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 النتائج الرئیسیة
عام  بدایات حتى اسوری فياع صرم ھذه الدراسة العواقب االقتصادیة واالجتماعیة للتقیّ  •

رأس المال المادي في الجمھوریة العربیة السوریة  برصید ضخمةً  اً راضرأاع صرال لحقأقد ل. 2017
النزوح تسبب في قتلى وكبیرة من ال اوقع أعدادوأ)، اجزئی تضررت% 20و تمرمن المساكن دُ  7%(

)، 2010ا عام یان سوركثر من نصف سكقسري أل نزوحو ،وفاة ألف 470وألف  400ن ی(ما ب القسري
، 2016وحتى نھایة عام  2011منذ عام ف. ھلیاالقتصادي وتعطإضعاف النشاط مع بالتزامن كل ذلك 

دوالر، أي نحو أربعة أضعاف ملیار  226الناتج المحلي بنحو إجمالي رت الخسائر التراكمیة في دّ قُ 
 .2010الناتج المحلي السوري عام إجمالي 

 في تجاوز حیث، لصراعل االقتصاديألثر  محركأھم  ھوالتنظیم االقتصادي  تعطیل إن •
ً  رالحیاة فحسب، بل دمّ  إلى إنھاءالصراع إذ لم یؤد  .ةر المادیاضرألا حجمھ ؛ كما ل اإلنتاجعوام أیضا

متابعة األنشطة اإلنتاجیة، التي تدفع إلى الحوافز  حدّ من، واالقتصادي صلاالتوعملیات  ةشدبض خفّ 
إجمالي بین عملیات المحاكاة أن خسائر الشبكات االقتصادیة واالجتماعیة وسالسل التورید. وتُ  حّطمو

 الناتج المحلي التراكمیة الناجمة عن ھذا االضطراب في التنظیم االقتصادي تتجاوز خسائر تدمیر رأس
ات صدمالإلى أن  ع. ویرجع ذلك أساساً صرافي السنوات الست األولى من ال 20بعامل قدره  مالال

بعض الكوارث الطبیعیة (بدایة غیر متوقعة ومفاجئة):  عمل"تدمیر رأس المال فقط" تعمل بـ المنحسرة 
فقط  %22على االستثمارات محدودة (انخفاض بنسبة  ھابشكل جید، تكون آثار یعمل اقتصاد ظل ففي 

ً عی، فإن رأس المال یعاد بناؤه سرفي عملیات المحاكاة). ومن ثمّ   قتصادیةالثار اویتم احتواء اآل، ا
(تخفیض  خفضاً حاداً  االستثماراتیخفّض في التنظیم االقتصادي  االضطرابخرى. وبالمقارنة، فإن األ

إن شر اآلثار األولیة بقوة مع مرور الوقت. تنت) عن طریق الحد من الربحیة؛ وبالتالي، %80بنسبة 
ھذا التباین بین أنواع مختلفة من الصدمات یساعدنا على وضع جھود إعادة اإلعمار المستقبلیة في 

بدون إعادة بناء المؤسسات االقتصادیة واستعادة الشبكات االقتصادیة، فإن استبدال رأس ف. ھامنظور
 في مساعدة االقتصاد على التعافي.یكون لھ أثر بعید لن  في حد ذاتھ المال 

على الرغم ف. الصراع ينتھی أناع، ازدادت صعوبة التعافي بعد صركلما طالت فترة ال •
. استمراراً تصبح أكثر  اآلثار إال أن الصراع، خالل مسار  التراجعیأخذ في من أن معدل التدھور 

من  %41إجمالي الناتج المحلي نحو  ستعیضاع في سنتھ السادسة (خط األساس)، یصروإذا انتھى ال
ً لتالیوات األربع افي غضون السنوذلك اع صرالبدء قبل اه مع مستومقارنة الفجوة  ، فإن ة. وعموما

 2010أضعاف إجمالي الناتج المحلي عام  7.6ستصل إلى  ةالمحلي التراكمی خسائر إجمالي الناتج
من الفجوة في  %28إجمالي الناتج المحلي سوى  ستعیضالعشرین. وبالمقارنة، ال ی سنةبحلول ال

 13.2اع في سنتھ العاشرة (السیناریو البدیل)، وستبلغ الخسائر التراكمیة صرأربع سنوات إذا انتھى ال
ً 2010الناتج المحلي عام  ضعف إجمالي قد تتضاعف  إلى الخارج أن الھجرة . وتبین المحاكاة أیضا

ال تأخذ ھذه النتائج و. تأججھ في حال استمرار وذلك بین السنة السادسة من الصراع والسنة العشرین،
المظالم التي یحركھا كالعدید من المضاعفات األخرى، مثل تحدیات االقتصاد السیاسي بعین االعتبار 

الرئیسیة للتقریر: فكلما  ةجیالنت لن یؤدي إال إلى تدعیم بعین االعتبار ھذه العوامل أخذإن الصراع. 
ً المظالم واالنقسامات  تالصراع، زاد طال  وبةصع زید بشدة منیفي المجتمع السوري، مما  عمقا

 .ة وآلیات اقتصادیة فعالةكفؤبناء مؤسسات 
 

 



 ملخص تنفیذي
 

المواطنین بدأت احتجاجات فقد . 2011عام  ةسوریكانت احتجاجات الربیع العربي بدایة لعھد جدید في الجمھوریة العربیة ال
ة ضخمظاھرات المبدأت الثّم . 2011 كانون الثاني/القاھرة في ینایرفي األولى اندالع المظاھرات فور  ر تقریباً یصغعلى نطاق 

ھا داخل حجمھا ونطاقتصعید مع انتشار المظاھرات وزیادة عملیة األشھر التالیة شھدت و األولى بعد شھرین في مارس/آذار،
 اسوریفي ، ال یزال الصراع اآلن في عامھ السادسو، كان الصراع المسلح یتكشف بالفعل. 2011د. وبحلول صیف عام البال

 ً ً یومی يسآویسبب الكثیر من األلم والم نشطا  .ا
 

 ً ر تدمّ و. 2017أوائل عام حتى على النتائج االقتصادیة واالجتماعیة في سوریا  الصراعألثر  تقدم ھذه الدراسة تقییما
ً الصراعات األصول الملموسة وغیر الملموسة وتترك  . عیةاالجمكرتھ االنسیج االجتماعي للبلد وثقافتھ وذ فيعمیقة  ندوبا

ً  مثاالً  اسوریفي وسرعان ما أصبح الصراع  بطریقة شاملة. العواقب سف أنھ ال یمكن جمع كل ھذه على ھذا. ومن المؤ قاسیا
ً  الصراع، كان 2017 آذار /مارسفحتى شھر  جل واآلثار السیاسیة واالجتماعیة ة األلی، ولم تكن بعض النتائج الطونشطا

 الصراع. وباإلضافة إلى ذلك، وبسبب الشواھد غیر الموثقةقابلة للرصد حتى اآلن بما یتجاوز ذات الصلة واألمنیة والمؤسسیة 
لیل اتحإسقاط ، وأدى النقص الحاد في البیانات إلى إجبار الفریق على لم یستطع فریق ھذه الدراسة الوصول إلى سوریاالدائر، 

 ضرار المادیة،ألا )1( :، ھيتالفي أربعة مجا الصراعتشتد الحاجة إلیھ. وبالنظر إلى ھذه القیود، یركز التحلیل على تقییم آثار 
 نتائج التنمیة البشریة.) 4(و  قتصادیة،الالنتائج ا) 3(و  غرافي،ووالتشتت الدیم البشریةالخسائر ) 2( و
 

عن تم التوصل إلیھ من البیانات المستخدمة في ھذه الدراسة  لجدیدا جزءإذ أن ال. تكمن قوة ھذه الدراسة في نطاقھا ومنھجیتھا
، ثم 2وستة قطاعات 1التي ركزت على عشر مدنوطریق تقییمات االستشعار عن بعد (مع التحقق من وسائل اإلعالم)، 

عن ل ھذه التقییمات استكمتم اقاعدة األصول. وشدة الصراع ومقارنات لباستخدام ، وذلك 3إلى ثماني محافظاتتمتد ت ااستقراء
التحلیل  وى یكة في مجال الدیموغرافیا والنتائج القطاعیة واالقتصادیة. وتكمن جدالمعلومات الواردة من الوكاالت الشرطریق 

لمطابقة النتائج عتماد نموذج تكاملینتائج األضرار المادیة والخسائر في األرواح ال إذ تم استخدام .نفسھ في إطاره التكاملي
بین المحافظات والھجرة من سوریا). فیما غرافي (ووالحراك الدیم إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك أنماط المحددةاالقتصادیة 

، البشریةخسائر لتدمیر المادي، والكل من ال  المنفصلة األدواربین فصل ال، تم ھذا النھج العدید من المزایا. أوالً قد أتاح و
تدابیر في أي عد في ترتیب أولویات الیساقد ألنھ  یتھھمأھذا الفصل لفي كیفیة تجسید الصراع آلثاره. و ةاالقتصادیالفوضى و

ً اتالمعون تكوینبدیلة لمن خالل تسھیل المقارنة بین السیناریوھات الوذلك ، عماراإلنعاش وإعادة مستقبلیة لإلعملیة  ، . ثانیا
على سبیل المثال، ما فنتائج سیناریوھات بدیلة ال یمكن مالحظتھا من البیانات الفعلیة: بین مقارنة الساعدت ھذه الدراسة على 

ھو دور الھجرة في التأثیر االقتصادي للصراع؟ إلى أي مدى یمكن أن یسود تأثیر الصراع على النتائج االقتصادیة بعد توقف 
 یبین تنظیم الدراسة). 1بالتفصیل. (الشكل كل ھذا الصراع؟ ویناقش التقریر 

 

 

                                                           
التي اختیرت على أساس و ، ھذه المدن ھي حلب والرقة ودرعا ودوما ودیر الزور وحمص وحماة وإدلب وكوباني وتدمر  1

ً  الصراع، والتمثیل الجغرافي، وكونھا مصدرا أو مقصداً حدة عدة معاییر، منھا  ً نازحلل ھاما  .ین داخلیا
 
 القطاعات ھي التعلیم والطاقة والصحة واإلسكان والنقل والمیاه والصرف الصحي.ھذه  2
  
حدة التي تم اختیارھا بسبب  ، ھذه المحافظات ھي حلب ودرعا ودیر الزور وحماة وحمص وإدلب والرقة وریف دمشق 3

 الصراع.
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 سوریا قبل الصراع

. دخلمن بلدان الشریحة الدنیا من البلدان المتوسطة النمو سریع ال ، كانت سوریا بلداً 2011ضطرابات عام اندالع االعشیة 
بدأ من قد ، وإن كان خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرین تحسنآخذ في الوبصورة إجمالیة، كان االقتصاد السوري 

ً  %4.3بمعدل  نمواً  المحليإجمالي الناتج سجل . ومتدنیةقاعدة  ً وبالقیمة الحقیقیة،  2010و 2000 ين عامبی سنویا  كان مدفوعا
 ً  .%4.9نسبة معقولة عند بالنمو في القطاعات غیر النفطیة، وبلغ معدل التضخم في المتوسط  بالكامل تقریبا

 
القاعدة وإلى مزید من الشفافیة  اقتصادي وسیاسي عریضاحتواء إلى یؤد النمو لم على مستوى القوي داء األبید أن 

في العدید من المؤشرات االجتماعیة  المنطقةفي  بلدان أخرى  اقتصاد یشبھ سوريال االقتصاد كان. والحریات المدنیة
ت توسطاالم) 32.7في الدخل (مؤشر جیني: التفاوت ) و%5.5معدل الفقر المتعدد األبعاد ( قاربإذ  .2010واالقتصادیة عام 

ً یةت العالمالكان من أدنى المعد )%43.5( سوریااإلقلیمیة. غیر أن معدل المشاركة في القوى العاملة في   ، حیث كان منخفضا
. ویعود السبب الرئیسي في ذلك إلى انخفاض )على التوالي %47و %49ت مصر وتونس (سجل قلیمیةإلالمعاییر اوفق حتى 

الشرق األوسط منطقة في ن المتوسط ع نقاط مئویة 5قل في القوى العاملة أالنساء مشاركة في االقتصاد (تراجعھ، و ،دور المرأة
األعلى في  ، وھي % 25.2نسبة  بطالة اإلناثسجلت  معاییر العالمیة، والوفق منخفض بالفعل ھو الذي و ،وشمال أفریقیا

الحوكمة والحریات المدنیة خالل العقد األول من القرن تتعلق بمؤشرات  غیر مواٍت على. وبالمثل، كان أداء البلد المنطقة )
حریة تكوین الجمعیات والتجمع وحریة التعبیر والمعتقد منخفضة على مقاییس الحادي والعشرین. وكانت تصنیفات سوریا 

 منطقة.البالمقارنة مع بلدان أخرى في 
 

اع مستویات الفساد وانخفاض الثقة في المؤسسات ارتف 2011الحكم في سوریا قبل عام  شھدمن السمات الھامة األخرى لم
ً ف. العامة للمؤشرات العالمیة، تراجعت تصنیفات سوریا في مكافحة الفساد والسیطرة على االحتكارات االقتصادیة بعد عام  وفقا
مصر واألردن ك منطقةالأقرانھا من البلدان المتوسطة الدخل في على حذو بالفعل كانت تسیر . وعلى الرغم من أن البالد 2005

. كما أدت ھذه االتجاھات إلى تقویض 2010إلى حد كبیر بحلول عام فقد اتسعت الفجوة ، 2005عام  ینوتونس على كال الجبھت
أن  2010-2009الوب في الفترة غاالستقصائیة التي أجرتھا مؤسسة  ثقة المواطنین في المؤسسات العامة. وتبین الدراسات

یعبرون عن الثقة في المؤسسات العامة الرئیسیة، مثل الشرطة المحلیة والنظام القضائي، كانت أقل من  نسبة السوریین الذین
في المقابل، وفي الشرطة المحلیة؛  ونثقأنھم ی٪ فقط من السوریین 48 ذكر ،2010على سبیل المثال، في عام فالمقارنة. بلدان 

 دنیین بشكل إیجابي.ألرمن ا %87أجاب نحو 
 

الربیع العربي والتحول المفاجئ  ت أحداث. وأدعوامل خارجیة في نشوب الصراعأسھمت  ،المؤاتیة ألوضاعإلى ھذه اإضافة 
فضال عن اإلجراءات التي اختارتھا مختلف األطراف، إلى تصعید  ةلوسھكثر في السیاق اإلقلیمي، حیث أصبح التمرد المسلح أ

ھ منطق یغذیاع مسلح طویل ومكثف. إن الصراع، الذي صرإلى أھلیة  من اضطراباتمتحولة سریع لالحتجاجات األولیة، 
الدمار  خلفا، موازداد حدة بمرور الوقتاستمر  -معقولوسط حال دون التوصل إلى حل وھو ما - ل شيء""الخاسر یفقد ك

 للجمیع.
 



 الصراع نقمة

مدن مثل حمص وحلب ودمشق، والعدید من وتحولت . البنیة التحتیة المادیة في سوریافي  جسیمةً  أضراراً  الصراعألحق 
عواقب مأساویة. مع مرور الوقت، تسبب لیواجھ سكانھا ، ینوالمتمرد نظاملابین قوات ساحة معارك إلى الصغیرة،  بلداتال

ذات الصلة بالخدمات  بنیة التحتیةتدمیر المنازل والعبر في العدید من المدن والشبكات لنظم لالصراع في انھیار جزئي أو كامل 
أدى إلى انھیار اقتصادي في العدید من المناطق. وحیث أن الجسور والموارد كما العامة مثل الطرق والمدارس والمستشفیات، 

 ً الضرر المادي.  ةاستراتیجیة، زادت نسب المائیة وصوامع الحبوب وغیرھا من األصول ذات األھمیة االقتصادیة أصبحت أھدافا
جزئیا. أخرى  %20تضررت ، ومنھا %7مر دُ إذ من المساكن،  %27عشر التي تركز علیھا ھذه الدراسة، تأثر وفي المدن ال

ضرر جزئي في تدمر  كبر) وأ%10أكبر دمار كامل في دیر الزور ( وقعبین المدن، حیث  فیما وتتباین النسبة المئویة
جزئیا، فإن حلب ھي أیضا من بین أكثر  ةضررالمتمن  %23دمرة ومن الوحدات السكنیة المُ  %8). ومع وجود 32.8%(

بأضرار جزئیة. وكانت األضرار  %23من المساكن وأصیب  %8مر حوالي . وفي المحافظات الثماني، دُ المدن تضرراً 
الطبیة على وجھ التحدید. وتشیر التقدیرات إلى أن حوالي نشآت ستھدفت الممرتفعة بوجھ خاص في قطاع الصحة، حیث اُ 

تعرض منھا  %16الطبیة في المحافظات الثماني التي شملتھا الدراسة تضررت جزئیا، وأن حوالي  نشآتع المنصف جمی
 ر).یدمتعرض للت %10تضرر جزئیا، و %53قطاع التعلیم ( نشآتر. والنتائج متشابھة في میدمللت
 

آثار األضرار المادیة على الخدمات  تفاقم إلىالقدرة على التواصل الشبكات االقتصادیة ورأس المال البشري وى تعطیل أد
على الخدمات العامة في سوریا.  الصراعثار التي فرضھا آلضرار المادیة سوى مجموعة فرعیة من األتعكس ا . الالعامة

وتشیر األدلة المتاحة إلى أن األضرار المادیة التي لحقت بالبنیة التحتیة للكھرباء كانت شدیدة ولكنھا لم تكن مدمرة: فجمیع 
محطة لتولید الكھرباء ال تزال تعمل، في حین أصیبت أربع محطات  18د وست محطات من المائیة في البالالطاقة سدود 
عملیات التشغیل على  ناجمة عن الصراع. غیر أن نقص الوقود والقیود الةواحدمحطة  تمردُ و أخرى بأضرار جزئیةاء كھرب

جیجاوات ساعة عام  16208إلى  كھرباءة. وانخفض تولید الحكومیال كھرباءوالصیانة أدت إلى انخفاض حاد في إمدادات ال
نخفاض یعزى إلى ال. ویبدو أن معظم ھذا ا%62.5خفاض قدره ، أي بان2010جیجاوات ساعة عام  43164 بلمقا 2015

. وقد تسبب انخفاض إمدادات الكھرباء في حدوث ذاتھا في الفترة %30نقص الوقود، نظرا لتراجع قدرة التولید المتاحة بنحو 
ً ساعات قلیلة إال ل. وال تتلقى معظم المدن الكھرباء تعطیل شدید قسیم تخفیف التقنین عن طریق ت. وطبقت الحكومة سیاسة یومیا

 ما یؤثر على خدمات أخرى، مثل المیاه والتعلیم وخدمات الرعایة الصحیة.وھو أنحاء البالد، بین مختلف ل احمألا
 

در عدد سكان . قُ ، كانت اآلثار على األرواح البشریة والتشرد الدیموغرافي ھي األكثر تأثیراً الصراع عواقبمن بین جمیع 
، خلق الصراع 2011منذ عام والعالم). في (مؤشرات التنمیة  2010ملیون نسمة عام  20.7بنحو  الصراعنشوب سوریا قبل 

أحدث الحسابات التي أجرتھا المنظمة الدولیة للھجرة عدد السكان داخل تحدد مجموعة معقدة من الضغوط على سكان البالد. و
ل یتحلفإن التوصل إلى البیانات  التي تشھدھا القیود مع . و2016 يتشرین الثان /نوفمبرحتى ملیون نسمة  18.8عند سوریا 

: فالصراع یؤثر على معدالت الخصوبة والعمر المتوقع على حد سواء. بات مستحیال غرافیةودقیق وشامل للتغیرات الدیم
غرافیة بصورة غیر رسمیة: فبعض الالجئین ال یزالون غیر ووباإلضافة إلى ذلك، یحدث جزء ھام من التحركات الدیم

التي ترتبط  البشریةمسجلین، وفي بعض الحاالت، ال یدخل المھاجرون في مجموع السكان أو مجموع الالجئین. وتقدر الخسائر 
حتى وث السیاسات، (المركز السوري لبح ألفا 470) و2016 نیسان/أبریل حتى(األمم المتحدة، ألف  400بین  الصراعمباشرة ب

 ).2016 شباط/فبرایر
 

الذین سكان ال. تم تشرید أكثر من نصف أكبر أزمة نزوح قسري في العالم منذ الحرب العالمیة الثانیةتشكل  سوریاأصبحت 
 . ووفقا لمفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئین، فإن العدد اإلجمالي للسوریینالصراعقبل كانوا یعیشون في سوریا 

ملیون. وباإلضافة إلى  4.9المسجلین حالیا كالجئین خارج البالد في لبنان وتركیا واألردن والعراق ومصر وشمال أفریقیا یبلغ 
العدید من ھؤالء  نقلت. وقد 2016و 2015مواطن سوري طلبوا اللجوء في أوروبا في عامي  ألف 800ذلك، یقدر أن أكثر من 

ً  إزالتھم من قوائم التسجیل في أول بلد لجوء لھم. والتم تاألفراد أكثر من مرة ولم  ملیون  0.4 حوالي  تشمل ھذه األرقام أیضا
ً نازحیملیون الجئ سوري غیر مسجل في لبنان واألردن وتركیا والعراق. وبلغ عدد ال 1.1إلى  ملیون شخص في  5.7 ن داخلیا
قد یكونون  ھماتمحافظداخل  وننتقلالذین یلى الرغم من أن منھم داخل محافظاتھم. وع %56، وظل 2017 كانون الثاني /ینایر
مقارنة مع  )ملیون 0.56(ضئیلة ن كانت آلحتى ا معاكسةھجرة الالحركة إن فصلیة، ألللعودة إلى مجتمعاتھم ا احتماالً أكثر 

 إجمالي أعداد النازحین.
 



السوري  إجمالي الناتج المحلينحو أربعة أضعاف حجم  2016و  2011بین عامي  إجمالي الناتج المحليبلغت الخسائر في 
القسري وتفكك الشبكات االقتصادیة عواقب مدمرة  نزوحوال البشریةخسائر . وكان لتدمیر رأس المال المادي وال2010عام 

بین عامي  %61ریا انكمش بنسبة في سو إجمالي الناتج المحليعلى النشاط االقتصادي السوري. وتشیر التقدیرات إلى أن 
. 2010عام مع مستواه مقارنة  %63، أي بانخفاض بنسبة 2016إضافیة عام  %2بالقیمة الحقیقیة، وبنسبة  2015و 2011

المقدرة باستخدام أسالیب المغایر  لواقعبا إجمالي الناتج المحليوتظھر تقدیرات مؤشرات الحسابات القومیة، بما في ذلك أرقام 
إجمالي الناتج ) عن 2010أسعار عام بملیار دوالر ( 51الفعلي انخفض بمقدار  إجمالي الناتج المحلير اإلحصائي، أن التقدی

بین عامي  في الواقع المغایرالفعلي و إجمالي الناتج المحليتجمیع ھذه الفروق بین أرقام ب. و2016عام  المغایر الواقعب المحلي
، أي 2010أسعار عام بملیار دوالر  226تصل إلى  إجمالي الناتج المحليأن الخسارة التراكمیة في یتبین  ،2016و 2011

 .2010لعام  إجمالي الناتج المحليحوالي أربعة أضعاف 
 

 %93النفطي بنسبة  إجمالي الناتج المحلي. انخفض بشكل خاص في قطاع المحروقات اً مدمر ةاالقتصادیتعطیل األنشطة كان 
لبنیة التحتیة، وانخفاض فرص في ابسبب الدمار الشدید  %52، في حین انكمش االقتصاد غیر النفطي بنسبة نفسھا خالل الفترة

 383انخفض إنتاج الھیدروكربونات من و، وتعطیل التجارة. األعمالمؤسسات الحصول على الوقود والكھرباء، وانخفاض ثقة 
ً  ألف ً  آالف 10إلى  2010عام  برمیل یومیا بسبب سیطرة الدولة اإلسالمیة على وذلك ، 2016و 2015عامي  برمیل یومیا

الري ونقص  شبكاتكما سجل اإلنتاج الزراعي خسائر كبیرة نتیجة األضرار التي لحقت ب 4معظم المناطق المنتجة للنفط.
تقلص حین ، 2013و 2012اد عامي كثر حدة لالقتصألنكماش االالبذور واألسمدة والوقود. وحدث اكات ستلزمالعمالة والم

 د.الالقتال وانتشاره في جمیع أنحاء البازدیاد حدة ، على التوالي، مع %32و %29قتصادي بنسبة الالنشاط ا
 

غیر على نحٍو جنبي، وارتفاع الدین العام ألالنقد ا ات، واستنزاف احتیاطیحاد قتصاد السوري من عجز مزدوجالیعاني ا
بین عامي  %92بنسبة  ةسوریوالعقوبات الدولیة إلى خفض الصادرات ال الصراعت الناتجة عن تعطیالال ت . وأدمستدام
، بعد أن 2016عام  إجمالي الناتج المحليمن  %28. وتشیر التقدیرات إلى أن العجز في الحساب الجاري بلغ 2015و 2011
احتیاطیات النقد األجنبي التي انخفضت من ب سحیجري على نحٍو متزاید بالھذا العجز كان تمویل . و2010عام  %0.7 سجل

من  %23من  وازنة. وانخفضت إیرادات الم2015إلى أقل من ملیار دوالر عام  2010ملیار دوالر عام  21بشدة من حوالي 
ً 2015عام  %3إلى أقل من  2010عام  إجمالي الناتج المحلي ار عائدات النفط والضرائب، وانھیتراجع إلى  . ویرجع ذلك أساسا

لھذا النقص، تصدیا . والجبایةعلى اإلدارة ، وضعف قدرة رسمياالقتصاد غیر ال نمووبسبب العقوبات، مع بلدان العالم التجارة 
لتعویض انخفاض اإلیرادات. ونتیجة  ةفیكن كاتم تخفیض اإلنفاق الحكومي (وخاصة النفقات الرأسمالیة)، لكن ھذه التدابیر لم ت

 .2015عام  %150إلى  2010ام عمن إجمالي الناتج المحلي  %30جمالي من إللذلك، ارتفع الدین العام ا
 

. منذ یةمانمتالنسانیة اإلزمة األص برامج الضمان االجتماعي إلى زیادة تفاقم یفرص العمل وتقلاالنخفاض السریع في أدى 
ً  عمل فرصةألف  538قدر بحوالي بمعدل یُ للتدمیر فرص العمل تعرضت ، الصراعبدایة   2010بین عامي في المتوسط  سنویا

أربعة سوریین في سن كل أكثر من ثالثة من فكل عام.  عن العمل العاطلینمجموع شخص إلى ألف  482، مما یضیف 2015و
 6.1و ،ملیون منھم عاطلون عن العمل 2.9قیمة اقتصادیة: نشاط یولد ، أو تسعة مالیین فرد) ال یشاركون في أي %7.7العمل (

، الموازنةعلى صعید  ةفاقممتالمشكلة ال. وفي مواجھة 2015عام  %78ملیون غیر نشطین. وبلغت نسبة البطالة بین الشباب 
ً  الدعم ةسوریخفضت الحكومة ال ً  خفضا . أما 2015 عام إلى 2011 عام أضعاف من 10ارتفعت أسعار زیت الوقود ف. ملموسا

ھذا التقریر إلى الواردة في تقدیرات ال. وتشیر نفسھا ضعف في الفترة 2.3بالنسبة لألرز والسكر، فقد ارتفعت األسعار بمقدار 
ً  سوریین یعیشون في فقر مدقع 10أن حوالي ستة من كل  ملیون  5.8، تلقى 2016 كانون األول/دیسمبرشھر . وحتى حالیا

غذائیة (مكمالت غذائیة  ةبتوزیع أكثر من أربعة مالیین سل شخص مساعدات غذائیة عینیة. ویقوم برنامج األغذیة العالمي وحده
 في الیوم) كل شھر. ةحراری ةسعر 1700لحوالي 

 

 اآلثار االقتصادیة للصراع تحلیل

                                                           
قدر إنتاج الحقول الخاضعة لسیطرة المتمردین، یُ  مع إضافة، ولكن نظامالھذا یشیر إلى النفط في المناطق الخاضعة لسیطرة   4

 ألف برمیل یومیا. 40النفط بنحو 
 



ركزت المناقشات حتى اآلن على العدید  على االقتصاد السوري؟ الصراع أثرما ھي القناة التي كانت األكثر أھمیة في تحقیق 
القسري،  نزوح، والالبشریةالخسائر تشمل ھي من العوامل التي یحركھا الصراع والتي أثرت على رفاه المواطنین السوریین. و

الضائعة. بید أن ھذه اآلثار المتعددة  ھائل من الفرصعدد والتدمیر المادي، والقیود المفروضة على تنقل السلع واألشخاص، و
األبعاد تشمل مكونات متداخلة. فبعض المعلومات المفیدة للغایة، مثل األھمیة النسبیة للتدمیر المادي والھجرة وما إلى ذلك، في 

دراسة اع، ال یمكن مالحظتھا مباشرة. ومن أجل معالجة بعض ھذه المخاوف، اعتمدت ھذه الصرتولید األثر االقتصادي لل
ً  إطاراً  . وأدخل التحلیل أیضا عدة سیناریوھات ذات صلة بالسیاسات الصراعقنوات انتقال آثار بین فصل الیساعد على  تكاملیا

 یمكن أن تفید جھود التعافي وإعادة اإلعمار في المستقبل.
 

دمر رأس المال قد كان الصراع إذا ف. ة من األثر االقتصادي للصراعضئیلة نسبسوى  ، في حد ذاتھ،ال یمثل تدمیر رأس المال
 فاهفقط (بنفس المعدل الذي فعلھ حتى اآلن)، دون آثار أخرى (سیناریو تدمیر رأس المال فقط)، فإن آثاره على الدخل والر

 ً سوى  شكللن ت إجمالي الناتج المحلي، فإن الخسائر المتراكمة في الصراع. وبحلول السنة السادسة من ستكون محدودة نسبیا
وفوضى اقتصادیة. ویرجع  بشریةخسائر رأس المال فقط دون أن یؤدي إلى وقوع  الصراعمن الخسارة الفعلیة إذا دمر  5%

 ً والھجرة، تظل آثار التدمیر المادي على الربحیة  البشریةالخسائر ن مزید من الفوضى االقتصادیة وإلى أنھ بدو ذلك أساسا
 ً ً  . وبالتالي، تظل االستثماراتمحدودة نسبیا . وتبین عملیات المحاكاة أن دمر بسرعة نسبیاً عاد بناء رأس المال المُ ی، ومرنة نسبیا

إال تنخفض ال ، والصراعفرض جمیع الصدمات المرتبطة بخط األساس، حیث تُ سیناریو في  %80االستثمارات تنخفض بنسبة 
اختالف ملحوظ بین الكوارث الطبیعیة مال فقط. وتسلط ھذه اآللیة الضوء على ال في سیناریو تدمیر رأس %22بنسبة 

تعافي رصید مؤسسات قویة، فإن مع بشكل جید  یعمل رأس المال في اقتصاد سوقي  ما تدمر كارثة طبیعیة حینوالصراعات. ف
الدیموغرافي،  تنقل، والالبشریةخسائر مختلفة: فالفالحروب األھلیة  حال أمااآلثار. ال تستمر ، واً سریعیصبح رأس المال 

الضرر الذي یلحق برأس المال المادي. ونتیجة لذلك، فإن الخسائر الفعلیة  ؤدي إلى تفاقمیكل ذلك وانخفاض عوائد االستثمار، 
 ً  ما ھو الحال فيفي المستقبل بمعدل أعلى بكثیر م ، ویمكنھا أن تستمرالناجمة عن أضرار رأس المال المادي ھي أكثر وضوحا

 ة.الكوارث الطبیعی
 

. وعلى الرغم من أن أثرھا االقتصادي المباشر یماثل تأثیر نفسیة على األسر اً طاق وآثارتال  ضغوطاً فرض ت الخسائر البشریة
آثار خسائر بشریة دون وقوع إلى وقوع  الصراع. فعندما یؤدي مال فقط، فإن ھذا األثر أكثر استمراراً ال سیناریو تدمیر رأس

مال فقط: ال یماثل التغیر في سیناریو تدمیر رأس إجمالي الناتج المحلي، فإن التغیر في )فقطالخسائر البشریة سیناریو ( أخرى
إال أنھ . الصراعقبل  عنھ %5النشط أقل من  الصراعل سنوات خال إجمالي الناتج المحليالسیناریوھین، یظل انخفاض  ففي كال

: أدت الخسائر إلى الخارج لھجرةلالخسائر البشریة ھي السبب الرئیسي ففرق كبیر بین االثنین.  ھنالك ھذا التشابھ، رغم 
. وتبین ؤد إلى ذلكإلى نزوح أعداد كبیرة من السوریین، في حین أن تدمیر رأس المال لم ی الصراعالناجمة عن البشریة 

وحدھا.  الخسائر البشریةزى إلى العوامل المتصلة بععملیات المحاكاة أن أكثر من ثلثي جمیع حاالت الھجرة یمكن أن تُ 
ً  ون نتقلفي تفسیر أنماط الھجرة: الناس ی العوامل ذات الصلة باألمن تھیمن على األسباب االقتصادیةف نوعیة حیاة عن  بحثا

دخل لتحقیق لقتل في ھذه الحالة، ولیس التعرض لاحتمال انخفاض إلى حد كبیر حول تدور فضل األحیاة الأفضل، ولكن نوعیة 
حتى فمن أثر العوامل األخرى. طول أمدا ھو أ لخسائر البشریةھذا التحلیل ھي أن األثر االقتصادي للأعلى. وثمة نتیجة أخرى 

إجمالي ر دس خسائ: سُ الصراعقبل  اهمن مستوبكثیر أقل سیبقى  إجمالي الناتج المحليفي سنتھ السادسة، فإن  الصراعإذا انتھى 
. والباقي الصراعمن الست سنوات الخالل  یقع الصراعالمتراكمة فقط خالل السنوات العشرین األولى بعد بدء  الناتج المحلي

 .الصراعبعد انتھاء  قعی
 

. أین ینبع الجزء األكبر من األثر لصراعل االقتصادي ثراألأھم قناة یمكن من خاللھا أن یتجلى ھو التنظیم االقتصادي تعطیل 
تنظیم النشاط االقتصادي. فالصراع تعطیل أسالیب ینبع من إنھ ؟ الخسائر البشریةن تدمیر رأس المال وإن لم ینجم عاالقتصادي 

من حافزھم على مواصلة األنشطة  خفضویبعضھم ببعض فحسب، بل یحول دون اتصال الناس  اإلنتاج ال یدمر عوامل
نھایة السنة السادسة من ھ بالشبكات االقتصادیة وسالسل التورید. وتبین عملیات المحاكاة التي أجریناھا أن حطمویاإلنتاجیة 
ھین سیناریوالخسائر الناشئة في الالتراكمي  إجمالي الناتج المحليخسائر فقط تتجاوز  ةاالقتصادیالفوضى في سیناریو  الصراع

ضعفا. وتشیر ھذه النتائج إلى أن إعادة رأس المال المفقود،  20فقط بنحو  الخسائر البشریةتدمیر رأس المال فقط و القائمین على
بشكل بحد ذاتھ، لن یكفي إلعادة االقتصاد إلى مستوى ما قبل الصراع، إذا لم یتم التصدي للتحدیات المؤسسیة والتنظیمیة 

امة دون اتباع نھج شامل من شأنھ أن یؤدي إلى مزید . وبغض النظر عن مصدر التمویل، فإن تعزیز االستثمارات العمتزامن
على النحو المبین في وذلك ، الصراع المھمة التي أھلت المشھد لنشوبعوامل وھما من الوالمحسوبیة،  ریعمن البحث عن ال



ئجنا أن القضیة ھي في تظھر نتاإذ وإعادة اإلعمار لیسا بأي حال من األحوال مسألة ھندسیة؛  تعافيالقسم األول. وبالتالي، فإن ال
 .صمیمالحوافز المواطنین السوریین في  قعالمقام األول اقتصادیة واجتماعیة، حیث ت

 
. لتقییم مسارات التعافي المحتملة، وسیواصل السوریون الھجرة مع استمرار الصراع، ستزداد النتائج االقتصادیة تدھوراً 

تشمل خط األساس، حیث ینتھي الصراع في السنة السادسة، ھي و .الصراعاستخدم التحلیل سیناریوھات مختلفة لنھایة 
ینتھي في المستقبل القریب. وفي الحاالت ال في سنتھ العاشرة أو على التوالي  الصراع ماوسیناریوھان بدیالن، ینتھي فیھ

في سیناریو على ذلك،  االقتصادیة. وبناءالفوضى ، وخسائر البشریةتدمیر رأس المال، والصدمات  التحلیل الثالث، یستخدم
قبل الصراع) في غضون  إجمالي الناتج المحلينقطة مئویة (كنسبة من  20بنحو  إجمالي الناتج المحلي تعافىیخط األساس، 

التدھور إذا لم ینتھ الصراع في المستقبل القریب.  إجمالي الناتج المحلي. وبالمقارنة، سیواصل الصراع انتھاء أربع سنوات بعد
إجمالي د. وعندما ینتھي في سنتھ السادسة، تصل الخسارة التراكمیة في للبال اریوھین البدیلین، سیظل الصراع مدمراً وفي السین

مع استمرار الصراع، أما العشرین.  سنةالسنوي قبل الصراع بحلول ال إجمالي الناتج المحليأضعاف  7.6إلى  الناتج المحلي
ً 13.2 تصل إلىھذه الخسارة فإن  ضاعف بین السنة السادسة من الصراع والسنة تأن الھجرة إلى الخارج ت . وتبین المحاكاة أیضا

 الصراعمعدل التدھور ألن  راجعاع. ویتصرلن یتوقف ما دام ھناك  قسراً  النازحینالمھاجرین وتدفق العشرین. وبالتالي، فإن 
، ویصل رصید رأس المال إلى مستوى الصراعطق المتضررة من العاملة في المنا ىود جغرافیا، وتستنزف الھجرة القومحد

 توازن جدید.مستوى ر واالستثمارات. ونتیجة لذلك، یتقارب االقتصاد إلى اضرألنسب جدیدة من ابمستقر 
 

 الصراعھي أن مدة  الصراع. وھناك نتیجة ھامة أخرى من سیناریوھات نھایة هأبطأ بعد التعافي ، كانالصراع أمد كلما طال
 ً  اآلثارإال أن الصراع، سنوات على مدى  تراجعیأخذ في العلى الرغم من أن معدل التدھور ف. تعافيعلى وتیرة ال تؤثر أیضا

من  %41نحو  إجمالي الناتج المحلي ستعیضأكثر استمرارا. وعندما ینتھي الصراع في سنتھ السادسة (خط األساس)، یتصبح 
سوى فإنھ ال یستعیض ة. وبالمقابل، تالیفي غضون السنوات األربع الوذلك  ،الصراعنشوب قبل  اهالفجوة المتبقیة مع مستو

بعین االعتبار في سنتھ العاشرة (سیناریو بدیل). ھذه النتائج ال تأخذ  الصراعأربع سنوات إذا انتھى  خاللمن الفجوة  28%
المظالم التي یحركھا الصراع. إن إضافة ھذه العوامل لن یؤدي إال إلى ك الكثیر من المضاعفات مثل تحدیات االقتصاد السیاسي

جعل من الصعب ی، مما في المجتمع السوريعمقا واالنقسامات زادت المظالم الصراع، طال أمد الرئیسیة: كلما ة جیالنت تدعیم
 مؤسسات وآلیات اقتصادیة كفؤة.إعادة بناء  للغایة
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