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ً
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ً
ً
ً
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ُ
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ملخص تنفيذي
 تعد عسكرة الدولة وسوء إدارة النظام للموارد من أبرز العوامل التي أدت لتدهور مؤشرات االقتصاد والتي رافقت
الثورة خالل أعوامها التسعة املاضية ،حيث تسببت في إزهاق أرواح نحو  400ألف شخص وتشريد  13مليون داخل
البلد وخارجها ،وزادت املصروفات العسكرية بعد الثورة بمعدالت عالية بواقع  14.5مليار دوالر بين ،2015 – 2011
ً
وتراجعت سورية في مؤشر التنمية البشرية من املرتبة  121إلى املرتبة  173من بين  187بلدا في العام  2015على
مستوى الصحة والتعليم والدخلّ ،
وتكبدت البالد خسائر اقتصادية وصلت إلى  689مليار دوالر حتى العام 2019
ً
مضافا لها تكلفة النمو ومن املتوقع أن تتجاوز الخسائر ترليون دوالر في العام .2020
ً
ً
سوداويا لالقتصاد السوري في العام  2019ومن بينها اشتداد ّ
حدة العقوبات
 رسمت عدة مؤشرات اقتصادية مشهدا
األمريكية واألوروبية ،وانخفاض الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها ،واالرتفاع العام في األسعار ،وشلل مستمر في
ً
اإلنتاج الزراعي والصناعي وأخيرا شح كبير في مواد الطاقة من مازوت وبنزين وغاز وكهرباء تسبب بأزمة كبيرة
 في إطار جهود املجتمع الدولي ملا سماه تعديل سلوك النظام األمني ومعاقبة دول مثل إيران لخرقها العقوبات؛
استكملت الواليات املتحدة ودول أوروبية فرض عقوبات واسعة الطيف خالل  2019استهدفت قطاع النفط
ومكافحة اإلرهاب واألسلحة الكيميائية والتمويل وإعادة اإلعمار ومحاسبة النظام .ويواجه النظام في شهر حزيران
ً
ً
 2020بدء سريان أقس ى أنواع العقوبات ممثلة بقانون سيزر الذي من شأنه جعل سورية بلدا معزوال عبر معاقبة
ً
ً
كل من يدعم النظام ماليا وماديا ويساعد في إعادة اإلعمار .كما لعبت العقوبات املفروضة على ناقالت النفط اإليرانية
ً
ً
ملنع إيصال النفط إلى النظام السوري ،دورا مفصليا في شح مواد املحروقات في السوق املحلية السورية.
ً
 فشل النظام في تلبية احتياجات البالد من املحروقات من بنزين ومازوت وغاز وكهرباء .إذ تحتاج سورية يوميا136 :
ألف برميل خام ،ونحو  4.5مليون لتر بنزين ،و 6ماليين لتر مازوت ،و 7000طن فيول ،و 1200طن غاز منزلي أو 120
ً
ً
ألف اسطوانة غاز ،حيث وصل العجز في مادة املازوت إلى  90يوما ،والبنزين إلى  108أيام ،والغاز إلى  45يوما.
 في قطاع الطاقة هبط إنتاج النفط في عام  2019بنسبة  %94عن مستويات  2010وال شك أن هذا الحجم من اإلنتاج
غير قادر على اإليفاء باالحتياجات اليومية سوى بـ .%18كما انخفض إنتاج الغاز بنسبة  %51من  34مليون متر
ً
مكعب في  2010إلى  17.5مليون متر مكعب يوميا في  ،2019واعتمد النظام على استيراد الكمية املتبقية من الخارج
لتغطية االحتياجات اليومية ،وأمام النقص الحاصل للغاز في األسواق املحلية ارتفعت أسطوانة الغاز في السوق
السوداء ألكثر من  10آالف ليرة.
 في قطاع الصناعة بلغ االنخفاض في مؤشر الصناعة بين  2016 – 2010من  89إلى  7في قطاعات الصناعات
االستخراجية ،والصناعات التحويلية :مثل األثاث واألخشاب والورق والفحم والجلود واملعدات الكهربائية واآلالت
ومنتجات املطاط واملواد الكيميائية والغذائية واملشروبات ،وصناعة الكهرباء واملاء ،كما بلغت نسب التراجع في
العديد من املنتجات في القطاع العام كاإلسمنت والكابالت واألجهزة الكهربائية والغزل واألقمشة بين  %99 - 44في
الفترة بين  2010وُ 2018ويعزى هذا التراجع لإلشكال في سالسل اإلمدادات الناجم عن تعسر االستيراد إما بسبب
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العقوبات أو سياسات النظام املالية أو لعدم توفر القطع األجنبي وتذبذب سعر الصرف وأسباب أخرى ،وتشير
الوقائع إلى استمرار ضعف هذه القطاعات بعد العام .2016
 في قطاع الزراعة تراجعت قدرة سورية على إنتاج غذائها بشكل كبير وعلى رأسها املحصول االستراتيجي ،القمح،
العنصر األساس ي في صناعة الخبز .وعلى الرغم من األمطار الجيدة في موسم  2019وزراعة  1,26مليون هكتار وهي
قرابة  3أرباع املساحات املزروعة في  2010بلغ اإلنتاج  2170مليون طن من القمح وهذا يمثل نصف إنتاج العام 2011
ووصل اإلنتاج للقاع في العام  2018بنحو  1199مليون طن من  642ألف هكتار تم حصدها فقط ،وهو أدنى إنتاج
ً
منذ  29عاما.
 وفي قطاع التجارة بلغ عدد الشركات التي تم ترخصيها في عام  2019نحو  105شركات فقط في مختلف القطاعات وهو
ً
رقم متواضع جدا في الوقت الذي تحتاج فيه سورية إلى عشرات آالف الشركات إلعادة بناء ما دمرته الحرب .وقد
ّ
حازت لبنان على املرتبة األولى بـ 27شركة من حيث مصدر املكون األجنبي للشركات املرخصة أو من ساهمت في
الترخيص ،وتليها الصين بـ 5شركات.

ً
 استمر مؤشر أسعار املستهلك في الصعود خالل عام  2019مالمسا  880في شهر آب ومن املتوقع أن يشهد املؤشر
ً
ارتفاعات متواصلة متجاوزا األلف بعد التزايد املستمر في أسعار السلع والخدمات ،إذ ارتفعت سلة االستهالك
األساسية في دمشق ألسرة من خمس أفراد إلى  380ألف ليرة في الربع األخير من  2019ومن خالل مقارنة مجموعة من
ً
أسعار املواد األساسية بين  31كانون األول  2019و 28آذار  2020يظهر ارتفاعا في األسعار بين ضعف وأربعة أضعاف.
وجراء هذه االرتفاعات في األسعار وتكاليف املعيشة وبقاء مستوى األجور الوسطي عند  60ألف ليرة تربعت سورية
على عرش أفقر دولة بالعالم بنسبة  %83من السكان تحت خط الفقر ويعانون من حرمان متعدد األبعاد.
 واجهت الليرة السورية أربع موجات صعود منذ منتصف  2019حتى آذار  2020المست خاللها أعلى مستوياتها عند
ً
 700ليرة و 950ليرة و 1230وأخيرا  1360ليرة ،ومن بين محركات هذه املوجات العقوبات الدولية على سورية وإيران
وقانون سيزر واألزمة االقتصادية في لبنان والعمليات العسكرية في الشمال وإعالن تفش ي فيروس كورونا واتخاذ
إجراءات حكومية.
 ومن بين العوامل التي ساهمت في هبوط قيمة الليرة واالرتفاع العام في األسعار على مدار األعوام التسعة للثورة؛
ً
استنفاذ النظام الحتياطي العملة الصعبة موصال إياه لـ  2مليار دوالر في  ،2012واالعتماد املتزايد على التمويل بالعجز
في جميع موازنات أعوام الثورة فزادت املديونية الداخلية ألربع تريليونات ليرة سورية أي ما يعادل  8مليار دوالر وقد
أسهم هذا في زيادة العرض النقدي وظهور آثار تضخمية واضحة ،وتشوه في املوازنة العامة حيث ارتفع عجز املوازنة
من  195مليار ليرة عام  2011إلى  946مليار ليرة في موازنة العام  ،2019وانخفض حجم املوازنة العامة بالدوالر من
 17مليار دوالر في  2011إلى  7مليارات دوالر في  ،2019كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة  %63من الناتج املحلي اإلجمالي
السوري في  2015جراء اعتماد النظام على املساعدات األجنبية من إيران وروسيا عبر ديون غير ّ
مصرح بها وهو ما
يعرض األجيال املقبلة واالقتصاد ملخاطر الديون وإمالءات الدائنين.
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ً
 أخيرا ،أسهمت مجموعة من الصعوبات خالل الربع األول من  2020في زيادة تأزم املشهد االقتصادي مثل العملية
العسكرية التركية في الشمال ،وتفش ي وباء كورونا ،واألزمة االقتصادية التي تعصف بلبنان جراء التعثر في سداد
الديون ،إضافة لزيادة ضغوط أمريكا إلخراج إيران من سورية.

مقدمة
يشهد النظام منذ بداية  2011أزمة اقتصادية خانقة تصاعدت حدتها سنة تلو أخرى ،فتهاوت قطاعات االقتصاد
ً
وانخفضت قيمة الليرة السورية وارتفع املعدل العام لألسعار ودخل االقتصاد في ركود تضخمي .وشكل عام  2019عاما
ً
استثنائيا بسبب باقة من األمور بينها العقوبات ووصول سعر صرف الليرة مقابل الدوالر مستوى غير مسبوق إلى  950ليرة
وشح شديد في املحروقات وانقطاع متواصل في خدمة الكهرباء وقد ساهم هذا في ارتفاع حدة االنتقادات من حاضنة
النظام وعدم الرض ى الشعبي حيال الظروف املعيشية السيئة.
ً
ً
كشفت هشاشة االقتصاد السوري واألزمة التي دخل بها ارتباطا وثيقا بمسببين هما :العسكرة؛ التي استنزفت البالد
مواردها البشرية واملالية وما تسببت به من تدمير للمرافق واملدن أعادت عجلة التنمية لعشرات السنين إلى الوراء ّ
وكبدت
ّ
االقتصاد خسائر قاربت الترليون دوالر .وإدارة النظام املتخلفة للموارد والتي ألحقت باالقتصاد اختالالت هيكلية
وإشكاالت لم تتمكن الحكومات املتعاقبة من إيجاد حلول جذرية لها .لذا لم يكن االقتصاد السوري بعد اندالع الثورة في
 2011بحاجة إال للكز الهيكل الهش ليدخل في دوامة من الهبوط.
يهدف هذا التقرير إلى تلمس أبعاد األزمة االقتصادية التي واجهها النظام في العام  2019وتحديد جذورها وتبيان آثارها
على الوضع االجتماعي واالقتصادي .ويحاول التقرير خالل األشهر الثالثة األولى من العام  2020مراجعة مؤشرات األزمة
املرصودة في العام  2019ورؤية التغيرات فيها ،واستشراف وضع الليرة السورية باستخدام أدوات تحليل تقنية لتوقع حركة
السعر حتى نهاية العام  .2020ومن ثم سرد مجموعة من الصعوبات التي تواجه االقتصاد واملواطن بالنظر إلى ما تم
تقديمه .ويخوض التقرير في فهم مؤشرات االقتصاد السلبية في عام  2019عبر ّ
التكون التاريخي لهيكل االقتصاد السوري
ما قبل  2019وقبل الثورة ،فيصبح تحليل ما هو آني في إطار الكل التاريخي الذي شكل االقتصاد ولعب في تكوين هشاشته.
اعتمد التقرير في رصد آثار األزمة وكشف أبعادها على تقارير الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق سيطرة النظام في
العام  ،)1(2019فخرج بجملة من األبعاد التي أسهمت في احتدام األزمة االقتصادية في هذا العام ومن بينها :العقوبات
ً
الدولية؛ واالرتفاع العام في األسعار؛ وشلل اإلنتاج؛ والنقص الكبير في مواد املحروقات؛ وأخيرا تهاوي الليرة السورية.

( )1استقى الباحث فكرة التقرير وبيانات كثيرة لالقتصاد السوري على التقارير الصادرة خالل عام  2019من مركز عمران للدراسات االستراتيجية ،مؤشرات الواقع
الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق سيطرة النظام السوري خالل عام  2019انهيار متواصل ،واعتمادية متنامية ،رابطhttps://t.co/tf26VRsiug?amp=1 :
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فرضيات ٍ
فشل مستمرة
فشلت حكومات النظام املتعاقبة على مدار العقود األربعة السابقة النطالق الثورة؛ في بناء نموذج اقتصادي مستدام
ّ
ً
ً
وخلق بيئة تنموية تشاركية يحدد لهذه الدولة وسكانها هوية اقتصادية شكال ومضمونا .فتقلب االقتصاد بين االشتراكية؛
منذ هيمنة حزب البعث العربي االشتراكي على الدولة في العام  ،1963والسوق الحر في أواخر عهد حافظ األسد على إثر
إصدار قانون االستثمار رقم  10في العام  ،1991والشكل األخير ظهر مع بداية عهد بشار األسد بالتوجه نحو ما سمي بـ
اقتصاد السوق االجتماعي وبينما كان الهدف خدمة الطبقة السائدة في املجتمع .قادت تلك النماذج إلى خدمة رأسمالية
ً
ً
ً
املحسوبيات وإلنتاجية ضعيفة وعدم استثمار اإلمكانيات الكامنة لسورية اقتصاديا واجتماعيا ومؤسساتيا.
َ
الزم االقتصاد السوري على مدار العقود السابقة ،بينها عقد الثورة ،افتراضان يعود لهما السبب في هشاشة البينة
ً
االقتصادية السورية ووقوعها دوما في إشكاالت متعددة .يتعلق األول :بعسكرة الدولة وما أحدثته من استنزاف في كافة
املوارد؛ والثاني :يتعلق بأزمة في إدارة االقتصاد والتي تسببت باختالالت هيكلية.
فمن خالل ثالثية الدولة العميقة ،الجيش واملخابرات وحزب البعث ،أحكمت عائلة األسد هيمنتها على الدولة واملجتمع
ً
بعيدا عن السلطة التشريعية والتنفيذية الظاهرية .وعمدت إلى عسكرة الدولة عبر تضخيم املؤسسة العسكرية من حيث
الكم والوظيفة ،عبر الخدمة اإللزامية واالنتشار الكثيف للقطع العسكرية بين البلدات واملدن ونشر اآلالت العسكرية في
ً
ً
األحياء وممارسة القمع مستخدما مختلف أنواع األسلحة بينها ما هو محرم دوليا ،كما استحوذ الجيش على حصة كبيرة
ً
من املوازنة العامة .ومنذ العام  1990أصبحت نفقات الدفاع تزيد كثيرا على املبالغ التي يمكن لسورية تخصيصها لإلنفاق
اإلنمائي()2؛ وارتفع اإلنفاق العسكري من  14مليار ليرة سورية في العام  1988إلى  120مليار ليرة في العام  2011وبلغ أعلى
مستوى لإلنفاق العسكري نسبة لإلنفاق الحكومي في العام  1991عند  %30.4فيما أخفت الحكومة البنود املتعلقة
بالديون لتمويل عقود الشراء والصيانة وقطع التبديل والتي إذا أضيفت سترفع من معدالت اإلنفاق العسكري بشكل
ً
ً
كبير( .)3وزادت املصروفات العسكرية بعد الثورة أيضا بمعدالت عالية بواقع  14.5مليار دوالر بين  2015 – 2011فضال
عن ارتفاع معدالت الدين لروسيا وإيران حليفي النظام ومن أسنداه بعملياته العسكرية باألسلحة والعتاد الالزم.
ّ
ّ
عرضت ممارسات النظام العسكرية البالد لدمار كبير وشلت قطاعات اقتصادية بأكملها واستنزفت مقدرات البلد
الطبيعية والبشرية واملالية ،فتراجع االقتصاد النظامي مقابل ازدهار األسواق السوداء وانتشرت أعمال ووسائل جديدة
وسادت عمليات السلب واالبتزاز والتهريب واستغالل السكان والسيطرة على األصول املربحة.

()2

()3

املحمود حمود ،اقتصاد الحرب في الصراع السوري :تكتيك دبر راسك  ،مركز كارنيغي للشرق األوسط 23 ،تموز  ،2015رابط:
https://carnegie-mec.org/2015/07/23/ar-pub-60273
اإلنفاق العسكري في سورية من  2011 – 1988ونسبتها من اإلنفاق الحكومي ومن الناتج املحلي اإلجمالي ،معهد ستوكهولم للسالم ،املصدر:
https://www.sipri.org/databases/milex
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وبلغت خسائر االقتصاد السوري بسبب الحرب  260مليار دوالر بناء على الدمار التي تعرضت له البلد و 689مليار دوالر
مع تكلفة النمو الذي لم يحصل على مدار األعوام املاضية ،وستصل الخسائر إلى  1.3ترليون دوالر إذا استمرت الحرب في
العام  .)4(2020وفيما يلي بعض املعطيات التي تعكس الحالة االقتصادية العامة:
ً
 استنفذ النظام احتياطي العملة الصعبة موصال إياه لـ  2مليار دوالر في  .2012وبلغ العجز املالي ذروته في العام 2013
بنسبة  %56من املوازنة العامة وتشير تقديرات لزيادة املديونية الداخلية جراء التمويل بالعجز حاجز أربع تريليونات
ليرة سورية أي ما يعادل  8مليار دوالر وقد أسهم هذا في زيادة العرض النقدي وبالتالي ظهور آثار تضخمية واضحة
وتشوه في املوازنة العامة(.)5
 اعتمد النظام على املساعدات األجنبية من إيران وروسيا عبر ديون غير ّ
مصرح بها حيث ارتفع الدين الخارجي من
 %47من الناتج املحلي اإلجمالي في عام  2014إلى  %63في عام  2015وهو ما يسهم في إخالل التوازن في املوازنات العامة
وتعريض األجيال املقبلة واالقتصاد ملخاطر الديون وإمالءات الدائنين(.)6
ً
 تراجعت سورية من املرتبة  121إلى املرتبة  173من بين  187بلدا في العام  2015في مؤشر التنمية البشرية على
مستوى الصحة والتعليم والدخل؛ وذلك جراء قصف النظام املمنهج لألهداف املدنية كاملدارس واملشافي وانخفاض
في سنوات التمدرس .فتراجع دليل الصحة بنسبة  %30.3في العام  2015مقارنة مع العام  ،2010وانخفض دليل
التعليم بنسبة  %34.3مقارنة مع العام  2010فنصف األطفال في سن التعليم األساس ي خارج املدارس منذ عام .2014
وفي عام  2015تراجع دليل الدخل بنسبة  %24.3مقارنة بالعام  2010ويعكس هذا االنخفاض في دخل الفرد وتبدد
الثروة خالل النزاع ،ما وضعها بين مجموعة الدول ذات التنمية البشرية املنخفضة(.)7
 تآكل القوة الشرائية جراء زيادة تكاليف املعيشة ملعظم السوريين ،وبات معظم السوريين في نهاية العام 2015
يعيشون في حالة فقر ويعانون من حرمان متعدد األبعاد ،وتشير التقديرات أن معدل الفقر اإلجمالي بلغ  %82.5مع
نهاية العام  2015مقابل  %83.5في عام  2014و %73.3في عام  .2013وبلغت نسبة البطالة في العام  2012حوالي
ً
 %34.9ارتفاعا عن  %14.9في العام  2011و %8.6في .)8(2010
ً
ناجزة على الساحة العسكرية على مدار السنوات املاضية
ات
ومع بداية العام  2019دخل النظام السوري منتشيا بانتصار ٍ
ٍ
ً
ابتداء من السيطرة على مدينة حلب في أواخر العام  2016وبسط سيطرته على حزام دمشق في الغوطة الشرقية في نيسان
ً
 2018وريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي في أيار  2018ومحافظة درعا في تموز من نفس العام ،متسلحا بمصالحات
ّ
هشة وتهجير من يرفض من الثوار واألهالي إلى الشمال في محافظة إدلب .ومع توسع سيطرة النظام على حساب املعارضة
ً
( )4خسائر االقتصاد السوري تقترب من ترليون دوالر والتعافي يحتاج  20عاما cnbc ،عربية ،رابط يوتيوبhttps://bit.ly/2Use3kQ :
( ) 5املوازنة العامة في سورية لعام  :2019أداة لتمويه الواقع االقتصادي ،مركز عمران للدراسات االستراتيجية 24 ،كانون األول  ،2018رابط مختصر:
https://bit.ly/2YOJxVi
( )6سورية مواجهة التشظي ،املركز السوري لبحوث السياسات ،تقرير يرصد آثار األزمة السورية خالل العام  ،2015شباط .2016
( )7سورية مواجهة التشظي ،املركز السوري لبحوث السياسات ،مصدر سابق.
( )8املصدر السابق مباشرة.
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زادت وتيرة تصريحات النظام الداعية لرفع العقوبات وبدء عملية إعادة اإلعمار وإعادة شرعيته اإلقليمية والدولية وأن
األوضاع االقتصادية ستؤول للتحسن ،إال أن إيقاع املؤشرات الدولية واإلقليمية جاء على غير ما اشتهى له النظام ،إذ
َ َ
بدأ العام بعقوبات اقتصادية أوروبية وانتهى بفرض قانون سيزر من الواليات املتحدة ،وأفشلت األخيرة جهود بعض
الدول في إعادة شرعية النظام وعودته لحضن الجامعة العربية.
من بين أبرز املالمح التي ساهمت في رسم مشهد سوداوي

العقوبات
الدولية

لالقتصاد السوري في العام  2019كما في الشكل رقم(:)1
إصرار النظام على استمراره في املمارسات االضطهادية مما
أدى إلى ازدياد حدة العقوبات على النظام من قبل الواليات
املتحدة وأوروبا؛ وتفاقم مشكلة تأمين مواد الطاقة؛
والشلل املستمر في قطاعات اإلنتاج؛ والتراجع امللحوظ في
ً
مستويات املعيشة وأخيرا تسجيل الليرة السورية سعر
صرف غيرمسبوق عند  950ليرة في نهاية العام.

قطاع
الطاقة

تهاوي
الليرة

االقتصاد
السوري

قطاعات
مشلولة

التضخم

الشكل رقم ( :)1مالمح تأزم االقتصاد السوري في 2019

عقوابت اقتصادية ختنق النظام وشبكاته
يبين امللحق رقم ( )1جميع العقوبات الدولية التي ّ
تعرض لها النظام السوري خالل عام  2019من أوروبا وأمريكا ،وتمت
إضافة بعض العقوبات التي ّ
مست ،إيران ،حليف النظام؛ ملا إليران من تأثير في تمويل العمليات القتالية وتوفير الدعم
املالي واملادي القتصاد النظام .ويظهر من العقوبات املفروضة مجموعة من املالحظات نوردها كما يلي:
ً
أوال :تشكلت أول ضربة للنظام عبر عقوبات أوروبية على شركات إنشائية مهتمة في أعمال إعادة اإلعمار ورجال أعمال لهم
عالقات بالنظام ومستفيدين من املشاركة في تطوير عقارات فاخرة ومشاريع تدعم النظام ،من بينهم :سامر فوز ،حسام
قاطرجي ،مازن ترزي ،ومن بين الشركات :شركة مطورين املساهمة الخاصة ،شركة ميرزا ،شركة بنيان ،شركة أمان
القابضة ،شركة روافد التي يمتلكها رامي مخلوف ،ليبلغ بهذا عدد الشخصيات السورية املشمولة بالعقوبات األوروبية
ً
ً
 270شخصا باإلضافة إلى  72كيانا على صلة بنظام األسد( .)9ومن ثم جاءت العقوبات األمريكية في حزيران على سامر فوز
ً
وأقاربه حسين وعامر فوز و 13كيانا يملكها سامر فوز يقوم بأعمال إعادة اإلعمار وإعادة تطوير سوريةُ ،لتفشل مساعي
ّ
ّ
املوقع في  21كانون األول
النظام في تصدير أشخاص جدد وتبييض صورته أمام املجتمع الدولي .وشكل قانون سيزر
 2019مرحلة جديدة من اشتداد وتيرة العقوبات ،إذ من شأن هذا القانون أن يفرض عقوبات على النظام وكل من يدعمه
ً
ً
ً
ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا.
ً
بعيدا عن “الجدل” االقتصادي بتأثير تلك العقوبات من عدمها على أنظمة شمولية ،تعد هذه العقوبات مع بداية العام
رسالة واضحة من االتحاد األوروبي واملجتمع الدولي بعدم تغيير سياستها املتبعة في معاقبة النظام على سلوكه اإلجرامي
()9

رجال أعمال ماروتا سيتي  ..تحت عقوبات االتحاد األوروبي ،املدن 22 ،كانون الثاني  ،2019رابط مختصرhttps://bit.ly/33WNIPv :
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والقمع املمارس ضد املدنيين ،ومن جانب آخر تشير إلى عمق النظرة األوروبية ومتابعتها الحثيثة في استهداف أركان النظام
وقائمة الرجال والشركات الداعمة له واملساهمة في تعويمه .ومع تجديد العقوبات من قبل االتحاد األوروبي وأمريكا حتى 1
حزيران من العام  2020ترسل رسالة مفادها أنه ال حل في سورية مع ممارسات النظام العسكرية وانتهاكاته ،وأن مصير
النظام العزلة الدولية ومزيد من العقوبات للرضوخ للقرارات الدولية .ويتوافق تجديد العقوبات األوروبية في  2020مع بدء
ً
سريان قانون سيزر ليعمال جنبا إلى جنب على خنق النظام واقتصاده أكثر ومعاقبة كل من يدعمه وينفذ مشاريع تعود
بالفائدة على النظام.
ً
ثانيا :إفشال حركات النظام في تسويق إعادة اإلعمار والترويج لنفسه عبر معرض دمشق الدولي في دورته الـ  61في شهر
ّ
أيلول ،حيث حذرت الواليات املتحدة في  23آب من مشاركة الشركات التجارية واألفراد في املعرض وتعاملهم مع نظام األسد
بما ّ
يعرضهم للعقوبات ،وقد بلغ عدد الدول املشاركة في املعرض  38دولة فقط وشغلت إيران وروسيا معظم املساحة
ً
املشغولة فيه ،وغاب توقيع العقود الكبيرة مع شركات عربية حضرت املعرض مثل اإلمارات وسلطنة ُعمان خوفا من
التهديدات األمريكية وجاءت مشاركة دول مثل الصين واألرجنتين والعراق ولبنان ُ
وعمان واإلمارات والجزائر شبه

شكلية(.)10
ً
ثالثا :أدت العقوبات األمريكية املفروضة على طهران بهدف تجفيف إيراداتها من النفط وعزلها عن النظام املالي العالمي،
إلى تقييد حركة الناقالت النفطية اإليرانية واألجنبية من وإلى إيران وبالتالي عدم القدرة على إيصال النفط لسورية كما في
السابق.
وكانت الواليات املتحدة حذرت في شهر آذار من مخاطر إيصال شحنات النفط للنظام السوري وأضافت وزارة الخزانة
األمريكية إلى الئحة العقوبات العشرات من الناقالت الجديدة املشاركة في شحنات النفط غير املشروعة ،بما في ذلك 16
ناقلة تشحن النفط إلى سورية وأكثر من  30تشارك في عمليات النقل من سفينة إلى سفينة .وأدرج مكتب مراقبة األصول
ً
األجنبية األمريكي  16كيانا و 10أفراد وحدد  11سفينة شحن كممتلكات محجوزة تسري عليها العقوبات ،كما حصل مع
ً
الناقلة اإليرانية غرايس  1التي ّ
غيرت اسمها الحقا إلى أدريان درايا  1وأشارت وزارة الخارجية األمريكية أن الناقلة
ّ
غريس  1كانت تساعد الحرس الثوري اإلسالمي عن طريق نقل النفط من إيران إلى سورية ،وحذرت الوزارة من عواقب
وخيمة ألي فرد مرتبط بالناقلة.
ً
رابعا :تسببت العقوبات األمريكية املفروضة على أذرع مالية ّ
مقربة من حزب هللا كما حصل مع بنك جمال ترست في
لبنان ،ومكاتب صرافة وشركات سورية ولبنانية من إثارة مخاوف في سورية للحد من حركة األموال( ،)11وبات من نافلة
القول إن لبنان تشكل رئة سورية وبوابتها نحو العالم الخارجي .ومع نهاية عام  2019واندالع احتجاجات في لبنان على إثر
سوء األوضاع املعيشية أغلقت البنوك أبوابها وتم تقييد بيع الدوالر في شهر آب ومنع املودعين من سحب مدخراتهم بها،
فباتت أموال املستوردين السوريين والودائع في املصارف اللبنانية شبه محجوبة وباألخص بعد دخول لبنان أزمة مالية

( )10معرض دمشق الدولي نجاح إعالمي تكذبه األرقام ،عنب بلدي 6 ،أيلول  ،2019رابطhttps://www.enabbaladi.net/archives/326378 :
( )11واشنطن تفرض عقوبات على شركات سورية مختصة بتحويل األموال ،عنب بلدي 11 ،أيلول  ،2019رابطhttps://bit.ly/2AZZnT6 :
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ّ
تخلفه عن سداد سندات دولية ّ
مقومة بالدوالر في  9آذار  2020وهو ما يعكس الضغوط املالية واالقتصادية
جراء
الشديدة التي يمر بها لبنان بحسب وكالة موديز للتصنيف االئتماني(.)12

شح شديد يف احملروقات
ٌ

ّ
ّ
ّ
تعرضت ميزانية سورية لصدمة قوية جراء خسارتها أهم مولدات اإليرادات ممثلة بالنفط والغاز واملعادن تشكل  %25من
عائدات امليزانية ،وعليه لم يتمكن النظام من رفع القدرة اإلنتاجية للبالد ،وزادت العقوبات األجنبية املفروضة على
إمدادات الوقود للنظام ورصد أي ناقلة نفط متجهة إلى سورية تحمل وقود وغاز طبيعي من صعوبة املوقف ،إذ ّ
مدت

إيران النظام معدل ناقلتين كل شهر عبر الخط االئتماني املوقع بين البلدين(.)13
أسهم هذا في عدم قدرة النظام على تلبية احتياجات البالد من املحروقات من بنزين ومازوت وغاز وكهرباء ،إذ تقدر حاجة
سورية اليومية من مواد الطاقة 136 :ألف برميل خام ،ونحو  4.5مليون لتر بنزين ،و 6ماليين لتر مازوت ،و 7000طن
فيول ،و 1200طن غاز منزلي أو  120ألف اسطوانة غاز ،وتقدر الفاتورة املالية اليومية  8.8مليون دوالر وعليه تصل قيمة
ً
الفاتورة الشهرية إلى  264مليون دوالر و 3مليارات و 168مليون دوالر سنويا ،فيما أشارت الحكومة أن قيمة الفاتورة
الشهرية لشراء املشتقات النفطية تبلغ  200مليون دوالر( .)14وقد أسهم توقف الخط االئتماني اإليراني نهاية  2018في
عرقلة تسديد فاتورة الطاقة وإمداد البالد بما تحتاجه من محروقات فتشكلت أزمة كبيرة ،حيث وصل العجز في مادة
ً
ً
املازوت إلى  90يوما ،والبنزين إلى  108أيام ،والغاز إلى  45يوما(.)15
ً
ُيظهر الشكل رقم ( )2حجم إنتاج واستهالك النفط من  2010حتى  ،2019ويبدو جليا هبوط اإلنتاج من  385ألف برميل
ً
في  2010إلى  24500ألف برميل نفط يوميا مع نهاية العام  ،)16(2019وهو أقل من إنتاج عام  2010بنسبة  %94وال شك
أن هذا الحجم من اإلنتاج غير قادر على اإليفاء باالحتياجات اليومية سوى بـ %18إذا ُعرف أن االستهالك اليومي يبلغ 136
ً
ألف برميل يوميا في .2019

() 12يازجي جهاد ،مصائب سورية االقتصادية املتزايدة :األزمة اللبنانية ،قانون قيصر ،ثم فيروس كورونا 26 ،آذار  ،2020مبادرة اإلصالح العربي ،رابط:
https://bit.ly/2w9bADc
ً
( )13هكذا تغزو إيران سورية اقتصاديا ،إيران انسايدر ،رابط مختصرhttps://bit.ly/2X4qdTr :
( )14تصريح لرئيس الحكومة عماد خميس في مجلس الشعب ،كانون الثاني  ،2019موقع الحل السوري ،رابط مختصرhttps://bit.ly/3azasaX :
( )15أزمة البنزين :االئتمان اإليراني متوقف ..بانتظار التنازالت؟ ،املدن 17 ،نيسان  ،2019رابط مختصرhttps://bit.ly/2UQ3Uhp :
( )16تصريح لوزير النفط والثروة املعدنية ،علي غانم أثناء مداخلة للوزير في مجلس الشعب في أكتوبر  ،2019رابطhttps://www.syria-oil.com/11938/ :
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وجراء عدم قدرة الحكومة على تغطية حاجة السوق املحلية سمحت في  4آذار  2019لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد
ً
ً
الفيول واملازوت برا وبحرا ملدة  3أشهر وعادت ومددت الفترة ملدة  3أشهر أخرى ،ويفسر هذا اإلجراء عجز الحكومة
ً
للوصول إلى حلول ضمن الظروف الراهنة ورمي العبء على كاهل التجار ،علما أن هذا الحل يخلق أزمة بحذ ذاته في سوق
الصرف ،فالنقص في الدوالرات لدى املركزي

500000

سيحيل التاجر لطلب دوالرات من السوق
ً
ً
السوداء وهو ما يخلق طلبا متزايدا يؤدي
الرتفاع السعر ،كما ُيفهم من خطوة الحكومة

200000

تلك نجاح العقوبات في تقييد وصول

100000

املحروقات إلى النظام وحركية النظام املالية
ً
في النفاذ لألسواق الدولية ،وانكشافه أيضا

400000
300000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
االستهالك اليومي

على إمدادات الطاقة القادمة من إيران حتى
إذا توقفت اإلمدادات اإليرانية وقع النظام في

اإلنتاج اليومي

ً
الشكل رقم ( )2إنتاج واستهالك النفط يوميا – املصدرWorld Meters, British Petroleum :

فاقة وعجز.
ً
والوضع في قطاع الغاز ليس أفضل حاال ،إذ انخفض اإلنتاج بنسبة  %51من  34مليون متر مكعب في  2010إلى 17.5
ً
مليون متر مكعب يوميا في  ،2019واعتمد النظام على استيراد الكمية املتبقية من الخارج لتغطية االحتياجات اليومية(.)17
ً
ً
وتبلغ حاجة االستهالك اليومية للغاز حوالي  1200طن يوميا تشكل نسبة االستيراد منها  %50يوميا فيما الـ %50األخرى
تأتي من اإلنتاج املحلي( ،)18وبلغة االسطوانات تقدر الحاجة اليومية بين  140 – 120ألف اسطوانة يتم تأمين بين – 40
ً
 %50منها محليا والباقي يتم استيراده( .)19وما انطبق على أزمة البنزين واملازوت ينطبق على أزمة الغاز من حيث اعتماد
النظام على اإلمدادات اإليرانية التي توقفت إضافة إلى تشديد العقوبات على النظام وإيران.

ُ يدلل الشكل رقم ( )3على أسعار الغاز

املازوت

الغاز

البنزين

والبنزين واملازوت ،الرسمية ،إال أن األسواق

3000

في الواقع ال تعترف بهذه األسعار ،أمام أزمة

2500

العرض ،إذ بلغ سعر االسطوانة في محافظة
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1500

حلب بالسوق السوداء نحو  17ألف ليرة

1000

بداية  ،2019بينما وصل سعرها في مناطق

500

متفرقة في ريف دمشق إلى  11ألف ليرة
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الشكل رقم ( )3أسعار الغاز واملازوت والبنزين – املصدر The fuel price :ومصادر أخرى

( )17أخبار النفط والغاز السوري ،تشرين األول  ،2019رابط/https://www.syria-oil.com/11935 :
( )18أخبار النفط والغاز السوري ،شباط  ،2020رابطhttps://www.syria-oil.com/12859/ :
( )19أخبار النفط والغاز السوري ،شباط  ،2020رابطhttps://www.syria-oil.com/12917/ :
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ً
جدا ألناس ينتظرون دورهم للحصول على اسطوانة غاز من مراكز التوزيع ،واألمر ّ
سيان
سورية ،وشوهدت طوابير طويلة
أمام كازيات البنزين واملازوت ،وقد بلغ سعر لتر املازوت  450ليرة في السوق السوداء( .)20وانتهى عام  2019بدون إيجاد
حلول لألزمة سوى الوعود والسماح للقطاع الخاص باالستيراد ،إضافة إلى فكرة البطاقة الذكية حيث يمنح حاملها حصته
ً
ً
من الغاز كل  23يوما؛ وتعتبر هذه األداة التقنية حال ملشكلة االزدحام ال لنقص املعروض.
ّ
املتسيد في مناطق عدة من سورية وعلى رأسها دمشق حيث وصلت ساعات التقنين
فيما بقي التقنين في الكهرباء الوضع
ً
ُ
إلى  20ساعة يوميا في بعض األوقات في الكثير من املناطق املتاخمة لدمشق( ،)21وفي معظم مناطق ريف دمشق تقطع
الكهرباء بمعدل أربع ساعات ثم تأتي مدة ساعتين ولكن خالل هاتين الساعتين تنقطع مرات عدة ( .) 22وترجع أسباب
االنقطاع املتكرر للكهرباء إلى استجرار

10000

الكهرباء غير املشروع ،وإجراءات الصيانة

8000

وإصالح االعطال ملحطات الكهرباء؛ جراء

6000

تحميلها أكثر من طاقتها بعد زيادة استخدام
الكهرباء كبديل عن الوقود في التدفئة

4000

والتبريد ،إضافة لعدم توفر مواد املحروقات

2000

من فيول وغاز والتي تسهم بنسبة  %56في
توليد الطاقة الكهربائية؛ ُيشار أن توليد 500
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2019

ميغا واط من الكهرباء يحتاج إلى  20مليون

2018
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الشكل رقم ( :)4إنتاج الكهرباء ميغا واط ساعي

ً
متر مكعب من الغاز و 10آالف طن من الفيول( ،)23فضال عن خروج قوة الدفع املائي على نهر الفرات من سيطرة النظام،
وخروج  34محطة توليد من أصل  54محطة عن الخدمة خالل سنوات الحرب( .)25( )24وهو ما يفسر عدم تحسن الكهرباء
حتى نهاية  2019على الرغم من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الروس واإليرانيين وشركات الطاقة التي شاركت في
معرض دمشق الدولي بين  2017وُ .2019يظهر الشكل رقم ( )4االنخفاض الحاصل في توليد الكهرباء بين  2011و2019
من  9000ميغاواط إلى  5000ميغا واط ،بنسبة .%45

شلل يف القطاعات والقدرات اإلنتاجية
ٌ

ً
ً
يعد الحديث عن القطاع العام والخاص في سورية بتجلياته من زراعة وصناعة وتجارة خالل سنوات الحرب حديثا شائكا،
إذ أرخت الحرب بظاللها على قدرات إنتاجية كبيرة تسببت بزيادة معدالت االستيراد وفقدان ميزة تغطية الحاجات املحلية
ً
وسياسة إحالل الواردات ،وهو ما خلق حاجة متزايدة للقطع األجنبي لتغطية طلبات االستيراد تلبية لالحتياجات األساسية.
( )20اسطوانة الغاز تنخفض إلى  7آالف ليرة في السوق السوداء 12 ،كانون الثاني  ،2019عنب بلدي ،رابطhttps://bit.ly/2AZZnT6 :
ً
( )21شباط فادي ،في سوريا األسد  ..هل أصبح التقنين الكهربائي إنجازا؟ 21 ،آذار  ،2019اقتصاد ،رابطhttps://www.eqtsad.net/news/article/24384/ :
( )22فارس محمد ،سوريا الحنين إلى الكهرباء 15 ،نيسان  ،2019درج ،رابطhttps://daraj.com/16640/ :
ً
( )23شباط فادي ،في سوريا األسد  ..هل أصبح التقنين الكهربائي إنجازا؟ ،مصدر سابق.
( )24مكية أسامة ،قطاع الكهرباء في سورية ينهار تحت وطأة الحصار 12 ،آذار  ،2016الحل ،رابط مختصرhttps://bit.ly/33XlXXd :
( )25فارس محمد ،سوريا الحنين إلى الكهرباء ،مصدر سابق.
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ّ
ّ
واملقربة من السلطة والتي تبحث
كما أن الفساد املستشري جعل املوارد االقتصادية بيد قلة من األولغارشيا املتحكمة
ً
دوما عن املال السهل ،ومن جهة أخرى أسهمت العقوبات وتحذيرات الواليات املتحدة للدول من مساعدة النظام والتعامل
معه من جعل سورية وقطاعاتها االقتصادية عبارة عن شبه جزيرة معزولة ال تتعامل إال مع دول قليلة.
وعلى الرغم من السياسات والوعود واإلجراءات في تشغيل العجلة اإلنتاجية بالبلد إال أنها لم ترق إلى ما هو كفيل بإحداث
تطور ملموس في الحركة اإلنتاجية ،فبلغت نسب التراجع في العديد من املنتجات بين  %99 - 44في الفترة بين  2010و2018
ومن بين القطاعات اإلنتاجية املتراجعة في القطاع العام :اإلسمنت ،الكابالت ،البرادات والتلفزيونات ،األسمدة ،الجلود
املدبوغة ،الغزل واألقمشة القطنية ،التبغ ،حليب مبستر ،الزيت النباتي ،الطحين والخبز( .)26وال عجب في هذا التراجع
بسبب اإلشكال في سالسل اإلمدادات الناجم عن تعسر االستيراد إما بسبب العقوبات أو سياسات النظام املالية أو لعدم
توفر القطع األجنبي وتذبذب سعر الصرف وأسباب أخرى ،فصناعة املالبس بحاجة الستيراد أقمشة وخيوط ،والصناعات
البالستيكية بحاجة الستيراد حبيبات

100

بالستيكية ،واألدوية بحاجة الستيراد املادة
ّ
الفعالة ،وصناعة األجهزة
الدوائية

80
60

االلكترونية بحاجة الستيراد قطع الكترونية،

40

وكل هذا وغيره متوقف.

20

يبين الشكل رقم ( )5االنخفاض في مؤشر
الصناعة بين  2016 – 2010من  89إلى  7في
قطاعات

الصناعات

االستخراجية،

والصناعات التحويلية :مثل األثاث واألخشاب
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الشكل رقم ( )5مؤشر األرقام القياسية لإلنتاج الصناعي في القطاع العام بين - 2016 – 2010املصدر:
املكتب املركزي لإلحصاء

والورق والفحم والجلود واملعدات الكهربائية
واآلالت ومنتجات املطاط واملواد الكيميائية والغذائية واملشروبات ،وصناعة الكهرباء واملاء .وتشير الوقائع إلى استمرار
ضعف الصناعات االستخراجية والكثير من الصناعات التحويلية بعد العام .2016

( )26ما هي أهم الصناعات العامة املتوقفة واملتراجعة؟ ،قاسيون 24 ،شباط  ،2020رابطhttps://bit.ly/2WXoS0t :
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وبلغ عدد الشركات التي تم ترخصيها على مدار
%11

العام  2019نحو  105شركات فقط في مختلف
القطاعات كما ُيظهر الشكل رقم ( ،)6وهو رقم
ً
متواضع جدا في الوقت الذي تحتاج فيه سورية

%4

إلى عشرات آالف الشركات إلعادة بناء ما دمرته
ُ
الحرب .امللفت لالنتباه استحواذ قطاع الخدمات
والتجارة على أكثر الشركات املنشأة وهي إشارة إلى
%85

انخفاض رؤوس أموال تلك الشركات؛ وعدم
املخاطرة والدخول في سوق تعاني من عقوبات
وأزمات غير واضحة املعالم وبالتالي الدخول في
أعمال ذات طبيعة تجارية وذو كثافة مالية قليلة
ُ
وال تحتاج إلى توظيف عاملين كثر؛ وفشل مقاربة

الصناعة

الزراعة والثروة الحيوانية

الخدمات والتجارة

ّ
الشكل رقم ( )6توزع الشركات املرخصة على القطاعات االقتصادية في  – 2019مركز
عمران للدراسات

النظام في اجتذاب استثمارات وأموال تسهم في إعادة إعمار البلد على الرغم من التطورات العسكرية على األرض؛ ويمكن
مالحظة ضعف بطانة وأعوان النظام ورغبتهم في جمع أموال سهلة من خالل التجارة التي تحتوي على طرق فساد كثيرة
واستغالل للمواطنين ،وعدم املخاطرة في استثمار أموالهم بالصناعة والزراعة في هذا الظرف الذي تمر به سورية.
ومن جملة الشركات التي تم ترخيصها في قطاع الخدمات والتجار :الشحن البري والبحري واالستيراد والتصدير والتجارة
العامة والعقارات واللوجستيات واالستثمارات السياحية ،في حين كان نصيب قطاع الصناعة  13شركة عاملة في االسمنت
واألسالك الكهربائية وصناعة املواد البالستيكية وصناعة األدوية ،فيما حاز قطاع الزراعة على الحصة األقل .مع التنويه
أن هذا العدد هو ما تم رصده خالل تقارير الواقع الحوكمي الصادرة عن مركز عمران للدراسات .وال يجب إغفال املشاريع
السياحية والعقارية التي تم ترخيصها مثل ماروتا سيتي و جاردن ستي ومنشآت سياحية في طرطوس والالذقية في وقت
ُع َّدت سورية البلد األفقر في العالم(.)27
ّ
وحازت لبنان على املرتبة األولى بـ 27شركة من حيث مصدر املكون األجنبي للشركات املرخصة أو من ساهمت في الترخيص،
وتليها الصين بـ 5شركات ،ومن ثم العراق واألردن وإيران بـ 4شركات ،وجاءت الكويت واإلمارات بـ 3شركات ،وروسيا
ً
وفلسطين وتونس بشركتين ،وأخيرا هناك اسبانيا واليمن ومصر والسودان وهولندا بشركة واحدة لكل منها .ويشير اهتمام
شركات ذات ّ
مكون لبناني للعمل في سورية إلى التداخل السوري – اللبناني من خالل مليشيا حزب هللا الداعم للنظام
ً
ً
ً
عسكريا وماليا وماديا ،كما ُيظهر تركز الشركات في هذه البلدان إلى انحسار انجذاب املستثمرين من بلدان ذات ثقل
استثماري مثل أوروبا وأمريكا وبلدان آسيوية ،بسبب طبيعة سورية الطاردة لالستثمار جراء العقوبات الدولية املفروضة

( )27سورية األكثر فقرا في العالم ،عنب بلدي 22 ،شباط  ،2002رابطhttps://www.enabbaladi.net/archives/365162 :
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ً
عليها وعدم التوافق على حل سياس ي يضع حدا لألزمة ويؤذن ببداية مرحلة االنتقال السياس ي للسلطة وبدء مرحلة إعادة
اإلعمار ،ويمكن القول أن هذه البلدان بعضها حليف للنظام أو ال مشكلة لديه في بقاءه في السلطة.
يتمثل أحد أوجه القصور في االقتصاد الكلي

30000

في امليزان التجاري ،كما يوضح الرسم البياني

25000

رقم ( )7بشكل ال تخطئه العين امليزان

20000
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 2018بنسبة  %1عن العام السابق وبلغت
قيمتها اإلجمالية  713مليون دوالر ،مع
اإلشارة أن معظم الصادرات هي عبارة عن
مواد خام زراعية إضافة للفوسفات ومعادن
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الشكل رقم ( )7الصادرات والواردات لسورية – مليون طن املصدر :املكتب املركزي لإلحصاء

مثل النحاس والرصاص( .)28بالرغم من أهمية سورية االستراتيجية كممر يربط القارات إال أن األوضاع األمنية وشلل
ّ
املتخبطة ال تسمح بتحسن هذا املؤشر.
قطاعات اإلنتاج السوري وسياسات الحكومة املالية
وأدى رفع النظام لرسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر املعابر الحدودية البرية في أيلول  2018إلى انخفاض الصادرات
األردنية إلى وعبر سورية ،في الربع األول من  2019بعد تصدير ما قيمته  19مليون دينار (نحو  27مليون دوالر) مقابل 61
مليون دينار (نحو  86مليون دوالر) خالل الفترة ذاتها من العام  2018حيث بات مرور الشاحنة الواحدة يكلف ألف
ً
جنبا إلى جنب مع مطالبة امللحق التجاري األمريكي في السفارة األمريكية في ّ
عمان بحظر أي نشاط تجاري أردني
دوالر(،)29
مع سورية(.)30
ولحق قطاع الزراعة بقطاعي الصناعة والتجارة ،حيث تراجعت قدرة سورية على إنتاج غذائها بشكل كبير وعلى رأسها
املحصول االستراتيجي ،القمح ،العنصر

5000

األساس ي في صناعة الخبز .وعلى الرغم من

4000

األمطار الجيدة في موسم  2019وزراعة 1,26

3000

مليون هكتار وهي قرابة  3أرباع املساحات

2000

املزروعة في  2010بلغ اإلنتاج  2170مليون

1000

طن من القمح وهذا يمثل نصف إنتاج العام
 2011كما يبين الشكل رقم ( ،)8ووصل
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
الهكتار

اإلنتاج

الشكل رقم ( )8إنتاج القمح واملساحة املحصودة؛ الرقم :باآلالف ،الوحدة :طن وهكتار الفاو
( )28محمود عشتار ،الصادرات السورية خام ومتراجعة في  ،2018قاسيون 6 ،آب  ،2019رابطhttps://kassioun.org/economic/item/62551-2018 :
( )29مرور الشاحنة الواحد عبر سورية يكلف ألف دوالر ،بروكار برس 26 ،نيسان  ،2019رابط مختصرhttps://bit.ly/3ayoKsl :
( )30أمريكا تطالب تجار األردن بمغادرة أسواق النظام بأسرع وقت ،بروكار برس 24 ،آذار  ،2019رابط مختصرhttps://bit.ly/2youxT6 :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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اإلنتاج للقاع في العام  2018بنحو  1199مليون طن من  642ألف هكتار تم حصدها فقط ،وهو أدنى إنتاج منذ 29
ً
عاما(.)31
ُويعزى التحسن الحاصل في موسم  2019إلى الهطوالت املطرية إذ ّ
توسع اإلنتاج البعلي ليصل إلى قرابة مليون طن في موسم
ً
 2019وال يزال املزارعون يواجهون ظروفا سيئة ،فالكثير من املزارعين لم يعد بإمكانهم الحصول على البذار واألسمدة
واملازوت واألكياس والعمالة واآلالت إما بسبب عدم توفرها أو بسبب غالء ثمنها فضال عن هجرة الفالحين ألراضيهم بسبب
النزوح الداخلي والهجرة خارج البلد ،ووجود ألغام في بعض حقولهم ،إلى جانب محدودية فرص التسويق(.)32
ً
لم يقتصر ُ
فشل النظام على التعامل مع إشكال نقص محصول القمح ،فهناك حالة مغايرة عبر محاصيل حققت فائضا
ً
كبيرا كما في الحمضيات ،فشل النظام في إيجاد أسواق لتصريفها في الداخل أو الخارج .ويكاد خط التصريف املحلي ال
يتجاوز دمشق وتشير التقديرات إلى استيعاب السوق املحلية ثلث اإلنتاج خالل املوسم ما يترك كميات كبيرة جاهزة
للتصدير .وبات املزارعون في الساحل يعانون من فائض إنتاجهم وعدم القدرة على تسويق محاصيلهم بأسعار ُمجدية إذ
يباع الكيلو دون سعر التكلفة ،وهو ما دفع البعض القتالع أشجار البرتقال واستبدالها بزراعات استوائية ،إذ بلغ عدد
األشجار املقلوعة في  2016نحو  5086شجرة وقفز العدد في عام  2017لـ  20338شجرة(.)33
ً
وبقيت وعود النظام ملزارعي الحمضيات حبرا على ورق مثل وعود التصدير وافتتاح معامل لتغليف وتسويق اإلنتاج
ومشروع العصائر ،إضافة لعدم استثمار الفاكهة في مجاالت التجفيف واملركبات الطبية والغذائية الصحية ،فيما ال
يتجاوز مجموع ما تم تصديره إلى روسيا  10آالف طن أي ال تشكل أكثر من  %1من فائض اإلنتاجُ ،ويشار أن كميات
ً
التصدير في العام  2017لم تتجاوز عمليا  3000طن من ثمار البرتقال بحسب منظمة الفاو ،فيما بلغت كميات التصدير
في  2019نحو  140ألف طن وال تشكل سوى  %28من الفائض املتعارف عليه واملقدر بـ 500ألف طن من الثمار(.)34

آتكل القوة الشرائية
لم تكن نهاية العام  2019أسهل من بدايتها مع االرتفاع املتزايد ألسعار السلع والخدمات وتهاوي القوة الشرائية للدخول،
وهو ما ساهم في تردي األوضاع املعيشية للمواطن .يشير الرسم البياني أدناه في الشكل رقم ( )9مسيرة مؤشر أسعار
ّ
املستهلك بين  2010و 2018ويظهر بوضوح االرتفاع املطرد فيه ونقطة التحول في العام  2015بعد خسارة النظام ملساحات
جغرافية واسعة ّ
ضمت موارد طبيعية لها مساهمة كبيرة في املوازنة العامة ،وهو نفس العام الذي تدخلت فيه روسيا
ً
ً
ً
لنجدة النظام عسكريا .وأسهم االستنزاف في املوارد والتشظي على األرض بالتأثير على األسواق عرضا وطلبا وأدى الرتفاع
معدالت التضخم.

() 31الطقس غير املستقر والنزاع الذي طال أمده يلحقان الضرر باإلنتاج الزراعي في سورية 9 ،تشرين األول  ،2018منظمة فاو الدولية ،رابط مختصر:
https://bit.ly/2JGfkzj
( )32موسم  2019مليونا طن من القمح ومثلها من الشعير 9 ،أيلول  ،2019قاسيون ،رابطhttps://www.kassioun.org/economic/item/62853-2019 :
( )33موسم الحمضيات الحقول عامرة بالخير ماذا عن التسويق 10 ،كانون األول  ،2018سانا ،رابطhttps://www.sana.sy/?p=859529 :
( )34توزع عوائد الحمصيات بين املنتجين والتجار واملصدرين ،قاسيون 3 ،شباط  ،2020رابطhttps://bit.ly/2QXNHpq :
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الصفحة15 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

االقتصاد في مناطق النظام ..مؤشرات متدنية عام  2019وسيناريوهات الهبوط خالل 2020

والجدير بالذكر أن الواقع يخالف األرقام الصادرة
عن نشرات املؤسسات الرسمية التابعة للنظام
فبعض السلع بلغ االرتفاع فيها أكثر من 1000
و .%2000على العموم أسهمت إجراءات النظام عبر
السنوات املاضية في طباعة العملة بدون غطاء إنتاجي
أو أصل مالي ،إلى زيادة حتمية في معدالت التضخم
ولإلشارة فقد رفع املصرف املركزي الكمية املعروضة

2020

من الليرة في السوق املحلية بأكثر من  %289بين
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الشكل رقم ( )9مؤشر أسعار املستهلك –  CPIمن  2010حتى  :2018املكتب املركزي لإلحصاء

 2016 - 2010في الوقت الذي بلغ معدل النمو

السنوي للمعروض النقدي  %16.1بين  .)35(2011 - 2006كما أن اعتماد موازنات مالية كما هو موضح في الجدول رقم
( )1تقوم على التمويل بالعجز خالل السنوات املاضية كانت بمثابة بيئة خصبة الرتفاع األسعار ،حيث ارتفع عجز املوازنة
من  195مليار ليرة عام  2011إلى  946مليار ليرة في موازنة العام  ،2019وانخفض حجم املوازنة العامة بالدوالر من 17
مليار دوالر في  2011إلى  7مليارات دوالر في .2019
العام

2011

2012

املوازنة العامة
النفقات الجارية
النفقات االستثمارية

1790
771
814

2288
1420
636

2014

2013

842
558
230
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1459
387

2015
353
236
93

2016

2017

404
252
104
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352
132

2018

2019
773
371
219

693
350
179

الجدول رقم ( )1املوازنات العامة وبنودها الجارية واالستثمارية بين  2011و  – 2019الرقم بعشرات املاليين -الوحدة دوالر  -املصدر :املصرف املركزي السوري

لم يحصل أي تطور ملموس في العام  2019فيما يتعلق بمؤشر أسعار املستهلك على الرغم من استعادة النظام ملساحات
واسعة من املعارضة وإعادة تشغيل املعارض وفتح املعابر الحدودية ،إذ واصل املؤشر االرتفاع خالل العام كما يظهر في
ً
ً
الشكل رقم ( )10من  790في نهاية  2018إلى  880في شهر آب  2019علما أن األشهر التالية شهدت ارتفاعا أكثر في األسعار
لذا من املتوقع أن يستمر املؤشر في االرتفاع.
ُوي ّ
فسر االرتفاع العام باألسعار بجملة من

880
871

العوامل من بينها :اشتداد وتيرة العقوبات

865

863

864

866

املفروضة على سورية؛ وانخفاض قيمة الليرة

836

السورية؛ واعتماد موازنات ذات عجز مالي

826

كبير وغلبة اإلنفاق الجاري على اإلنفاق
االستثماري؛ واستمرار هشاشة القطاعات
اإلنتاجية في البلد من زراعة وصناعة مع عدم

آب

تموز

حزيران

أيار

نيسان

آذار

شباط

كانون الثاني

الشكل رقم ( )10مؤشر أسعار املستهلك  CPIفي -2019املصدر :املكتب املركزي لإلحصاء

( )35ظاهر جوزيف ،األسباب العميقة لتدهور قيمة الليرة السورية 31 ،كانون الثاني  ،2020مسارات الشرق األوسط ،رابط مختصرhttps://bit.ly/3bJDS6u :
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ً
قدرة الحكومة على اإليفاء بوعودها؛ وأخيرا عدم جدوى سياسات الرقابة والضبط واإلغالق بالشمع األحمر وتسيير
الدوريات كسياسات حكومية لحماية املستهلك.
ّ
ً
وفي صورة أكثر قربا لتفسير تلك األرقام وإسقاطها على الوضع االجتماعي ُيظهر الشكل التالي رقم ( )11سلة من املواد
األساسية التي تحتاجها أسرة مكونة من 5
أفراد في دمشق ،حيث احتاجت األسرة في

380

الربع األخير من  2019لنحو  380ألف ليرة
ً
سورية لتغطية تكاليفها شهريا بحسب

360

مؤشر قاسيون لتكاليف املعيشة ،بلغت

332

تكلفة الغذاء واملشروبات فيها  147ألف ليرة

325

أي نحو  %38من التكلفة اإلجمالية .حجم
املشكلة ال يظهر في ارتفاع األسعار لوحده بل
عند مقارنته بمعدل األجور ،إذ بلغ متوسط
األجور  60ألف ليرة سورية ( 67دوالر الدوالر

كانون األول

أيلول

آذار

حزيران

ً
الشكل رقم ( )11تكاليف سلة االستهالك األساسية ألسرة من  5أفراد شهريا خالل  -2019مؤشر قاسيون
لتكاليف املعيشة

يساوي  900ليرة في نهاية  )2019بحسب
ً
الزيادة األخيرة الصادرة في املرسوم التشريعي رقم  ،23علما أن متوسط األجر بلغ في  2017نحو  35500ألف ليرة (68
دوالر) وفي  2010نحو  11350ألف ليرة ( 200دوالر) .وبالتالي فإن العامل الذي يتقاض ى  60ألف ليرة يحتاج ملضاعفة أجره
مرتين ونصف للحاق بتكاليف الغذاء واملشروبات ،وبحاجة ملضاعفته نحو  7مرات للحاق بتكاليف املعيشة الكاملة
البالغة حوالي  400ألف ليرة ،وفي حال عدم حصوله على كامل املبلغ سيلجأ التباع استراتيجيات التكيف مع شظف العيش
من بينها التقشف واالقتصار على شراء األساسيات فقط ،وبيع األصول ،وإخراج األطفال من املدارس ّ
وزجهم في سوق
ً
العمل ،وتزويج البنات باكرا ،واللجوء إلى األعمال غير املشروعة ،أو الهجرة من البلد.
لقد ّأدت األوضاع املعيشية املتردية والفجوة بين األجور والتكاليف إلى وقوع معظم السكان تحت خط الفقر بنسبة بلغت
ً
ً
ً
ً
 %83لتكون سورية األكثر فقرا على مستوى العالم( .)36علما أن حد الفقر يبلغ  1.9دوالر لكل فرد يوميا و 285دوالر شهريا
ً
ألسرة مكونة من  5أفراد ،هذا يعني أن األسرة بحاجة لـ 256,500ألف ليرة (الدوالر  900ليرة في نهاية  )2019شهريا لتكون
على خط الفقر وبالعودة إلى تكاليف األسرة املعيشية الشهرية والتي تقارب  380ألف ليرة أو  422دوالر سيكون خط الفقر
ً
السوري اليومي عند  2.8دوالر للفرد يوميا ،وهذا الرقم أعلى من الخط العالمي للفقر بنسبة  %147أي أن األسرة السورية
عليها أن تمتلك  1.4ضعف ما يملكه فقراء العالم لتصبح على خط الفقر العالمي .ومع بلوغ األجر الوسطي  60ألف ليرة
( 67دوالر) سنخلص إلى حاجة رفع األجر ثالث مرات وربع لتصبح األسرة على خط الفقر العالمي في سورية.

(36

ً
سورية األكثر فقرا في العالم 22 ،شباط  ،2020عنب بلدي ،رابطhttps://www.enabbaladi.net/archives/365162 :
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ُ
لم تفلح إجراءات الحكومة في ضبط األسعار ومنع التالعب واالستغالل من كبح لجام السوق السوداء حيث لجأت إلى زيادة
عدد دوريات التموين ملراقبة األسعار ومخالفة التجار غير ّ
املتقيدين باألسعار الرسمية أو أصحاب املحالت املمتنعين عن
البيع ،وتم فرض غرامات باهظة على املخالفين ،كما لم ُيسهم قرار رفع األجور والرواتب إال في زيادة معظم أسعار السلع

والخدمات ،فالزيادة في األجر يقابلها زيادة في األسعار ما يحيل إلى تبخر القوة الشرائية للدخل.
ولو أمكن قياس درجة حرارة الشارع السوري ،أو مدى رض ى املواطن على توفر الخدمات والسلع وقدرته على الشراء لظهر
مدى السخط واإلحباط من الظروف املعيشية السيئة بسبب الغالء وانخفاض القدرة الشرائية للدخل ،وقد تبدى ذلك
ُ
في خروج مواطنين في السويداء الخاضعة للحكومة هاتفين بدنا نعيش ورفع شعارات في درعا كتب عليها ما بدنا ليرة وال
دوالر بدنا تنزل األسعار جراء ارتفاع األسعار ملعدالت وصلت لـ %1000في بعض السلع وتبخر القدرة الشرائية للمواطن
وانتشار مخاوف من حصول مجاعة(.)37

سقوط اللرية السورية
يجدر التنويه هنا أنه تم تثبيت الفترة الزمنية لسعر الصرف حتى نهاية آذار  2020ليتسنى تطبيق أدوات التحليل التقنية
واألساسية.
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الشكل رقم ( )12سعر صرف الليرة مقابل الدوالر  2018 – 2010حسب املركزي والسوق السوداء -
مسارات الشرق األوسط

لسعر الصرف .وقد شجعت األوضاع املضطربة والتذبذب الحاصل في قيمة الليرة لزيادة ظاهرة الدولرة في االقتصاد.
المس سعر صرف الليرة مقابل الدوالر أعلى سعر في السوق السوداء عند  950ليرة في كانون األول  2019فيما بقي سعر
الصرف الرسمي عند  434ليرة ،لتنخفض قيمة الليرة بنسبة  .%94وتخلل هذا العام عدة أمور ساهمت في انخفاض الليرة
وصعود سعر الصرف في  3موجات كما يظهر في الشكل رقم ( )13يمكن إيجازها بما يلي:
 تشكلت املوجة األولى مع تحريك قانون سيزر في أمريكا منذ بداية العام وتجديد العقوبات األوروبية على سورية
ً
وفرضها على عدة مؤسسات ورجال أعمال مقربين من النظام ،دافعا لصعود سعر صرف الليرة في النصف األول من
ً
 2019بشكل بطيء ليصل إلى مستوى  600ليرة ،مع تنامي املخاوف من قدرة النظام على التحرك ماليا وتأمين العملة
الصعبة لتغطية فاتورة الواردات؛
( )37احتجاجات السويداء تتمسك بـ«مطالب معيشية» وتبتعد عن السياسة 19 ،كانون الثاني  ،2020الشرق األوسط ،رابط مختصرhttps://bit.ly/3dPE9Xp :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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 زادت العقوبات األمريكية الصارمة على إيران بسبب تزويدها املحروقات للنظام السوري ،الوضع املالي ضبابية
ّ
تقلص حجم املساعدات اإليرانية ّ
املقدمة للنظام
وتطلب اعتماد النظام على موارده لتأمين فاتورة الواردات ،بعد
جراء منع وصول البواخر اإليرانية املحملة باملحروقات واملواد األساسية إلى املرافئ السورية؛
 وقد تبين ُشح الدوالر لدى البنك املركزي السوري في نهاية شهر أيلول عندما ّ
خفض قائمة املنتجات املستوردة التي
يسمح للبنوك بتوريدها أو تمويلها من  40مادة إلى  13مادة معظمها مواد غذائية وأدوية؛
 تفاعلت أزمة الليرة مع ما حدث في لبنان على إثر اندالع االحتجاجات في الربع األخير وما نجم عنها من إغالق للبنوك
والحركة املصرفية بشكل سلبي ،جراء اعتماد سورية على البنوك اللبنانية للدخول إلى األسواق العاملية وشراء السلع
ً
عبر النظام املالي العالمي تجنبا للعقوبات ،فيما أدى إغالق البنوك وتقييد حركة السحب واإليداع واستقالة الحكومة
اللبنانية ملوجة هلع في األسواق اللبنانية سرعان ما انتقلت املضاربات على الدوالر في لبنان وسورية ليضغط على
الليرتين ،وهو ما جعل سعر الصرف يشكل موجة الصعود الثانية ويالمس مستوى  950ليرة؛

ً
 فيما كانت موجة الصعود الثالثة مع توقيع الرئيس األمريكي على قانون سيزر في  21كانون األول ليصبح نافذا ويزيد
من زخم الصعود مع تدفق األخبار السلبية على الليرة ومستقبل االقتصاد السوري بالعموم.
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الشكل رقم ( )13سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر خالل  2019املصدر :الليرة السورية اليوم – تحليل الباحث

ومن الناحية التقنية ،شكل وصول السعر إلى  700ليرة للمرة األولى مستوى املقاومة األول واختراق حاجز نفس ي مهم كما
ً
ً
ً
يظهر في الشكل رقم ( ،)13ليصبح اختراقه الحقا دافعا للصعود واختبار مستويات جديدة مالمسا أعلى سعر لليرة عند
 950ليرة ويرسم عند هذا السعر خط املقاومة الثاني ،فيما كانت خطوط الدعم بعد كل موجة صعود عند  600ليرة و755
ليرة .ويبدو االتجاه الصاعد واضح كما في الشكل رقم ( )14عند تطبيق الوسطي الحسابي املتحرك ملدة  14يوم (للمدى
القريب) و 50يوم (للمدى املتوسط) كون السعر يتحرك فوق الوسطي الحسابي.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة19 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

االقتصاد في مناطق النظام ..مؤشرات متدنية عام  2019وسيناريوهات الهبوط خالل 2020

1000
800
600
400
200
0
28-Jul 22-Aug 16-Sep 11-Oct 5-Nov 30-Nov 25-Dec

3-Jul

3-Feb 28-Feb 25-Mar 19-Apr 14-May 8-Jun

9-Jan

الشكل رقم ( )14سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر خالل  2019املصدر :الليرة السورية اليوم – تحليل الباحث

ظهر ٌ
متغير طار ٌئ استثنائي أثناء فترة إعداد وإخراج التقرير بصعود سعر صرف الليرة أمام الدوالر إلى فوق  3000ليرة
جراء أزمة رامي مخلوف مع بشار األسد والتي تفاعلت خالل نهاية شهر نيسان حتى شهر حزيران الحالي ،حول قضية
االتهامات املوجهة لشركة "سيريتل" حيث ّ
تغيرت لهجة رامي مخلوف من مناشدة لبشار األسد في الفيديو األول إلى
رسائل تحذيرية وتهديد في آخرمنشور له في  1حزيران  .2020وجراء تفاعل األزمة بين الحكومة ورامي مخلوف واشتداد
ً
حدة املضاربة خرجت الليرة عن السيطرة لتصعد يوميا بين  300-100ليرة وتصل عتبة  3175في  8حزيران 2020
ً
ً
ً
واضطرابا َّ
حل في األسواق املحلية.
لتشهد على إثرذلك األسعارالعامة ارتفاعا ملحوظا

 2020سيناريو اهلبوط
دخلت سورية مع بداية العام  2020مرحلة الهبوط من أوسع أبوابه على كافة املستويات .إذ أضاف االتحاد األوروبي في 17
شباط  8رجال أعمال وكيانين إلى قائمة العقوبات بسبب عالقاتهم مع نظام األسد وتحقيق أرباح عالية جراء تلك العالقة،
ً
شخصا وشركة بينها شركة هندسة عسكرية ّ
ومزود
وفي  20شباط فرض مكتب األمن القومي األمريكي عقوبات على 12
صيني لالتصاالت الالسلكية ومنتجات األقمار الصناعية في إطار دعمها إليران وسورية وكوريا الشماليةّ ،
وطبقت وزارة
الخارجية األمريكية عقوبات على وزير الدفاع علي أيوب تتضمن تجميد أصول وحظر سفر ،بسبب مسؤوليته عن العنف
واألزمة اإلنسانية الكارثية في شمال سورية منذ كانون األول  .2019ومع اقتراب موعد تطبيق قانون سيزر في حزيران
 2020سيكون هناك ضغط أكبر على النظام وداعميه وكل من يتعامل معه على كافة األصعدة.
ومن املتوقع أن تستمر معاناة النظام في تأمين مواد املحروقات بسبب عدم قدرة إيران على إيصال ناقالت ّ
محملة
باملحروقات من بنزين ومازت وغاز طبيعي للنظام .كما أن جميع محاوالت النظام في تسويق إعادة اإلعمار ستبوء بالفشل
بسبب تقويضها من الواليات املتحدة عبر قانون سيزر  ،وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في قطاعي الصناعة
والتجارة.
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فيما يخص قطاع الزراعة فقد عمد النظام إلى السماح باستيراد القمح جراء العجز املتواصل بين اإلنتاج واالحتياج ،ما
أدخل البالد في أزمة خبز وأدى نقص املادة في األسواق إلى ظهور سوق سوداء حيث بيعت ربطة الخبز بـ 500ليرة ( 10أرغفة)
بينما يبلغ سعرها الرسمي  50ليرة( .)38ولم تكن موازنة العام  2020أفضل من سابقاتها ولم يصحح النظام الخطأ الهيكلي
في اعتماده على التمويل بالعجز وتحمل ديون محلية وخارجية ،إذ اعتمد موازنة بحدود  6مليارات دوالر (الدوالر  )665وهي
أقل من موازنة  2019بقيمتها بالدوالر وليس بالليرة(.)39
وقفزت أسعار الكثير من السلع التموينية في
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األسواق املحلية بشكل غير مسبوق ،ولدى مقارنة
أسعار ّ
عينة من املواد في  31كانون األول  2019مع
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إلى ارتفاع مؤشر أسعار املستهلك ومعدل التضخم،
لذا من املتوقع أن ترتفع هذه التكلفة ساحبة معها
تكاليف املعيشة الشهرية للربع األول في 2020
ً
ارتفاعا عن  380ألف ليرة.

 28آذار 2020

 31كانون األول 2019

الشكل رقم ( )15أسعار بعض املواد في دمشق – املصدر :بزنس  2بزنس سورية و اقتصاد

ً
لم تكن أسعار الغذاء ما ارتفع فقط ،إذ ارتفعت أيضا أسعار البنزين بكل تصنيفاته بحسب قرار وزارة التجارة الداخلية
ً
وحماية املستهلك في األول من آذار  ،2020حيث بلغ سعر لتر البنزين املدعوم أوكتان ( 250 )90ليرة ارتفاعا عن  225ليرة،
ومما ال شك فيه أن االرتفاع في أسعار املحروقات ستقود الرتفاع أسعار السلع والخدمات(.)40
وفيما يتعلق بسعر صرف الليرة مقابل الدوالر فقد ّ
عبر املرسومين  3و  4الصادرين عن بشار األسد في كانون الثاني من
 2020عن فلسفة النظام األمنية وتعاطيه مع املعطيات االقتصادية ،إذ تم تشديد اإلجراءات األمنية ضد املتعاملين بغير
الليرة ،وتصل عقوبة املخالفين حد االعتقال والسجن  7سنوات وفرض مبالغ مالية تصل إلى  5ماليين ليرة ،وتشير قرارات
كهذه لعجز البنك املركزي عن استخدام أدوات السياسة النقدية كالتدخل بضح دوالر في األسواق ورفع معدل الفائدة
لكبح جماح التضخم وحماية الليرة .وعلى الرغم من اإلجراءات األمنية مع املخالفين إال أن الليرة استمرت في الهبوط(.)41
ً
وشكل سعر صرف الليرة مقابل الدوالر موجة الصعود الرابعة بين كانون الثاني وآذار مسجال أعلى سعر في  26آذار 2020
عند  1360ليرة كما يظهر في الشكل رقم ( .)16وساهم في هذا االرتفاع تصاعد وتيرة األزمة املالية في لبنان طالت االحتياطات
بالعمالت األجنبية وإعالن الحكومة في  8آذار عن تعليق سداد سندات يوروبوند للمرة األولى في تاريخ لبنان؛ ومن ثم جاء
( )38السماح باستيراد الطحين للجميع أزمة خبز مستمرة في سوريا 30 ،آذار  ،2020عنب بلدي ،رابطhttps://www.enabbaladi.net/archives/373805 :
( )39حداد وجيه ،موازنة  2020السورية :التمويل بالعجز 29 ،تشرين األول  ،2019املدن ،رابطhttps://bit.ly/2V4CeFR :
( )40سوريا ترفع أسعار البنزين 1 ،آذار  ،2020روسيا اليوم ،رابطhttps://bit.ly/2xEthLi :
( )41مراسيم األسد ملواجهة الدولرة  ...صارمة لكنها هشة ،عنب بلدي 2 ،شباط  ،2020رابطhttps://www.enabbaladi.net/archives/359970 :
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إعالن الحكومة عن أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في  22آذار واتخاذ جملة من اإلجراءات في إطار الحجر الصحي
الجزئي.
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الشكل رقم ( )16سعر صرف الليرة السورية  2019حتى  31آذار  – 2020املصدر :الليرة السورية اليوم-تحليل الباحث

ومع تطبيق اتجاه متسارع trend line exponential ،على الرسم البياني في الشكل رقم ( )17حتى نهاية  2020سيظهر
سيناريو ارتفاع سعر الصرف إلى مستوى  2000ليرة أمام الدوالر.
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الشكل ( )17سيناريو متوقع لسعر صرف الليرة السورية أمام الدوالر منذ بداية  2019حتى نهاية  – 2020تحليل الباحث

صعوابت كبرية متهد لتنازالت
يواجه االقتصاد السوري جملة من العوامل خالل عام  ،2020تجعل الواقع أكثر صعوبة ُوينذر باستنزاف متزايد لجيوب
السوريين وتعبهم ومن بينها ما يلي:
ُ
العقوبات :لم تثبت التجارب التاريخية نجاعة العقوبات في تعديل سلوك األنظمة الشمولية ،إال أن ما ط ّبق من عقوبات
على سورية وإيران ،ومن ثم فقانون سيزر كفيل بزيادة الخناق على النظام وتقييد قدرته على التهرب وااللتفاف على
العقوبات ،إذ من شأن القانون فرض عقوبات على األفراد األجانب الذين يبيعون أو يوفرون كميات ُي ّ
عتد بها من سلع أو
خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات تي ّسر أو ّ
توسع نطاق اإلنتاج النفطي السوري الحكومي املحلي ،وخدمات بناء أو هندسة
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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وطائرات أو قطع غيار أو خدمات أخرى للحكومة ،وبالتالي قد يشهد قطاع الطاقة مزيد من التدهور وشح متزايد في
ً
املحروقات ،وإيقاف مساعي النظام في تسويق ملف إعادة اإلعمار وأخيرا إفشال أي محاولة إلعادة الشرعية لألسد وإعادة
العالقات كما كانت.
ّ
تخلي الدولة عن الدعم :تخلي النظام عن دعم املواد األساسية من غذاء ومحروقات يخفف عن كاهله مبالغ مالية كبيرة
ً
وأعباء اجتماعية لكنها في نفس الوقت تزيد من ارتفاع األسعار ومن سخط املواطنين على النظام.
حلفاء األمس :أسهمت العقوبات األمريكية املفروضة على إيران ،بسبب مساندتها النظام وتدخلها في سورية ،واألزمة
ً
ً
االقتصادية في لبنان ،والضغوط االقتصادية على روسيا ،للحد من قدرة تلك البلدان على مساعدة النظام ماليا وماديا
ً
التي لطاملا اعتبرها حليفا له.
ً
كورونا :تشكل جائحة كورونا ضيفا ثقيل الظل على سورية على مستوى الحكومة واالقتصاد واملواطن ،إذ تواجه سورية
ً
مترد جدا فـ %50من املشافي خارج الخدمة وتراجع إنتاج األدوية ألكثر من %50
هذا الفيروس وسط نظام رعاية صحي ٍ
وهرب أكثر من ثلثي العاملين في مجال الرعاية الطبية من البالد إضافة إلى ارتفاع أسعار مئات األصناف من األدوية .ومع
انتشار الوباء في سورية ارتفع سعر الكمامة إلى  3500ليرة من  30ليرة ،وسعر عبوة مطهر اليدين من  250إلى  500ليرة
وزجاجة الكحول الطبية بلغ سعرها  2500ليرة بعدما كانت  500ليرة.
تشظي البالدُ :يسهم استمرار اندالع عمليات عسكرية كما في العملية التركية درع الربيع في آذار  2020وعدم التوصل
التفاق مع اإلدارة الذاتية في شمال شرق الفرات ،بضغوط متزايدة على االقتصاد السوري جراء توزع األدوار والثروات.

خامتة
أسهمت عسكرة الدولة وسوء إدارة النظام لالقتصاد قبل الثورة لترسيخ إشكاالت هيكلية رافقت االقتصاد السوري خالل
العقود املاضية التي سبقت الثورة ،ومع تنامي هذين العاملين ّ
وتغول النظام في الحلول األمنية وزج أفراد الجيش
واستخدام كافة أنواع األسلحة لقمع املتظاهرين وإعادة السيطرة على املناطق الخارجة عن سيطرة النظام ،وزاد حجم
اإلنفاق العسكري فاستنزف االحتياطي األجنبي في البنك املركزي وهبطت قيمة الليرة إلى أدنى مستوى لها وتردت مستويات
املعيشية وارتفع حجم الديون الخارجية لصالح إيران وروسيا.
واتبع املجتمع الدولي سياسة فرض العقوبات والعزلة الدولية لتعديل سلوك النظام القمعي ومنع أي تحركات إقليمية
ودولية إلعادة الشرعية للنظام وتمرير أموال إعادة اإلعمار ،فراقبت الواليات املتحدة وأوروبا عن كثب الكيانات ورجال
ّ
ّ
واملقربين من النظام الذين ساهموا في تطوير البلد وإعادة اإلعمار وتم تطبيق عقوبات عليهم ،وأثرت العقوبات
األعمال
األمريكية على إيران على املساعدات املقدمة للنظام فعانت سورية من شح شديد في املحروقات أدى الرتفاع أسعارها في
األسواق املحلية ،وأغلقت األزمة االقتصادية في لبنان املتنفس الوحيد الذي يستخدمه النظام في تعامالته املالية
واالقتصادية مع العالم .ومع نهاية العام  2019فرضت الواليات املتحدة على سورية عقوبات شديدة ضمن قانون سيزر
ليالمس سعر صرف الليرة مقابل الدوالر أعلى سعر في تاريخه عند  950ليرة.
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ً
والحقا في عام  2020أصبح االقتصاد على أعتاب انهيار متسارع بعد ظهور وباء كورونا واشتداد األزمة االقتصادية في لبنان
واقتراب موعد سريان قانون سيزر في شهر حزيران واندالع عمليات عسكرية في الشمال ،وهو ما رسم صورة قاتمة
ً
ملستقبل سورية قد يجعلها بلدا معزولة ومتخلفة في كافة املؤشرات.
ّ
وبين التقرير في تحليل الجانب التقني لسعر صرف الليرة السورية حتى الربع األول من  2020سلوك الليرة أربع موجات
صعود بعد اختراق مستوى  700ليرة و 950ليرة و 1230ليرة و 1360ليرة وأظهر استخدام املتوسط املتحرك على املدى
القريب واملتوسط واالتجاه املتسارع احتمال صعود السعر إلى  2000ليرة في نهاية العام .2020
انعكس تردي أوضاع الليرة واإلنتاج على مؤشر أسعار املستهلك ليرتفع حتى شهر آب  2019إلى  880ومن املتوقع أن يتجاوز
الرقم مستوى  1000مع التحديثات التي حصلت على األرقام واملؤشرات بعد ذلك الشهر .ولدى مقارنة أسعار مجموعة
من السلع األساسية بين  31كانون األول  2019و 28آذار  2020تبين ارتفاع األسعار ضعف وأربع أضعاف السعر السابق،
وهو ما سيزيد من تكاليف احتياجات األسرة من  5أفراد إلى أكثر من  380ألف ليرة في الربع األخير من  ،2019ولم تفلح
سياسة زيادة األجور إلى  60ألف ليرة إال ملزيد من ارتفاع املعدل العام لألسعار .وبدورها ساهمت الزيادة في األسعار
واالرتفاع في تكاليف املعيشة واالنخفاض املتواصل في بيئة العمل ،إلى زيادة معدالت الفقر لتتربع سورية على عرش أفقر
دولة في العالم بوقوع  %83من السكان تحت خط الفقر.
ً
ً
أخيرا وبعد تسع سنوات من الثورة ومن ممارسات النظام العسكرية وإدارته السيئة لالقتصاد يبدو جليا أن عام 2019
كان األسوأ على النظام من حيث فرض مزيد من العقوبات واحتدام أزمة املحروقات وانخفاض قيمة الليرة وفشل جهوده
ً
في إعادة اإلعمار وعودة الشرعية ،واألسوأ على املواطن بعد تزايد األسعار وتآكل القوة الشرائية وحرمانا متعدد األبعاد،
وهو ما يدخل البالد في سيناريو كارثي خالل الشهور املقبلة .وال يمكن الحديث عن أي تغير إيجابي في املؤشرات دون وضع
البلد على سكة االنتقال السياس ي للسلطة وفق القرارات الدولية ذات الشأن بامللف السوري ،وإيقاف العسكرة وإدارة
االقتصاد من أشخاص ذوي كفاءات عالية قادرين على تصحيح ما آلت إليه األوضاع.
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ملحق :جدول ابلعقوابت األمريكية واألوروبية على النظام خالل عام 2019
التاريخ

البلد

 21كانون الثاني

أوروبية

 21كانون الثاني

أوروبية

 21كانون الثاني

أوروبية

 21كانون الثاني

أملانية

 24كانون الثاني

أمريكية

 6شباط

أمريكية

 8شباط

أوروبية

 4آذار

أوروبية

 7آذار

أوروبية

 27آذار

أمريكية

 29آذار

أوروبية

 8نيسان

بريطانيا

 9أيار

أمريكية

 10أيار

أوروبية

 17أيار

أوروبية

 23أيار

بريطانية

الوصف
القطاع/النوع
اإلنشاء وإعادة محكمة االتحاد األوروبي تفرض عقوبات على شركة بنا العقارية وشام القابضة
اإلعمار
اإلنشـ ـ ـ ـ ــاء وإع ــادة إضافة  11رجل أعمال و 5مؤسسات للعقوبات لدعم/استفادة من النظام من
خالل املشاركة في تطوير عقارات فاخرة ومشاريع تدعم النظام.
اإلعمار
إضافة  9أشخاص ومؤسسة للعقوبات املفروضة على استخدام النظام
محاسبة
لألسلحة الكيميائية ،تشمل تجميد أصول ومنع سفر.
منع خطوط الطيران اإليرانية  mahan airمن تشغيل رحالت الركاب من وإلى
مطاراتها بسبب نقل املليشيات ومعداتهم إلى سورية وبلدان الشرق األوسط
مكافحة إرهاب
األخرى التي تشهد نزاعات.
فرض عقوبات على مليشيات مدعومة من إيران لها مقرات في سورية،
فاطميون ولواء زينبيون ،لتقديم الدعم املادي لفيلق الحرس الثوري اإلسالمي،
مكافحة إرهاب
قدس.
أقر مجلس الشيوخ األمريكي باألغلبية قانون سيزر القاض ي بفرض عقوبات
محاسبة
على النظام وداعميه.
تجديد العقوبات السنوية على رجل األعمال وائل عبد الكريم وشركة الكريم
تجارة وصناعة
للتجارة والصناعة في سورية.
االتحاد األوروبي يضيف سبع وزراء لقائمة العقوبات السورية (حجز أصول
محاسبة
ومنع سفر) على خلفية التغييرات الحكومية في سورية.
املحكمة األوروبية ترفض رفع العقوبات عن مؤسسات مرتبطة برامي مخلوف
محاسبة
هي :شركة صروح ،واملشرق لالستثمار ،ودريكس تكنولوجي.
ً
نشر مكتب مراقبة األصول األجنبية تقريرا حول املخاطر التي تواجه األطراف
املشاركة في شحنات النفط للحكومة السورية بغض النظر عن مواقع أو
النفط
جنسية أولئك الذين يسهلون هذا الدعم.
دول مقدونيا وصربيا وألبانيا والبوسنة توافق على قرار االتحاد األوروبي بتمديد
محاسبة
العقوبات على سورية
نشرت بريطانيا لوائح بموجب قانون العقوبات ومحافظة غسل األموال لعام
مكــافحــة غس ـ ـ ـ ـيــل
 2018بشأن سورية والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد أن غادرت بريطانيا
االموال
االتحاد األوروبي بدون اتفاق.
تجديد العقوبات على سورية ملدة عام بسبب وحشية النظام وقمع الشعب
محاسبة
السوري وما يتعلق باستخدام االسلحة الكيميائية
رفضت املحكمة األوروبية طلب عمار شريف إللغاء العقوبات الخاصة به
محاسبة
تجديد العقوبات املفروضة على سورية ملدة عام حتى  1حزيران  2020على
محاسبة
خلفية العنف املمارس من النظام ضد املدنيين
مصادرة  25ألف جنيه استرليني من ابنة أخت بشار األسد ،أنيسة شوكت ،بعد
استخدام حسابها املصرفي للتهرب من العقوبات واالحتفاظ بأموال النظام
التمويل
السوري.
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 29أيار

بلجيكية

 12حزيران

أمريكية

 24حزيران

أمريكية

 4تموز

بريطانية

 8تموز

بريطانية

 15آب

أمريكية

 16آب

أمريكية

 23آب

أمريكية

 29آب

أمريكية

 2أيلول

أمريكية

 6أيلول

أمريكية

 10أيلول

أمريكية

 11أيلول

بريطانية

 20أيلول

أمريكية

 23أيلول

بريطانية

أدانت املحكمة الجنائية في بلجيكا  3شركات وشخصين من مدراءها اإلداريين
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــة بانتهاك عقوبات االتحاد األوروبي لتصدير مواد كيميائية إلى سورية دون
ترخيص ،احتوت  24عملية تسليم للنظام بينها  160طن من مكونات غاز
الكيميائية
السارين
حدد مكتب مراقبة األصول األجنبية األمريكية ،سامر فوز وأقاربه حسين
ً
وعامر فوز و 13كيانا يملكها سامر فوز يقوم بأعمال إعادة اإلعمار وإعادة
إعادة اإلعمار
تطوير سورية.
فرضت وزارة الخزانة األمريكية عقوبات على خامنئي وثمانية من كبار القادة
العسكريين في إيران .واستهدفت تصفير إيرادات النفط اإليرانية ومنع أي دولة
محاسبة
وشركة للتعامل معها في هذا املجال.
االستيالء على ناقلة عمالقة غرايس  1شرق جبل طارق يشتبه أنها خرقت
عقوبات االتحاد األوروبي عن طريق نقل النفط الخام إلى مصفاة بانياس في
النفط
سورية.
اعتمد جبل طارق لوائح قانون العقوبات لعام  2019واالعتراف والتنفيذ
النفط
التلقائي لجزاءات األمم املتحدة واالتحاد االوروبي واململكة املتحدة.
طلبت وزارة العدل األمريكية االستيالء على الناقلة اإليرانية جريس  1التي
النفط
احتجزتها في جبل طارق لالشتباه في اختراق عقوبات أوروبا على سورية
أشارت وزارة الخارجية األمريكية أن الناقلة غريس  1كانت تساعد الحرس
الثوري اإلسالمي عن طريق نقل النفط من إيران إلى سورية ،وحذرت الوزارة
النفط
من عواقب وخيمة على أي فرد مرتبط بالناقلة
حذرت الواليات املتحدة من مشاركة الشركات التجارية واألفراد في معرض
محاسبة
دمشق الدولي وتعاملهم مع النظام السوري وهو ما قد يعرضهم للعقوبات.
أدرجت وزارة الخزانة األمريكية بنك جمال ترست على الئحة العقوبات
محاسبة التمويل
لتقديمه خدمات مصرفية لحزب هللا ومؤسسة الشهداء في إيران.
طبق مكتب مراقبة األصول األجنبية ناقلة أدريان درايا  1كممتلكات
النفط
محجوزة ،وربان الناقلة كومار أخليش من الحرس الثوري اإليراني.
ً
أدرج مكتب مراقبة األصول األجنبية  16كيانا و 10أفراد وحدد  11سفينة
مكافحة اإلرهاب شحن كممتلكات محجوزة .وهؤالء هم شبكة تتألف من مسؤولين وشركات
شحن وتأمين يديرها الحرس الثوري اإليراني الداعم للنظام السوري.
عاقب مكتب مراقبة األصول األجنبية قائمة من األشخاص والشركات بتهمة
م ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــة تقديم الدعم املالي لجماعات مصنفة إرهابية ،ومن بينها شركة سكسوك
للصرافة في تركيا ولبنان وسورية ،وشركة الحرم للصرافة ،والخالدي ،والحبو
والتمويل
للمجوهرات.
اتهمت إيران بتسليم النفط لنظام األسد في انتهاك لتأكيداتها أنها لن تسلم
النفط ألي كيان في سورية أو مكان آخر يطبق عليه عقوبات في أوروبا بعد
النفط
إطالق سراح سفينة أدريان داريا . 1
استهداف البنك املركزي اإليراني وصندوق التنمية الوطنية اإليرانية وشركة
مكافحة اإلرهاب
اعتماد للتجارة.
اتهام شركة دان بونكيرنع بانتهاك العقوبات على سورية في أوروبا من قبل املدعي
العام الدينماركي ،بزعم أن الشركة باعت ما ال يقل عن  30ألف طن من وقود
محاسبة
الطائرات لنظام األسد.
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 30أيلول

أمريكية

 14تشرين األول

أمريكية

 25تشرين األول

كندية

 28تشرين األول

بريطانية

 19تشرين الثاني

أمريكية

 18كانون األول

أمريكية

 21كانون األول

أمريكية

حدد مكتب مراقبة األصول األجنبية كيان (شركة مارتيم) و 3أشخاص و5
النفط
سفن قيل إنها سهلت إيصال وقود الطائرات إلى القوات الروسية في سورية.
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــة مدد املجلس األوربي التدابير التقييدية التي تتناول استخدام األسلحة
الكيميائية وانتشاراها حتى  16تشرين األول  ،2020وتشمل حظر السفر
الكيميائية
وتجميد األصول على  9أشخاص وكيان 5 ،منهم مرتبطين بنظام األسد.
تطبيق عقوبات على املواطن السوري الكندي نادر محمد قلعي ،بسبب خرقه
التدابير االقتصادية الخاصة بسورية بعد دفع ما يعادل  140ألف دوالر كندي
محاسبة
إلى شركة العقارات واالتصاالت السورية.
فرض مكتب العقوبات املالية عقوبة قدرها  146,341ألف جنيه استرليني على
محاسبة
شركة تاليا املحدودة للتوظيف لخرقها لوائح العقوبات على سورية.
حدد مكتب مراقبة األصول األجنبية  2من وكالء املشتريات في داعش
مكافحة اإلرهاب ومقرهما تركيا و 4شركات مرتبطة بـ داعش تعمل في سورية وتركيا والخليج
وأوروبا لتقديم الدعم املالي واللوجستي لـ داعش .
صادق مجلس الشيوخ األمريكي على قانون سيزر لحماية املديين السوريين
عام  2019يسمع بفرض عقوبات على مسؤولين وقادة عسكريين ومدنيين
محاسبة
سوريين وكل من يثبت تورطه في األعمال الوحشية في سورية.
ترامب يوقع على قانون سيزر ليصبح ساري املفعول
محاسبة

الجدول رقم ( )1العقوبات األمريكية واألوروبية على النظام السوري خالل  2019املصدر:
Enab Baladi, US department of treasury, European sanctions
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