بين محافظ طرطوس، ورئيس مكتب تطوير العالقات االقتصادية بين سورية وإيران 
عباس أكبري والوفد املرافق، من دون اإلفصاح عن نتائج أو مشاريع محددة. وكانت وزارة التجارة الداخلية 
وحماية املستهلك في حكومة النظام السوري قد أعلنت، في 6 حزيران/ يونيو، مصادقتها رسمًيا، منذ بداية 
العام حتى نهاية شهر أيار/ مايو، على تأسيس 13 شركة جديدة بمساهمة مستثمرين إيرانيين، في مجاالت 
تجارة مواد البناء واإلكساء والديكور والترميم وتجارة املواد الكهربائية واإللكترونية والغذائية واأللبسة 
والحواسيب واملفروشات، ومعدات وأجهزة اإلعالم واإلنتاج السينمائي والتلفزيوني واملسرحي واإلذاعي، 
وتجارة وتطوير وإدارة التطبيقات البرمجية، وهي شركة هوى شرقي، وشركة زرين للتجارة، وشركة صقيل 
للتجارة، وشركة سبيا، وشركة اداماك للتجارة واالستشارات، إضافة إلى شركة كاردج التجارية التي أسسها 

رجال أعمال إيرانيون ومستثمر أفغاني.

وعلى صعيد العالقات االقتصادية مع الصين، عقد في 5 حزيران، اجتماع الهيئة العامة السنوي ملجلس 
األعمال السوري الصيني، برئاسة محمد حمشو رئيس مجلس األعمال السوري الصيني، وبحضور فنغ 
بياو السفير الصيني في دمشق، ومحمد حسنين خليل خدام سفير سورية في الصين الشعبية، وعدد من 
أعضاء مجلس الشعب، ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، ورئيس غرفة تجارة حلب، ورئيس غرفة تجارة 
ريف دمشق، ورئيس مجلس األعمال السوري اإلماراتي، وجرى الحديث عن فتح خط شحن بحري وجوي، 

ومنطقة حرة مشتركة، دون تسجيل إجراءات ملموسة في هذا املجال.

مت الصين، في 29 حزيران/ يونيو، حكومة النظام السوري 100 باص نقل داخلي، ضمن دفعة 
ّ
كما سل

م النظام 6 شاحنات من جمهورية بيالروسيا الحليفة ملوسكو)9).
ّ
هي الثانية من نوعها، وذلك بعد أيام من تسل

(9)  https://www.syria.tv/172957 

https://www.syria.tv/172957
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2. التهجير والنزوح واللجوء

ما تزال أزمة اللجوء والنزوح السوري تتفاعل على الصعيد اإلقليمي، خاصة في لبنان وتركيا، فقد عقد 
وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في 1 حزيران/ يونيو، اجتماًعا في أنقرة، للتعريف بمشروع 100 ألف 
نشئت حتى اآلن وصل إلى نحو 60 ألف منزل، في 259 

ُ
منزل »طوب« في إدلب، وأوضح أن عدد املنازل التي أ

نقطة بشمالي سورية.

ا موجًها إلى 
ً
وفي 22 حزيران، أصدرت مجموعة من منظمات املجتمع املدني السوري في تركيا، بياًنا مشترك

الرأي العام التركي حول وجود الالجئين السوريين في تركيا ومساعي عودتهم إلى بالدهم، والدعوة إلى إبعاد 
ملف الالجئين عن التسييس واالستقطاب السيا�سي، ورفض استخدامه كورقة انتخابية، وشدد البيان 

على »تمسك السوريين بحق العودة إلى سورية، عند توفر الظروف اآلمنة واملالئمة لذلك، أمنًيا وسياسًيا.

بالرغم من عدم توفر  لبنانيون عزمهم على إعادة الالجئين السوريين،  وفي لبنان، جدد مسؤولون 
شروط عودتهم اآلمنة، فقد أعلن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف األعمال، عبد هللا بو حبيب، 
في 3 حزيران/ يونيو، أن بيروت لن تتعاون مع األوروبيين بشأن إبقاء الالجئين السوريين في بالده، داعًيا إلى 

التنسيق مع النظام السوري في ما يخص ذلك.

وفي حين أعلنت األمم املتحدة، في 20 حزيران/ يونيو، إطالق خطة دعم في لبنان لعام 2022، بقيمة 3.2 
مليار دوالر، للتصدي لآلثار املترتبة على لجوء السوريين، قال نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، في 
لقاء خاص على شاشة »التلفزيون العربي«، 23 حزيران/ يونيو، إن حكومته قد تضطر إلى ترحيل كل الجئ 
سوري ال يملك تصريح عمل أو إقامة رسمية، واعتبر أن الوجود السوري الحالي في لبنان »قد يدفع إلى تغير 

ديموغرافي في البالد، ويجب اتخاذ قرارات في هذا اإلطار تراعي القوانين الدولية«.

وفي مخّيم الركبان على الحدود السورية األردنية، تواَصل حصار قوات النظام السوري للمخيم ووقف 
تزويده النازحين املقيمين فيها بماء الشرب واملساعدات الغذائية، في وقت يرفض فيه األردن، منذ أكثر من 

ا من أراضيه.
ً
سنتين، عبور قوافل اإلغاثة اإلنسانية األممية إلى املخيم انطالق

أما بخصوص مخّيمات عائالت مقاتلي »تنظيم الدولة اإلسالمية/ داعش« التي تديرها ميليشيا »قوات 
سوريا الديمقراطية/ قسد« شمال شرق سورية، فقد جددت األمم املتحدة تنديدها بالتجاهل الدولي تجاه 
آالف املحتجزين في مخيم “الهول”، وزار وفٌد من األمم املتحدة برفقة رئيس جهاز األمن الوطني العراقي، في 
6 حزيران/ يونيو، مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي، لدراسة إمكانية إخراج عائالت وأطفال تنظيم 
)داعش( املحتجزين داخل ذلك املخيم، وأعادت بلجيكا من مخيم “الروج” في شمال شرقي سورية الخاضع 
 و6 أمهات من أفراد عائالت تنظيم )داعش( يحملون الجنسية البلجيكية، 

ً
لسيطرة قوات )قسد(، 16 طفال

في 21 حزيران/ يونيو.
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وحول أوضاع النازحين السوريين في الشمال السوري، حذر فريق “منسقو استجابة سورية”، في 21 
حزيران/ يونيو، من حالة الهشاشة الشديدة التي يمّر بها أكثر من 4.3 مليون مدني، بينهم 1.5 مليون نازح في 

مخيمات، ومواقع عشوائية ال تفي بمعايير الطوارئ الدنيا للمأوى والصرف الصحي.

وفي إطار محاوالتها لترويج ادعاءات النظام السوري بتوفر شروط عودة الالجئين، زار وفٌد رو�سي العاصمة 
شر من أجندة املؤتمر لم يتطرق إلى 

ُ
السورية ملتابعة أعمال مؤتمر “الالجئين” منتصف حزيران، إال أن ما ن
الالجئين وسبل عودتهم التي ترّوج له روسيا والنظام السوري باستمرار.
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3. مؤشر األوضاع املعيشية السورية في مختلف 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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ر الذي يقارن متوسط أسعار الفئات األربعة املذكورة في الجدول، خالل شهر حزيران/ يونيو، 
ّ

ُيبّين املؤش
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 %78 من أسعار مناطق سيطرة النظام، في 
حين أن متوسط أسعار املواد الغذائية والتموينية في مناطق سيطرة املعارضة تعادل %120 منها في مناطق 
سيطرة النظام. كما ُيبّين أن وسطي أسعار املحروقات ينقص في تلك املناطق خارج سيطرة النظام )معارضة 
– قسد( عن متوسط أسعارها في مناطق سيطرة النظام، إذ تعادل %30 من متوسط أسعار مناطق سيطرة 
ظهر املقارنة أن متوّسط أسعار الخدمات الطبية في مناطق سيطرة )قسد( هو أقّل من مناطق 

ُ
النظام، وت

سيطرة النظام، ويبلغ %55 منها، بينما متوسط أسعار الخدمات الطبية في مناطق سيطرة املعارضة تعادل 
%186 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 %170 منها، في حين أن متوسط 
أسعار خدمات اإلنترنت في مناطق سيطرة املعارضة يعادل %77 منها في مناطق سيطرة النظام. كما ُيبّين أن 
وسطي أسعار خدمات املياه الصرف الصحي استقر في مناطق سيطرة املعارضة و)قسد( منخفًضا انخفاًضا 
كبيًرا، 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(، ويبلغ 89% 
من متوسط إيجارات مناطق سيطرة النظام، وهو في مناطق سيطرة املعارضة أعلى من متوسط إيجارات 

املساكن في مناطق سيطرة النظام، ويعادل %117 منها.

ويظهر الجدول التالي مؤشر أسعار بعض السلع الغذائية األساسية، في مختلف مناطق السيطرة في 
سورية، خالل شهر حزيران/ يونيو، مقارنة بمتوسط األشهر الستة املاضية من العام 2022:
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أما الجدول التالي، فيظهر مؤشر أسعار مصادر الطاقة وبعض الخدمات األساسية، في مختلف مناطق 
السيطرة في سورية، خالل شهر حزيران/ يونيو، مقارنة بمتوسط األشهر الستة املاضية من العام 2022:

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

تواصلت معاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري، خالل شهر الرصد حزيران/ يونيو، مع 
ارتفاعات يومية متفاوتة في أسعار املواد الغذائية والسلع والخدمات املتنوعة، وعلى الرغم من االستقرار 
النسبي لألسعار، فإن عدم قدرة كثير من العائالت على تأمين احتياجاتها جعلها بعيدة عن تناولهم، وتسبب 
انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق سيطرة النظام السوري لساعات طويلة، مع فقدان مادة املازوت 
في األسواق، في ارتفاع أسعار األلبان و األجبان، كما رفعت شركة »تعبئة املياه« التابعة لحكومة النظام 
السوري، في 26 حزيران/ يونيو، أسعار مختلف أحجام عبوات مياه الشرب املنتجة في معاملها، عبر قرارين 

صدرا في يومين متتاليين.

أسعار بعض أنواع الخضراوات والفواكه في السوق املحلية ارتفعت بنسبة كبيرة، بسبب توقف حركة 
الشحن الجوي من جراء خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، بفعل القصف اإلسرائيلي عليه، في األسبوع 
الثاني من حزيران، وفي األسبوع األخير من الشهر، عاودت أسعار الخضار والفواكه لالرتفاع في األسواق، من 

جديد. 

وعلى صعيد العقارات، فبالرغم من تراجع أسعار اإليجارات نسبًيا، نتيجة حالة الجمود وقلة الطلب التي 
تعم سوق العقارات، فإن بعض املناطق شهدت ارتفاًعا في إيجارات الشقق السكنية، مثل مدينة السويداء، 
حيث سجلت قيمة اإليجارات الشهرية في بعض األحيان 200 ألف للشقة، بحسب املساحة واملنطقة. ونقلت 
صحيفة )الوطن( عن بعض األهالي أن قيمة اإليجار تزداد كل 6 أشهر، حيث تضاف زيادة من 25 إلى 50 

ألف ليرة، عند كل تجديد. 

ورصد خبراء العقارات ارتفاع تكاليف بناء املتر املكعب إلى مليون ليرة سورية، عقب ارتفاع سعر اإلسمنت، 
كما ارتفعت أسعار العقارات بنسبة %10عن العام املا�سي. 

وإزاء تدني األجور وقلة فرص العمل، كشف تقرير جديد نشرته صحيفة »قاسيون« املحلية، في 27 
حزيران/ يونيو، أن الحد األدنى ألجور املوظفين الحكوميين والعمال السوريين في الوقت الحالي أقّل بـ 13 مرة 
من أجورهم في خمسينيات القرن املا�سي. وأضاف التقرير أن العامل السوري في الوقت الحالي يحصل على 
حد أدنى لألجر يبلغ 92,970 ليرة سورية شهرًيا، أي أن يومية هذا العامل تقل عن 3000 ليرة. وعلى اعتبار أن 
ثمن كيلو لحم الغنم )وسطًيا بين سعره لدى صاالت املؤسسة السورية للتجارة وسعره في السوق( هو 40 
ألف ليرة سورية، فإن الحد األدنى لألجور اليوم ال يستطيع أن يشتري سوى كمية تقل عن 79 غرام من لحم 
الغنم يومًيا! فيما كان الحد األدنى ألجور العمال السوريين، في خمسينيات القرن املا�سي، قادًرا على شراء 

 عن 30 كيلو غرام لحم غنم شهرًيا)10).
ً

ما يزيد قليال

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية املستهلك، عمرو سالم، اعتبر في 7 حزيران/ يونيو، أن تحسين حالة 
 ذلك بأن زيادة الرواتب سيعقبها رفع في األسعار أيًضا)11).

ً
املواطن ال ترتبط بزيادة الرواتب فحسب، معلال

(10)  https://sp-today.com/news/17341 

(11)  https://www.enabbaladi.net/archives/579580 

https://sp-today.com/news/17341
https://www.enabbaladi.net/archives/579580
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وعلى صعيد انعكاس تردي األوضاع املعيشية على األحوال االجتماعية للسوريين، كشفت دراسة نشرتها 
وحدة املعلومات االقتصادية )EIU(، في 22 حزيران/ يونيو، أن دمشق من بين املدن األقّل مالئمة للعيش، 
نتيجة اإلرهاب والصراع واالضطرابات االجتماعية، كما أصدر البنك الدولي، في 14 حزيران/ يونيو، ملف 
»املرصد االقتصادي السوري«، وهو تقرير اقتصادي نصف سنوي خاص بسورية، مشيًرا إلى أن »االقتصاد 
السوري سينكمش بنسبة 2.6 % في العام 2022، وأن املخاطر على آفاق النمو كبيرة، وتميل إلى الجانب 
السلبي«. وأضاف التقرير أن »الصراع والنزوح وانهيار األنشطة االقتصادية ساهم في تدهور رفاهية األسرة، 
حيث ارتفع الفقر املدقع باستمرار منذ بداية الصراع، مما يعكس تدهور فرص كسب العيش والنفاذ 
التدريجي لقدرة األسر على التكييف«، الفًتا إلى أن »التضخم املرتفع في سورية انعكس على الفقراء والفئات 

الضعيفة بشكل غير متناسب«)12).

وبمتابعة ما تنشره وسائل إعالم النظام وفروع األمن الجنائي التابعة للنظام السوري، سجل راصدو 
حرمون انتشاًرا كبيًرا لجرائم سرقة الكابالت الكهربائية في مناطق سيطرة النظام السوري، حيث تم تسجيل 
96 جريمة سرقة من هذا النوع، خالل شهر حزيران، تركزت معظمها في محافظة حمص، بواقع 47 حالة، 
وكان بسام الرفاعي، مدير شركة كهرباء حمص، أعلن في 7 حزيران أن كابالت الشبكة تتعرض للسرقة 
بشكل يومي، وأن الشبكة الكهربائية باملحافظة تعرضت ملا يزيد على 235 حالة سرقة، منذ بداية العام، 

، وبلغ عدد املحّوِالت املسروقة أو املخربة 6 محوالت.
ً

وتم القبض على 64 فاعال

(12)  https://2u.pw/l2gqO 

https://2u.pw/l2gqO
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ب. 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، وارتفعت أسعار الزيوت والطحين والخبز والحبوب بنسب كبيرة، وشهدت 
أسعار املحروقات ارتفاعات متفاوتة، مع توفر معظم املواد األساسية في األسواق التي شهدت استقراًرا في 

حركة البيع والشراء، وزيادة في أعمال تخديم األسواق واملحال التجارية وطرق املواصالت إليها.

وبالرغم من دخول أكثر من 400 شاحنة، ضمن قوافل املساعدات األممية في شهر حزيران، من معبر باب 
الهوى الحدودي، ودخول قافلة مساعدات أممية إلى إدلب من مناطق النظام، من معبر ترنبة في 12حزيران، 
الشمال  في  املدنيين  االستجابة الحتياجات  رفع مستوى  بضرورة  اإلغاثية  املنظمات  مناشدات  تكررت 
السوري، حيث وجه فريق »منسقو استجابة سوريا«، في 14 حزيران، نداًء للمنظمات اإلنسانية لتأمين 
مادة الخبز ألكثر من 328 عائلة تعيش في مخيمات شمال غربي سورية، وكرر الفريق دعوته في 22 حزيران، 

لتأمين حاجات مئات املخيمات التي ال تحصل على املساعدات الغذائية والخبز.

وجدد فريق »منسقو استجابة سوريا«، في 28 حزيران، تحذيره من تزايد عجز القدرة الشرائية للمدنيين 
في شمال غربي سورية، خالل شهر حزيران مقارنة بالشهر املا�سي، حيث ارتفعت الحدود الدنيا األساسية، 
نتيجة ارتفاع األسعار وانخفاض سعر الليرة التركية إلى مستويات قياسية خالل األشهر املاضية، حيث 

خسرت ما يصل إلى 22 في املئة من قيمتها، منذ مطلع عام 2022.

وعلى صعيد آخر، أعلنت منظمة الهالل األحمر القطري، في 28 حزيران، إنشاء ثالث عيادات متنقلة 
للصحة  السريعة  بهدف »االستجابة  العاملية،  الصحة  بتمويل من منظمة  والعقلية،  النفسية  للصحة 

النفسية لفائدة املتضررين من فيروس كورونا في شمال غربي سورية«.
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ج. األوضاع املعيشية في مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية )قسد(

بالرغم من استقرار أسعار معظم املواد األساسية، في مناطق سيطرة ميليشيا »قسد«، خالل شهر 
حزيران/ يونيو، فقد شهدت أسعار البنزين ارتفاعات متكررة، وتسببت السياسات االحتكارية التي تمارسها 
»اإلدارة الذاتية« التي تسيطر عليها ميليشيا »قسد«، في قطع مادتي املازوت والبنزين عن عشرات املحطات 
في محافظة الحسكة، في 21 حزيران، وذلك لدفع السائقين إلى شراء املادتين بسعر مضاعف، مع ترويج 
لخبر أن النوعية التي تباع بشكل حّر »ممتازة«. وكانت اإلدارة الذاتية قد زودت محطات الوقود في محافظة 
الحسكة، ابتداء من 13 حزيران، بمادة املازوت غير املدعوم »الحر«، وفرضت بيعه بسعر 1200 ليرة 
سورية، بنسبة زيادة بلغت 300 في املئة عن سعرها الرسمي، وقد تسبب ذلك في زيادة أعباء املزارعين، وفي 

زيادة أجور النقل.

الحبوب  شحن  وحركة  املوارد  على  السيطرة  سياسات  الذاتية«  »اإلدارة  واصلت  آخر،  جانب  من 
واملحاصيل، حيث فرضت في 3 حزيران عقوبات على نقل شحنات القمح داخل مناطق سيطرتها، بذريعة 
منع تهريبه، وتضمنت العقوبات فرض غرامة مالية ال تقل عن ألف دوالر أميركي على املخالف، وفي حال 
تكرار املخالفة، يعاقب املخاِلف بالحبس ملدة ال تقل عن سنة، مع غرامة مالية ال تقل عن 5 آالف دوالر، 
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كما فرضت غرامة قدرت بـ %20 من قيمة القمح املنقول بشكل غير مرخص، وذلك مقابل فك حجز شاحنة 
النقل املستخدمة في تهريب املادة.
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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 البنزين

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: املؤشر املعتمد في هذا التقرير يقوم على ستة وثالثين سلعة وخدمة مذكورة في هذا الجدول، 
وقد تم اختيارها كونها تشكل االحتياجات األساسية في الحياة اليومية. 
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