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 المستوى المعيشي في الشمال السوريوالوضع االقتصادي  

 المركز السوري سيرز – عزالدين الجراد الباحث

       مقدمة:

أن نصف إنساناً ما ونحكم    أردناكثيراً ما يشبه المجتمع بالفرد والفرد بالمجتمع، وإذا      

عليه انتبهنا لصحته ونظافته ولباسه ومسكنه ودخله وخلقه واتجاهه الفكري وبوجه عام  

أن نصف فئة من الناس أو جماعة أو شعباً    أردناكذلك إذا    ، لمستوى معيشته وحياته 

الناحية   من  الفئة  أو  الجماعة  أو  الشعب  ذلك  لخصائص  ننتبه  أن  لزم  عليهم  ونحكم 

عية التي تضم قضايا الصحة والسكن والتغذية والجوانب االجتماعية التي تشمل  الطبي 

نحدد   أن  نحاول  عام  وبوجه  الشعب،  أفراد  بها  يتمتع  التي  اإلنسانية  والمزايا  الثقافة 

 مستوى المعيشة لديهم. 

يشمل       المستوى  هذا  الصعبة، ألن  األمور  يعتبر من  المعيشة  تحديد مستوى  ولكن 

ومتفاوتة تتباين فيها المجتمعات كما تتباين بين األفراد كالعلوم والفنون  عناصر كثيرة  

والمرافق الثقافية ومقدار الرزق والرفاهية وأحوال العمل واألمن والمسكن والنظافة  

 والصحة......الخ. 

ويزيد االمر صعوبة أنه لما كان مستوى المعيشة يستعمل في الغالب للموازنة بين      

تقدير تلك الخصائص والعناصر تقديراً دقيقاً وتقديراً كمياً ما أمكن،    لزم،  المجتمعات

هذه  الى  النظر  من  البد  ولذلك  فرداً  فرداً  الناس  أحوال  تتبع  يتيسر  ال  أنه  خصوصاً 

 مستوى المعيشة وقياسه أمرين تقريبيين.   واعتباراألمور نظرة وسطية إحصائية،  

هذا وال يوجد تعريف اجتمع عليه الباحثين في هذا المجال لمستوى المعيشة، فالمفهوم     

من أشكال كثيرة للسلوك، بينما يتضمن لدى بعضهم اآلخر    يعني: شكلً لدى البعض  

 أنماطا واسعة للعيش. 

ومأكل       ملبس  الفرد من  به  يتمتع  ما  أنه كل  المعيشة على  تعريف مستوى  ويمكن 

ذلك بمستوى الدخل والبيئة التي يعيش فيها والطبقة االجتماعية التي  ومسكن ويتحدد  

ينتمي إليها ويقاس المستوى المعيشي بعدة مؤشرات اقتصادية واجتماعية وثقافية مثل:  

 الدخل، ونسبة التعلم، والمستوى الصحي، ومعدل الفقر.

 الواقع المعيشي في الشمال السوري: 

المواطن      السورعانى  الشمال  فترات    ي في  خلل  الماضية  السنوات  خلل  كثيًرا 

الحملة األخيرة والتي خسرت  ، وتَأثَّر مستوى المعيشة سلبيًّا في أثناء  الحرب والنزوح 

الجنوبي  ادلب  وريف  الشمالي  حماه  بريفي  كبيرة  جغرافية  مناطق  المعارضة    فيها 

 .والشرقي

اليومية يتصدر قائمة المساعي الرئيسية  بات هم المعيشة وتأمين مستلزمات الحياة و     

المحليً  المجتمع  في  األسر  لدى  اآلونة    ،اليومية  في  المعيشية  األوضاع  شهدت  فقد 

تأمين احتياجات   تجلت آثارها في عجز الكثير من األسر عن  األخيرة تردّياً واضحاً 

 حياتهم األساسية. 
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األس     في  ومتسارعة  جنونية  ارتفاعات  األسواق  شهدت  ارتفاع  حيث  نتيجة  عار 

وانتهازية   األمريكي؛  الدوالر  أمام  المحلية  العملة  قيمة  وانخفاض  التضخم  مستويات 

الكثير من تجار السلع والمواد وخاصة الغذائية في استغلل حالة عدم االستقرار في  

السوق وفي سعر الصرف وعدم فعالية الرقابة التموينية مما دفع باألسعار لمستويات  

  3وما بين    2011ضعفاً مقارنة بأسعار ما قبل عام    100إلى    50ت ما بين  قياسية بلغ

 إلى خمسة أضعاف مقارنة ببداية العام الحالي. 

ستيف  هذا وقد قامت جامعة جون هوبكنز بدراسة للتضخم في سورية حيث توصل "   

هانكي ـه أن   )اقتصادي  ".  الى  جامعة جونز هوبكنز(  في  اقتصادي  وخبير  أمريكي 

بلغ   في سورية  التضخم  في  310.30معدل  وذلك  سنوي  أساس  على   %19   / آذار 

، مما يجعله ثالث أعلى تضخم في العالم، حيث غّرد على حسابه على  2021مارس  

مما يجعله    %310.30  مع انهيار الليرة السورية بلغ التضخم في سورية   "تويتر  

 ."من أعلى معدالت التضخم في العالم

مستمدة من تغيرات سعر صرف الليرة مقابل  تلك  أن معدالت التضخم    إلىوأشار      

الواقعة تحت سيطرة النظام    مناطقلل الدراسة  فإن  طبعاً  ، و الدوالر في السوق السوداء

التضخم  ،السوري فيما يخص معدالت  كثيراً  يختلف  االمر ال  في    لكن  المناطق  عن 

 .الشمال السوري

يذكر أن آخر معدل تضخم نشره المكتب المركزي لإلحصاء سورية عن شهر آب/       

عام   التضخم  2020أغسطس  معدل  فيه  بلغ  حيث  شهري  3.5،  أساس  على   %

 % على أساس سنوي 139.5و 

% حتى  2107.8القياسي ألسعار المستهلك إلى مستويات قياسية  وقد وصل الرقم      

  مع ملحظة)   .2010، وذلك مقارنة بعام األساس  2020شهر آب/أغسطس من العام  

 (. ضعف االحصائيات ونقص في األرقام اإلحصائية مع عدم الدقة

تتداخل  يرتبط مستوى معيشة الفرد في أي دولة بمنظومة متكاملة من العوامل التي      

 ً ل في النهاية مستوى معيشّيا يتراوح بين قطَبي الرفاهية والشقاء، إذ تتأثر مستويات    لتشّكِّ

م ومعدَّالت البطالة والتشغيل   المعيشة بمتغيرات اقتصادية مختلفة، مثل معدَّالت التضخُّ

في  الدولة  تنتهجها  التي  االقتصادية  والسياسات  للقتصاد  الرئيسية  القطاعات  ونمّو 

ة بالتوسُّع في معدَّالت اإلنفاق الحكومي لمواجهة األزمات وزيادة  ُخطَ  ط الموازنة العامَّ

معدَّالت النمو، أو بالتقشُّف الذي يعكس تراجع موارد الدولة ومحاولة تقليل النفقات أو  

 مواجهة أوضاع اقتصادية معيَّنة. 

في     المعيشة  مستويات  عن  واضحة  صورة  رسم  إلى  الدراسة  هذه  الشمال  تهدف 

المحرر للقتصاد  السوري  المختلفة  االقتصادية  للمتغيرات  المنطقة  َوْفقًا  هذه  ،  في 

الحكومة هذه    وُخَطط  في  وسياستهاالمالية  على    المنطقة  وانعكاساتها  االقتصادية 

 الحاضر والمستقبل.  المجتمع في الظروف المعيشية وتأثيرها على جودة الحياة داخل 
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 :قتصادية وتداعياتها على مستوى المعيشةاالوضاع  األ

والتي كان لها تبعياتها  الفترة الماضية  خلل    مجموعة من االحداث الهامة التي وقعت   

   وتأثيراتها على مستوى المعيشة للمواطن بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه االحداث: 

مدعومة بالمليشيات المساندة الحرب التي شنتها قوات النظام السوري    :الحدث األول

لها والتابعة إليران وروسيا وما نتج عنها من موجة نزوح كبيرة من ريف حماة الشمالي 

وريف ادلب الجنوبي والشرقي باتجاه المناطق الحدودية وما نتج عن ذلك من خسائر  

كبيرة للنازحين سواًء بالممتلكات الشخصية وخسارة مساحة من األراضي الزراعية  

االكتظاظ  الك الي  باإلضافة  السوري،  للشمال  الغذائية  السلة  تشكل  كانت  والتي  بيرة 

السكاني الكبير في المناطق التي تم النزوح اليها وما ترتب على ذلك من ضغط هائل  

)التهجير القسري وانعكاساته على    على الخدمات المقدمة في تلك المناطق بكافة أشكالها

يث إنها ولّدت كثافات سكانية غير متوازنة في المدن  المواطن في الشمال السوري، ح

ً   التي باتت آمنة ، وهذا األمر أدى إلى ظهور مظاهر أخرى، من أهمها ارتفاع  نسبيا

إيجار   سعر  متوسط  بلغ  وقد  للسكن،  الصالحة  البيوت  كفاية  وعدم  السكن  إيجارات 

دوالر امريكي،    250دوالر أمريكي إلى    50المنزل في ادلب وريفها الشمالي ما بين  

   .وهي أرقام مرعبة تفوق قدرة األسرة في الشمال السوري على التحّمل

ً كل ذلك شكل عبئاً على المواطن وانعكس سل     على مستوى معيشته وزاد من معاناته    با

 .وفقره

الثاني المواطن    :أما الحدث  الشمال السوريالمؤثِّّر قطعًا على مستويات معيشة   في 

)التدهور األخير في    2020كثيًرا بنهاية عام  السورية    الليرةفهو تدهور سعر صرف  

السورية  سعر   الليرة  مع  صرف  بدأت  تراجعات  سلسلة  من  جزء  الثورة  هو  بداية 

  وهناك  2020ية عام  وبدا  2019، وبدأت بالتسارع مع نهاية عام  2011السورية عام  

أسباب موضوعية اقتصادية تبرر هذا التدهور في سعر الصرف، ومنها تراجع الناتج  

بنسبة   المحلي  تقريًبا، وتراجع  66اإلجمالي  % أي تعّطل عجلة االقتصاد بشكل عام 

، بحسب مصادر النظام،  2011االحتياطي النقدي، حيث كان االحتياطي النقدي قبل  

دوالر، أما اليوم فتراجع إلى دون المليار دوالر، إضافة إلى تراجع نصيب  مليار    21

دوالر سنوًيا، وذلك بحسب    500إلى    2011دوالر سنوًيا قبل    3000الفرد السنوي من  

، وتراجع الصادرات والواردات بشكل حاد، إضافة 2020تقديرات النصف األول من  

الى طري  باإلضافة  الزراعي”.  القطاع  تآكل  التدهور، )إلى  التعامل مع هذا  حسب  قة 

االقتصادي الجاسم   السوري  الباحث  الناصر  جامعة    عبد  في  االعمال  إدارة  مدرس 

التركية  الىماردين  باإلضافة  ال  (  النظام  على  المفروضة  العقوبات  وري  سسلسلة 

االقتصاد   بشكل كبير على  يلقي بظلله  بدأ  والذي  قيصر  قانون  تطبيق  وأخرها كان 

 هور سعر صرف الليرة السورية بشكل كبير جداً. السوري وتد

األسعار        م  تضخُّ معدَّل  ارتفاع  المحلِّّية  العملة  صرف  سعر  تدهور  يتبع  وسوف 

باستمرار الرتفاع تكلفة السلع المستوَردة، وكذلك ارتفاع تكلفة الموادّ الخام الداخلة في  

ة الصنع في النهاية. التصنيع المحلّي، وسينعكس األمر بزيادة أسعار المنتجات ت   امَّ
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األسعار  وبالتالي       ارتفاع  مّس  إذا  الفقيرة  الطبقات  على  سيكون  عمقًا  األكثر  األثر 

أي  عنها  يستغني  السلع ال  هذه  ومثل  والدواء،  كالغذاء  إليهم  بالنسبة  األساسية  السلع 

ية  مواطن، لكن مع ارتفاع أسعارها وعدم توافر بديل محلّي ستتراجع معدَّالت الرعا

  الصحية وتتزايد معدَّالت األمراض والَوفَيات في مثل هذه الظروف المعيشية الصعبة

الفقر   بسبب  “القاتم”،  بـ  عام  بشكل  سورية  في  االقتصادي  المشهد  وصف  ويمكن 

تآكل   إلى  إضافة  الدخل،  بمعدالت  الكبير  والتفاوت  المعيشية  مستويات  وتدهور 

 األفراد.مقدرات وانعدام مدخرات ال

حتى العام    2011إن “مؤشرات المشهد االقتصادي تتراجع منذ العام    الجاسم  وقال     

االنكماش  2021 هذا  وكل  جدًا،  واضحة  التراجع  حدة  بدت  األخيرة،  السنة  وفي   ،

االقتصادي الحاد سيضرب معيشة المواطن وقدرته على الوصول إلى سبل العيش”.  

أن حوالي   إلى  السور90وأشار  الغذائي، وأن  % من  األمن  ينعدم عندهم  العائلة  يين 

ليأكل    دوالر أمريكي  10حتاج إلى  ت السوري    في الشمال  المكونة من خمسة أشخاص

ويشرب فقط، عدا نفقات الطبابة والنقل والتعليم، وهذا يدل على المشهد المأسوي فيما  

 .يخص سلة الغذاء السوري

المتغيرات االقتصادية  األسباب و وعة من  وباإلضافة إلى األحداث األخيرة، تؤثّر مجم 

 :الشمال السوري على مستوى معيشة المواطن في 

 األسباب االقتصادية المؤثرة على مستوى المعيشة: 

ارتفاع مستويات التضخم ألرقام خيالية وعدم القدرة على كبح جماحه. األمر الذي   -1 

يتجسد بارتفاعات كبيرة في األسعار، مما يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين ويتسبب  

 في ضعف إمكاناتهم على تأمين مستلزمات حياتهم األساسية. 

عن    -2   السليمة  واإلدارة  االستراتيجية  الخطط  الموارد  غياب  استغلل  آليات 

األهم هي   بل  االستثمارات  إقامة  وال  الموارد  توفر  ليس  فالمهم  المتاحة.  االقتصادية 

العقول التي تستثمر تلك الموارد بالشكل األمثل وتدير تلك االستثمارات بكفاءة وفعالية 

 عالية.

قع؛ وغياب  التخبط في استخدام السياسات االقتصادية وتطبيقاتها على أرض الوا -3   

العام  اإلنفاق  حيث  من  المالية  بالسياسات  المتعلقة  تلك  وخاصة  بينها  فيما  التنظيم 

 . والقنوات التي يتم صرف األموال العامة فيها

تراجع في نوعية وجودة الخدمات العامة وخاصة الرئيسية منها؛ كالكهرباء والماء    -4  

يت  الذي  األمر  العامة.  والشوارع  والطرق  المالية واإلنترنت  األعباء  تزايد  في  سبب 

 للمواطنين ويثقل كاهلهم بها. 

واالستيراد    -5   كالتجارة  السريع؛  الربح  وذات  اإلنتاجية  غير  القطاعات  سيطرة 

والتصدير وعمل الصيرفة على االقتصاد المحلي. األمر الذي يقوض تحقيق أية قيم  

ج وخلق فرص عمل جديدة  مضافة قد تكون أساساً الستمرار العمل والتوسع في اإلنتا

 مستقبلً من خلل إقامة االستثمارات والمشاريع اإلنتاجية. 
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تراجع    -6 مقابل  االحتكار  ظاهرة  وتنامي  والتجارة  األسواق  بحركة  التجار  تلعب 

الرقابة التموينية وضعف خبرات أجهزتها والرضوخ في أحيان كثيرة لطلبات التجار 

 وضعف قوانين محاسبتهم.

األمريكي    -7  الدوالر  بسعر صرف  والخدمات  السلع  أسعار  تقدير وربط مستويات 

فقط؛ وهي آلية نهب لمدخرات وقدرات األفراد المواطنين بشكل مباشر. ذلك أن سعر 

الصرف هو أحد المكونات االقتصادية للسعر وليس كلها. وبالتالي ينعكس أي ارتفاع  

لخدمات مما يشكل أعباًء كبيرة على كاهل  في سعر الدوالر ارتفاعاً في أسعار السلع وا

 المواطنين. 

والمواد   -8    السلع  والمنطقة من  األسواق  استيراد مستلزمات  الكبير على  االعتماد 

مما يرفع من أسعارها بسبب الرسوم التي تفرض    ،وخاصة المواد الغذائية واألدوية

وبالتالي تنعكس ارتفاعاً    كل ذلك يرفع من تكاليفها  هاعليها وارتفاع نفقات شحنها ونقل

 في أسعارها.

للمقومات    -9  عليها  القائمين  وفقدان  المنطقة؛  في  المشاريع  تنفيذ  في  الخبرة  عدم 

إلى جانب حاالت الفساد   ،اإلدارية العلمية أو الخبرات الكافية لتنفيذها بالشكل األمثل 

والمواد واستفحالها في    المرافقة للتنفيذ أو لعقد صفقات اإلمداد والتوريد بالنسبة للسلع

السلع   أسعار  في  ارتفاعاً  وبالتالي  االقتصاد  تكاليف  من  يرفع  مما  الماضية  الفترة 

 والمواد. 

 توصيات: 

فالمستوى       الجانب االقتصادي والسياسي،  بين  الفصل  يمكن  أنه ال  فيه  مما ال شك 

ً المعيشي والضائقة المعيشية التي يعانيها السوريون اآلن أصبحت   ً   شأنا بامتياز،    سياسيا

ناحية أخرى  ف السياسية، ومن  بهذه األزمات في جبهاته  يتاجر  الصراع   هناكالنظام 

سورية،   في  واألدوار  الحصص  وتقاسم  واإلقليمي  القضايا حيث  الدولي  باتت 

 شية تطفو على سطح أي تفاوض وأي حديث سياسي. ي االقتصادية وعمق األزمة المع

رى بأنها قد تمنع من تزايد نسبة الفقراء؛ وتحسين  أالتي    بعضاً من الحلول   سأطرح   

االرتفاعات الشاهقة لألسعار وانخفاض    في ظل  الوضع المعيشي لألسر في المنطقة

 : الحالة المعيشية  وتدّنية القدرات الشرائي 

اتباع سياسات اقتصادية تكاملية ناجعة تعمل على توجيه الطاقات اإلنتاجية نحو   -1

 والمواد الضرورية لحياة المواطنين. توفير السلع 

 دراسة إحصائية لألسر التي تعاني الفقر وال يوجد معيل لها.  -2

تخصيص سلة غذائية وحصة تموينية كاملة لألسر التي تعاني من حاالت الفقر  -3

 المدقع؛ أو تلك التي ال معيل لها أو تعاني من ضعف قدراتها الشرائية. 

اللزم   -4 الدعم  كل  والفواكه تقديم  الخضار  زراعة  وخاصة  الزراعي؛  للقطاع 

منها المحلية  األسواق  حاجة  المحاصيل    ،لتوفير  زراعة  على  والتركيز 

 االستراتيجية كالقمح. 
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لما لها من علقة   وتقديم الدعم لها  الحفاظ على أسعار المشتقات النفطية منخفضة -5

 ً تخفيضا وبالتالي  والنقل  اإلنتاج  تكاليف  تكوين  في  السلع   مباشرة  أسعار  في 

 والمنتجات. 

الرؤى   -6 ضمن  إال  المهن  وأصحاب  التجار  وطلبات  ألهواء  الرضوخ  عدم 

االقتصادي  وضعه  تحسين  نحو  به  تسير  والتي  المجتمعية  واالستراتيجيات 

 واالجتماعي. 

للمشاريع اإلنتاجية في مجال تربية وتحسين الثروة الحيوانية، مما    تقديم الدعم -7

لحوم والبيض واأللبان ومشتقاتها في السوق لسد حاجة  قد يساهم في توفير ال

 مناسبة.  وبأسعارالناس إليها 

منع التهريب بجميع أشكاله والتوقف عن تصدير السلع والحاجات التي تعاني   -8

األسواق نقصاً في كمياتها أو ارتفاعاً في أسعارها كاألغنام والخضار والفواكه 

 والبيض واأللبان واألجبان.

لضرائب والرسوم على السلع والمواد الغذائية المستوردة بهدف تخفيض نسب ا -9

 تخفيض أسعارها في السوق. 

الصحي؛ وتزويد   -10 الواقع  وتحسين  ومياه؛  العامة من كهرباء  الخدمات  تحسين 

اللزمة   الحوافز  ومنح  الطبية؛  والمستلزمات  األدوية  من  بحاجاتها  المشافي 

المشافي والمستوصفات العامة؛ مما    لألطباء؛ لضمان استمرارهم في العمل ضمن 

 سيخفف من األعباء المالية الناجمة عن الخدمات الصحية الخاصة لدى األفراد.

زيادة دور الرقابة التموينية على األسواق؛ وضبط عمل التجار؛ ومراقبة    -11

األسواق؛ واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المحتكرين؛ والمتلعبين بقوت  

 الشعب.
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