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شح الطاقة وتأثير ذلك في األحوال املعيشية في سورية بعد ربيع 2011

آرام الحكيم)1( 

: تمهيد
ً

أواًل

1. أهمية الطاقة في تطور اإلنسان

	مساعًدا	في	تسهيل	وتيسير	حياة	اإلنسان،	فاكتشاف	النار	واستخدامها	في	
ً

تعد	الطاقة	منذ	فجر	التاريخ	عامال
	حاسًما	في	تطور	اإلنسان	الجسدي	

ً
إنضاج	الطعام	أو	التنعم	بالدفء	أو	تحقيق	الحماية	من	الوحوش	كان	عامال

والعقلي،	ومثل	ما	يقول	ول	ديورانت	))لئن	بدأت	إنسانية	اإلنسان	بالكالم،	وبدأت	املدنية	بالزراعة	فقد	بدأت	
الصناعة	بالنار(()2(.

الجر	 في	 منها	 واالستفادة	 الحيوانات	 وتدجين	 الزراعة،	 واكتشاف	 إشعالها	 كيفية	 وتعلم	 النار،	 اكتشاف	 إن	
والركوب،	وكذلك	االستفادة	الحًقا	من	طاقة	املياه	في	تدوير	الطواحين،	وكذلك	طاقة	الرياح	في	تحريك	السفن	
تطور	 في	 والكهرباء،	ساعدت	جميعها	 واملتجددة	 األحفورية	 الطاقة	 وأشكال	 اآلبار،	 املياه	من	 ورفع	 والقوارب،	

اإلنسان.	

وتعتمد	الحياة	املعاصرة	اعتماًدا	متزايًدا	على	الطاقة	)النفط	والغاز	والكهرباء(	في	قطاعات	الزراعة	والصناعة	
إلى	الطاقة	في	التدفئة	والطبخ	واإلنارة	والغسيل	 والخدمات،	وكذلك	في	القطاع	السكني	حيث	الحاجة	املتنامية	

واالتصاالت.

أنماط	 في	 السلبي	 التغيير	 إلى	 طويلة،	 لفترة	 النظام	 على	 السوريين	 ثورة	 بعد	 الطاقة،	 شح	 استمرار	 أدى	
معيشة	السوريين	في	مأكلهم	وملبسهم	ومشربهم،	وأثر	في	سكنهم	وتعليمهم	وصحتهم	وأوقات	فراغهم	وعالقاتهم	

االجتماعية،	عند	محاولتهم	للتكيف	السلبي	مع	نقص	الطاقة.

الزراعة	والصناعة	واملرافق	الخدمية	وشروط	الحياة،	ما	دفع	 إلى	تدمير	ما	تبقى	من	 كذلك	أدى	هذا	الشح	
الناس	إلى	محاولة	الهرب	من	الجحيم	السوري.

)1(		كاتب	سوري.

https://2u.pw/yvIEUE	،العرب	موسوعة	النار"،	األول	اإلنسان	اكتشف	"كيف	د.م،	انظر:		2((

https://2u.pw/yvIEUE
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2. منهج الدراسة

وصفي	تحليلي	يعتمد	على	رصد	الظاهرة	وتحليلها	وشرحها،	حيث	تتناول	هذه	الدراسة	متغيًرا	أساسًيا:	شح	
الطاقة	وأثره	في	األحوال	املعيشية	للسوريين	كمتغير	تابع،	وتعتمد	املنهج	النوعي	ال	الكمي	على	أساس	أسلوبي	املسح	
ودراسة	الحالة،	عبر	رصد	الظاهرة	وتحليلها	وشرحها	من	دون	اللجوء	إلى	االستبيانات	واإلحصاءات	الواسعة.

3. إشكاليات الدراسة

ما	املتغيرات	الطارئة	على	مأكل	السوريين	وملبسهم	وصحتهم	وتعليمهم	التي	يسببها	شح	الطاقة،	وما	مدى	هذه	
املتغيرات	التي	طبعت	حياتهم	اليومية؟	هل	هي	جوهرية	وعميقة	ومؤثرة؟	وما	أشكال	التكيف	مع	هذه	املتغيرات؟

ما	هو	الحد	الضروري	الذي	يحتاجه	الفرد	من	الطاقة،	ملنع	حصول	املتغيرات	أو	التخفيف	منها	إن	لم	نقل	
عكس	اتجاهها،	وما	هو	الحد	الضروري	الذي	يحتاجه	املجتمع	اقتصادًيا	واجتماعًيا	حتى	يستمر	في	تطوره،	وما	هي	

العالقة	بين	الحدين؟	

ستحاول	الدراسة	الربط	بشكل	عام	بين	متغير	شح	الطاقة	ومتغيرات	األحوال	املعيشية	في	سورية	دون	أن	
الترفيق)3(،	 العملة،	 )انهيار	 واالجتماعية	 االقتصادية	 السياسات	 تأثيرات	 تداخل	 فصل	 على	 قادرة	 أنها	 تزعم	
األتاوات	واالحتكار	والحرب	التي	فرضها	النظام	على	الشعب	السوري...(	عن	شح	الطاقة	على	األحوال	املعيشية	

وظروف	الحياة.

4. فرضيات الدراسة

لشح	الطاقة	تأثير	في	األحوال	املعيشية،	وبمقدار	ما	يزداد	شح	الطاقة	يزداد	تدهور	األحوال	املعيشية.	يصيب	
شح	الطاقة	التنمية	االقتصادية	واالجتماعية	باملوت	غير	الرحيم.

5. هدف الدراسة

الترابط	بين	شح	الطاقة	وتدهور	األحوال	املعيشية	للسوريين،	عبر	 إلى	التحقق	من	فرضية	 تهدف	الدراسة	
تتبع	التغيرات	ورصدها	في	ظروف	حياتهم	اليومية	وأحوالهم	املعيشية،	وتعليمهم	وصحتهم	وتنقالتهم	توازًيا	مع	

النقص	املتزايد	للطاقة.	

يمكن	عد	مناطق	سورية	جميعها	-	بدرجات	متفاوتة	بأزمنة	متفاوتة	مع	الوصول	إلى	مآٍل	واحد	في	نهاية	األمر-	
مختبًرا	لتجارب	الحرمان	من	الطاقة	والغذاء	واملاء	والدواء	ومتطلبات	الحياة	عموًما.

https://2u.pw/P6XaIM	:الرابط	انظر	للمزيد	حمايتها.	بذريعة	وداخلها	املحافظات	بين	السلع	تنقل	التي	السيارات	على	خوة	فرض	هو	الترفيق:		3((

https://2u.pw/P6XaIM
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6. أهمية الدراسة

تكمن	أهمية	الدراسة	في	البرهنة	على	الترابط	الوثيق	بين	شح	الطاقة	وتدهور	األحوال	املعيشية	للسوريين،	
وازدياد	تدهور	هذه	األحوال	مع	كل	زيادة	تقنين	إضافية	للطاقة،	وعلى	أهمية	دور	الطاقة	في	التنمية	االقتصادية	

واالجتماعية	املنطلقة	من	التركيز	على	الفرد	ضمن	عملية	إعادة	إعمار	سورية	املستقبلية	ومكافحة	الفقر.

7. تحديد املفهومات الخاصة بالدراسة

أ. شح الطاقة

ارتفاع	 ويعد	 )نفط	وكهرباء	وغاز(،	 كافة	 التجارية	 الطاقة	 أشكال	 إلى	 وافر	 الوصول	بشكل	 إمكان	 هو	عدم	
الطاقة	 تأمين	 العامة	 السياسات	 هدف	 يكون	 أن	 يجب	 لذلك	 استهالكها،	 من	 يحد	 ألنه	 فيها	 الطاقة	شًحا	 أسعار	
املطلوبة	بشكل	وافر	للفعاليات	االقتصادية	وللمجتمع	بأسعار	معتدلة	))تشكل	أسعار	الطاقة	حوالى	10	باملئة	من	

الدخل	في	القطاع	السكني	في	أوروبا((.)4(

ب. األحوال املعيشية

بأنه	))عملية	مركبة	ومتكاملة	تتضمن	توافر	 يمكن	تعريف	مفهوم	)األحوال	املعيشية(	تعريًفا	أكثر	تحديًدا	
وكذلك	 والسكن،	 وامللبس	 واملشرب	 املأكل	 مثل	 من	 األسرة،	 أو	 للفرد	 كافة	 املادية	 واإلمكانات	 االحتياجات	
من	 الخالية	 النظيفة	 والبيئة	 واملواصالت	 والنقل	 والعالج	 التعليم	 مثل	 من	 )االجتماعية(	 املادية	 غير	 الحاجات	
دينامية	ومتطورة	من	خالل	 ذات	طبيعة	 وإنما	 ثابتة،	 أو	 ليست	ستاتيكية	 الحاجات	 أن	هذه	 في	 التلوث.	ال	شك	

ارتباطها	بتطور	املجتمع	وتقدمه((.)5(

ج. األمن الغذائي

األمن	الغذائي	بحسب	تعريف	منظمة	األغذية	والزراعة	لألمم	املتحدة	هو	))مدى	توفر	الغذاء	الكافي	خالل	كل	
األوقات(())(.

)4(	إيمانويل	بيرغاس،	العالقة	بين	الطاقة	والتنمية	االقتصادية	واالجتماعية	في	جنوب	البحر	األبيض	املتوسط،	الهامش	التاسع،	ص11.

Emmanuel	Bergasse,	 The	 relationship	between	energy	and	economic	and	 social	development	 in	 the	 southern	Mediterranean,	MEDPRO	
Technical	Report	No.	27,	)European	Commission’s	Seventh	Framework	Research	Programme,	February	2013(. https://2u.pw/UlGX8s

https://2u.pw/2guIkR	ويكبيبديا	للمزيد:		5((
 https://www.fao.org/3/y4671e/y4671e06.htm	:الغذائي	األمن	تعريف	راجع			)((

https://2u.pw/UlGX8s
https://2u.pw/2guIkR


ملف العددالعدد الثاني والعشرون- كانون الثاني/ يناير 2023

106

8. الدراسات السابقة)7)

يوجد	عدد	من	الدراسات	التي	تتناول	أهمية	الطاقة	في	التنمية	وارتباطها	باألحوال	املعيشية،	لكن	املسألة	هنا	
معكوسة،	فبسبب	حرب	النظام	التي	دمرت	املقومات	االقتصادية	يتم	االنطالق	من	درجة	ما	من	الوفرة	باتجاه	

مستويات	مختلفة	من	الفقد	والندرة	املتواصلين	واملستمرين	ملدة	تزيد	على	إحدى	عشرة	سنة.

تخبرنا	األدبيات	االقتصادية	عن	تأثير	شح	الطاقة	ملدة	محدودة	في	األحوال	املعيشية	في	أوروبا	نتيجة	الحظر	
االقتصادي	الذي	مارسته	بعض	الدول	العربية	في	10/15/	1973	حتى	17/	3 1974،	أو	عن	حاالت	قطع	الطاقة	
في	الطوفان	الذي	ضرب	شمال	مقاطعة	النكشاير	الذي	أدى	 العاتية	كما	 الكهرباء	كلًيا	في	حاالت	العواصف	 أو	
ملدة	 الفقد	 يستمر	 ما	 غالًبا	 لكن	 الحروب،	 أو	خالل	 ملكية)8(،	 و1000)	 ألف	شخص	 مئة	 الكهرباء	عن	 إلى	قطع	

محدودة،	وينتهي	أثره	بعد	مدة	وجيزة.

العربية	واألجنبية،	مصدًرا	مهًما	 السابقة	 في	سورية،	ووسائل	اإلعالم،	والدراسات	 الواقع	 شكلت	معايشة	
ملعرفة	تدرج	أزمة	الطاقة	واألحوال	املعيشية	للناس.

ثانًيا: أهمية الطاقة في التطور ااًلقتصادي وااًلجتماعي

ا	أساًسا	في	التنمية	االقتصادية	واالجتماعية،	عالوة	على	أن	
ً
يعد	الوصول	الوافر	إلى	كل	أشكال	الطاقة	شرط

غالء	أسعار	الطاقة	مشابه	للندرة	أو	الفقد،	ألنه	يحد	من	استهالك	الطاقة	في	القطاعات	كلها،	ويجعلها	حكًرا	على	
األغنياء.	ويجب	أن	يكون	))توفير	الطاقة	بكلفة	ميسورة	أحد	األهداف	األساسية	للسياسة	العامة	للحكومات((.)9(

الدولي	أن	 البنك	 انتاج	السلع،	ويؤكد	 في	 	أساًسا	
ً

ال
َ
أو	ُمدخ النشاط	االقتصادي	 في	 الطاقة	سلعة	أساًسا	 تعد	

الطاقة	))تلعب	دوًرا	محورًيا	في	صميم	عملية	التنمية،	فهي	تتيح	إمكان	القيام	باالستثمارات	وإطالق	االبتكارات	
عد	محركاٍت	لخلق	الوظائف،	والنمو	الشامل	للجميع	والرخاء	املشترك	القتصادات	

ُ
والصناعات	الجديدة	التي	ت

بأكملها((.)10(

)7(	ثمة	عدد	من	الدراسات	السابقة	املهمة	تعالج	موضوع	الطاقة	أو	األحوال	املعيشية:

https://bit.ly/3KxOsOD	.)2021(	،للدراسات	حرمون	مركز	2011- 2020"،	الحرب	خالل	سورية	في	الطاقة	قطاع	"دمار	الحسين،	ومحمود	سعيفان	سمير

https://bit.ly/3pLuMA2	.)2021	)حزيران	العمليات،	وبحوث	السياسات	مركز	االستهالك"،	الدخل	العمل	الحرب	من	عقد	بعد	دمشق	في	"العيش	د.م،

https://bit.ly/3Fe37xG	،)2021	)أيلول	)مترجمة(،	صوان	مايا	شامل"،	تقييم	الحرب:	من	عقد	بعد	الكهرباء	"قطاع	الشعار،	وكرم	حتاحت	سنان

https://2u.pw/	،والفقر	والتنمية	الطاقة 	بوردمان		جون	كيماني،	 بريمدا	 املهمة	مثل:	ستيفن	كاريكيزي،	وسوزان	مقداد،	 الدراسات	األجنبية	 وثمة	عدد	من	
VNwjaN

 Emmanuel	Bergasse,	The	relationship	between	energy	and	economic	and	social	development	in	the	southern	Mediterranean…

)8(	w.w,	Living	without	electricity	One	city’s	experience	of	coping	with	loss	of	power,	)London:	Royal	Academy	of	Engineering,	2016(,	p2,3.

)9(	ستيفن	كاريكيزي	وآخرون،	الطاقة	والفقر	والتنمية.

https://www.albankaldawli.org/ar/topic/energy/overview		:انظر		10((

https://bit.ly/3KxOsOD
https://bit.ly/3pLuMA2
https://bit.ly/3Fe37xG
https://2u.pw/VNwjaN
https://2u.pw/VNwjaN
https://www.albankaldawli.org/ar/topic/energy/overview


107

العدد الثاني والعشرون- كانون الثاني/ يناير 2023ملف العدد

سواء	 والخدمات،	 والزراعي	 الصناعي	 اإلنتاج	 عملية	 من	 عدة	 مراحل	 في	 املختلفة	 بأشكالها	 الطاقة	 تدخل	
بصورة	مباشرة	كما	)في	الصناعة	والنقل(،	أو	غير	مباشر	كُمدخل	أساس	في	السلع	عبر	مراحل	العملية	اإلنتاجية.	

تستهلك	الصناعة	عموًما	حوالى	30	باملئة	من	استهالك	الطاقة	العالمي،	بينما	يستهلك	النقل	حوالى	27	باملئة	من	
مجمل	استهالك	الطاقة،	أما	قطاع	الخدمات	والقطاع	السكني	والزراعة،	فسيهلكان	حوالى	33	باملئة	من	استهالك	

الطاقة)11(.

تغدو	الطاقة	في	القطاع	السكني	من	ضروريات	الحياة	األساس،	إذ	ُيعتمد	عليها	في	اإلنارة	والتدفئة	والتبريد	
فتشكل	 والتعليم،	 الصحة	 فيه	 بما	 الخدمات	 قطاع	 في	 أما	 واالستحمام،	 النظيفة	 املياه	 على	 والحصول	 والطبخ	
الطاقة	ارتقاًء	بهذه	القطاعات	من	األشكال	البدائية	والبسيطة	إلى	مستويات	أكثر	تطوًرا،	وتشكل	العصب	األساس	

في	قطاعي	النقل	واالتصاالت.

طعامه	 )في	 كبيرة	 بصورة	 املعاصر	 اإلنسان	 حياة	 الكهرباء(	 )خاصة	 الطاقة	 على	 املعتمدة	 التقنيات	 حسنت	
وشرابه	وتعليمه	وصحته	وعمله	وراحته(،	وأتاحت	له	فرص	العمل	الكثيرة،	وحسنت	دخله	وتعليمه	ومستوى	

.
ً
صحته	بما	يتناسب	مع	درجة	وفرة	الطاقة	واعتدال	أسعارها،	وجعلت	حياته	أكثر	يسًرا	وسهولة

ا: ااًلرتباط بين درجة التطور ااًلقتصادي وااًلجتماعي وكمية استهالك الطاقة
ً
ثالث

مهمة	 خطوة	 املياه...(	 ومضخات	 والحصادات	 )الجرارات	 الطاقة	 على	 تعتمد	 التي	 الزراعية	 املكننة	 كانت	
لالنتقال	من	مستوى	االقتصاد	الزراعي	البدائي	الذي	يعتمد	على	الجهد	العضلي	إلى	تحقيق	درجة	أولية	من	توافر	
احتياجات	اإلنسان	الغذائية	حتى	ال	يكون	رهًنا	بالحاجة	والعوز،	لكن	يتطلب	تحقيق	هذه	الدرجة	البسيطة	من	
إلى	مراكز	 نقل	املحصوالت	 إلى	عملية	 	

ً
كلها،	وصوال الزراعي	 اإلنتاج	 في	عمليات	 الطاقة	 توافر	 الزراعية	 التنمية	

االستهالك.

وعلى	الرغم	من	أهمية	الزراعة	في	تحقيق	درجة	من	األمن	الغذائي	في	املجتمعات	محدودة	التطور،	بيد	أنها	
ال	تلبي	إال	جزًءا	من	احتياجات	اإلنسان	املتنامية	التي	تحققها	التنمية	االقتصادية	املرتكزة	على	الصناعة	-وهي	في	

املحصلة	اآللة	واملادة	األولية	والوقود	متحدة	مع	الجهد	اإلنساني-	إلنتاج	السلع	املطلوبة.

في	خلق	صناعات	جديدة،	وتوفر	مزيًدا	من	 السلَع	فقط	بل	تسهم	 التكنولوجيا	 الطاقة	املتحدة	مع	 ال	تقدم	
يتيح	 ما	 املدن،	 إلى	 الريف	 املحلية،	وتحد	من	هجرة	 املصادر	 الخبرات	واستخدام	 العمل	والدخل،	وتنمي	 فرص	
املتزايد	للسلع	 امللكات	واملواهب	عبر	االستخدام	 لألفراد	مزيًدا	من	الخدمات	الصحية	والتعليم	الجيد	وتطوير	

واملنتجات	التي	تعتمد	أساًسا	على	الطاقة	)اإلنترنت	وامليديا(.

)11(	Emmanuel	Bergasse,	The	relationship	between	energy	and	economic	and	social	development	in	the	southern	Mediterranean…,	2.1.1.1.		
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رابًعا: عالقة ااًلرتباط بين كمية استهالك الطاقة والناتج املحلي اإلجمالي

بقدر	ما	تكون	الدولة	أكثر	تطوًرا	اقتصادًيا	واجتماعًيا،	تؤمن	مداخل	أكثر	الستهالك	الطاقة	)نفط	وغاز	وكهرباء(	
بأسعار	مقبولة،	وتنتج	سلًعا	وخدمات	أكثر،	وتحصل	على	ناتج	إجمالي	محلي	أعلى	لكل	فرد	بما	يتناسب	عموًما	مع	

دخالت	الرئيسة	في	إنتاج	السلع	والخدمات.
ُ
حجم	الطاقة	املستهلكة،	بوصف	الطاقة	إحدى	امل

وأقل	 أكثر	 وخدمات	 سلًعا	 لديها	 الطاقة	 وحدة	 وتنتج	 التكنولوجي،	 التطور	 من	 املتقدمة	 الدول	 تستفيد	 وإذ	
ا	للطاقة	)كثافة	الطاقة(،	األمر	الذي	يحقق	لها	مستوى	أعلى	من	الدخل	والرفاه	االجتماعي،	إال	أنها	ال	تطبق	

ً
استهالك

هذا	املعيار	في	قطاعي	السكن	والخدمات.

على	العموم	هناك	ارتباط	واضح	بين	حجم	الناتج	املحلي	اإلجمالي	ودرجة	استهالك	الطاقة،	على	الرغم	من	وجود	
بعض	الحاالت	التي	ال	يتوازى	فيها	الناتج	املحلي	اإلجمالي	مع	كمية	استهالك	الطاقة،	مثل	بعض	الدول	النفطية	أو	

الدول	التي	تدعم	الطاقة.

إلى	 العامودي	 املستوى	 ويشير	 الطاقة،)12(	 واستهالك	 اإلجمالي	 املحلي	 الناتج	 بين	 العالقة	 البياني	 الرسم	 يوضح	
استهالك	الطاقة	لكل	شخص/مقابل	الناتج	اإلجمالي	لكل	شخص	في	املستوى	األفقي.	

Source: Key World Energy Statistics, IEA, 2011

)12(		الشكل	مأخوذ	من:	

Emmanuel	Bergasse,	The	relationship	between	energy	and	economic	and	social	development	in	the	southern	Mediterranean…,
Source:	Key	World	Energy	Statistics,	)IEA,	2011(.
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تشير	معلومات	الجدول	الخاص	بسورية)13()وكالة	الطاقة	الدولية	2011(	إلى	أن	استهالك	الطاقة	في	سورية	
هو	1,07	طن	نفط	و1434	كيلووات	ساعي	لكل	فرد	مقابل	ناتج	إجمالي	محلي	3711	دوالًرا	لكل	فرد،	وهو	مستوى	
في	 التجارية	 الطاقة	 حصة	 الطاقة؛	 من	 للفرد	 التجاري	 )االستهالك	 للتنمية)14(	 الطاقة	 مؤشر	 وفق	 كمًيا	 متدٍن	

إجمالي	استخدام	الطاقة	النهائي؛	نسبة	السكان	الذين	يحصلون	على	الكهرباء(.

خامًسا: عالقة استهالك الكهرباء بمؤشرات التنمية البشرية

الصحية	 األحوال	 تحسن	 إلى	 الكهرباء	 وفرة	 تؤدي	 حيث	 الفقر،	 لتقليل	 عالية	 إمكانية	 الطاقة	 قطاع	 يملك	
والحصول	على	التعليم	الجيد	وتحسين	نوعية	الحياة.

يظهر الشكل أنه كلما زادت نسبة الوصول إلى الكهرباء )املستوى األفقي(، قلت نسبة الفقر )املستوى العمودي(.)15)

سادًسا: عالقة الفقر واستهالك الوقود الصلب

والذين	 نسمة	 مليارات	 ثالثة	 يشكلون	حوالى	 الذين	 الفقراء	 بين	 من	 أنه	 الدولية	 الطاقة	 وكالة	 تقارير	 تشير	
يستعملون	أساًسا	الوقود	الصلب	)الفحم	والوقود	الحيوي(	يوجد	نسبة	كبيرة	2,7مليار	نسمة	تستخدم	الوقود	
الصلب	)في	الطبخ	والتدفئة(	في	مواقد	قليلة	الكفاءة.	وأن	مليار	ونصف	من	األشخاص	ليس	لديهم	مداخل	على	

)13(	املرجع	السابق	نفسه،	واملعلومات	عن	وكالة	الطاقة	الدولية.

)14(	ماجدلينا	ليغوس،	وبيوتر	بيترنيك،	"مؤشرات	تنمية	الطاقة	املستدامة-	تطبيق	على	دول	االتحاد	األوربي"،	)د.ن،	د.ت(،		ص	4.

)15(		املصدر:	ستيفن	كاريكيزي	وسوزان	كيماني،	الطاقة	والفقر	والتنمية،	ص	5)1.
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الكهرباء.))1(

إن	تشتيت	جهد	األسرة	)غالًبا	النساء	والفتيات(	في	جمع	)الحطب	وبقايا	املحاصيل	وروث	الحيوانات	املجفف(	
واملياه	وطحن	الحبوب	ومعالجتها	ونقلها	يرتبط	بفقر	الطاقة،	وكما	تقول	سري	مولياني	أندراواتي	في	قمة	الطاقة	
ا	على	األرجح	في	الحصول	على	

ً
الطالبية	الدولية:	))نجد	أن	فقر	الطاقة	يعني	شيئين	اثنين:	أن	الفقراء	هم	األقل	حظ

الطاقة.	ويمكن	على	األرجح	أن	يبقوا	فقراء	إذا	استمروا	دون	مداخل	إلى	الطاقة.(()17(

سابًعا: وضع الطاقة في سورية حتى نهاية 2010

وتوليد	 والغاز،	 النفط	 إنتاج	 من	 ابتداًء	 مطلًقا،	 احتكاًرا	 الطاقة	 قطاعات	 تاريخًيا	 السوري	 النظام	 يحتكر	
الكهرباء	ونقلها	وتوزيعها،	واستيراد	الغاز	املنزلي	وتوزيعه،	إلى	تصدير	واستيراد	بعض	املشتقات	النفطية،	وهو	

الذي	يحدد	حاجة	األسرة	من	املشتقات	النفطية،	وتقنين	الكهرباء،	وقطعها.	

ا	في	بداية	العقد	األول	من	األلفية	الثالثة،	حيث	كان	النظام	السوري	يصدر	
ً
لم	يكن	وضع	قطاع	الطاقة	ضاغط

)الفيول	والغاز	 النفطية	األخرى	 املازوت	وبعض	املشتقات	 النفطية،	ويستورد	 الخام	وبعض	املشتقات	 النفط	
السائل(،	ويبيعها	بأقل	من	السعر	العالمي.

أم	 السكني	 للقطاع	 العاملية،	سواء	 أقل	من	األسعار	 بأسعار	 والبنزين	متوافرة	 والفيول	 املازوت	 كانت	مواد	
القطاعات	الصناعية	والتجارية	والخدمية،	وكانت	ُتهرب	إلى	البلدان	املجاورة	من	قبل	أزالم	النظام	لالستفادة	من	

فروق	األسعار.	

ولم	تكن	ثمة	أزمة	غاز	قبل	2010	ألنه	كان	متوافًرا،	وباستثناء	بعض	االختناقات	النادرة	العرضية،	حيث	كان	
يمكن	للمواطن	أن	يحصل	دائًما	على	الغاز	عندما	يريد،	وبالسعر	الرسمي	الذي	لم	يكن	يتجاوز	250	ليرة	سورية،	

ولم	يكن	يشكل	عبًئا	مادًيا	على	األشخاص.

الرسمية	مرات	 السورية،	وتضاعفت	أسعارهما	 الثورة	 بعد	 والغاز	 املازوت	 الحصول	على	 تزايدت	صعوبة	
السوق	 ونشطت	 واملخاتير،	 الحزبية	 واللجان	 الوطني	 الدفاع	 لجان	 قبل	 من	 للنهب	 وسيلة	 شكلت	 حيث	 عدة،	
السوداء	بوصفها	مصدًرا	للحصول	على	هاتين	املادتين	بأسعار	مرتفعة،	أما	البنزين	فقد	كان	أقل	عرضة	لالحتكار،	
على	الرغم	من	ارتفاع	أسعاره	مرات	عدة	حتى	بداية	2019،	إذ	أصبح	ضمن	املواد	املقننة	التي	توزع	على	البطاقة	

الذكية)18(.

لم	تعد	تحصل	األسرة	إال	على	أربع	جرات	من	الغاز	سنوًيا،	وتتجاوز	مدة	التوزيع	على	البطاقة	الذكية	ثالثة	

))1(	املرجع	السابق	نفسه،	ص	184.

)17(  Sri	Mulyani	Indrawati,	``Energy	and	Sustainable	Development:	What‘s	Next?``,	the	World	bank,	)2015(.	https://2u.pw/zRDbel

)18(	أصدرت	البطاقة	الذكية	شركة	برمجيات	خاصة	تدعى	)تكامل(،	وال	يمكن	استالم	)املازوت	والبنزين	والغاز(	إال	بعد	تلقي	رسالة	من	الشركة.	

https://www.facebook.com/Takamol.Co.Sy/ 

https://2u.pw/zRDbel
https://www.facebook.com/Takamol.Co.Sy/
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مثل	 من	 الذكية	 البطاقة	 عبر	 الغاز	 على	 الحصول	 إمكان	 من	 كثيرين	 وبسبب	حرمان	 األحيان،	 معظم	 في	 أشهر	
الطالب	والعسكريين	املجندين	والعازبين،	فقد	اضطر	كثيرون	إلى	شرائه	من	السوق	السوداء	بأسعار	خيالية.

في	 باملئة	 	8-7 بنسبة	 سنوًيا	 الكهرباء	 الستهالك	 املتزايدة	 الحاجة	 يغطي	 كان	 فقد	 الكهرباء،	 توليد	 قطاع	 أما	
بدايات	العقد،	و5-)	باملئة	في	نهايته،	وباستثناء	بعض	أوقات	الذروة،	فقد	كان	التقنين	محدوًدا،	ووصل	توليد	
الكهرباء	إلى	8000	ميغا	واط	في	عام	2010،	أنتج	)231919)4	مليون	كيلو	واط	ساعي()19(،	وكان	نصيب	الفرد	من	

التوليد	يتجاوز	1500	كيلووات	ساعي	سنوًيا.

استمر	إنتاج	الغاز	املستخدم	في	توليد	الكهرباء	في	التراجع،	ليصل	إلى	حد	غير	مسبوق،	فوصل	إلى	6،5	مليون	
قبل	 اإلنتاج	 ربع	 من	 أقل	 يعادل	 ما	 وهو	 ميغاواط،	 	1900 إلى	 فقد	وصل	 الكهرباء،	 إنتاج	 أما	 يومي،	 مكعب	 متر	

الحرب.	)20(

ولم	يتجاوز	متوسط	نصيب	الفرد	من	الكهرباء	سنوًيا	895	ميغاواط	عام	)201	و1190	ميغاواط	عام	2020،	
ويظهر	في	الرسم	البياني	تراجع	توليد	الكهرباء	تراجًعا	مستمًرا.)21(

توليد الكهرباء لكل شخص/كيلو واط ساعي

)19(	سمير	سعيفان	ومحمود	الحسين،	"دمار	قطاع	الطاقة	في	سورية	خالل	الحرب	2011- 2020"،	ص	52

https://2u.pw/jJoO15	.)2022(	،اليوم	االقتصاد	الغاز"،	لنقص	التقنين	زيادة	مسؤولية	تحمل	الكهرباء	ووزارة	ميغاواط	1900	إلى	اإلنتاج	"تراجع	د.م،	)20(

)21(  https://ourworldindata.org/energy-access

https://2u.pw/jJoO15
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على	 األسر	 بعض	 تحصل	 قد	 وأحياًنا	 التدفئة،	 مازوت	 من	 لتر	 على	خمسين	 فعلًيا	 السورية	 األسرة	 تحصل	
خمسين	لتًرا	إضافًيا	في	دوٍر	ثاٍن	للتوزيع،	وعلى	حوالى	4	جرات	من	غاز	الطبخ	سنوًيا.

املخصصات	 في	 املستمر	 النقص	 أدى	 وقد	 منها،	 مادًيا	 االستفادة	 وهمه	 األزمة،	 إدارة	 على	 النظام	 يعمل	
املمنوحة	من	املازوت	والغاز	والبنزين،	وحصرها	بالرسائل،	وتراجع	توليد	الكهرباء؛	إلى	شلل	الحياة	االقتصادية	
واالجتماعية،	وهجرة	الفعاليات	االقتصادية،	كما	أدى	إلى	توقف	قطاع	النقل	وتراجع	قطاع	الخدمات،	وتدهور	
إلى	مستويات	 األسعار	 وارتفاع	 وازدهارها،	 السوداء	 السوق	 نشاط	 وإلى	 كما	سنرى	الحقا،	 املعيشية،	 األحوال	

فلكية	من	جهة	أخرى.	

ا: أثر شح الطاقة في األحوال املعيشية
ً
ثامن

1. أثر شح الطاقة على الزراعة وااًلحتياجات الغذائية

شكلت	الزراعة	تاريخًيا	سلة	الغذاء	السورية،	وتسهم	بنسبة	مهمة	من	الناتج	اإلجمالي	املحلي.	وتشير	تقديرات	
زمن	الحرب	إلى	أنها	تشكل	)2	باملئة	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	في	سورية،	وكان	يعمل	بها	)2	باملئة	من	الناشطين	

اقتصادًيا	في	عام	2011.)22(

القمح	والقطن	والزيتون	والشوندر	السكري(،	 تنتج	سورية	محاصيل	استراتيجية	متنوعة	كافية	)من	مثل	
وكانت	تنتج	الحبوب	األخرى	من	مثل	الحمص	والعدس	والذرة	والشعير	بكميات	كافية،	وتصدر	الفائض،	وكان	

ثمة	فائض	في	األحيان	معظمها	من	الخضراوات	والفواكه	التي	تجد	طريقها	إلى	التصدير.

والفروج	 باللحوم	 مكتفية	 سورية	 كانت	 عندما	 والدواجن،	 الحيوانية	 الثروة	 قطاع	 في	 األمر	 كان	 كذلك	
ومشتقات	الحليب،	وكانت	تصدر	الفائض	من	األغنام	واملاعز.

يعتمد	على	 املزروعات	 فإن	ري	 الطاقة،	كذلك	 توافر	 إلى	 النقل	 والحصادات	ووسائل	 الجرارات	 تحتاج	 وإذ	
ضخ	املياه	من	اآلبار	االرتوازية	واألنهار	والينابيع،	ويحتاج	إلى	املازوت	والبنزين	والكهرباء،	لكن	بسبب	شح	الطاقة	
	،2020 1013141	هكتاًرا	عام	 إلى	 	2011 في	عام	 1399433	هكتاًرا	 	من	

ً
املروية	إجماال تراجعت	مساحة	األرض	

وتراجعت	مساحة	األرض	املروية	التي	تعتمد	على	ضخ	املياه	باملحركات	من	اآلبار	واألنهار	والينابيع	من	1008574 
هكتاًرا	عام	2011	إلى	740910	هكتارات	عام	)23(2020.

يعد	محصول	القمح،	أساس	خبز	السوريين،	أحد	عوامل	األمان	االجتماعي،	وقد	تراجع	اإلنتاج	من	3,858331 
مليون	طن	عام	2011	إلى	1,222988	عام	2018،	كما	تراجع	إنتاج	وحدة	املساحة	من	2537	كغ	للهكتار	إلى	1115 

)22(		د.م،	"حساب	الخسائر:	الزراعة	في	سورية	بعد	ست	سنوات	من	الحرب،	أهمية	الزراعة"،	ص2.	

https://www.fao.org/3/i7081e/i7081e.pdf

moaar.gov.sy/main/archives/24005	.)2020(	،اإلحصائية	املجموعة	األرا�شي"،	واستعماالت	"األمطار	د.م،		)23(

https://www.fao.org/3/i7081e/i7081e.pdf
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كغ	للهكتار	عام	)24(2018.

وبحسب	تصريح	وزير	زراعة	النظام	السوري	لوسائل	اإلعالم)25(:	))إنتاجنا	من	القمح	هذا	العام	1،7	مليون	
طن	ونحتاج	3،2	مليون	طن((،	ولم	تستلم	املؤسسة	السورية	للحبوب	منها	بحسب	تصريح	مديرها	)2022(	سوى	
500	ألف	طن))2(.	لكن	مايك	روبنسون	ممثل	منظمة	الفاو	في	سورية	صرح	أن	))محصول	القمح	في	سورية	لعام	
2022	بلغ	نحو	مليون	طن	بانخفاض	75	باملئة	عن	مستويات	ما	قبل	األزمة	في	حين	أن	الشعير	بات	شبه	منعدم(()27(.

يتذكر	السورّيون	جيًدا	ساعات	االنتظار	الطويلة	على	األفران،	ومعاناتهم	من	أجل	الحصول	على	ربطة	خبز،	
والشائعات	املستمرة	حول	نفاد	الطحين،	واضطرارهم	إلى	شراء	الخبز	من	السوق	السوداء،	وأخيًرا	تقنين	الخبز	

عبر	البطاقة	الذكية،	وما	رافقه	من	مشكالت،	وحرمان	كثيرين	من	الخبز.	

في	عام	 السكر	األبيض	 إلى	 السوريين	 الذي	كان	يغطي	جزًءا	من	حاجة	 الشوندر	السكري	 وانعدم	محصول	
37	ألف	طن	في	 2022،	فلم	تتجاوز	كمية	الشوندر	املستلمة	 2021،	وفشلت	تجربة	إعادة	إحياء	زراعته	ملوسم	

الوقت	الذي	كان	))اإلنتاج	يصل	سابًقا	إلى	1،25	مليون	طن((.)28(

أما	القطن	الذي	يعتمد	في	زراعته	على	الري	من	اآلبار	االرتوازية	أو	من	األنهار	والينابيع	ويحتاج	إلى	السقاية	
في	 طن	 	(71((8 من	 قياسية	 مستويات	 إلى	 تراجع	 فقد	 املالبس،	 أسعار	 في	 إيجاًبا	 وفرته	 تنعكس	 الذي	 الدائمة	
عام	2011	إلى	34042	طن	في	عام	2017،	بينما	بلغ	اإلنتاج	97522	طًنا	في	عام	)29(2020،	وُيهرب	غالًبا	إلى	الدول	
للقطن)30(والثياب	 مستورد	 إلى	 سورية	 حول	 الذي	 األمر	 للفالح،	 املقدمة	 املجزية	 األسعار	 لغياب	 املجاورة	

املستعملة	)البالة(	التي	طغت	على	اإلنتاج	املحلي.

وإذ	يشير	تقرير	منظمة	الفاو	عن	الوضع	الزراعي	في	سورية	عام	2017	إلى	أن	أهم	معوقات	الزراعة	))نقص	
وغالء	أسعار	األسمدة	واملبيدات...	عدم	توفر	التيار	الكهربائي	بشكل	مستمر	الستخراج	املياه	الجوفية...نقص	
الزراعية...،	 واملنتجات	 املحاصيل	 وتوزيع	 نقل	 صعوبة	 املياه...،	 ملضخات	 واملحروقات	 الوقود	 أسعار	 وارتفاع	

نقص	اآلالت	الزراعية...،	التغير	املناخي((.)31(

تعرضت	املحاصيل	والخضار	والفواكه	بدرجات	متفاوتة	إلى	تقلبات	سوق	الطاقة	سواء	عبر	سقايتها،	أم	عبر	
نقل	العمال	الزراعيين	لقطافها،	ونقل	املحصول،	وأدى	تعذر	إمكان	تخزين	الفائض	في	البرادات	بسبب	انقطاع	
تجنًبا	 األرض	 في	 املوسم	 ترك	 إلى	 الحاالت،	 من	 عدد	 في	 الفالحين،	 من	 كثير	 اضطرار	 إلى	 طويل	 لزمن	 الكهرباء	

)24(	املرجع	السابق	نفسه.

https://2u.pw/r3T1Bj	.)2022(	،سبوتنك	طن"،	مليون	3.2	ونحتاج	طن	مليون	1.7	العام	هذا	القمح	من	إنتاجنا	السوري:	الزراعة	"وزير	د.م،		)25(

https://2u.pw/nvYtAp	.)2022(	،"سوريا	في	الحبوب	محصول	بشدة	يقلصان	والصراع	املناخ	تغير	فاو:	حصري-	"	الدهان،	مها		)2((

https://2u.pw/1jDj36	.)2022(	،نيوز	سكاي	األزمة"،	قبل	مستوياته	عن	باملئة	75	يهوي	سوريا	في	القمح	" إنتاج	د.م،		)27(

https://2u.pw/AMyicj	.)2022(	،الحل	سوريا؟"،	في	السكر	إنتاج	انخفاض	السكري..	الشمندر	ينعون	حماة	"مزارعو	الحم�شي،	رامز		)28(

)29(		املجموعة	اإلحصائية،	)2020(.

https://sana.sy/?p=1422138	.)2021(	،سانا	–	S	A	N	A	،"أشهر	ستة	ملدة	املحلوج	القطن	مادة	باستيراد	"السماح	د.م،	)30(

https://2u.pw/GoiEud	.)2018(	،بول	هاينرش	سورية"،	في	الزراعي	الوضع	عن	"تقرير	الباكير،	حسام		)31(

https://2u.pw/r3T1Bj
https://2u.pw/nvYtAp
https://2u.pw/1jDj36
https://2u.pw/AMyicj
https://sana.sy/?p=1422138
https://2u.pw/GoiEud
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لخسارة	أعلى.

أدت	هذه	العوامل	إلى	إحجام	الفالحين	عن	زراعة	األرض،	وارتفاع	أسعار	املواد	الغذائية،	وصعوبة	الحصول	
عليها،	لدرجة	باتت	فيها	غالبية	السوريين	تعاني	انعدام	األمن	الغذائي.

أما	الثروة	الحيوانية	فكانت	أقل	تأثًرا	بعوامل	شح	الطاقة	على	الرغم	من	أن	أعدادها	تراجعت	تراجًعا	كبيًرا،	
أسعار	 ارتفاع	 إلى	 أدى	 ما	 البيطرية،	 األدوية	 ونقص	 العلف،	 أسعار	 بارتفاع	 تأثرت	 فقد	 أخرى،	 وذلك	ألسباب	
لحومها	بصورة	كبيرة،	فغابت	إلى	حد	بعيد	عن	موائد	السوريين،	واستبدلت	بها	الفروج	الذي	عانى	بدوره	ارتفاع	
أسعار	الصيصان	نتيجة	انقطاع	الكهرباء	ملدد	طويلة	عن	أجهزة	التفقيس،	ما	أدى	إلى	تلفها،	وارتفاع	كلفة	التدفئة	

في	أوقات	البرد،	وأسعار	النقل	من	دون	أن	نن�شى	ارتفاع	أسعار	العلف	واألدوية	البيطرية.

أسعار	
الحبوب	الرز	
الهندي	أو	
الصيني	/كغ

أسعار	
األلبان	
سعر

„اللبن“/
كغ

أسعار	الفروج	
الحي/	كغ

أسعار	
الزيوت	دوار	
الشمس	لتر	

واحد

أسعار	
السكر	
كيلو	غرام

سعر	لتر	
املازوت
التجاري

سعر	لتر	
البنزين	
الحر	
العادي

سعر	لتر	املازوت	
أو	البنزين	في	
السوق	السوداء

20205008003500-1000950400(50(501500-1000

2021240024007000-350073002350170025005000-4000

20224400350010000-7000140004(002500400012000 -(000

للحبوب	واللحوم	 	2022 -  2020 السورية	خالل	أعوام	 بالليرة	 ارتفاع	األسعار	 ويوضح	الجدول)32(	مستوى	
ا	مع	ارتفاع	أسعار	الطاقة.	أما	

ً
ومشتقات	األلبان	والزيوت	والسكر	بحسب	نشرات	وزارة	التجارة	الداخلية	ربط

األسعار	األخرى،	فهي	من	وسائل	اإلعالم.	علًما	أن	أسعار	الطاقة	في	السوق	السوداء	هي	املحدد	الحقيقي	لألسعار	
في	ظل	شح	الطاقة.

2. أثر شح الطاقة في السكن وشروطه

رطبة	 يجعلها	 ما	 والشمس،	 التهوية	 حيث	 من	 الصحية	 للشروط	 تفتقر	 بيوت	 في	 عموًما	 السوريون	 يعيش	
ومظلمة.

ان	دمشق	-حوالى	1.3	مليون-	في	مناطق	املخالفات)33(من	إجمالي	
ّ
ففي	عام	2004	عاش	حوالى	40	باملئة	من	سك

3	مليون	نسمة،	والنسبة	نفسها	تقريًبا	في	حلب،	عالوة	على	افتقار	قسم	كبير	من	البيوت	النظامية	إلى	التخطيط	
مراكز	 صحي،	 صرف	 هاتف،	 مياه،	 )كهرباء،	 الدولية	 للمواصفات	 املطابقة	 املرافق	 وغياب	 السليم،	 العمراني	
صحية،	وحدائق...(.	تعايشت	غالبية	السوريين	مكرهة	مع	هذه	الشروط،	وحاولت	التعويض	بالتدفئة	واإلنارة،	

)32(		الجدول	من	إعداد	الباحث.

http://alaalam.org/ar/translations-ar/item/563	:للمزيد		33((
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ما	دامت	حوامل	الطاقة	متاحة	ورخيصة	)كان	سعر	ليتر	املازوت	7	ليرات	سورية	حتى	عام	2007(.	

على	 املازوت	 قسائم	 توزيع	 إلى	 النظام	 لجأ	 	2008 عام	 في	 املازوت	 مادة	 عن	 الحكومي	 الدعم	 رفع	 قرار	 بعد	
العائالت	للتدفئة	بمعدل	1000لتر	للعائلة	بسعر	9	ليرات	للتر	الواحد،	ولجأ	إلى	توزيع	مبالغ	مالية	على	العائالت)34( 
في	عام	2009.	وعمل	على	تخفيض	أسعار	الطاقة	في	إثر	االحتجاجات	الشعبية	التي	عمت	البالد،	لكن	السياسات	
االقتصادية	واالجتماعية	للنظام	مترافقة	مع	تراجع	إنتاج	النفط	والغاز	وتوليد	الكهرباء	أدخلت	البلد	في	دوامة	

من	أزمات	شح	الطاقة.

للعائلة	بالسعر	املدعوم	لم	 أدت	االرتفاعات	املتتالية	ألسعار	املازوت	مع	محدودية	التوزيع	)200	لتر	نظرًيا	
يكن	يصل	منها	سوى	50	لتر(،	وصعوبة	شراء	املازوت	للتدفئة	-	حيث	يصل	سعر	اللتر	في	الشتاء	إلى	10000	ليرة-	
	مساعدة،	بيد	أن	محدودية	الوصل	والقطع	املتكررين	تجعل	حلم	الدفء	في	الشتاء	

َ
إلى	استخدام	الكهرباء	وسيلة

،	بل	إن	وجبة	غسيل	يمكن	أن	تستغرق	يومين	أو	أياًما	عدة	في	بعض	األحيان،	واالستحمام	باملاء	الفاتر	
ً

مستحيال
في	أحسن	األحوال)35(.

الحطب	وغالء	 ندرة	 أن	 إال	 والتدفئة	 الطبخ	 في	 الحيوانات	 الحطب	وروث	 استخدام	 إلى	 الريف	عموًما	 ولجأ	
سعره	جعاله	فوق	طاقتهم	وإمكانيتهم	)يتراوح	سعر	كيلو	الحطب	بين	00)-1000	ليرة(.

ولكي	يهربوا	من	األمراض	والوفيات	املباشرة	التي	يمكن	أن	يسببها	البرد	)أمراض	تنفسية،	رشح،	انفلونزا،	
أمراض	املفاصل...(،	حرق	السوريون	كل	ما	يمكن	أن	يمنحهم	وأطفالهم	وعجائزهم	بعض	الدفء،	بدًءا	من	بقايا	
الذي	 بالضرر	 معرفتهم	 الرغم	من	 على	 املهترئة))3(،	 واألحذية	 السيارات	 ودواليب	 والبالستيك	 والورق	 الخشب	
تنفسية	وتحسسية،	وإمكان	أن	يقصر	من	آجالهم	من	أجل	الحصول	على	بعض	 يمكن	أن	يصيبهم	من	أمراض	

الدفء.

ينطبق	األمر	نفسه	على	التبريد	وحفظ	األغذية،	فكثيًرا	ما	ألقى	السوريون	مؤونتهم	التي	حاولوا	االحتفاظ	بها	
دفًعا	لغائلة	الجوع	إلى	سلة	املهمالت،	وتعرضوا	لنوبات	االختناق	بسبب	ارتفاع	الحرارة	صيًفا.

إلى	 	يصل	
ً

في	حين	شكلت	اإلنارة	في	بيوتهم	املظلمة	والرطبة	هاجًسا	آخر	في	ظل	انقطاع	الكهرباء	وقًتا	طويال
حوالى	18 - 20	ساعة،	ويصل	إلى	أكثر	من	ذلك	في	الريف،	فقد	لجؤوا	إلى	البطاريات	و)الليدات(	التي	تتطلب	تغييًرا	
دائًما	بسبب	غالء	أسعارها	وعمرها	القصير	ورداءة	النوعيات	املتوافرة	في	األسواق،	األمر	الذي	كان	خياًرا	مرهًقا	

لغالبيتهم	التي	تكافح	بشق	النفس	لتأمين	قوت	األطفال.

/https://www.syria-oil.com/2234	.)2009(	،"أيلول	في	النفطية	املشتقات	لدعم	مالية	إعانات	توزيع	"عطري:	د.م،	)34(

https://2u.pw/CsKFUA	.)2022(	،اليوم	االقتصاد	سورية"،	في	االستحمام	طقوس	على	بظاللها	تلقي	الطاقة	" أزمة	د.م،	)35(

)36(	w.w,	‘‘How	are	we	expected	to	survive	this?”:	The	impact	of	Syria’s	economic	crisis	on	families‘‘,	reliefweb,	)2022(,	p11. https://2u.pw/
ZbLDoB

https://2u.pw/CsKFUA
https://2u.pw/ZbLDoB
https://2u.pw/ZbLDoB
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سورية)37)الخميس )12 آذار 2015(.

ا	بوصول	رسالة	استالم	جرة	الغاز،	في	مدة	قد	
ً
أما	الغاز	الذي	كان	وقود	الطبخ	األسا�شي،	فقد	أصبح	مرتبط

	بانتظار	وصل	الكهرباء	من	أجل	تجهيز	الطعام	لذويهن.
ً

تصل	إلى	مائة	يوم،	لذلك	لجأت	ربات	البيوت	إلى	السهر	ليال

يضطر	املواطن	إلى	اللجوء	إلى	السوق	السوداء،	حيث	يمكن	أن	يصل	سعر	جرة	الغاز	إلى	ربع	مليون	ليرة)38(،	
لذا	لجأ	السوريون	إلى	استخدام	املتاح	من	الكهرباء	في	الطبخ،	وعادوا	كذلك	إلى	بوابير	الكاز	واملازوت،	واستخدموا	

الحطب	وبقايا	املحاصيل	وروث	الحيوانات	املجفف.

3. أثر شح الطاقة في قطاعي النقل وااًلتصااًلت

يعاني	السوريون	أزمة	مواصالت	خانقة،	حيث	بات	االنتقال	إلى	مكان	العمل	والعودة	إلى	البيت	يتطلب	ساعات	
طويلة	وكلفة	كبيرة،	وقد	ارتفعت	إلى	حد	كبير	كلفة	نقل	املحاصيل	والركاب	بين	املحافظات	السورية	إلى	درجة	

باتت	عبًئا	على	كاهل	الجميع.

والحواجز	 الترفيق،	 وأتاوات	 السيئة،	 الطرق	 وحالة	 	،)
ً

مثال )القطارات	 الرخيصة	 النقل	 وسائل	 غياب	 يعد	
الفعاليات	 أصحاب	 يشكو	 	

ً
فمثال اإلنتاجية،	 للعملية	 ومعيقة	 كابحة	 عوامل	 الوقود؛	 كلفة	 وارتفاع	 األمنية،	

االقتصادية	من	أن	تكلفة	النقل	زادت	زيادة	كبيرة	في	ظل	شح	الوقود،	وارتفاع	أسعاره،	األمر	الذي	يدفعهم	إلى	
رفع	أسعار	السلع.

تقديم	 إلى	 أو	 متاًحا،	 ذلك	 يكون	 عندما	 املبكر	 التقاعد	 على	 والخاص	 العام	 القطاعين	 في	 املوظفون	 ويعمل	
الجزائية	 املسؤولية	 في	حال	غياب	 والبحث	عن	سبل	عيش	أخرى	قريبة	 بالعمل،	 االلتحاق	 استقاالتهم،	وعدم	

83-/https://arabi21.com/story/816367	:للمزيد	37((

https://sensyria.com/?p=90888	.)2022(	،سنسيريا	السوداء..!"،	السوق	في	ليرة	مليون	الربع	تالمس	الغاز”	"أسطوانة	د.م،	)38(

https://arabi21.com/story/816367/83-
https://arabi21.com/story/816367/83-
https://sensyria.com/?p=90888
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أو	محدوديتها،	متخلين	أحياًنا	عن	قدمهم	الوظيفي	وحقوقهم	التقاعدية	بسبب	ضعف	األجور،	وتأكلها،	وكلفة	
التنقالت	املرتفعة	التي	وصلت	إلى	أكثر	من	نصف	الراتب.

الخانقة،	 املواصالت	 وأزمة	 الغذائية،	 املواد	 أسعار	 في	 املتسارع	 واالرتفاع	 وشحها،	 املحروقات	 غالء	 دفع	
وانقطاع	الكهرباء	الذي	يتجاوز	20	ساعة	في	اليوم)39(	بالسوريين	إلى	هجرة	اقتصادية،	رغبة	في	الخالص	من	أسوأ	

واقع	معي�شي	وخدمي	تشهده	البالد.)40(

لجأ	السوريون	إلى	استخدام	الدراجات	النارية	والدراجات	ثالثية	العجالت	))يوجد	00)	ألف	دراجة	نظامية،	
ا	في	التنقالت،	ونقل	

ً
وهناك	تقديرات	بوجود	ضعف	العدد	من	الدراجات	املهربة،	علًما	أنها	تسهم	إسهاًما	ملحوظ

البضائع	ضمن	املسافات	القصيرة(()41(في	املدن	واألرياف	للتغلب	على	مشكلة	النقل	بسبب	قلة	استهالكها	الوقود،	
على	الرغم	من	حوادثها	ووفياتها	املرتفعة،	ولجؤوا	إلى	الدراجات	الكهربائية،	ومع	تصاعد	ارتفاع	أسعار	الوقود	

املستمر	كانت	العودة	إلى	استخدام	الحمير	والبغال	في	الزراعة	والنقل.

الكهرباء	وانعدام	 نتيجة	تقنين	 الهاتف	األرضية	توقفت	عن	العمل	 ليس	هذا	فحسب،	بل	إن	بعض	مقاسم	
الطاقة	الالزمة	لتشغيل	املولدات.)42(

4. أثر شح الطاقة في غذاء السوريين وشرابهم

والخضار	 الحبوب	 أسعار	 ارتفاع	 إلى	 أدى	 ما	 عامة،	 الزراعة	بصورة	 تراجع	 في	 كبيًرا	 دوًرا	 الطاقة	 لعب	شح	
والفواكه،	ليضيف	النقل	كلفة	كبيرة	على	أسعار	املواد	الغذائية،	األمر	الذي	جعل	تدبر	الطعام	عبًئا	دفع	كثيرين	
الطعام	 لتوفير	 جائعين	 النوم	 أو	 واأللبان	 اللحوم	 من	 القليل	 املتاح	 تناول	 عن	 واالمتناع	 وجباتهم،	 اختصار	 إلى	
ألطفالهم.	كانت	احتياجات	السوريين	األكثر	إلحاًحا	هي	الغذاء	)93	باملئة(،	والوقود	)3)	باملئة(،	واملاء	)40	باملئة(،	

والكهرباء	)34	باملئة(،	والدواء	)33	باملئة()43(	كما	يظهر	في	الشكل.

https://2u.pw/YfDvcj	.)2021	يوليو	تموز/	)31	الجديد،	العربي	االستقالة"،	على	املوظفين	مئات	تجبر	سورية	في	النقل	"أجور	خضر،	الرحمن	عبد	39((

	.)26.12.2022( وكالة	سانا،	 الجاري"،	 و18	 	11 يومي	 العامة	 الجهات	 تعطيل	 النفطية	 باملشتقات	 املتعلقة	 الراهنة	 للظروف	 	
ً
نظرا الوزراء:	 مجلس	  " د.م،	 	)40(
https://sana.sy/?p=1798857

)41(	د.م،	"ال	ترخيص	للدراجات	النارية	املهربة:	الجمارك	تدعو	املواطنين	لشراء	النظامي	أو	تحمل	مسؤولية	شراء	األرخص"،	سيريا	ستيب،	)09.11.2022(.
https://www.syriasteps.com/index.php?d=133&id=189489 

https://2u.pw/CBBth3	.)2022	نوفمبر	الثاني/	تشرين	)30	الحرة،	الخدمة"،	عن	املواطنين	حياة	يخرج	ثالثي	خدمي	"شلل	عودة،	ضياء	42((

)43(	د.م،	"كيف	نتوقع	النجاة	من	هذا؟	أثر	األزمة	االقتصادية	في	سورية	على	العائالت"،	مجلس	الالجئين	النرويجي،	)د.ت(.

https://2u.pw/YfDvcj
https://sana.sy/?p=1798857
https://www.syriasteps.com/index.php?d=133&id=189489
https://2u.pw/CBBth3
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مقابالت مع مئات العائالت املهجرة داخلًيا والعائدة إلى ديارها. 

الخيارات	األرخص	من	مثل	 إلى	 الناس	 املتناول،	ولجأ	 ما	جعلها	خارج	 إلى	حد	كبير،	 اللحوم	 ارتفعت	أسعار	
الفروج	والبيض	واأللبان،	لكن	أسعارها	هي	األخرى	استمرت	في	االرتفاع	ألسباب	عدة،	كان	للطاقة	فيها	دور	مهم،	
فعلى	سبيل	املثال	تحتاج	عملية	تصنيع	الحليب	ومشتقاته	إلى	الطاقة	بدًءا	من	غلي	الحليب،	وتصنيعه،	وحفظه	في	
البرادات،	ونقله	إلى	أماكن	التسويق،	األمر	الذي	أدى	إلى	تراجع	استهالك	هذه	املنتجات	إلى	حد	كبير،	وإغالق	قسم	
كبير	من	ورش	تصنيع	األلبان،	عالوة	على	تراجع	إنتاج	الحليب	بسبب	الدمار	الذي	أصاب	قطاع	الثروة	الحيوانية،	
ما	أدى	إلى	االعتماد	على	الحليب	املجفف	املستورد.	وكانت	أسعار	البدائل	من	مثل	الفروج	والسمك	فوق	طاقة	

الناس،	وبات	الناس	يشترون	أجزاء	الفروج	بالقطعة	الواحدة.

2022	من	تفاقم	 العام	لألمم	املتحدة	أنطونيو	غوتيريش	يحذر	مع	بداية	عام	 الفقر	والحرمان	األمين	 جعل	
املشكلة	تفاقًما	ال	يمكن	تداركه	في	سورية،	مشيًرا	إلى	أن	))90	باملئة	من	السوريين	يعيشون	في	فقر؛	وأن	0)	باملائة	

منهم	يعانون	انعدام	األمن	الغذائي((.)44(

و))تزيد	األزمة	األكرانية	من	تفاقم	سيناريو	األمن	الغذائي	في	سورية...	ففي	شهر	آذار	ارتفعت	أسعار	املواد	
الغذائية	بنسبة	%24	خالل	شهر	واحد	فقط	بعد	زيادة	بلغت	800	في	املائة	خالل	العامين	املاضيين((.)45(

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/mwajht-azmt-alghdha-fy-swryaانظر:	 )44(

)45(  W.w.	‘‘11	years	of	conflict:	with	hunger	at	historic	levels,	millions	of	Syrians	hang	by	a	thread‘‘,wfp,	)2022(.	

https://www.wfp.org/news/11-years-conflict-hunger-historic-levels-millions-syrians-hang-thread	
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ظهر	بيانات	
ُ
تعيش	غالبية	السوريين	على	الكفاف،	فـ))أصبحت	الوجبات	األساسية	بمثابة	رفاهية	للماليين((.	وت

الحوامل	واملرضعات	 األمهات	 تظهر	 بينما	 التقزم،	 يعاني	 في	سورية	 أطفال	 ثمانية	 أن	واحًدا	من	كل	 	2021 عام	
مستويات	قياسية	من	الهزال	الحاد،	وتشير	الحقيقتان	كلتاهما	إلى	تداعيات	صحية	وخيمة	ستظهر	على	األجيال	

القادمة))4(.

5. أثر شح الطاقة في التعليم

عانى	الطلبة	السوريون	في	مرحلة	التعليم	األسا�شي	والثانوي	والتعليم	العالي	ورياض	األطفال	ودور	الحضانة	
تداعيات	شح	الطاقة	عبر	مستويات	عدة	حيث:

تساعد	وفرة	الطاقة	على	تسهيل	الوصول	إلى	املدرسة	والجامعة	باستخدام	املواصالت	في	حال	كون	املدرسة	
أو	الجامعة	بعيدة	عن	البيت،	حيث	يجبر	غالء	أجور	سيارات	النقل	إضافة	إلى	مصاريف	الدراسة	األخرى	املرتفعة	
الجامعة،	 ترك	 على	 الجامعيين	 الطلبة	 ويجبر	 املدرسة،	 من	 أوالدهم	 بإخراج	 سلبية	 قرارات	 اتخاذ	 على	 األهَل	

والبحث	عن	عمل	يسد	رمقهم.

للتعليم،	وتساعد	على	حضور	 بيئة	مشجعة	 املدرسة	والبيت	على	خلق	 في	 اإلنارة	والتدفئة	والتبريد	 تساعد	
الطالب،	وتقلل	التسرب،	))يمكن	لخيارات	الطاقة	الحديثة	والنظيفة	أن	تخلق	بيئة	صديقة	للطفل	تشجعه	على	
الدوام	املدر�شي	وتقلل	بشكل	كبير	التسرب	الذي	عانت	من	البلدان	املنخفضة	الدخل(()47(،	وتمكنهم	أيًضا	إنجاز	

دراستهم	في	البيت	بصورة	جيدة.	

تساعد	الكهرباء	على	استقرار	الريف،	والعملية	التعليمية	في	الريف،	وتقلل	من	هجرة	الكادر	التدري�شي	إلى	
املدن.

تساعد	الكهرباء	على	التعليم	عبر	امليديا	واستخدام	الحاسوب	وأجهزة	العرض	والطباعة	واملعدات	العلمية	بما	
يزيد	من	ناتج	العملية	التعليمية،	ويضاعفها	مراًرا.	وتتيح	وفرة	الطاقة	فرًصا	تعليمية	أعلى	للفتيات	عبر	تحريرهن	
من	بعض	األعباء	املنزلية،	من	مثل	البحث	عن	الحطب	وأشكال	الوقود	الصلب	األخرى	في	الريف.	كما	تتيح	وفرة	

الكهرباء	والتكييف	استمرار	العمل	في	املخابر	وهيئات	األبحاث	في	الجامعات	واملعاهد	العليا.

بشح	 املرتبطة	 وتلك	 الشعب،	 على	 النظام	 حرب	 عن	 الناتجة	 تلك	 سواء	 املتردية،	 املعيشية	 األوضاع	 لعبت	
الطاقة،	دوًرا	كبيًرا	في	تدني	مستوى	التعليم	في	املناطق	السورية	كلها،	وأجبرت	كثيًرا	من	الطلبة	على	ترك	الدراسة	

والعمل	للمساعدة	في	إعالة	أسرهم)48(.

))4(	املرجع	السابق	نفسه.

)47(	ستيفن	كاريكيزي	وسوزان	كيماني،	"الطاقة	والفقر	والتنمية".

https://euromedmonitor.org/ar/article/5334	:للمزيد	48((

https://euromedmonitor.org/ar/article/5334
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6. أثر شح الطاقة في الصحة والتسهيالت الصحية

إلى	الكهرباء	في	غرف	العمليات	وأجهزة	التصوير	 	تحتاج	األجهزة	الطبية	في	املستشفيات	واملراكز	الصحية	
والتحاليل	الدموية	وأجهزة	تخطيط	القلب	والتنفس	والدماغ	وأجهزة	التعقيم	وبرادات	حفظ	األدوية	واللقاحات،	
الخدمات	 إلى	مستوى	 الصحة	 قطاع	 يعيد	 الكهرباء	 توافر	 عدم	 إن	 الساخنة.	 املياه	 وتوفير	 التكييف	 إلى	 إضافة	

املقدم	في	أربعينيات	القرن	املا�شي.	

الصحية	 املراكز	 أما	 للغاية،	 مرتفعة	 االستشفاء	 فاتورة	 جعل	 ما	 جزئًيا،	 املولدات	 إلى	 املستشفيات	 لجأت	
الصغيرة	وعيادات	األطباء	واملخابر	والصيدليات	)تلف	األدوية	التي	تحتاج	إلى	الحفظ(،	فتعاني	مشكلة	انقطاع	

الكهرباء	املزمن	مثل	القطاع	السكني،	ويلجأ	معظمها	إلى	املولدات.

7. الطاقة واملياه النظيفة والصرف الصحي اآلمن

إن	الحصول	على	مياه	الشرب	ومياه	الطبخ	واالستحمام	أحد	الحقوق	األساس	في	الحياة	التي	تسعى	الدول	
والحمى	 الكوليرا	 مثل	 الخطرة	 األمراض	 لنقل	عدد	من	 كبيًرا	 امللوثة	مصدًرا	 املياه	 تعد	 ملواطنيها،	حيث	 لتأمينها	
التيفية	والزحار،	وعدد	من	االلتهابات	واإلنتانات	التي	تصيب	النساء	خاصة	خالل	وقت	الدورة	الشهرية،	بينما	

توفر	املياه	النظيفة	واملراحيض	املناسبة	عامل	حماية	لهن	من	عدد	من	األمراض.	

موثوقة	 بسبل	 يتمتعون	 الريفية	 املجتمعات	 في	 باملئة	 و92	 املدن	 سكان	 من	 باملئة	 	98 كان	 	2010 عام	 قبل	
للحصول	على	املياه	الصالحة	للشرب،	وفي	عام	2002	كان	98	باملئة	من	سكان	املدن	و80	باملئة	من	سكان	الريف	

لديهم	صرف	صحي.

بعد	عشر	سنوات	من	الحرب	ال	تعمل	سوى	50	باملئة	من	أنظمة	املياه	والصرف	الصحي	بصورة	صحيحة	في	
أنحاء	سورية	جميعها.)49(

مياه	 مصادر	 إلى	 يفتقرون	 معظمهم	 سورية	 في	 السكان	 أن	 املتحدة	 األمم	 تقديرات	 أفادت	 تقرير	الحق  وفي	
الشرب	اآلمنة،	أي	ما	يقدر	بحوالى	15	مليون	نسمة، كما	يفتقر	ثمانية	ماليين	شخص	إلى	الصرف	الصحي	وخدمات	

النظافة.)50(

دراسة	 ففي	 املياه،	 لتلوث	 األكثر	حساسية	 الفئات	 والرضع	 الوالدة	 حديثي	 وخاصة	 واألطفال	 النساء	 تبدو	
أعدت	بالتعاون	بين	وزارة	الصحة	السورية	واليونسيف	عام	2008	سبب	اإلسهال	بحسب	الدراسة	12،6	باملئة	
بصورة	 املستشفيات	 تقارير	 وتشير	 العينة)51(،	 في	 الخامسة	 سن	 ودون	 أسابيع	 	4 عمر	 في	 األطفال	 وفيات	 من	

متزايدة	إلى	اإلسهال	والتهابات	األمعاء	الناتجة	عن	تلوث	املياه.)52(

https://2u.pw/iEABbv	:انظر		49((

https://www.unicef.org/syria/water-sanitation-and-hygiene	:انظر	50((

https://2u.pw/XBjVpW	:انظر	51((

https://2u.pw/eb4gxa	:انظر	52((

https://2u.pw/iEABbv
https://www.unicef.org/syria/water-sanitation-and-hygiene
https://2u.pw/XBjVpW
https://2u.pw/eb4gxa
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استمرت	معاناة	املواطنين	في	قطع	املياه	والكهرباء	مًعا	لدرجة	اضطرار	املواطن	إلى	إنفاق	جزء	كبير	من	دخله	
لتأمين	املياه،	ويلجأ	األهالي	في	حال	تعطل	محطات	معالجة	املياه،	أو	توقف	ضخ	املياه	من	اآلبار	االرتوازية	أو	عبر	
الشبكة	بسبب	نقص	الطاقة	خاصة	في	الريف،	إلى	مصادر	مياه	مشكوك	بها	أو	ملوثة،	ما	يجعلهم	عرضة	لألمراض	
	عزا	املسؤولون	الصحيون	سبب	ظهور	الكوليرا	أساًسا	إلى	تلوث	مياه	نهر	الفرات،	لكنها	

ً
التي	تنتقل	عبر	املياه،	مثال

سرعان	ما	انتشرت	في	عدد	من	املحافظات،	وأدت	إلى	عدد	من	الوفيات.)53(

هذا	يؤكد	على	أن	املشكلة	ليست	متعلقة	بالنهر	فقط	بل	هي	مشكلة	شاملة	ومرتبطة	أساًسا	بدمار	قطاع	مياه	
الشرب	والصرف	الصحي،	لذلك	يتطلب	االهتمام	بتوفير	مصادر	مياه	آمنة	تأميَن	مصدر	طاقة	واحد	احتياطي	في	
إلى	 الناس،	كي	ال	تضطر	 لتأمين	احتياجات	 أو	الطاقة	الشمسية(	 الرياح	 األرياف	ملؤسسات	مياه	الشرب	)طاقة	
اللجوء	إلى	مصادر	املياه	غير	اآلمنة،	وكذلك	تأمين	مصادر	طاقة	كهربائية	ذاتية	ملحطات	معالجة	الصرف	الصحي	

لتقليل	التلوث.

تاسًعا: النتائج ااًلجتماعية املترتبة على فقدان الطاقة أو شحها

أبرز	هذه	النتائج:	

1.	تزايد	البطالة	والتدهور	الشديد	في	وضع	القوة	العاملة.

2.	تزايد	الفقر	مع	كل	اآلفات	املرافقة	املرتبطة	به	من	مثل	الجريمة	والسرقة	واملخدرات.

3.	التغيير	في	العادات	اليومية	والسلوكيات	بما	يتوافق	مع	وضع	التكيف	السلبي	لفقد	الطاقة	وندرتها.

استنتاجات

ا	أساًسا	في	التنمية	االقتصادية	واالجتماعية،	فهي	
ً
مداخل	الطاقة	ليست	وقوًدا	وكهرباء	لآللة	فقط	بل	شرط

والخدمات	 والتعليم	 بالصحة	 وترتقي	 والدخل،	 العمل	 وتحسن	فرص	 املحلي،	 اإلجمالي	 الناتج	 من	 مزيًدا	 تخلق	
ومكافحة	الفقر،	وتحد	من	هجرة	الريف	إلى	املدينة.

تزايدت	أهمية	الكهرباء	في	تطوير	االقتصاد،	فتتسع	بشكل	متناٍم	استخدامات	الكهرباء	بوصفها	أحد	أشكال	
فيمكن	 السكني،	 القطاع	 في	 أما	 الخدمي،	 والقطاع	 والزراعة	 الصناعة	 في	 االستخدام	 متعددة	 النظيفة	 الطاقة	
	من	أشكال	الطاقة	األخرى	كلها	تقريًبا،	ويتيح	تطور	قطاع	االتصاالت	مزيًدا	من	فرص	

ً
استخدام	الكهرباء	بدال

العمل	املنزلي	والتعلم	واملعرفة	عبر	اإلنترنت.	

إن	تحسن	األحوال	املعيشية	للفرد،	وتوفر	مداخل	كافية	للطاقة	هما	املؤشران	اللذان	يفترض	أن	يكونا	مركز	
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اهتمام	صانعي	السياسات	في	عملية	إعادة	اإلعمار.	

سببت	سياسات	النظام	املترافقة	بشح	الطاقة	في	تدهور	التنمية	االقتصادية	واالجتماعية،	وفي	حالة	إفقار	
الحرب	 أمراء	 من	 طبقة	 وبروز	 وتراجعها،	 الوسطى،	 للطبقة	 كارثي	 وتدهور	 السوري،	 الشعب	 ألغلبية	 شديدة	

وكبار	التجار	واملصرفيين	املتحالفين	مع	السلطة.

جوهر	سياسة	الطاقة	بالنسبة	إلى	النظام	السعي	املرتجل	لتحرير	أسعار	الطاقة	ونهب	املجتمع	من	خالل	إدارة	
األزمة	والتحكم	بها)54(،	وفرض	اعتماد	الطاقة	املتجددة	من	دون	توفير	مقوماتها	بأسعار	معقولة	بل	تحويلها	إلى	
فرصة	لتحقيق	األرباح.	إن	ضرورة	اعتماد	سياسات	الطاقة	املتجددة	العمالقة	كخيار	توفير	طاقة	أقل	كلفة	على	
املدى	الطويل،	واالستفادة	من	تنوع	املناخ	والتوقيت،	واالستفادة	من	تجارب	الدول	التي	سبقتنا	في	هذا	املضمار	

من	مثل	املغرب	ومصر	واألردن	مهمة	مطروحة	على	السلطات	البديلة	لنظام	األزمات	والجوع	والفقر.

)54(	قرار	وزارة	التجارة	الداخلية	وحماية	املستهلك	ترخيص	بيع	شركة	بي	إس	الخاصة	للخدمات	النفطية	والشركات	األخرى	)املازوت	بسعر	5400	والبنزين	بسعر	
4900(	للقطاعين	الصناعي	والتجاري،	والشركات	على	العموم	مرتبطة	بالنظام	بصورة	أو	بأخرى.	

	مع	أزمة	كبيرة	للمحروقات	في	سوريا	الحكومة	ترفع	أسعارها"،	نورث	برس،	)2022(.	
ً
محمد	القا�شي،	"تزامنا
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