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 النتائج الرئيسية

عام  بدايات حتى اسوري فياع صرم هذه الدراسة العواقب االقتصادية واالجتماعية للتقي   •

رأس المال المادي في الجمهورية العربية  برصيد ضخمة   ا  راضرأاع صرال لحقأقد ل. 2017

تسبب قتلى وكبيرة من ال اوقع أعدادوأ(، اجزئي تضررت% 20و تمرمن المساكن د   %7السورية )

ا يان سوركثر من نصف سكقسري أل نزوحو ،وفاة ألف 470وألف  400ن ي)ما ب النزوح القسريفي 

وحتى نهاية  2011منذ عام ف. هلياالقتصادي وتعطإضعاف النشاط مع بالتزامن كل ذلك (، 2010عام 

دوالر، أي نحو مليار  226الناتج المحلي بنحو إجمالي رت الخسائر التراكمية في د  ، ق  2016عام 

 .2010الناتج المحلي السوري عام إجمالي أربعة أضعاف 

 في تجاوز حيث، لصراعل االقتصاديألثر  محركأهم  هوالتنظيم االقتصادي  تعطيل إن •

؛ ل اإلنتاجعوام أيضا   رالحياة فحسب، بل دم   إلى إنهاءالصراع إذ لم يؤد  .ةر المادياضرألا حجمه

متابعة األنشطة التي تدفع إلى الحوافز  حد  من، واالقتصادي صلاالتوعمليات  ةشدبض كما خف  

بين عمليات المحاكاة أن الشبكات االقتصادية واالجتماعية وسالسل التوريد. وت   حط ماإلنتاجية، و

الناتج المحلي التراكمية الناجمة عن هذا االضطراب في التنظيم االقتصادي تتجاوز إجمالي خسائر 

 ع. ويرجع ذلك أساسا  صرافي السنوات الست األولى من ال 20بعامل قدره  مالال خسائر تدمير رأس

بعض الكوارث الطبيعية )بداية  عمل"تدمير رأس المال فقط" تعمل بـ ات المنحسرة صدمالإلى أن 

على االستثمارات محدودة  هابشكل جيد، تكون آثار يعمل اقتصاد ظل غير متوقعة ومفاجئة(: ففي 

ويتم ، ا  عي، فإن رأس المال يعاد بناؤه سرفقط في عمليات المحاكاة(. ومن ثم   %22)انخفاض بنسبة 

يخف ض في التنظيم االقتصادي  االضطرابخر.. وبالمقارنة، فإن األ قتصاديةالثار ااحتواء اآل

شر اآلثار تنت( عن طريق الحد من الربحية؛ وبالتالي، %80)تخفيض بنسبة  خفضا  حادا   االستثمارات

هذا التباين بين أنواع مختلفة من الصدمات يساعدنا على وضع إن األولية بقوة مع مرور الوقت. 

بدون إعادة بناء المؤسسات االقتصادية واستعادة ف. هاجهود إعادة اإلعمار المستقبلية في منظور

في مساعدة االقتصاد يكون له أثر بعيد لن  في حد ذاته الشبكات االقتصادية، فإن استبدال رأس المال 

 على التعافي.

على الرغم ف. الصراع ينتهي أناع، ازدادت صعوبة التعافي بعد صركلما طالت فترة ال •

. استمرارا  تصبح أكثر  اآلثار إال أن الصراع، خالل مسار  التراجعيأخذ في من أن معدل التدهور 

من  %41إجمالي الناتج المحلي نحو  ستعيضاع في سنته السادسة )خط األساس(، يصروإذا انتهى ال

، فإن ة. وعموما  لتاليوات األربع افي غضون السنوذلك اع صرالبدء قبل اه مع مستومقارنة الفجوة 

 2010أضعاف إجمالي الناتج المحلي عام  7.6ستصل إلى  ةالمحلي التراكمي خسائر إجمالي الناتج

من الفجوة في  %28إجمالي الناتج المحلي سو.  ستعيضالعشرين. وبالمقارنة، ال ي سنةبحلول ال

 13.2اع في سنته العاشرة )السيناريو البديل(، وستبلغ الخسائر التراكمية صرأربع سنوات إذا انتهى ال

قد تتضاعف  إلى الخارج أن الهجرة . وتبين المحاكاة أيضا  2010الناتج المحلي عام  ضعف إجمالي

ال تأخذ هذه النتائج و. تأججه في حال استمرار وذلك بين السنة السادسة من الصراع والسنة العشرين،

المظالم التي يحركها كالعديد من المضاعفات األخر.، مثل تحديات االقتصاد السياسي بعين االعتبار 

الرئيسية للتقرير: فكلما  ةجيالنت لن يؤدي إال إلى تدعيم بعين االعتبار هذه العوامل أخذإن الصراع. 

 وبةصع زيد بشدة منيفي المجتمع السوري، مما  عمقا  المظالم واالنقسامات  تالصراع، زاد طال

 .ة وآليات اقتصادية فعالةكفؤبناء مؤسسات 

 
 



 ملخص تنفيذي
 

المواطنين بدأت احتجاجات فقد . 2011عام  ةسوريكانت احتجاجات الربيع العربي بداية لعهد جديد في الجمهورية العربية ال

ة ضخمظاهرات المبدأت الثم  . 2011 /كانون الثانيالقاهرة في ينايرفي األولى اندالع المظاهرات فور  ر تقريبا  يصغعلى نطاق 

ها داخل حجمها ونطاقتصعيد مع انتشار المظاهرات وزيادة عملية األشهر التالية شهدت و األولى بعد شهرين في مارس/آذار،

 اسوريفي ، ال يزال الصراع اآلن في عامه السادسو، كان الصراع المسلح يتكشف بالفعل. 2011د. وبحلول صيف عام البال

 .ا  يومي يسآويسبب الكثير من األلم والم نشطا  

 

ر تدم  و. 2017أوائل عام حتى على النتائج االقتصادية واالجتماعية في سوريا  الصراعألثر  تقدم هذه الدراسة تقييما  

. عيةاالجمكرته االنسيج االجتماعي للبلد وثقافته وذ فيعميقة  ندوبا  الصراعات األصول الملموسة وغير الملموسة وتترك 

بطريقة شاملة. العواقب سف أنه ال يمكن جمع كل هذه على هذا. ومن المؤ قاسيا   مثاال   اسوريفي وسرعان ما أصبح الصراع 

جل واآلثار السياسية واالجتماعية ة األلي، ولم تكن بعض النتائج الطونشطا   الصراع، كان 2017 آذار /مارسفحتى شهر 

 الصراع. وباإلضافة إلى ذلك، وبسبب الشواهد غير الموثقةقابلة للرصد حتى اآلن بما يتجاوز ذات الصلة واألمنية والمؤسسية 

ليل اتحإسقاط ، وأد. النقص الحاد في البيانات إلى إجبار الفريق على لم يستطع فريق هذه الدراسة الوصول إلى سورياالدائر، 

 ضرار المادية،ألا (1) :، هيتالفي أربعة مجا الصراعتشتد الحاجة إليه. وبالنظر إلى هذه القيود، يركز التحليل على تقييم آثار 

 نتائج التنمية البشرية.( 4)و  قتصادية،الالنتائج ا( 3)و  غرافي،ووالتشتت الديم البشريةالخسائر ( 2) و

 

عن تم التوصل إليه من البيانات المستخدمة في هذه الدراسة  لجديدا جزءإذ أن ال. تكمن قوة هذه الدراسة في نطاقها ومنهجيتها

التي ركزت على عشر مدنوطريق تقييمات االستشعار عن بعد )مع التحقق من وسائل اإلعالم(، 
1
وستة قطاعات 

2
، ثم 

إلى ثماني محافظاتتمتد ت ااستقراء
3

عن ل هذه التقييمات استكمتم اقاعدة األصول. وشدة الصراع ومقارنات لباستخدام ، وذلك 

التحليل  و. يكة في مجال الديموغرافيا والنتائج القطاعية واالقتصادية. وتكمن جدالمعلومات الواردة من الوكاالت الشرطريق 

لمطابقة النتائج عتماد نموذج تكاملينتائج األضرار المادية والخسائر في األرواح ال إذ تم استخدام .نفسه في إطاره التكاملي

بين المحافظات والهجرة من سوريا(. فيما غرافي )ووالحراك الديم إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك أنماط المحددةاالقتصادية 

، البشريةخسائر لتدمير المادي، والكل من ال  المنفصلة األدواربين فصل ال، تم هذا النهج العديد من المزايا. أوال  قد أتاح و

تدابير في أي عد في ترتيب أولويات اليساقد ألنه  يتههمأهذا الفصل لفي كيفية تجسيد الصراع آلثاره. و ةاالقتصاديالفوضى و

، . ثانيا  اتالمعون تكوينبديلة لمن خالل تسهيل المقارنة بين السيناريوهات الوذلك ، عماراإلنعاش وإعادة مستقبلية لإلعملية 

على سبيل المثال، ما فنتائج سيناريوهات بديلة ال يمكن مالحظتها من البيانات الفعلية: بين مقارنة الساعدت هذه الدراسة على 

هو دور الهجرة في التأثير االقتصادي للصراع؟ إلى أي مد. يمكن أن يسود تأثير الصراع على النتائج االقتصادية بعد توقف 

 يبين تنظيم الدراسة(. 1بالتفصيل. )الشكل كل هذا الصراع؟ ويناقش التقرير 

 

                                                           
1
التي اختيرت على و ، هذه المدن هي حلب والرقة ودرعا ودوما ودير الزور وحمص وحماة وإدلب وكوباني وتدمر  

 .ين داخليًانازحلل هامًا الصراع، والتمثيل الجغرافي، وكونها مصدرا أو مقصدًاحدة أساس عدة معايير، منها 
 
2
 القطاعات هي التعليم والطاقة والصحة واإلسكان والنقل والمياه والصرف الصحي.هذه  

  
3
حدة التي تم اختيارها بسبب  ، هذه المحافظات هي حلب ودرعا ودير الزور وحماة وحمص وإدلب والرقة وريف دمشق 

 الصراع.

 



 

 : تنظيم الدراسة1الشكل 

 
 

 سوريا قبل الصراع

. دخلمن بلدان الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة النمو سريع ال ، كانت سوريا بلدا  2011طضطرابات عام اندالع االعشية 

بدأ من قد ، وإن كان خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرين تحسنآخذ في الوبصورة إجمالية، كان االقتصاد السوري 

 كان مدفوعا  وبالقيمة الحقيقية،  2010و 2000 ين عامبي سنويا   %4.3بمعدل  نموا   المحليإجمالي الناتج سجل . ومتدنيةقاعدة 

 .%4.9نسبة معقولة عند بالنمو في القطاعات غير النفطية، وبلغ معدل التضخم في المتوسط  بالكامل تقريبا  

 

القاعدة وإلى مزيد من الشفافية  اقتصادي وسياسي عريضاحتوا  إلى يؤد النمو لم على مستوى القوي دا  األبيد أن 

في العديد من المؤشرات االجتماعية  المنطقةفي  بلدان أخر.  اقتصاد يشبه سوريال االقتصاد كان. والحريات المدنية

ت توسطاالم( 32.7في الدخل )مؤشر جيني: التفاوت ( و%5.5معدل الفقر المتعدد األبعاد ) قاربإذ  .2010واالقتصادية عام 

 ، حيث كان منخفضا  يةت العالمالكان من أدنى المعد (%43.5) سوريااإلقليمية. غير أن معدل المشاركة في القو. العاملة في 

. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض (على التوالي %47و %49ت مصر وتونس )سجل قليميةإلالمعايير اوفق حتى 

الشرق األوسط منطقة في ن المتوسط ع نقاط مئوية 5قل في القو. العاملة أالنساء مشاركة في االقتصاد )تراجعه، و ،دور المرأة

األعلى في  ، وهي % 25.2نسبة  بطالة اإلناثسجلت  معايير العالمية، والوفق منخفض بالفعل هو الذي و ،وشمال أفريقيا

الحوكمة والحريات المدنية خالل العقد األول من القرن تتعلق بمؤشرات  غير مواٍت على. وبالمثل، كان أداء البلد المنطقة (

حرية تكوين الجمعيات والتجمع وحرية التعبير والمعتقد منخفضة على مقاييس الحادي والعشرين. وكانت تصنيفات سوريا 

 منطقة.البالمقارنة مع بلدان أخر. في 

 

اع مستويات الفساد وانخفاض الثقة في المؤسسات ارتف 2011الحكم في سوريا قبل عام  شهدمن السمات الهامة األخرى لم

للمؤشرات العالمية، تراجعت تصنيفات سوريا في مكافحة الفساد والسيطرة على االحتكارات االقتصادية بعد عام  وفقا  ف. العامة

مصر واألردن ك منطقةالأقرانها من البلدان المتوسطة الدخل في على حذو بالفعل كانت تسير . وعلى الرغم من أن البالد 2005

. كما أدت هذه االتجاهات إلى تقويض 2010إلى حد كبير بحلول عام فقد اتسعت الفجوة ، 2005عام  ينوتونس على كال الجبهت

أن  2010-2009الوب في الفترة غاالستقصائية التي أجرتها مؤسسة  ثقة المواطنين في المؤسسات العامة. وتبين الدراسات

يعبرون عن الثقة في المؤسسات العامة الرئيسية، مثل الشرطة المحلية والنظام القضائي، كانت أقل من  نسبة السوريين الذين

في المقابل، وفي الشرطة المحلية؛  ونثقأنهم ي٪ فقط من السوريين 48 ذكر ،2010على سبيل المثال، في عام فالمقارنة. بلدان 

 دنيين بشكل إيجابي.ألرمن ا %87أجاب نحو 

 

الربيع العربي والتحول المفاجئ  ت أحداث. وأدعوامل خارجية في نشوب الصراعأسهمت  ،المؤاتية ألوطضاعإلى هذه اإطضافة 

فضال عن اإلجراءات التي اختارتها مختلف األطراف، إلى تصعيد  ةلوسهكثر في السياق اإلقليمي، حيث أصبح التمرد المسلح أ

ه منطق يغذياع مسلح طويل ومكثف. إن الصراع، الذي صرإلى أهلية  من اضطراباتمتحولة سريع لالحتجاجات األولية، 

الدمار  خلفا، موازداد حدة بمرور الوقتاستمر  -معقولوسط حال دون التوصل إلى حل وهو ما - ل شيء""الخاسر يفقد ك

 للجميع.



 

 الصراع نقمة

مدن مثل حمص وحلب ودمشق، والعديد من وتحولت . البنية التحتية المادية في سوريافي  جسيمة   أطضرارا   الصراعألحق 

عواقب مأساوية. مع مرور الوقت، تسبب ليواجه سكانها ، ينوالمتمرد نظاملابين قوات ساحة معارك إلى الصغيرة،  بلداتال

ذات الصلة بالخدمات  بنية التحتيةتدمير المنازل والعبر في العديد من المدن والشبكات لنظم لالصراع في انهيار جزئي أو كامل 

أد. إلى انهيار اقتصادي في العديد من المناطق. وحيث أن الجسور والموارد كما العامة مثل الطرق والمدارس والمستشفيات، 

الضرر المادي.  ةاستراتيجية، زادت نسب المائية وصوامع الحبوب وغيرها من األصول ذات األهمية االقتصادية أصبحت أهدافا  

جزئيا. أخر.  %20تضررت ، ومنها %7مر د  إذ من المساكن،  %27عشر التي تركز عليها هذه الدراسة، تأثر وفي المدن ال

ضرر جزئي في تدمر  كبر( وأ%10أكبر دمار كامل في دير الزور ) وقعبين المدن، حيث  فيما وتتباين النسبة المئوية

جزئيا، فإن حلب هي أيضا من بين أكثر  ةضررالمتمن  %23دمرة ومن الوحدات السكنية الم   %8(. ومع وجود 32.8%)

بأضرار جزئية. وكانت األضرار  %23من المساكن وأصيب  %8مر حوالي . وفي المحافظات الثماني، د  المدن تضررا  

الطبية على وجه التحديد. وتشير التقديرات إلى أن حوالي نشآت ستهدفت الممرتفعة بوجه خاص في قطاع الصحة، حيث ا  

تعرض منها  %16الطبية في المحافظات الثماني التي شملتها الدراسة تضررت جزئيا، وأن حوالي  نشآتع المنصف جمي

 ر(.يدمتعرض للت %10تضرر جزئيا، و %53قطاع التعليم ) نشآتر. والنتائج متشابهة في ميدمللت

 

آثار األطضرار المادية على الخدمات  تفاقم إلىالقدرة على التواصل الشبكات االقتصادية ورأس المال البشري وى تعطيل أد

على الخدمات العامة في سوريا.  الصراعثار التي فرضها آلضرار المادية سو. مجموعة فرعية من األتعكس ا . الالعامة

وتشير األدلة المتاحة إلى أن األضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية للكهرباء كانت شديدة ولكنها لم تكن مدمرة: فجميع 

محطة لتوليد الكهرباء ال تزال تعمل، في حين أصيبت أربع محطات  18د وست محطات من المائية في البالالطاقة سدود 

عمليات التشغيل على  ناجمة عن الصراع. غير أن نقص الوقود والقيود الةواحدمحطة  تمرد  و أخر. بأضرار جزئيةاء كهرب

جيجاوات ساعة عام  16208إلى  كهرباءة. وانخفض توليد الحكوميال كهرباءوالصيانة أدت إلى انخفاض حاد في إمدادات ال

نخفاض يعز. إلى ال. ويبدو أن معظم هذا ا%62.5خفاض قدره ، أي بان2010جيجاوات ساعة عام  43164 بلمقا 2015

. وقد تسبب انخفاض إمدادات الكهرباء في حدوث ذاتها في الفترة %30نقص الوقود، نظرا لتراجع قدرة التوليد المتاحة بنحو 

قسيم تخفيف التقنين عن طريق ت. وطبقت الحكومة سياسة يوميا  ساعات قليلة إال ل. وال تتلقى معظم المدن الكهرباء تعطيل شديد

 ما يؤثر على خدمات أخر.، مثل المياه والتعليم وخدمات الرعاية الصحية.وهو أنحاء البالد، بين مختلف ل احمألا

 

در عدد سكان . ق  ، كانت اآلثار على األرواح البشرية والتشرد الديموغرافي هي األكثر تأثيرا  الصراع عواقبمن بين جميع 

، خلق الصراع 2011منذ عام والعالم(. في )مؤشرات التنمية  2010مليون نسمة عام  20.7بنحو  الصراعنشوب سوريا قبل 

أحدث الحسابات التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة عدد السكان داخل تحدد مجموعة معقدة من الضغوط على سكان البالد. و

ل يتحلفإن التوصل إلى البيانات  التي تشهدها القيود مع . و2016 يتشرين الثان /نوفمبرحتى مليون نسمة  18.8عند سوريا 

: فالصراع يؤثر على معدالت الخصوبة والعمر المتوقع على حد سواء. بات مستحيال غرافيةودقيق وشامل للتغيرات الديم

غرافية بصورة غير رسمية: فبعض الالجئين ال يزالون غير ووباإلضافة إلى ذلك، يحدث جزء هام من التحركات الديم

التي ترتبط  البشريةمسجلين، وفي بعض الحاالت، ال يدخل المهاجرون في مجموع السكان أو مجموع الالجئين. وتقدر الخسائر 

حتى وث السياسات، )المركز السوري لبح ألفا 470( و2016 /نيسانأبريل حتى)األمم المتحدة، ألف  400بين  الصراعمباشرة ب

 (.2016 /شباطفبراير

 

الذين سكان ال. تم تشريد أكثر من نصف أكبر أزمة نزوح قسري في العالم منذ الحرب العالمية الثانيةتشكل  سورياأصبحت 

 . ووفقا لمفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين، فإن العدد اإلجمالي للسوريينالصراعقبل كانوا يعيشون في سوريا 

مليون. وباإلضافة إلى  4.9المسجلين حاليا كالجئين خارج البالد في لبنان وتركيا واألردن والعراق ومصر وشمال أفريقيا يبلغ 

العديد من هؤالء  نقلت. وقد 2016و 2015مواطن سوري طلبوا اللجوء في أوروبا في عامي  ألف 800ذلك، يقدر أن أكثر من 

مليون  0.4 حوالي  تشمل هذه األرقام أيضا   إزالتهم من قوائم التسجيل في أول بلد لجوء لهم. والتم تاألفراد أكثر من مرة ولم 

مليون شخص في  5.7 ن داخليا  نازحيمليون الجئ سوري غير مسجل في لبنان واألردن وتركيا والعراق. وبلغ عدد ال 1.1إلى 

قد يكونون  هماتمحافظداخل  وننتقلالذين يلى الرغم من أن منهم داخل محافظاتهم. وع %56، وظل 2017 كانون الثاني /يناير



مقارنة مع  (مليون 0.56)ضئيلة ن كانت آلحتى ا معاكسةهجرة الالحركة إن فصلية، ألللعودة إلى مجتمعاتهم ا احتماال  أكثر 

 إجمالي أعداد النازحين.

 

السوري  إجمالي الناتج المحلينحو أربعة أطضعاف حجم  2016و  2011بين عامي  إجمالي الناتج المحليبلغت الخسائر في 

القسري وتفكك الشبكات االقتصادية عواقب مدمرة  نزوحوال البشريةخسائر . وكان لتدمير رأس المال المادي وال2010عام 

بين عامي  %61ريا انكمش بنسبة في سو إجمالي الناتج المحليعلى النشاط االقتصادي السوري. وتشير التقديرات إلى أن 

. 2010عام مع مستواه مقارنة  %63، أي بانخفاض بنسبة 2016إضافية عام  %2بالقيمة الحقيقية، وبنسبة  2015و 2011

المقدرة باستخدام أساليب المغاير  لواقعبا إجمالي الناتج المحليوتظهر تقديرات مؤشرات الحسابات القومية، بما في ذلك أرقام 

إجمالي الناتج ( عن 2010أسعار عام بمليار دوالر ) 51الفعلي انخفض بمقدار  إجمالي الناتج المحلير اإلحصائي، أن التقدي

بين عامي  في الواقع المغايرالفعلي و إجمالي الناتج المحليتجميع هذه الفروق بين أرقام ب. و2016عام  المغاير الواقعب المحلي

، أي 2010أسعار عام بمليار دوالر  226تصل إلى  إجمالي الناتج المحليأن الخسارة التراكمية في يتبين  ،2016و 2011

 .2010لعام  إجمالي الناتج المحليحوالي أربعة أضعاف 

 

 %93النفطي بنسبة  إجمالي الناتج المحلي. انخفض بشكل خاص في قطاع المحروقات ا  مدمر ةاالقتصاديتعطيل األنشطة كان 

لبنية التحتية، وانخفاض فرص في ابسبب الدمار الشديد  %52، في حين انكمش االقتصاد غير النفطي بنسبة نفسها خالل الفترة

 383انخفض إنتاج الهيدروكربونات من و، وتعطيل التجارة. األعمالمؤسسات الحصول على الوقود والكهرباء، وانخفاض ثقة 

بسبب سيطرة الدولة اإلسالمية على وذلك ، 2016و 2015عامي  برميل يوميا   آالف 10إلى  2010عام  برميل يوميا   ألف

معظم المناطق المنتجة للنفط.
4
الري ونقص  شبكاتكما سجل اإلنتاج الزراعي خسائر كبيرة نتيجة األضرار التي لحقت ب 

تقلص حين ، 2013و 2012اد عامي كثر حدة لالقتصألنكماش االالبذور واألسمدة والوقود. وحدث اكات ستلزمالعمالة والم

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

 

غير على نحٍو جنبي، وارتفاع الدين العام ألالنقد ا ات، واستنزاف احتياطيحاد قتصاد السوري من عجز مزدو اليعاني ا

بين عامي  %92بنسبة  ةسوريوالعقوبات الدولية إلى خفض الصادرات ال الصراعت الناتجة عن تعطيالال ت . وأدمستدام

، بعد أن 2016عام  إجمالي الناتج المحليمن  %28. وتشير التقديرات إلى أن العجز في الحساب الجاري بلغ 2015و 2011

احتياطيات النقد األجنبي التي انخفضت من ب سحيجري على نحٍو متزايد بالهذا العجز كان تمويل . و2010عام  %0.7 سجل

من  %23من  وازنة. وانخفضت إيرادات الم2015إلى أقل من مليار دوالر عام  2010مليار دوالر عام  21بشدة من حوالي 

ار عائدات النفط والضرائب، وانهيتراجع إلى  . ويرجع ذلك أساسا  2015عام  %3إلى أقل من  2010عام  إجمالي الناتج المحلي

لهذا النقص، تصديا . والجبايةعلى اإلدارة ، وضعف قدرة رسمياالقتصاد غير ال نمووبسبب العقوبات، مع بلدان العالم التجارة 

لتعويض انخفاض اإليرادات. ونتيجة  ةفيكن كاتم تخفيض اإلنفاق الحكومي )وخاصة النفقات الرأسمالية(، لكن هذه التدابير لم ت

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

 

. منذ يةمانمتالنسانية اإلزمة األص برامج الضمان االجتماعي إلى زيادة تفاقم يفرص العمل وتقلاالنخفاض السريع في أدى 

 2010بين عامي في المتوسط  سنويا   عمل فرصةألف  538قدر بحوالي بمعدل ي  للتدمير فرص العمل تعرضت ، الصراعبداية 

أربعة سوريين في سن كل أكثر من ثالثة من فكل عام.  عن العمل العاطلينمجموع شخص إلى ألف  482، مما يضيف 2015و

 6.1و ،مليون منهم عاطلون عن العمل 2.9قيمة اقتصادية: نشاط يولد ، أو تسعة ماليين فرد( ال يشاركون في أي %7.7العمل )

، الموازنةعلى صعيد  ةفاقممتالمشكلة ال. وفي مواجهة 2015عام  %78مليون غير نشطين. وبلغت نسبة البطالة بين الشباب 

. أما 2015 عام إلى 2011 عام أضعاف من 10ارتفعت أسعار زيت الوقود ف. ملموسا   خفضا   الدعم ةسوريخفضت الحكومة ال

هذا التقرير إلى الواردة في تقديرات ال. وتشير نفسها ضعف في الفترة 2.3بالنسبة لألرز والسكر، فقد ارتفعت األسعار بمقدار 

مليون  5.8، تلقى 2016 كانون األول/ديسمبرشهر . وحتى حاليا   سوريين يعيشون في فقر مدقع 10أن حوالي ستة من كل 

غذائية )مكمالت غذائية  ةبتوزيع أكثر من أربعة ماليين سل شخص مساعدات غذائية عينية. ويقوم برنامج األغذية العالمي وحده

 في اليوم( كل شهر. ةحراري ةسعر 1700لحوالي 

                                                           
4
قدر الحقول الخاضعة لسيطرة المتمردين، ُي مع إضافة، ولكن نظامالهذا يشير إلى النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة   

 ألف برميل يوميا. 40إنتاج النفط بنحو 

 



 

 اآلثار االقتصادية للصراع تحليل

ركزت المناقشات حتى اآلن على العديد  على االقتصاد السوري؟ الصراع أثرما هي القناة التي كانت األكثر أهمية في تحقيق 

القسري،  نزوح، والالبشريةالخسائر تشمل هي من العوامل التي يحركها الصراع والتي أثرت على رفاه المواطنين السوريين. و

الضائعة. بيد أن هذه اآلثار المتعددة  هائل من الفرصعدد والتدمير المادي، والقيود المفروضة على تنقل السلع واألشخاص، و

األبعاد تشمل مكونات متداخلة. فبعض المعلومات المفيدة للغاية، مثل األهمية النسبية للتدمير المادي والهجرة وما إلى ذلك، في 

دراسة اع، ال يمكن مالحظتها مباشرة. ومن أجل معالجة بعض هذه المخاوف، اعتمدت هذه الصرتوليد األثر االقتصادي لل

. وأدخل التحليل أيضا عدة سيناريوهات ذات صلة بالسياسات الصراعقنوات انتقال آثار بين فصل اليساعد على  تكامليا   إطارا  

 يمكن أن تفيد جهود التعافي وإعادة اإلعمار في المستقبل.

 

دمر رأس المال قد كان الصراع إذا ف. ة من األثر االقتصادي للصراعطضئيلة نسبسوى  ، في حد ذاته،ال يمثل تدمير رأس المال

 فاهفقط )بنفس المعدل الذي فعله حتى اآلن(، دون آثار أخر. )سيناريو تدمير رأس المال فقط(، فإن آثاره على الدخل والر

سو.  شكللن ت إجمالي الناتج المحلي، فإن الخسائر المتراكمة في الصراع. وبحلول السنة السادسة من ستكون محدودة نسبيا  

وفوضى اقتصادية. ويرجع  بشريةخسائر رأس المال فقط دون أن يؤدي إلى وقوع  الصراعمن الخسارة الفعلية إذا دمر  5%

والهجرة، تظل آثار التدمير المادي على الربحية  البشريةالخسائر ن مزيد من الفوضى االقتصادية وإلى أنه بدو ذلك أساسا  

. وتبين عمليات المحاكاة أن دمر بسرعة نسبيا  عاد بناء رأس المال الم  ي، ومرنة نسبيا   . وبالتالي، تظل االستثماراتمحدودة نسبيا  

إال تنخفض ال ، والصراعفرض جميع الصدمات المرتبطة بخط األساس، حيث ت  سيناريو في  %80االستثمارات تنخفض بنسبة 

اختالف ملحوظ بين الكوارث الطبيعية مال فقط. وتسلط هذه اآللية الضوء على ال في سيناريو تدمير رأس %22بنسبة 

تعافي رصيد مؤسسات قوية، فإن مع بشكل جيد  يعمل رأس المال في اقتصاد سوقي  ما تدمر كارثة طبيعية حينوالصراعات. ف

الديموغرافي،  تنقل، والالبشريةخسائر مختلفة: فالفالحروب األهلية  حال أمااآلثار. ال تستمر ، وا  سريعيصبح رأس المال 

الضرر الذي يلحق برأس المال المادي. ونتيجة لذلك، فإن الخسائر الفعلية  ؤدي إلى تفاقميكل ذلك وانخفاض عوائد االستثمار، 

 ما هو الحال فيفي المستقبل بمعدل أعلى بكثير م ، ويمكنها أن تستمرالناجمة عن أضرار رأس المال المادي هي أكثر وضوحا  

 ة.الكوارث الطبيعي

 

. وعلى الرغم من أن أثرها االقتصادي المباشر يماثل تأثير نفسية على األسر ا  طاق وآثارتال  طضغوطا  فرض ت الخسائر البشرية

آثار خسائر بشرية دون وقوع إلى وقوع  الصراع. فعندما يؤدي مال فقط، فإن هذا األثر أكثر استمرارا  ال سيناريو تدمير رأس

مال فقط: ال يماثل التغير في سيناريو تدمير رأس إجمالي الناتج المحلي، فإن التغير في (فقطالخسائر البشرية سيناريو ) أخر.

إال أنه . الصراعقبل  عنه %5النشط أقل من  الصراعل سنوات خال إجمالي الناتج المحليالسيناريوهين، يظل انخفاض  ففي كال

: أدت الخسائر إلى الخارج لهجرةلالخسائر البشرية هي السبب الرئيسي ففرق كبير بين االثنين.  هنالك هذا التشابه، رغم 

. وتبين ؤد إلى ذلكإلى نزوح أعداد كبيرة من السوريين، في حين أن تدمير رأس المال لم ي الصراعالناجمة عن البشرية 

وحدها.  الخسائر البشريةز. إلى العوامل المتصلة بععمليات المحاكاة أن أكثر من ثلثي جميع حاالت الهجرة يمكن أن ت  

نوعية حياة عن  بحثا   ون نتقلفي تفسير أنماط الهجرة: الناس ي العوامل ذات الصلة باألمن تهيمن على األسباب االقتصاديةف

دخل لتحقيق لقتل في هذه الحالة، وليس التعرض لاحتمال انخفاض إلى حد كبير حول تدور فضل األحياة الأفضل، ولكن نوعية 

حتى فمن أثر العوامل األخر.. طول أمدا هو أ لخسائر البشريةهذا التحليل هي أن األثر االقتصادي للأعلى. وثمة نتيجة أخر. 

إجمالي ر دس خسائ: س  الصراعقبل  اهمن مستوبكثير أقل سيبقى  إجمالي الناتج المحليفي سنته السادسة، فإن  الصراعإذا انتهى 

. والباقي الصراعمن الست سنوات الخالل  يقع الصراعالمتراكمة فقط خالل السنوات العشرين األولى بعد بدء  الناتج المحلي

 .الصراعبعد انتهاء  قعي

 

. أين ينبع الجزء األكبر من األثر لصراعل االقتصادي ثراألأهم قناة يمكن من خاللها أن يتجلى هو التنظيم االقتصادي تعطيل 

تنظيم النشاط االقتصادي. فالصراع تعطيل أساليب ينبع من إنه ؟ الخسائر البشريةن تدمير رأس المال وإن لم ينجم عاالقتصادي 

من حافزهم على مواصلة األنشطة  خفضويبعضهم ببعض فحسب، بل يحول دون اتصال الناس  اإلنتاج ال يدمر عوامل

نهاية السنة السادسة من ه بالشبكات االقتصادية وسالسل التوريد. وتبين عمليات المحاكاة التي أجريناها أن حطموياإلنتاجية 

هين سيناريوالخسائر الناشئة في الالتراكمي  إجمالي الناتج المحليخسائر فقط تتجاوز  ةاالقتصاديالفوضى في سيناريو  الصراع

ضعفا. وتشير هذه النتائج إلى أن إعادة رأس المال المفقود،  20فقط بنحو  الخسائر البشريةتدمير رأس المال فقط و القائمين على

بشكل بحد ذاته، لن يكفي إلعادة االقتصاد إلى مستو. ما قبل الصراع، إذا لم يتم التصدي للتحديات المؤسسية والتنظيمية 



امة دون اتباع نهج شامل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد . وبغض النظر عن مصدر التمويل، فإن تعزيز االستثمارات العمتزامن

على النحو المبين في وذلك ، الصراع المهمة التي أهلت المشهد لنشوبعوامل وهما من الوالمحسوبية،  ريعمن البحث عن ال

ئجنا أن القضية هي في تظهر نتاإذ وإعادة اإلعمار ليسا بأي حال من األحوال مسألة هندسية؛  تعافيالقسم األول. وبالتالي، فإن ال

 .صميمالحوافز المواطنين السوريين في  قعالمقام األول اقتصادية واجتماعية، حيث ت

 

. لتقييم مسارات التعافي المحتملة، وسيواصل السوريون الهجرة مع استمرار الصراع، ستزداد النتائج االقتصادية تدهورا  

تشمل خط األساس، حيث ينتهي الصراع في السنة السادسة، هي و .الصراعاستخدم التحليل سيناريوهات مختلفة لنهاية 

ينتهي في المستقبل القريب. وفي الحاالت ال في سنته العاشرة أو على التوالي  الصراع ماوسيناريوهان بديالن، ينتهي فيه

في سيناريو على ذلك،  االقتصادية. وبناءالفوضى ، وخسائر البشريةتدمير رأس المال، والصدمات  التحليل الثالث، يستخدم

قبل الصراع( في غضون  إجمالي الناتج المحلينقطة مئوية )كنسبة من  20بنحو  إجمالي الناتج المحلي تعافىيخط األساس، 

التدهور إذا لم ينته الصراع في المستقبل القريب.  إجمالي الناتج المحلي. وبالمقارنة، سيواصل الصراع انتهاء أربع سنوات بعد

إجمالي د. وعندما ينتهي في سنته السادسة، تصل الخسارة التراكمية في للبال اريوهين البديلين، سيظل الصراع مدمرا  وفي السين

مع استمرار الصراع، أما العشرين.  سنةالسنوي قبل الصراع بحلول ال إجمالي الناتج المحليأضعاف  7.6إلى  الناتج المحلي

ضاعف بين السنة السادسة من الصراع والسنة تأن الهجرة إلى الخارج ت . وتبين المحاكاة أيضا  13.2 تصل إلىهذه الخسارة فإن 

 الصراعمعدل التدهور ألن  راجعاع. ويتصرلن يتوقف ما دام هناك  قسرا   النازحينالمهاجرين وتدفق العشرين. وبالتالي، فإن 

، ويصل رصيد رأس المال إلى مستو. الصراعطق المتضررة من العاملة في المنا .ود جغرافيا، وتستنزف الهجرة القومحد

 توازن جديد.مستو. ر واالستثمارات. ونتيجة لذلك، يتقارب االقتصاد إلى اضرألنسب جديدة من ابمستقر 

 

 الصراعهي أن مدة  الصراع. وهناك نتيجة هامة أخر. من سيناريوهات نهاية هأبطأ بعد التعافي ، كانالصراع أمد كلما طال

 اآلثارإال أن الصراع، سنوات على مد.  تراجعيأخذ في العلى الرغم من أن معدل التدهور ف. تعافيعلى وتيرة ال تؤثر أيضا  

من  %41نحو  إجمالي الناتج المحلي ستعيضأكثر استمرارا. وعندما ينتهي الصراع في سنته السادسة )خط األساس(، يتصبح 

سو. فإنه ال يستعيض ة. وبالمقابل، تاليفي غضون السنوات األربع الوذلك  ،الصراعنشوب قبل  اهالفجوة المتبقية مع مستو

بعين االعتبار في سنته العاشرة )سيناريو بديل(. هذه النتائج ال تأخذ  الصراعأربع سنوات إذا انتهى  خاللمن الفجوة  28%

المظالم التي يحركها الصراع. إن إضافة هذه العوامل لن يؤدي إال إلى ك الكثير من المضاعفات مثل تحديات االقتصاد السياسي

جعل من الصعب ي، مما في المجتمع السوريعمقا واالنقسامات زادت المظالم الصراع، طال أمد الرئيسية: كلما ة جيالنت تدعيم
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