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عنى بإنتاج الدراسات والبحوث 
ُ
مركز حرمون للدراسات املعاصرة، مؤّسسة بحثية مستقلة غير بحية، ت

السياسية واالجتماعية والفكرية املتعلقة بالشأن السوري والصراع الدائر في سورية وعليها، وسيناريوهات 
املستقبل، كما تهتم بالقضايا العربية واإلقليمية.

مرصد حرمون:

والعسكرية  السياسية  جوانبه  من  سورية،  في  الصراع  واقع  في  التغيرات  أهّم  حرمون«  »مرصد  يرصد 
تساعد  مواكبة  معرفة  خلق  بغية  واملناطق،  األطراف  مختلف  في  واالجتماعية،  واملعيشية  واالقتصادية 
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 آب/ أغسطس 
2022

تواصلــت معانــاة الســوريين املعيشــية، خــال شــهر آب/ أغســطس 2022، مــن جــّراء االرتفاعــات املطــردة 
فــي أســعار املــواد األساســية، وتراجــع القــدرة الشــرائية للســوريين، ورفــع حكومــة النظــام الدعــم الحكومــي عــن 
فئــات جديــدة مــن الســوريين، وفقــدان الليــرة الســورية مزيــًدا مــن قيمتهــا مقابــل الــدوالر، ولــم يســّجل دخــول 
إلــى الســوق الســورية خــال شــهر آب، وتواصــل فقــدان اهتمــام  مســتثمرين أجانــب أو تدفقــات اســتثمارية 
عــدا  مــا  للنظــام،  الدعــم  لتقديــم  ســعيهما  ــف 

ّ
وتوق الســورية،  بالســوق  والرو�ســي  اإليرانــي  النظــام  حليفــي 

التوريــدات النفطيــة بموجــب خــط االئتمــان اإليرانــي، التــي أســهمت إلــى حــد مــا فــي تخفيــف حــدة أزمــة الطاقــة 
واملحروقــات.

ــا، فقــدت الليــرة الســورية مزيــًدا مــن قيمتهــا مقابــل الــدوالر، حيــث ســجل ســعر صــرف الــدوالر الواحــد،  وماليًّ
مطلــع شــهر آب، 4200 ليــرة، وخســرت املزيــد مــع نهايــة آب، ليبلــغ ســعر الصــرف 4465 ليــرة للــدوالر، ولتبلــغ 
خساراتها خال عام نحو ربع قيمتها، فقد تراجعت الليرة السورية بمقدار 970 ليرة، مقابل الدوالر األميركي، 
منــذ آب/ أغســطس مــن العــام 2021، فــي مؤشــر واضــح علــى عجــز النظــام عــن وقــف هــذا التراجــع، وعــدم رغبــة 
حلفائــه فــي املخاطــرة بمزيــد مــن الدعــم غيــر املجــدي، خاصــة فــي ظــل أزماتهمــا مــن جــراء العقوبــات الدوليــة علــى 

نظامــي طهــران وموســكو، وتكاليــف غــزو أوكرانيــا علــى االقتصــاد الرو�ســي.

كمــا تواصلــت معانــاة الســوريين املعيشــية، فــي مناطــق ســيطرة املعارضــة الســورية وتركيــا، ومناطــق ســيطرة 
تــزال فــرص  فــي أســعار املــواد األساســية، حيــث ال  امليليشــيات الكرديــة، علــى الرغــم مــن االســتقرار النســبي 
العمــل شــحيحة، والقــدرة الشــرائية للســوريين ضعيفــة، وتراجــع الدعــم األممــي والدولــي للمنظمــات والهيئــات 

املحليــة العاملــة فــي هــذه املناطــق، وازدادت أزمــات الاجئيــن والنازحيــن.

فــي ســورية، خــال شــهر آب/  التطــورات االقتصاديــة املعيشــية  أبــرز  التقريــر  مــن  يلــي  مــا  فــي  ونســتعرض 
.2022 أغســطس 
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التقرير

رصد أوضاع اقتصاد النظام:

واصــل النظــام الســوري، خــال شــهر آب/ أغســطس، التخّبــط فــي سياســاته االقتصاديــة التــي تنعكــس 
أنبــاء  فــي تســريب  أبــرز هــذه السياســات  ــت 

ّ
فــي مناطــق ســيطرته، وتجل ســلًبا علــى الواقــع املعي�ســي للســوريين 

عــن توجــه حكومــة النظــام العتمــاد نهــج »الدعــم ملســتحقيه«، فــي الوقــت الــذي رفعــت فيــه حكومــة النظــام 
صيــن 

ّ
املخل شــملت  الســوريين،  مــن  جديــدة  فئــات  عــن  الحكومــي  الدعــم  أغســطس،  آب/   18 فــي  الســوري، 

صيــن الجمركييــن، وأصحــاب املهــن 
ّ
الحكومييــن ومســتقدمي الخادمــات واملســتفيدين مــن الخادمــات، واملخل

بيــن عامــي  التــي تتجــاوز ســعة محركاتهــا )3000 �ســي �ســي( وتكــون ســنة صنعهــا  البحريــة، ومالكــي الســيارات 
2001  و2008، وخّفضــت الحكومــة كميــات الخبــز املدعــوم )أو التموينــي(، املمنوحــة بســعر مخفــض لبعــض 

الفئــات مــن الســوريين.
وفــي محاولــة جديــدة مــن حكومــة النظــام، للحــّد مــن تراجــع ســعر صــرف الليــرة بمقابــل الــدوالر، حيــث بلغــت 
 15 فــي  لــكل دوالر، أصــدر مصــرف ســورية املركــزي،  4500 ليــرة  فــي منتصــف الشــهر حوالــى  أســعار الصــرف 
آب، بياًنــا يؤكــد مراقبتــه عمليــات تــداول الليــرة وأســعار الصــرف، وهــدد املضاربيــن باملاحقــة الجنائيــة، وتوعــد 
بالتدخــل فــي الوقــت املناســب، كمــا قــرر املصــرف املركــزي، فــي 21 آب، إيقــاف تمويــل جميــع املســتوردات بســعر 
القمــح، ومســتلزمات األدويــة، وحليــب األطفــال، واســتمرار تمويــل  باســتثناء  ليــرة،   2825 الــدوالر املخفــض 

املســتوردات املســموح بهــا مــن شــركات الصرافــة وفــق اآلليــة املتبعــة.
وفــي إطــار سياســات التعميــة علــى ســوء األحــوال املعيشــية، وتراجــع القــدرة الشــرائية للســوريين، أصــدر 
رئيــس النظــام الســوري، فــي 18 آب، مرســوًما يق�ســي بإعفــاء املناطــق واألســواق القديمــة فــي حمــص وحلــب 
وديــر الــزور مــن رســوم الترميــم وضرائــب التكليــف للمحــال التجاريــة والــورش واألبنيــة املطلــوب ســدادها قبــل 
هــذا التاريــخ حتــى نهايــة العــام 2023، وطــوى املطالبــة علــى ريــع العقــارات والَعَرصــات حتــى نهايــة العــام 2027، 

واســتثنى منهــا ضرائــب البيــوع واإليجــار النافــذة بموجــب القانــون 15 لعــام 2021.
كمــا أصــدر بشــار األســد، فــي 22 آب/ أغســطس، مرســوًما يق�ســي بصــرف منحــة ماليــة، ملــرة واحــدة، بمبلــغ 
مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية )نحو 20 دوالًرا(، للعاملين واملتقاعدين في الدولة، املدنيين والعسكريين، 
وأعلــن مشــروع »جريــح الوطــن« التابــع لجيــش النظــام، فــي 25 آب/ أغســطس، صــرف منحــة ماليــة للجرحــى 

وعائــات قتلــى القــوات الرديفــة، ملــرة واحــدة، قدرهــا 100 ألــف ليــرة ســورية.
ونتيجــة ضآلــة هــذه املنحــة وارتفــاع األســعار وضعــف املداخيــل، لــم تتأثــر حركــة األســواق، وواصــل الطلــب 
علــى مــواد املعيشــة والســلع األساســية انخفاَضــه بشــكل واضــح، وكان برنامــج األغذيــة العالمــي التابــع لألمــم 
املتحــدة قــد أكــدـ فــي 2 آب/ أغســطس، أن ســعر الســلة الغذائيــة فــي ســورية ارتفــع بنســبة 45 فــي املئــة منــذ بدايــة 
ــا(، متأثــًرا بانخفــاض قيمــة العملــة املحليــة  العــام، لتصــل إلــى نحــو 318 ألــف ليــرة ســورية )نحــو 79 دوالًرا أميركيًّ

واآلثــار التــي خلفهــا الغــزو الرو�ســي ألوكرانيــا علــى األســعار عاملًيــا)1(.
وفــي 24 آب، أكــد عضــو لجنــة مصــدري الخضــار والفواكــه محمــد العقــاد، انخفــاض الطلــب علــى الخضــار 

(1)  https//:www.syria.tv177135/ 

https://www.syria.tv/177135
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بنســبة %25، نتيجــة ضعــف القــوة الشــرائية، وتراجــع التصديــر إلــى دول الخليــج والعــراق.
وفــي األثنــاء، واصــل مســؤولو النظــام الســوري سياســة اإلنــكار والتنصــل مــن مســؤولية تدهــور األوضــاع 
الحــاق، مطلــع آب/  تجــارة دمشــق محمــد  إدارة غرفــة  دعــا عضــو مجلــس  واملعيشــية، حيــث  االقتصاديــة 
أغســطس، إلــى التوقــف عــن لــوم وزارة التجــارة الداخليــة فــي حكومــة النظــام الســوري وتحميلهــا عــبء ارتفــاع 
األســعار وعــدم ضبطهــا، وقــال فــي تصريــح إلذاعــة محليــة: »إن األســعار مثــل األعمــار بيــد هللا، وليســت هنــاك 
قــدرة ألي أحــد علــى ضبطهــا«)2(، وقــال رئيــس »هيئــة األوراق واألســواق املاليــة« فــي دمشــق، عابــد فضليــة، فــي 28 
آب/ أغســطس، إنــه مــن الصعــب تحقيــق »املطالــب املحقــة« فــي زيــادة الرواتــب وتحســين الدخــل، لكــن يمكــن 
زيــادة القــوة الشــرائية بالتوجــه نحــو اإلنتــاج الســلعي الحقيقــي الزراعــي. ولفــت إلــى وجــود توجيهــات مــن حكومــة 

النظــام، »لتقليــل اإلنفــاق غيــر الضــروري، حتــى ال تذهــب األمــوال ألشــياء غيــر ضروريــة«)3(.
وجــاءت هــذه التصريحــات غيــر الواقعيــة فــي ظــّل تراجــع كميــات القمــح املســوقة لعــام 2022 والتــي بلغــت 
حتى نحو 511 ألف طن، وفق ما كشــف عنه املدير العام لـ »مؤسســة الحبوب«، في 2 آب / أغســطس، مبيًنا 
أن حاجــة ســورية مــن القمــح تتــراوح بيــن مليونيــن ومليونيــن و200 ألــف طــن ســنوًيا، وباملثــل تراجــع إنتــاج ســورية 
مــن الحمضيــات عــن املواســم الســابقة، ليصــل إلــى نحــو  % 40 مقارنــة مــع إنتــاج موســم عــام 2018 الــذي وصــل 
إلــى مليــون ومئــة ألــف طــن، وكان إنتــاج موســم عــام 2020، 800 ألــف طــن، وموســم العــام املا�ســي 786 ألــف 
طــن، فيمــا يقــدر إنتــاج موســم العــام الحالــي بـــ 640 ألــف طــن فقــط موزعــة علــى محافظتــي طرطــوس والاذقيــة 

) 153 ألــف طــن فــي طرطــوس – و 487 ألــف طــن فــي الاذقيــة(.
وفي تأكيد جديد على سوء إدارة األزمات، بالرغم من التراجع الكبير في معظم املحاصيل الزراعية، رفعت 
حكومــة النظــام أســعار األســمدة مجــدًدا، تزامًنــا مــع فقدانهــا مــن األســواق، وانتشــار أنــواع مغشوشــة. حيــث 
تجــاوز ســعر طــن ســماد اليوريــا، وفــق التســعيرة الجديــدة، مليونيــن و400 ألــف ليــرة، بعــد أن كان قرابــة مليــون 
و300 ألــف ليــرة، وبذلــك يكــون ارتفــع ســعر الطــن أكثــر مــن مليــون ليــرة، كمــا رفــع »املصــرف الزراعــي التعاونــي« 
الدعــم عــن كل أنــواع األســمدة، علــى أن يتــم بيعهــا للفاحيــن بالســعر الرائــج، وقــال مديــر عــام املصــرف: إن 
الســماد فــي املوســم الســابق كان ُيبــاع بــدون أي ربــح، وأن الســعر الحالــي الجديــد هــو عبــارة عــن الكلفــة الفعليــة 

الــواردة مــن الشــركة العامــة لألســمدة، إضافــة إلــى هامــش ربــح 2 فــي املئــة للمصــرف مــن أجــل تغطيــة تكاليفــه.
وفــي 17 آب، أكــدت صحيفــة )تشــرين( الحكوميــة خــروج 203 مداجــن عــن اإلنتــاج، فــي محافظــة طرطــوس 
املشــهورة بتربيــة الفــروج، لتصبــح نســبة املداجــن الخارجــة عــن مضمــار التربيــة حوالــى %72، نتيجــة ارتفــاع 

أســعار العلــف ووقــود التدفئــة وخســائر اإلنتــاج.

النشاط االقتصادي إليران وروسيا وحلفاء النظام في سورية. 	

ال يــزال التعــاون االقتصــادي بيــن النظــام الســوري وأقــرب حلفائــه، الــروس واإليرانييــن، يعانــي تراجًعــا فــي 
الدعــم واالســتثمار، فلــم يســجل خــال شــهر آب أي نشــاط اقتصــادي رو�ســي، وللشــهر الرابــع علــى التوالــي، 
اتفــاق خــط االئتمــان  بنــود  يتــم توريدهــا بموجــب  اقتصــر الدعــم مــن الجانــب اإليرانــي علــى شــحنات نفــط 

(2)  https//:www.syria.tv177091/ 

(3)  http//:syriasteps.com?/d&126=id192687= 

https://www.syria.tv/177091
http://syriasteps.com/?d=126&id=192687
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)اإليرانــي – الســوري( الــذي تــم تجديــده مطلــع العــام الحالــي، حيــث وصلــت 3 ناقــات إيرانيــة خــال شــهر آب، 
إلى ميناء بانياس، في حين واصلت وفود إيرانية عقد لقاءات مع مسؤولين سوريين، دون نتائج ملموسة لهذه 
اللقــاءات، ومــن أبــرز هــذه اللقــاءات، اجتمــاع عقــده وزيــر الزراعــة فــي حكومــة النظــام محمــد حســان قطنــا، مــع 
وفــد إيرانــي برئاســة املديــر التنفيــذي لجمعيــة الصداقــة الشــعبية الســورية اإليرانيــة، حســن شــاخ�سي، فــي 29 
آب/ أغســطس، لبحث التعاون في مجال الزراعة ومســتلزمات اإلنتاج الزراعي، واســتيراد الجرارات واألســمدة.

لــم ُيســجل أي تدفــق  علــى صعيــد تطبيــع العاقــات االقتصاديــة بيــن النظــام الســوري والــدول األخــرى، 
علــى  اقتصــرت  عربيــة  دول  مــن  وفــود  مــع  االجتماعــات  عقــد  وتكــرر  فعليــة،  مشــاريع  تنفيــذ  أو  اســتثماري 
طلــق فــي 2 آب 

ُ
تصريحــات إعاميــة، إذ شــهد مطلــع شــهر آب اإلعــان عــن مجلــس أعمــال ســوري عمانــي، وأ

صناعــة  غرفــة  رئيــس  الدبــس  ســامر  بيــن  اجتمــاع  عقــد  آب،   11 وفــي  الجزائــري،  الســوري  األعمــال  مجلــس 
دمشــق وريفهــا، وامللحــق التجــاري فــي الســفارة العراقيــة، بهــدف تســهيل انســياب البضائــع الســورية إلــى العــراق، 
وعقــدت مباحثــات ســورية إماراتيــة لتعزيــز التعــاون الزراعــي، بيــن وزيــر الزراعــة الســوري حســان قطنــا، والقائــم 
فــي  مــع وزيــر االقتصــاد  الكباريتــي،  نائــل  تجــارة األردن  رئيــس غرفــة  الســفارة اإلماراتيــة، وبحــث  فــي  باألعمــال 

حكومــة النظــام، فــي 9 آب / أغســطس، عقــد منتــدى اقتصــادي مشــترك، وتعزيــز العاقــات االقتصاديــة.
وعلــى صعيــد آخــر، وقعــت »األمانــة الســورية للتنميــة« واملركــز العربــي لدراســات املناطــق الجافــة واألرا�ســي 
القاحلــة »أكســاد«، فــي 23 آب، اتفاقيــة إطاريــة بهدف إيجــاد حلــول مســتدامة لتحديــات التنميــة الزراعيــة، 

واألمانــة الســورية للتنميــة منظمــة تديرهــا أســماء األســد زوجــة رئيــس النظــام.
ومــع اســتمرار تدفــق شــحنات املخــدرات مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري إلــى دول الجــوار، أصــدرت 
4 آب/ أغســطس، قــراًرا يق�ســي بتشــديد إجــراءات الرقابــة علــى الحاويــات  فــي  مصلحــة الجمــارك املصريــة، 
والبضائــع القادمــة مــن ســورية ولبنــان، عبــر املنافــذ الجمركيــة املختلفــة باملوانــئ البريــة والبحريــة والجويــة، مــن 
خــال أجهــزة الفحــص باألشــعة، مــع كشــف ومعاينــة جميــع البضائــع، وذلــك ضمــن إجــراءات تكثيــف الجهــود 

ملكافحــة تهريــب املــواد املخــدرة)4(.
وكان الجيــش األردنــي قــد صــادر، خــال شــهر آب، كميــات مــن املخــدرات املهّربــة مــن األرا�ســي الســورية، 
كان أكبرهــا فــي 28 آب/ أغســطس، إذ أحَبــط عمليــة تهريــب مخــدرات مــن ســورية، وصــادر نحــو 6.5 مليــون 
حبــة »كبتاغــون«، و578 كــف حشــيش، و1876 حبــة كبســول مخــدرة نــوع الريــكا، وفــق وكالــة األنبــاء األردنيــة 

)بتــرا()5(.

التهجير والنزوح واللجوء. 2

ما تزال أزمة اللجوء والنزوح الســوري تتفاقم من جّراء تعذر التوصل إلى حل سيا�ســي يزيل أســباب تهجير 
الســوريين، وأطلقــت مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الاجئيــن تحذيــًرا، فــي 22 آب/ أغســطس، مــن 
تحــّول وضــع الاجئيــن الســوريين فــي األردن إلــى أزمــة إنســانية فــي غضــون بضعــة أشــهر، بســبب نقــص التمويــل، 
فــي الوقــت الــذي يعانــي فيــه الاجئــون الســوريون فــي تركيــا مــن تصعيــد خطــاب التحريــض ضّدهــم، مــا تســبب فــي 

(4)  https//:www.syria.tv177477/ 

(5)  https2//:u.pw/qCTud 

https://www.syria.tv/177477
https://2u.pw/qCTud
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ارتفــاع كبيــر فــي محــاوالت الســوريين الهجــرة عبــر الحــدود التركيــة البريــة والبحريــة إلــى الــدول األوروبيــة، وكذلــك 
ارتفــاع عــدد محــاوالت هجــرة الســوريين مــن الســواحل اللبنانيــة إلــى قبــرص واليونــان، وتعــرض املئــات منهــم 

لســوء معاملــة مــن خفــر الســواحل اليونانــي، فــي أثنــاء إعادتهــم قســًرا إلــى امليــاه اإلقليميــة التركيــة، واللبنانيــة.

وعــن أوضــاع الســوريين فــي تركيــا، أعلــن وزيــر الداخليــة التركــي، ســليمان صويلــو، فــي 18 آب/ أغســطس، أن 
عــدد الســوريين الذيــن حصلــوا علــى الجنســية التركيــة بلــغ 211 ألــف ســوري، مــن بينهــم 120 ألًفــا يحــّق لهــم 

التصويــت فــي االنتخابــات الرئاســية املقبلــة.

األوروبيــة  اإلســتراتيجية  الدراســات  مركــز  ــم 
ّ
نظ واملشــرفة«،  واآلمنــة  الطوعيــة  »العــودة  عنــوان  وتحــت 

اآلســيوية »ASAM«، ومركــز العاقــات الدوليــة والدبلوماســية الترـكـي »MİD«، فــي 4 آب/ أغســطس، ورشــة 
عمــل مشــتركة بيــن ســوريين وأتــراك فــي جامعــة حجــي بيــرام ولــي »HBV« فــي أنقــرة.

فــي واليــة غــازي عينتــاب  4 آب/ أغســطس، دعــوى لــدى املدعــي العــام  فــي  ورفعــت هيئــة حقوقيــة تركيــة، 
التركيــة ضــد مركــز “Oğuzeli”، التابــع إلدارة الهجــرة، حيــث ُيحتجــز الجئــون ســوريون قبــل ترحيلهــم، بعــد 

تقريــر ُيثبــت انتهــاكات ملوظفيــن فــي املركــز ضــد الاجئيــن.

وعلــى صعيــد أوضــاع الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، زعــم وزيــر اإلدارة املحليــة فــي حكومــة النظــام الســوري، 
حســين مخلــوف، فــي 15 آب/ أغســطس، أن هنــاك »توافًقــا فــي الرؤيــة« مــع الجانــب اللبنانــي، علــى إعــادة جميــع 
الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، وليــس فقــط 15 ألــف الجــئ ســوري شــهرًيا، كمــا ورد فــي الخطــة اللبنانيــة، بالرغــم 
مــن أن النظــام الســوري يرفــض حتــى اآلن املوافقــة علــى طلبــات العــودة التــي يتقــّدم بهــا الجانــب اللبنانــي لعــدد 
الحمــات  نتيجــة  أمنــي ومعي�ســي،  الطلبــات تحــت ضغــط  هــذه  تقديــم  إلــى  الذيــن يضطــرون  الســوريين،  مــن 
العنصريــة والتحريــض ضدهــم وصعوبــة تأميــن متطلباتهــم املعيشــية، فــي ظــل األزمــة االقتصاديــة الخانقــة فــي 
لبنــان، حيــث أعلــن )اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة والتنمويــة( »URDA« فــي لبنــان، فــي 25 آب، رفــع يــده عــن جميــع 
مخيمــات الاجئيــن الســوريين التــي كان يكفلهــا فــي منطقــة عرســال اللبنانيــة، بشــكل نهائــي، مبــرًرا هــذه اإلجــراء 

بســوء الوضــع االقتصــادي الضاغــط وقلــة التبرعــات.

وشــهد مخيــم »الشــهداء« لاجئيــن الســوريين، شــرقي لبنــان، فــي 18 آب/ أغســطس، حريًقــا كبيــًرا أســفر عــن 
 عــن األضــرار املاديــة.

ً
إصابــات بعــض ســكان املخيــم بحــروق، فضــا

وعلى صعيد أوضاع النازحين السوريين في الشمال السوري، ما تزال االنتهاكات والفلتان األمني يسيطران 
علــى مخيمــات عائــات مقاتلــي تنظيــم الدولــة اإلســامية )داعــش( التــي تســيطر عليهــا ميليشــيا )قســد(، حيــث 
تلــوا بأعيــرة 

ُ
عثــرت »قــوى األمــن الداخلــي« )أســايش( التابعــة لـــميليشيا )قســد( علــى جثــث ثاثــة أشــخاص ق

نارية، في 10 آب/ أغســطس، في مخيم »الهول« شــرقي الحســكة، وفق ما نقلته شــبكات محلية، وتوفي طفان 
وأصيــب أشــخاص آخــرون، مــن جــراء انــدالع حريــق، فــي 7 آب/ أغســطس، فــي مخيــم »التوينــة« للنازحيــن غربــي 

الحســكة شــمال شــرقي ســورية.
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مؤشر األوضاع املعيشية سورية بمختلف مناطق السيطرة. 	

ُيعنــى مؤشــر األوضــاع املعيشــية برصــد التغييــرات التــي تطــرأ علــى أســعار 36 ســلعة وخدمــة أساســية، تــم 
تحديدهــا فــي الداخــل الســوري، وذلــك عــن طريــق شــبكة رصــد تتــوزع فــي مختلــف الجغرافيــا الســورية، وتعتمــد 
مبــادئ وأصــول الرصــد املتعــارف عليهــا دولًيــا. يصّنــف املؤشــر قوائــم األســعار الــواردة حســب مناطــق تــوزع 
الســيطرة، ويأخــذ متوســط األســعار فــي املحافظــات املختلفــة فــي كّل منطقــة ســيطرة علــى حــدة، ويعمــل علــى 
تحليلهــا وتوضيــح نســب االختــاف علــى أســاس شــهري، ويوّضــح أبــرز املتغيــرات االقتصاديــة الرئيســية التــي 

تؤثــر فــي حيــاة النــاس بالداخــل الســوري. 
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ر الذي يقارن متوسط أسعار الفئات األربعة املذكورة في الجدول، خال شهر آب/ أغسطس، 
ّ

ُيبّين املؤش
بيــن مناطــق الســيطرة املختلفــة فــي ســورية )وهــو يتخــذ مــن مســتوى أســعار مناطــق ســيطرة النظــام أساًســا 
للمقارنة، لذا يوضع بنســبة %100( أّن متوســط أســعار املواد الغذائية والتموينية في مناطق ســيطرة )قوات 
ســوريا الديمقراطيــة/ قســد( هــو أقــّل مــن مناطــق ســيطرة النظــام، وُيعــادل %75 مــن أســعار مناطــق ســيطرة 
فــي  %109 منهــا  فــي مناطــق ســيطرة املعارضــة يعــادل  النظــام، ومتوســط أســعار املــواد الغذائيــة والتموينيــة 
مناطــق ســيطرة النظــام. وُيبّيــن أن وســطي أســعار املحروقــات ينقــص فــي تلــك املناطــق خــارج ســيطرة النظــام 
)معارضــة – قســد( عــن متوســط أســعارها فــي مناطــق ســيطرة النظــام، إذ تعــادل %57 مــن متوســط أســعار 
ظهــر املقارنــة أن متوّســط أســعار الخدمــات الطبيــة فــي مناطــق ســيطرة )قســد( هــو 

ُ
مناطــق ســيطرة النظــام، وت

أقــّل مــن مناطــق ســيطرة النظــام، ويبلــغ %54 منهــا، ومتوســط أســعار الخدمــات الطبيــة فــي مناطــق ســيطرة 
املعارضــة يعــادل %198 منهــا فــي مناطــق ســيطرة النظــام. وتظهــر املقارنــة أن وســطي أســعار خدمــات اإلنترنــت 
فــي مناطــق ســيطرة )قســد( هــو أعلــى مــن متوســط أســعارها فــي مناطــق ســيطرة النظــام، إذ يبلــغ %184 منهــا، فــي 
حيــن أن متوســط أســعار خدمــات اإلنترنــت فــي مناطــق ســيطرة املعارضــة تعــادل %124 منهــا فــي مناطــق ســيطرة 
فــي مناطــق ســيطرة املعارضــة  ُيبّيــن أن وســطي أســعار خدمــات امليــاه الصــرف الصحــي اســتقّر  النظــام. كمــا 
و)قســد( منخفًضــا علــى نحــو كبيــر عــن متوســط أســعارها فــي مناطــق ســيطرة النظــام، إذ تعــادل %50 و37% 

علــى التوالــي، مــن متوســط أســعار مناطــق ســيطرة النظــام. 

ويظهــر الجــدول التالــي مؤشــر أســعار بعــض الســلع الغذائيــة األساســية، فــي مختلــف مناطــق الســيطرة فــي 
ســورية، خــال شــهر آب/ أغســطس، مقارنــة بمتوســط األشــهر الســتة املاضيــة مــن العــام 2022:
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ويظهــر الجــدول التالــي مؤشــر أســعار مصــادر الطاقــة وبعــض الخدمــات األساســية، فــي مختلــف مناطــق 
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الســيطرة فــي ســورية، خــال شــهر آب/ أغســطس، مقارنــة بمتوســط األشــهر الســتة املاضيــة مــن العــام 2022:

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

شــهد شــهر آب/أغســطس مزيــًدا مــن التراجــع فــي القــوة الشــرائية للســوريين فــي مناطــق ســيطرة النظــام، 
تجلــت أبــرز مؤشــراته فــي تراجــع حركــة البيــع والشــراء فــي األســواق بشــكل ملحــوظ، وتفاقمت املعانــاة املعيشــية 
أكثــر مــن جــراء ارتفــاع أســعار معظــم املــواد فــي األســواق، كمنعكــس شــبه فــوري الرتفــاع أســعار البنزيــن، عــدا 
االرتفاعــات املركبــة؛ املرتبطــة بارتفــاع ســعر الصــرف وانخفــاض قيمــة الليــرة، مــن جهــة، وارتفاعــات األزمــة 
وشــح املــواد بفعــل االحتــكار مــن جهــة ثانيــة، وأســهم قــرار مصــرف ســورية املركــزي بعــدم تمويــل املســتوردات 
بالســعر املخفــض للــدوالر، فــي رفــع األســعار بشــكل فــوري والفــت بنســب كبيــرة، بالتــوازي مــع اســتبعاد مزيــد مــن 

فئــات املواطنيــن مــن الدعــم الحكومــي.

18 آب/  فــي  ا لقــرار ســابق، صــدر قبــل شــهرين، رفعــت حكومــة النظــام أســعار الكتــب املدرســية 
ً

وتنفيــذ
أغســطس، وبــات ســعر نســخة الكتــب الثانويــة للصــف الواحــد بقيمــة 50 ألــف ليــرة، وهــو مــا يعــادل نصــف 
األجــر الشــهري تقريًبــا ملوظــف حكومــي، وبــات تجهيــز الطالــب الثانــوي بمســتلزمات الدراســة فــي بدايــة العــام 

الدرا�ســي يكلــف األســرة نحــو 300 ألــف ليــرة، أي مــا يعــادل أجــر موظــف حكومــي فــي 3 شــهور.

كمــا زادت أعبــاء تأميــن متطلبــات العائلــة مــن جــراء قــرار حكومــة النظــام، فــي 20 آب، تخفيــض كميــة الخبــز 
 مــن أربعــة، 

ً
املمنوحــة علــى البطاقــة الذكيــة لفئــة الشــخص الواحــد، بإعطائــه ثــاث ربطــات أســبوعًيا بــدال

 مــن ســتة، وارتفــاع أســعار األلبــان واألجبــان والبيــض والســكر والــرز وحليــب 
ً

وللشــخصين خمــس ربطــات بــدال
األطفــال واللحــوم الحمــراء والطحيــن.

وفــي قطــاع الصحــة، رفعــت الهيئــة العامــة ملشــفى األطفــال الجامعــي فــي دمشــق، فــي 18 آب/ أغســطس، 
أســعار الخدمات املقدمة للمر�سى بنســب كبيرة، حيث أصبحت أجرة املعاينة في العيادات العامة الخارجية 
 مــن 200 ليــرة، و1000 ليــرة للعيــادات التخصصيــة، وكشــف رئيــس قســم اإلســعاف فــي مشــفى 

ً
500 ليــرة، بــدال

ابــن النفيــس ظافــر ســلوم، ومصــدر طبــي فــي مشــفى درعــا، فــي 23 آب/ أغســطس، عــن عــدم توفــر كثيــر مــن 
املســتلزمات واملــواد الطبيــة، ومــن ذلــك الكفــوف املعقمــة والقثاطــر والســيرومات الســكرية وأربطــة الشــاش 

وبعــض العقاقيــر الطبيــة املهمــة.

وفــي ســياق آخــر، رفعــت حكومــة النظــام، فــي 5 آب، رســوم مخالفــات الســير املروريــة، لتصبــح 25 ألــف فــي 
حدهــا األدنــى، و500 ألــف فــي حدهــا األعلــى.

نقًصــا  الســويداء  محافظــة  شــهدت  الســورية،  لليــرة  الشــرائية  القيمــة  وضعــف  الرواتــب  ــي 
ّ
تدن وبســبب 

ــا فــي عــدد املدّرســين فــي اختصاصــات مختلفــة، وذلــك نتيجــة اســتقالة عــدد كبيــر منهــم، ولجــوء كثيريــن 
ً
ملحوظ

ــا عــن فرصــة عمــل لتحســين أوضاعهــم املعيشــية.
ً
إلــى الهجــرة بحث
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أزمة الطاقة واملحروقات

علــى الرغــم مــن وصــول توريــدات عبــر 3 بواخــر إيرانيــة إلــى بانيــاس، فــي شــهر آب/ أغســطس، اثنتيــن منهــا 
محملــة بمــادة املــازوت، وواحــدة بالنفــط الخــام)6(، رفعــت حكومــة النظــام، فــي 7 آب، أســعار البنزيــن املدعــوم 
وغيــر املدعــوم، بموجــب القراريــن 2109 و2110 الصادريــن عــن وزيــر التجــارة الداخليــة وحمايــة املســتهلك، 
حيــث ارتفــع البنزيــن املدعــوم مــن 1100 إلــى 2500 لليتــر، كمــا ارتفــع غيــر املدعــوم واملرتبــط أيًضــا بالبطاقــة 
الذكية، من 3500 إلى 4000 ليرة لليتر، وُرفع سعر البنزين 95 أوكتان من 4000 إلى 4500 ليرة لليتر الواحد.

وانعكــس ارتفــاع ســعر ليتــر البنزيــن علــى ســلٍع وخدمــات متعــددة، حيــث ارتفعــت أجــور النقــل فــي الســيارات 
بنســب تــراوح بيــن 60-%100، وبحســب محمــد الحــاق، عضــو مجلــس غرفــة تجــارة دمشــق، فــإن األمــر يحتــاج 

إلــى خمســة أســابيع لتحديــد املنعكســات النهائيــة لقــرار رفــع البنزيــن علــى األســواق.

أمــا الغــاز، فقــد شــهدت املناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري نقًصــا كبيــًرا فــي األســطوانات املنزليــة، 
وكشــف مديــر الغــاز التابــع للنظــام الســوري فــي دمشــق وريفهــا، فــي 2 آب/ أغســطس، أن معمــل الغــاز ينتــج 

ــا بيــن 14 و15 ألــف أســطوانة، فــي حيــن تبلــغ حاجــة دمشــق وريفهــا، بيــن 20 و23 ألــف أســطوانة)7(. يوميًّ

وتواصلــت أزمــة طــول ســاعات انقطــاع الكهربــاء فــي معظــم مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، حيــث تصــل 
ســاعات االنقطــاع إلــى نحــو 11 ســاعة، مقابــل ســاعة وصــل.

وأصــدرت وزارة النفــط والثــروة املعدنيــة فــي حكومــة النظــام، فــي 10 آب/ أغســطس، تقريــًرا كشــفت فيــه 
للعــام الحالــي،  فــي ســورية خــال النصــف األول  الثــروات الباطنيــة  تفاصيــل متعلقــة بالكميــات املنتجــة مــن 
ووفًقــا للتقريــر، فقــد بلــغ إنتــاج النفــط حوالــى 14.5 مليــون برميــل بمتوســط إنتــاج يومــي 80.3 ألــف برميــل، 
يســتلم النظــام منهــا 14.2 ألــف برميــل يومًيــا إلــى املصافــي. وزعــم التقريــر أن الواليــات املتحــدة تحصــل علــى 66 
ألــف برميــل يومًيــا، مــن الحقــول فــي املناطــق التــي تســيطر عليهــا ميليشــيا )قســد( فــي شــرق البلــد. وفــي مــا يخــص 
الغــاز، فقــد بلــغ اإلنتــاج بحســب التقريــر حوالــى 2 مليــار م3، بمعــدل إنتــاج يومــي بلــغ 11.3 مليــون م3 / يــوم، 
منــه 11.1 مليــون م3 / يــوم مــن الغــاز النظيــف، كمــا بلــغ اإلنتــاج اإلجمالــي مــن الغــاز املنزلــي 42 ألــف طــن )12 

ــا)8(. ألــف طــن مصافــي + 30 ألــف طــن معامــل الغــاز( بمــا يعــادل 234 طــن/ يوميًّ

وكشــفت وزارة الخارجيــة فــي حكومــة النظــام الســوري، فــي رســالة موجهــة إلــى رئيــس مجلــس األمــن واألميــن 
العــام لألمــم املتحــدة، أن خســائر ســورية فــي قطاعــي النفــط والغــاز بلغــت 107.1 مليــارات دوالر، منــذ العــام 
2011 حتــى منتصــف العــام الجــاري، وطالبــت بتعويــض مــن التحالــف الدولــي، وتمويــل مشــاريع التعافــي املبكــر 

())  أفرغت ناقلة نفط إيرانية، في 19 آب/ أغسطس، نحو مليون طن من النفط الخام أي ما يقارب 7 مايين برميل، في ميناء بانياس على 
الساحل السوري. ونقل موقع »أثر برس« عن مصدر مقرب من النظام خبر وصول ناقلة أخرى محّملة بنحو 2000 طن من الغاز املنزلي 

 179577/tv.syria.www//:https

 https://www.syria.tv/177201  (()

(8)  https//:sp-today.com/news18052/ 

https://www.syria.tv/179577
https://www.syria.tv/179577
https://www.syria.tv/177201
https://sp-today.com/news/18052
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وعمليــة إعــادة اإلعمــار. وقــّدرت حكومــة النظــام الســوري الخســائر غيــر املباشــرة، بـــ )82,9( مليــار دوالر)9(.

(9)  https//:www.syria.tv180901/ 

https://www.syria.tv/180901


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

15



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

16

األوضاع املعيشية في مناطق سيطرة املعارضة شمال سورية. 	

يعانــي الســوريون فــي مناطــق ســيطرة املعارضــة الســورية فــي الشــمال الســوري أزمــات عــدة، تبــرز منهــا أزمــة 
تراجــع مســتوى  إلــى  إضافــة  والخدمــات،  األساســية  املــواد  أســعار  وغــاء  العمــل،  فــرص  ــة 

ّ
وقل األجــور  ــي 

ّ
تدن

األوضــاع  فــي  تدهــوًرا  ينعكــس  مــا  والصحيــة،  الغذائيــة  لاحتياجــات  الدوليــة  والجهــات  املنظمــات  اســتجابة 
املعيشية للسكان والنازحين، وسّجل فريق راصدي مركز حرمون ارتفاعات متفاوتة ملعظم السلع األساسية 
الغذائيــة والدوائيــة، والخدمــات، فــي شــهر آب/ أغســطس، حيــث ارتفعــت أســعار الخبــز والخضــار واللحــوم 

والبيــض والــدواء والخدمــات الصحيــة، واملــازوت، وإيجــارات املنــازل.

وشــهدت مــدن شــمال حلــب، فــي مطلــع آب/ أغســطس، احتجاجــات للكــوادر الطبيــة فــي املدينــة، للمطالبــة 
مــن  الســوريين واألتــراك، تخللهــا اعتــداء عناصــر  بيــن  الرواتــب  فــارق  الوظيفــي، وتقليــص  الوضــع  بتحســين 

»الشــرطة املدنيــة« علــى صحفييــن وإعامييــن حاولــوا تغطيــة االحتجاجــات.

وســجل راصــدو حرمــون دخــول نحــو 400 شــاحنة مســاعدات أمميــة، مــن معبــر بــاب الهــوى الحــدودي، 
قادمة من األرا�سي التركية، كما ســجل في 7 آب دخول قافلة مســاعدات من معبر )ترنبة( إلى مناطق ســيطرة 

املعارضــة، وهــي القافلــة السادســة التــي تدخــل مــن مناطــق ســيطرة النظــام، خــال الشــهور الثاثــة الســابقة.
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األوضاع املعيشية في مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية )قسد(. 	

ميليشــيا  ســيطرة  مناطــق  فــي  األساســية،  املــواد  معظــم  أســعار  فــي  اســتقراًرا  أغســطس  آب/  شــهر  شــهد 
)قســد(، مــع تدفــق الســلع األساســية عبــر املعابــر املؤديــة إلــى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، فــي حيــن ارتفعــت 

ر واأللبــان والزيتــون، والخبــز والبيــض، واللحــوم الحمــراء.
ّ

أســعار الســك

وعلــى صعيــد أزمــة الطاقــة واملحروقــات، عانــت مــدن شــمال شــرقي ســورية الخاضعــة لســيطرة ميليشــيا 
ا فــي مــادة البنزيــن، وســاعات تقنيــن طويلــة للكهربــاء. )قســد( شــحًّ

وأضافــت أزمــة نقــص الســيولة النقديــة لــدى »اإلدارة الذاتيــة« معانــاة جديــدة ملزارعــي املناطــق الخاضعــة 
لســيطرة )قســد(؛ حيــث تأخــرت شــركة “تطويــر املجتمــع الزراعــي” التابعــة لـــهيئة االقتصــاد فــي “اإلدارة الذاتيــة” 
بتسليم قيمة فواتير محصول القمح للمزارعين، ما يهدد بعدم قدرتهم على شراء مستلزمات املوسم القادم.

وعلــى صعيــد آخــر، واصلــت اإلدارة الذاتيــة التــي تهيمــن عليهــا ميليشــيا )قســد( فــرض إجــراءات إداريــة، 
تســتهدف فــرض ســيطرتها علــى الشــؤون املعيشــية للســكان، حيــث أصــدرت، فــي منتصــف آب، قــراًرا يق�ســي 
ــا مــن دوار 

ً
بإزالــة كل بســطات وعربــات البيــع، فــي كل مــن ســوق القّوتلــي )الشــوايا(، وشــارع تــل أبيــض انطاق
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 إلــى دوار الســاعة، ومنــح أصحابهــا مــدة 24 ســاعة لبــدء التنفيــذ، دون تأميــن بدائــل تســاعدهم فــي 
ً

الدلــة وصــوال
تأميــن مصــدر دخــل.

كمــا شــهدت مدينــة القامشــلي إضراًبــا لســائقي ســيارات األجــرة، أمــام مقــر “إدارة املحروقــات”، فــي 16 آب، 
لهــم  التــي تقدمهــا  مــن املحروقــات “املدعومــة”  الذاتيــة« كميــة املخصصــات  احتجاًجــا علــى خفــض “اإلدارة 

بموجــب البطاقــة اإللكترونيــة.
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