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االفتتاحیة:

المعارضة عند حزبنا
كان حزبنا، الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)، من أوائل األحزاب المعارضة للسلطة

فيالحزبعنالصادرالبیانكانوقد،1970الثانيتشرین16حركةعنانبثقتالتيالسوریة
والمقاومةاللبنانیةالوطنیةالحركةضدلبنانفيالسوريالعسكريالتدخلضد1976حزیران

الفلسطینیة بدایة لتبلور حراك معارض أنتج عبر حوارات، بین أحزاب خمسة: حزبنا وحزب االتحاد
23(البعثوحزبالعرباالشتراكیینوحركةالعربيالثوريالعمالوحزبالعربياالشتراكي

فيالدیمقراطي)الوطني(التجمع)،1980أیلولمنذالدیمقراطيالبعثحزباسمھأصبحالذيشباط،
السوریةلألوضاعالجذريالدیمقراطيالوطنيللتغییربرنامجاًقدمالذي1979عاممناألخیرالشھر

من أجل الوصول إلى نظام دیمقراطي سیاسي تعددي لألحزاب مع حریة التجمع والتظاھر والصحافة.
السلطةاستتبعتھاثمحزبنا،فياالعتقاالتبدأت1980آذار18فيللتجمعاألولالبیانتوزیعمع

بحمالتذلكأكملتثمالحزب،أعضاءمنالمئاتشملت1980أولتشرینفياعتقاالتبحملة
.1990حتىسبعةاعتقال

انبنت المعارضة، كخط سیاسي عند حزبنا وفق ما ھو مبین في وثیقة "موضوعات المؤتمر الخامس:
أساسعلى،1978األولكانونفيالمنعقدللحزبالخامسالمؤتمرعنالصادرةسوریة"فيالوضع

أن التغییر العام في األوضاع السوریة یبدأ من تغییر النظام السیاسي القائمة سلطتھ على أساس "الحزب
القائد للدولة والمجتمع" نحو إقامة نظام سیاسي دیمقراطي سیاسي تمثیلي للمجتمع عبر التعددیة الفكریة-

السیاسیة التي شكلھا األساسي ھو األحزاب، وعلى أساس إطالق الحریات العامة في التحزب والتجمع
والنشر.

منانطالقا1963ًآذار8بعدانبنىدیكتاتوريشمولينظامھناكأنمنالحزبمعارضةانطلقت
االستیالء على السلطة السیاسیة عبر االنقالب العسكري لینطلق من موقع السلطة السیاسیة لكي یعید
صیاغة سوریا اقتصادیاً واجتماعیاً وثقافیاً وإداریاً وحتى إلعادة صیاغة الفرد، وبالتالي فإن التغییر

الجذري في سوریا حسب موضوعات المؤتمر الخامس للحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)،
النظامبنیةلتغییرالسیاسیةالسلطةتغییرھيأولىنقطةمنیبدأ،1978األولكانونفيالمنعقد

بمجملھا. النظام الدیمقراطي وفق كراس "موضوعات المؤتمر الخامس: الوضع في سوریة"، وكما ھو
الحكمإلغاءمباشرة-حرةانتخاباتدیمقراطي-("دستورعلىیقوم،48و47الصفحتینفيموضح

العرفي- إبعاد الجیش عن العمل السیاسي- ضمان الحریات العامة بما فیھا حریة المعتقد والرأي والتعبیر
..وحریة تأسیس المنظمات السیاسیة والنقابیة وحریة األحزاب في النشاط العلني وحریة إصدار الصحف

والنشر").
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ھذا برنامج ما زال صالحاً وراھناً حتى الیوم. لم ینطلق ھذا البرنامج في أساس معارضتھ لألوضاع
8بعداالقتصادصیاغةالسیاسیةالسلطةأعادتكماالتيالسیاسة،منبلاالقتصادمنالقائمةالسوریة

مؤتمربرنامجحسبالسیاسیة،اللوحةتغییرفإنجدیدة،اجتماعیةاقتصادیة-بنیةوأنشأت1963آذار
حزبنا الخامس، ھو المدخل الجدید والباب ألوضاع اقتصادیة واجتماعیة جدیدة عبر جو دیمقراطي یتیح

للنضال المطلبي الطبقي أن ینطلق إلى مداه الواسع.

نحن ضد من كان یرى أن عبدهللا الدردري، نائب رئیس الوزراء للشؤون االقتصادیة بفترة
"تیارفيأوالجبھةأحزابفيموجودونشیوعیونیساریونوھمالقرار،صاحبھو،2004-2011

قاسیون"، بل نرى بأن الدردري ھو الواجھة االقتصادیة- اإلداریة لسلطة سیاسیة ھي التي قررت التوجھ
االقتصادي. أولویة النضال السیاسي، ولیس المطلبي، زادت بعد الخراب والدمار الذي حل بالبلد بعد

،للكلمةالواقعيبالمعنىعادیةاقتصادیةبنیةوالخدماتوالصناعةھناكتعدلمحیث،2011عام
وأصبح أكثر من نصف السكان خارج بیوتھم بین نازح ومھاجر، وھناك حریق بالبلد، وتقسیم للجغرافیة

إلى ثالث قطع.

البرنامج الدیمقراطي یزداد الحاحاً على ضوء المشھد السوري لما بعد األزمة ولكنھ یتطلب أن یكون
المتعددةاالجتماعیةوالقوىوالمعارضةالسلطةتجمع2254الدوليالقراروفقسیاسیةبتسویةمرفوقاً

في مركب واحد بعد إطفاء الحریق من أجل قیادة البلد في مرحلة انتقالیة نحو نظام دیمقراطي جدید.ھذا
القائمةالسوریةلألزمةالتسویةیطرحسوريحزبأولھووكان2011عاممنذحزبناعلیھمایشتغل

فيالتسویةفكرةمنھا،جزءحزبناالتيالوطنیة،التنسیقھیئةتتبنىأنوقبل2011صیفمنذ
.2011أیلول17فيالمنعقدحلبونبلدةفيالمنعقدمؤتمرھا

نحن من خالل تجارب العراق ولیبیا، ندرك بأن إسقاط األنظمة، عبر التدخل العسكري الخارجي كما
طرفینبینعنیفصراعلحسمالخارجيالعسكريالتدخلعبرأو2003عامالعراقفيجرى

واضطراباتالسلطةفيفراغإلىیقود،2011لیبیاوفي2001أفغانستانفيجرىكمامحلیین
اجتماعیة.كما ندرك بأن طریق إسقاط األنظمة عبر العنف الداخلي الیقود إلى استقرار الوضع الجدید.

نحن ال نرید لسوریة أن تدخل في تلك األنفاق، ونرى أن المشاركة بین السلطة والمعارضة وكافة
األطراف االجتماعیة الفاعلة في عملیة تسویة تنظم عملیة االنتقال السیاسي نحو الدیمقراطیة وفقاً للقرار

ووحدتھا.سوریةعلىالحفاظأجلمنواآلمناألسلمالطریقھو2254الدولي

أھمیة مالقاة قوى التغییر

بوصول الوضع الى اللحظة الفاصلة والتي ھي النقطة الحاسمة لالزمة یكون قد تھیئت شروط التغییر
االجتماعي ، فیصبح الحاضر مسیطر على الماضي، والقوى االجتماعیة التي لھا مصلحة في انجاز

التغییر قد نضجت سیاسیا وتنظیمیا وال یبقى سوى اعالن التمرد على الشروط القدیمة للعھد الماضي
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واالنطالق لعھد جدید تتوفر شروطھ في ظل استفحال االزمة العامة الماضیة.

نحن نعیش في ظل الھدوء الذي یسبق العاصفة، ویجب على جمیع اطراف االزمة الوطنیة أن تعي
المصلحة في تطویر بنیة المجتمع واالنتاج وتجاوز العقلیة االحادیة في عملیة البناء والتطور الحضاري

العمراني ، وھذا ال یتم اال بانفتاح الجمیع على الجمیع ووضع اطار لمشروع وطني یحقق المصلحة
الوطنیة في السالم والبناء وبلورة العقل الدیمقراطي والمعرفي العلمي الجدلي، ونقل االنتاج من الریعیة

والزراعیة والطفیلیة الى التصنیع والحداثة ، وبالتالي االنتقال من االستبداد الى رحاب االنتاجیة
والحضارة والدیمقراطیة وحصر القوى المحافظة ذات العقل األحادي غیر المتقبل للرأي اآلخر ووجود

اآلخر .
فاذا لم تالقي الطبقة السائدة لمتطلبات تغیر وظیفة وضعھا االجتماعي المتقلقل ولطبیعة المرحلة التي
سیخرج من رحمھا التغییر ، والقوى المجتمعیة التي قد وصلت العلى درجة في نضوجھا وبلورتھا

لرؤیتھا للمستقبل ، فاذا لم تتقاطع مع القوى التغییریة لتجاوز البنیة الدوالتیة فأنھا ستضع نفسھا في موقع
ال یحمد عقباه ، وستضع المجتمع والدولة في داخل عملیة تھدید لوحدتھما.

اإلنكسار لیس سوى طریق للتغییر

لم تكن الحركة الثوریة للبرجوازیة األوروبیة خطا صاعدا بشكل مطلق ، بل كانت تتخللھا انكسارات
وارتدادات ، فكم من مرة حصل انقالب الملكیة على الجمھوریة في فرنسا ، وكم عانت ألمانیا إلى حین
وصولھا للنظام السیاسي الحالي ، فھذه كلھا تبین أن الطریق نحو التقدم یتخللھ أحیانا وفي نقطة محددة

من الصراع طریقا تراجعیا نتیجة للمیزان الطبقي في لحظة محددة .

فلیس ھناك ثورة مفصلة ومخملیة ، ولیس ھناك ثورة مكتملة من جانب التنظیم السیاسي لھا أو من خالل
تكوین رؤیة مكتملة للبدیل المطلوب ، فدائما ھناك تباینات بالرؤى حول البدیل المطلوب وھذا یعود الى

اختالف في المصلحة اآلنیة واالستراتیجیة .

في التنظیم السیاسي للثورة یجب الوعي لوحدة النظریة والممارسة في االطار النظري وفي الممارسة
السیاسیة ، ویجب الوعي أن اإلنكسار في لحظة معینة یحمل بذور اإلنتصار في المراحل المقبلة من

الصراع ، فوحدة اإلنتصار واإلنكسار یتبین في ھذه الحالة كونھ دافع واقعي للوصول للھدف المنشود ،
فھذه الوحدة تحمل عوامل االنتصار في سیاقات وجوانب اخرى من الصراع ، فالتعبئة السیاسیة ضد

نظام سیاسي معین حتى لو فشلت الحركة الثوریة یلعب دورا رئیسیا في االنتصار في التفجرات القادمة
من الصراع السیاسي أو فیما یتوضح في لحظة بلوغ الحالة السیاسیة مرحلة نضوج التغییر المطلوب ،

وانكسرتالمبتغاةاألھدافتحقیقفي١٩٠٥ثورةفشلتفقد،الوحدةھذهأھمیةتظھرالروسیةفالحالة
، لكنھا في الحقیقة أظھرت من جانب آخر للمجتمع الروسي فشل نظام الحكم في إنجاز التغییر بل أیضا
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الذيثم١٩١٧عامفيالدیمقراطیةالثورةفجرالذيھذاالمطلوب،للتطوروكبحھالسیاسیةرجعیتھفي
أدى نتیجة التوازنات الداخلیة الستالم البالشفة والسوفیتات الحكم فیما بعد .

فدوما طریق الثورة بمعناھا الشامل في تغییر البنیة االجتماعیة لیس طریقا تصاعدیا ثابتا ، بل ھناك في
لحظات معینة ارتدادات نتیجة لتغیر میزان القوى ،وھذا ما یوضح أن وحدة اإلنتصار واإلنكسار یساھم

بشكل فعال في كشف نقاط الخلل الراھنیة ونقاط القوة في دفع عملیة التغییر لألمام باستغالل میزان
القوى في الواقع السیاسي .

فالوحدتین لھا أھمیة كبیرة في النھضة المطلوبة ، وذلك من خالل معرفة الواقع السیاسي وامتالك الوعي
السیاسي المطلوب لتقریب الرؤى بین مختلف الفئات االجتماعیة التي لھا مصلحة في تجاوز الواقع

السیاسي المتخلف، وفي تجاوز حالة العطالة والركود السیاسیین، بالتالي في التأسیس لواقع سیاسي جدید
یناقض الواقع القدیم ویدفع عملیة التغییر إلى األمام.

ضرورات المرحلة الرأسمالیة وآفاق االشتراكیة

یقول جورج لوكاش "إنھ حقیقي أن ثورة برولیتاریة تكون غیر قابلة التفكیر بھا إذا كانت شروطھا
وافتراضاتھا االقتصادیة لم تحدث بعد داخل المجتمع الرأسمالي بتطور االنتاج الرأسمالي".

لقد سقطت أول تجربة اشتراكیة والتي كانت تخبىء في سیاساتھا رأسمالیة الدولة، حیث أدت السیاسات
المتبعة إلى التأسیس لفئات اجتماعیة أصبحت تتناقض مع البنیة الدوالتیة القانونیة لالتحاد السوفیتي، مما

أدى إلى أنھا رأت مصالحھا في اقتصاد السوق والدیمقراطیة السیاسیة، فلم تنفع محاوالت االصالح
بالبیروسترویكا مما نتج عنھ سقوط مخیف للتجربة االستراكیة.

یمكن إعادة استالم البالشفة للحكم في ثورة اكتوبر إلى مطلبین ھما السلم واألرض ، فقد كانت مندلعة
حرب المحاور بین الدول الكبرى ، فاستغل البالشفة عقم وعجز البرجوازیة الروسیة الحدیثة عن انجاز

المرحلة الدیمقراطیة بأفقھا البرجوازي لیقوموا ھم بإنجازھا تحت شعار االشتراكیة ، وكانت روزا
لوكسمبورغ وغیرھا من الماركسیین منبھین إلى استحالة إنجاز ثورة برولیتاریة في بلد تشكل الطبقة

العاملة أقلیة في التركیبة الطبقیة للمجتمع ، وفوق ذلك أیضا حداثة التصنیع واحتاللھ نسبة قلیلة قیاسا الى
الطابع الزراعي االقطاعي االرستقراطي للمجتمع الروسي ، وقد بین البیان الشیوعي استحالة القفز فوق

المرحلة الرأسمالیة في بناء االشتراكیة .

ویمكن القول من خالل االقتباس في بدایة المقال ، أنھ ال یمكن القفز فوق المرحلة الرأسمالیة إلنجاز
التغییر االشتراكي ؛ بالعكس فأن تطور الرأسمالیة وعالقاتھا تضع المقدمات المادیة االقتصادیة

واالجتماعیة والسیاسیة ، وبشكل رئیسي تبلور طبقة عاملة مستقلة المصالح وتصنیع االقتصاد ورسملة
الزراعة إضافة للحریات المدنیة البرجوازیة المصاغة بالدستور والقانون ، وعجز االنتاج الرأسمالي
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عن حل أزماتھ الھیكلیة والبنیویة مما یضع الثورة البرولیتاریة في إمكانیة التطبیق بسبب عجز النظام
السیاسي للرأسمالیة عن حل األزمات الخانقة لبنیتھ 

ھذه القضیة تدفعنا للقول بأن إنجاز المرحلة الرأسمالیة واستنفاذھا لذاتھا یؤدي إلى تھیئة الظروف
وشروط التحول االشتراكي الدیمقراطي باإلضافة إلى تبلور الوعي الطبقي البرولیتاري للطبقة العاملة

وتعبیراتھا السیاسیة والنقابیة من خالل النضاالت القاسیة والصعبة والشاقة للطبقة العاملة.

طبعا ھذا التحول لالشتراكیة یحتاج لنقاش واسع إلمكانیة تطبیقھ وإنجازه بشكل سلمي ودیمقراطي بعیدا
عن العنف واالقتتال الداخلي والحرب األھلیة وفوضى السالح ، من خالل فرض الطبقة العاملة لرؤیتھا

السیاسیة واالقتصادیة بصنادیق االقتراع وبالوسائل الدیمقراطیة السلمیة.

جدول مقارنة بین السعودیة واإلمارات وقطر

قطراإلماراتالسعودیة

مربعكیلومترألف١١,٥مربعكیلومترألف٨٣,٦مربعكیلومترملیون٢,١المساحة

متوسط العمر المتوقع
(منظمة الصحة العالمیة

)٢٠٢٠عام

سنة٧٧,٢سنة٧٦,١سنة٧٤,٣

نسمةملیون٢,٧نسمةملیون٩,٨نسمةملیون٣٥)٢٠٢٠(السّكانعدد

الناتج المحلي اإلجمالي
(صندوق النقد الدولي

٢٠٢١(

دوالرملیار١٦٦دوالرملیار٤٠١دوالرملیار٨٠٥

معّدل النمو االقتصادي
(تباین الناتج المحلي

٢٠١٩(

٠,٢-٪١,٧٪٠,٣٪

القدرة الشرائیة للفرد
وفق الناتج المحلي

اإلجمالي (صندوق النقد
)٢٠٢١الدولي

دوالرألف٥٩دوالرألف٣٥دوالرألف٢٢

نسبة البطالة (موقع
)٢٠٢٠ستاتیستا

٣,٤٥٪٥٪٨,٢٢٪

)٢٠١٩(٢٩المرتبة٢٥المرتبة٢٦المرتبةمؤشر السعادة العالمي
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(تقریر األمم المتحدة
٢٠٢١(

احتیاطي النقد األجنبي
)٢٠٢١(

دوالرملیار٤١دوالرملیار١١١دوالرملیار٤٥٠

نسبة الدین الخارجي من
الناتج المحلي اإلجمالي

٥٣٪١٩٪٢٤٪

قیمة الصادرات (البنك
)٢٠١٩الدولي

دوالرملیار٩٢دوالرملیار١٨٥دوالرملیار٢٨٥

نسبة الصادرات من
الناتج المحلي اإلجمالي

)٢٠١٩(

٥٢٪٩٣٪٣٦٪

دوالرملیار٣١دوالرملیار١٨٨دوالرملیار١٤٤)٢٠١٩(الوارداتقیمة

الحصة السوقیة من
صادرات السالح في

-٢٠١٦(بینالعالم
٢٠٢٠(

ال یوجدال یوجدال یوجد

عدد الجامعات من أفضل
(وفقالعالمفي٢٠٠

)QS٢٠٢٢تصنیف

ال یوجد٢١

مؤشر االبتكار العالمي
عام)GII(االقتصادي

٢٠٢١

٦٨المرتبة٣٣المرتبة٦٦المرتبة

مؤشر األمن السیبراني
)NCSI(وفقالوطني

٥١المرتبة٧٩المرتبة١٤المرتبة

مستوى التطور الرقمي
)NCSI(وفق

٤٣المرتبة٣٤المرتبة٤٧المرتبة

براءات االختراع
)٢٠٢٠(الممنوحة

٧٠٥٥٠٦٤

عدد الشركات من أكبر
(منالعالمفي٥٠٠
)٢٠٢١اإلیراداتحیث

ال یوجدال یوجد١
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)١٨(الذاكرةزوایامن

الدكتور جون نسطھ

دخلت الى مدرسة المشاة في المسلمیة في حلب، للمرة الثالثة، بعد عملیتین من التسریح من قبل وزیر
الدفاع، وااللتحاق بمشفى المواساة الجامعي.لم أكن أعرف من رفاقي األطباء في ھذه الدورة احداً.

كان عدد األطباء ثالثة، وعدد المھندسین نفسھ.

طلب مني االلتحاق بمھجع لبعض األطباء بسعة ستین سریرا معدنیا ضیقا.

كان بجانبي مباشرة على جھة الیسار، طببب أسنان شاب في الثالثة والعشرین من العمر یدعى مازن
بدر الدین علوش، طویل القامة جمیل المحیا، أبیض اللون بل شاھق البیاض، وعیون سوداء ،ینمان عن

ذكاء واضح. كنت وأنا في الرابعة والثالثین من العمر، بالنسبة لھ شیخا مھترئاً.

ھذا المازن، الذي حاول بالبدء ان یسخر مني، بإساءات محرجة وتعلیقات متذاكیة، شاء القدر أن نصبح
على عالقة متینة ولصیقة امتدت إلى یومنا ھذا.

مازن كان خالل دراستھ في جامعة دمشق، قریب من حركة فتح الفلسطینیة،ودخل من خاللھا في
دورات تدریب عسكریة، رجل مؤمن با� واآلخرة. كنا نجلس لساعات طویلة في حوار ونقاش ال

ینقطع، حاولت فیھا أن أعرض لھ إیماني بالفكر الماركسي وباالشتراكیة العلمیة، التي لم یسمع بھا عن
قرب سابقاً، مع األیام، أصبح یصغي أكثر ویطرح أسئلة بغایة االستفادة ،والتوغل في المعرفة. وعرفتھ
أیضاً بأھداف حزبنا الشیوعي (المكتب السیاسي)، وببرنامجھ السیاسي، الذي راق لھ كثیراً وأصبح من

أنصاره.

وفي نفس المھجع تعرفنا مازن وأنا على شاب، طبیب مختص بالجراحة العصبیة، خریج غالسكو في
بریطانیا، یدعى مھدي قسوات من دمشق. رجل أشقر الشعر، أزرق العینین، صاحب نظرة سریعة

وثاقبة بنفس الوقت، معتدل القامة، یتمتع بحیویة فائقة، وبحركات سریعة، لطیف، مھذب، رقیق، قریب
من القلب، مھضوم، سریع المالحظة. في أحادیثنا معھ تبین لنا أنھ رجل مصاب بنوع من انفصام

الشخصیة، ما ان یبدأ الحدیث عن الوضع السیاسي، حتى یتحول من رجل عادي ومتوازن، الى رجل
مصاب بداء العظمة المفرطة، وادعاء الزعامة على الشعب السوري بأكملھ… وكان یقول أنا الدمشقي،

صاحب البلد، ولیس "الریفي الجاھل" الدخیل على دمشق.

وما إن ینتقل الحدیث الى الجانب العملي الیومي حتى یعود الى طبیعتھ االولى، براغماتي، عقالني، یقدم
خدماتھ ویعرضھا علینا بكل أریحیة. كان یرخي لحیة على الذقن فقط، سكسوكة بالدارج. ومع الوقت
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أصبح اسمھ بناء على اقتراحي، أبو سكسوكة. وبنفس الوقت تعرفنا على طبیب دمشقي حامل شھادة
البورد األمریكیة، في اختصاص األمراض الصدریة عند األطفال، وھو إختصاص نادر جدا، ویدعى

لؤي نصري، من سكان شارع أبو رمانة في العاصمة.

كان لؤي شاب طویل القامة، متین البنیان، طلیق اللسان عند الحاجة، عمیق المعرفة بالعلوم الطبیة، مرح
في وسط یعرفھ، جاد في غیر ھذا الوسط.

كنا نستیقظ صباحا في الخامسة، ونغتسل ونلبس ثیابنا خالل عشرة دقائق ال غیر، ثم ننضم الى صف
التدریب، حیث یؤخذ التفقد،ونتوجھ بعدھا إلى ریاضة الصباح، بعد تسجیل المرض، من قبل المرضى،

ومن بعدھا نذھب الى قاعات الفطور المقتصد، ثم الى قاعات المحاضرات، ومن بعدھا الى التدریب
العملي بأشكالھ األولى من المسیر بالصف الى الركض، الى القفز فوق الخنادق الخ.

في احدى الصباحات جاء إلینا في الصف الصباحي مدیر المدرسة وكان برتبة عقید، وسأل عن أمھر
االطباء في ھذه الدورة، فأجاب الضابط المالزم بأنھ حسب معلوماتھ، ھم ثالثة، محمد مھدي قسوات،

ولؤي نصري، وجون نسطة،فتوجھ بنا الى مكتبھ،وقال والدتي مصابة بإصابة فجائیة  في رأسھا،
وأطبائھا ال یعرفون إذا كان سبب االصابة نزیف في أحد الشرایین، أم جلطة دمویة. وأنا ارید أن تذھبوا

معي اآلن إلى منزلي في حلب وتفحصوھا، وتشخصوا اإلصابة. أطباءھا ال یستطیعون العالج اال بعد
التشخیص.

توجھنا نحن الثالثة بسیارتھ وبرفقتھ، وفي الطریق رجوتھ أن نتوقف عند أول صیدلیة كبیرة، طلبت من
الصیدالني إبرة بزل قطني رفیعة، وتابعنا السفر الى المنزل،قام الدكتور مھدي، وھو جراح عصبیة،
بفحصھا بشكل دقیق، ثم قمت أنا بإجالسھا على حافة السریر وعقمت لھا ظھرھا، وأدخلت االبرة بین

الفقرات القطنیة إلى القناة النخاعیة وحصلت على السائل الدماغي، وكان ملوثا بالدم. فقلنا
للعقید،تشخیصنا الواضح ھو نزف دموي،یقوم بالضغط على بعض المراكز العصبیة في الدماغ، ویسبب

بعض الفالج في األطراف والوجھ الخ.

كان سرور العقید واضحا على محیاه، فتقدم نحونا بالشكر الجزیل وقال أنا أمنحكم أجازة مفتوحة بكامل
الدورة، تحضرون متى تشاؤون، وتتغیبون، بدون محاسبة، متى ترغبون.

وبالفعل أصبحت أنام، عند عائلتي في حلب في أكثر لیالي الدورة،ومدتھا االجمالیة ثالثة أشھر، داومت
فیھا دواما كامال مدة عشرین یوما فقط.

تعرفنا في الدورة على طبیب، اخصائي في األمراض الھضمیة، خریج فرنسا، اسمھ موسى حنا، أصبح
من عداد شلتنا أیضا. وأصبح الدكتور مھدي قسوات یدعونا لتأسیس حركة سیاسیة بزعامتھ، وسمیناھا

حركة التعاضد الوطني، برئاسة العضض االعظم محمد مھدي قسوات، والعضض األعظم المساعد
األیمن لؤي نصري، ومساعد العضض االعظم األیسر جون نسطھ، باعتباره یساریا، ولؤي الدمشقي

باعتباره یمینیا، ومجلس قیادي األعضاض المؤسسین.
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واعد لنا الدفتر الفلسفي للحركة، ونظاماً داخلیا ایضا.

فیھ تراتب العضویة على الشكل التالي، عضض، ومستعضض، اي مرشح للعضویة، وبصاص، أي من
بدأ یرى أو یسمع بالحركة ویرغب بمعلومات اوفر عنھا.

كنت أنا الدینمو المحرك لھذه الحركة، التي بدأت بتوسیعھا وضمت أسماء عدیدة، أذكر منھم الدكتور
محمد سعید النابلسي، وشقیقیھ،العمید مصطفى، والعمید عبد هللا، والصحفي والكاتب نصر الدین البحرة،

والمؤرخ محمد محفل ومصطفى شاكر، وفیما بعد الدكتور ھشام سنان والكثیر الكثیر من االعضاض،
واصبحنا نعقد اجتماعات موسعة، یلقي فیھا العضد األعظم خطاباتھ المزلزلة، شارحا أھداف وفلسفة

الحركة،المعارضة للنظام الال شرعي وأنھ ھو من سینقذ الوطن بأفكاره الحدیثة والمجددة لروح
األمة،وسط الضحك والمزاح، واالستمتاع بالجنون.

بعد إنتھاء الدورة العسكریة في مدرسة المشاة توجھنا نحن األطباء الى دمشق للمشاركة في دورة طبیة
عسكریة بإشراف رئاسة الخدمات الطبیة في الجیش العربي السوري. وھناك بدأ الحدیث عن الفرز

المتوقع لألطباء على قطعات الجیش وعلى المستشفیات العسكریة في المدن.

كنت أرغب بفرزي الى مستشفى حلب العسكري، حتى استطیع متابعة عملي في المشفى االیطالي
ومشفى الدكتور اسكندر قسیس في حلب. توسطت رجل األعمال الكبیر المتعھد المھندس مدحت أبو

خاطر، ابن عمتي، رحمھ هللا ،بان یسعى لي بھذا المسعى. فتكلم مع مدیر شؤون الضباط في األركان
العامة العمید ممدوح عبارة، طالبا منھ فرزي إلى حلب،فوافق.

وبنفس الوقت سمع العقید الدكتور مصطفى سالخو،طیب هللا ثراه، رئیس  قسم التخدیر في مستشفى
المزة العسكري، عن وجود طبیب تخدیر في ھذه الدورة،فرغب بفرزي الى ھناك، ألنھ كان الطبیب

المختص الوحید في ذلك القسم، ویرغب بمساعدة أحد غیره. تكلم ھو بدوره مع قیادة الجیش وقائد
الخدمات الطبیة العمید ماجد العظمة، الشخصیة البارزة، وصاحب النفوذ القوي بالجیش. قام ممدوح

عبارة بمناورة ذكیة عندما فرزني الى احدى القطاعات المقاتلة على الجبھة، وطلب مني عدم االلتحاق،
على أن یقوم بنقلي من ھناك إلى مدینة حلب.

وسطبدمشق،المزةفيالقاعدةمشفى601مشفىإلىفرزيوتمبالفشلعبارةالعمیدمناورةباءت
انزعاجي، وخیبة أمل ابن عمتي.

قبل التحاقي بالعمل في مشفى المزة العسكري في المزة، سافرت برفقة الدكتور مھدي قسوات، على متن
سیارتھ البیجو، الى حلب، لنقل العائلة، مع حوائجنا الشخصیة، الى مدینة حمص، بیت العائلة. ومن ثم

تابعت معھ إلى مدینة دمشق.

االستنفار.حربوبدایةالحربانتھاءبعداي،1973عامأولكانونشھربدایةفيبالعملالتحقت
استقبلني الدكتور العقید الدكتور مصطفى سالخو، بالترحاب، ورافقني للتعرف على غرف العملیات في

قسم الجراحة العامة والجراحة العظمیة، وھم أربعة غرف، ثم عقد اجتماع لطاقم العاملین في قسم
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التخدیر، من الطبیب المجند احمد كنامة، من مدینة دیر الزور، والذي سوف یتسرح بعد أیام، ومن
حوالي ثمانیة ممرضي تخدیر برتبة مساعد، ومساعد أول، یقومون عملیا بإجراء عملیات التخدیر،

ویستعینون وقت الحاجة بالطبیب المختص.

العقید مصطفى سالخو من قریة الملیحة في غوطة دمشق، ویسكن فیھا، اختص في بریطانیا وھو في
مطلع األربعین. رجل لطیف بل في غایة اللطف، مھذب، بعثي غیر متعصب، مسلم غیر ملتزم، صاحب

نكتة، محبوب من قبل العاملین معھ.

كنت أنام في ھذه الفترة في فندق متواضع في شارع العابد فوق بار فریدي، الذي كان زواره غالبا من
مثقفي دمشق وشعرائھا، ونشأت بیني وبین صاحب الفندق أبو سفیان، بسرعة،عالقة مودة وصداقة،
وأصبح یقدم لي خصومات سخیة على أجور الغرفة، التي أقیم فیھا، لقاء تنظیم دفاتر دخول الفندق،

ومصاریفھ، ألنھ كان شبھ أمي، أو ھكذا یتظاھر، ألنھ فوضوي وماجن.

بدأت بالبحث عن سكن أنقل إلیھ عائلتي إلیھ بدمشق، من مدینة حمص. یساعدني في ذلك رفیقي العزیز
أبو إبراھیم، میخائیل دیب، الذي عثر على بیت یقع في حي القصاع، امتداد شارع بغداد، بعد المشفى

الفرنسي بمئتي متر، مقابل كنیسة الصلیب.

بیت متواضع الفرش إلى أبعد الحدود الممكنة، مؤلف من ثالثة غرف مع غرفة جلوس وحمام ومطبخ
سوریةلیرة320واجرتھبالرطوبة.مصابةحیطانھبعضالشمس،غرفھأغلبالىتصلالصغیران،

بعدلیرة30كاناالولالشھروفيبالشھر،لیرة120حواليكانالجیشمنوراتبيالواحد.بالشھر
خصم ثمن البدلة العسكریة، برتبة مرشح ضابط.المھم نقلت عائلتي إلى البیت الجدید وبمساعدة الدكتور

ابو سكسوكة مھدي قسوات وسیارتھ الخاصة.

عالقتي الحزبیة الرسمیة استمرت عن طریق الرفیق أبو ابراھیم، الذي في یوم من األیام دعاني
للمشاركة في اجتماع ألصدقاء الحزب في بیتھ الواقع في حي القصاع، قصور، ویشارك فیھ الرفیق
ابراھیم بكري عضو المكتب السیاسي، وطلب مني أیضا أن ألقي كلمة تدور حول قیادة خالد بكداش

السلبیة في تاریخ الحزب الطویل. حضرت االجتماع ومعي صدیقین للحزب أحدھم الدكتور مازن
علوش، الذي كان یجلس بجانبي مباشرة. ألقى الرفیق ابراھیم بكري كلمة مطولة عن نشاط الحزب
الحالي وعن خطھ السیاسي الجدید، وبعدھا قام عریف اللقاء بتقدیمي باسم مستعار، أبو فھد، اللقاء

كلمتي… بدأت بالحدیث، وإذا بالدكتور مازن یشدني من جاكیتي طالبا مني الجلوس، الفساح الكالم ألبي
فھد. لم یكن یعلم بأنني أبو فھد. االجتماع كان ناجحا، وشارك فیھ الحضور بطرح االسئلة والنقاش من

خاللھا. االسم المستعار كان مرده، بعدم السماح، من قبل النظام، للمجندین بالجیش، من ممارسة
السیاسة.

وبالعودة الى العمل، بعد ان تأكد الدكتور مصطفى سالخو، من مقدرتي النظریة والعملیة أصبح یداوم
على العمل بشكل متقطع ولساعات قلیلة،معتمدا علي.وبعد فترة قصیرة صار یجلسني على كرسیھ الكبیر
المتحرك في صدر مكتبھ، ویجلس ھو بجانبي على كرسي عادي، ولما كان یأتي أحد المساعدین بطلب
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استشارة أو سؤال، كان یقول لھ اسأل المعلم، مشیراً إلي. تطورت العالقة بیننا إلى درجة الثقة الكاملة
والصداقة مع األیام.في بیتي الجدید كانت تعقد سھرات لطیفة جدا یحضرھا بشكل متزاید عدد من مثقفي
دمشق وظرفاءھا، أمثال نایف بلوز وممدوح عدوان ومازن علوش، وعلي كنعان ونصر الدین البحرة،
والدكتور سعد النابلسي وغیرھم. ولم أكن أدعو الدكتور مصطفى، النھ رئیسي، وأنتظر المبادرة منھ.

حتى دعاني ألول مرة الى العشاء في مطعم القصور في الغوطة الغربیة، وبعدھا تتالت دعواتھ من
قبلي.

الخسائر االقتصادیة واالجتماعیة للحرب السوریة

مجموعة البنك الدولي
ملخص تنفیذي

بدأتفقد.2011عامالسوریةالعربیةالجمھوریةفيجدیدلعھدبدایةالعربيالربیعاحتجاجاتكانت
احتجاجات المواطنین على نطاق صغیر تقریباً فور اندالع المظاھرات األولى في القاھرة في

وشھدتمارس/آذار،فيشھرینبعداألولىالضخمةالمظاھراتبدأتثّم.2011الثانيینایر/كانون
األشھر التالیة عملیة تصعید مع انتشار المظاھرات وزیادة حجمھا ونطاقھا داخل البالد. وبحلول صیف

سوریافيالصراعیزالالاآلن،السادسعامھوفيبالفعل.یتكشفالمسلحالصراعكان،2011عام
نشطاً ویسبب الكثیر من األلم والمآسي یومیاً.

تقدم ھذه الدراسة تقییماً ألثر الصراع على النتائج االقتصادیة واالجتماعیة في سوریا حتى أوائل عام
النسیجفيعمیقةندوباًوتتركالملموسةوغیرالملموسةاألصولالصراعاتوتدّمر.2017

االجتماعي للبلد وثقافتھ وذاكرتھ الجماعیة. وسرعان ما أصبح الصراع في سوریا مثاالً قاسیاً على ھذا.
كان،2017آذارمارس/شھرفحتىشاملة.بطریقةالعواقبھذهكلجمعیمكنالأنھالمؤسفومن

الصراع نشطاً، ولم تكن بعض النتائج الطویلة األجل واآلثار السیاسیة واالجتماعیة واألمنیة والمؤسسیة
ذات الصلة قابلة للرصد حتى اآلن بما یتجاوز الشواھد غیر الموثقة. وباإلضافة إلى ذلك، وبسبب

الصراع الدائر، لم یستطع فریق ھذه الدراسة الوصول إلى سوریا، وأدى النقص الحاد في البیانات إلى
إجبار الفریق على إسقاط تحالیل تشتد الحاجة إلیھ. وبالنظر إلى ھذه القیود، یركز التحلیل على تقییم آثار

الدیموغرافي،والتشتتالبشریةالخسائر)2(والمادیة،األضرار)1(ھي:مجاالت،أربعةفيالصراع
البشریة.التنمیةنتائج)4(واالقتصادیة،النتائج)3(و

تكمن قوة ھذه الدراسة في نطاقھا ومنھجیتھا. إذ أن الجزء الجدید من البیانات المستخدمة في ھذه
الدراسة تم التوصل إلیھ عن طریق تقییمات االستشعار عن بعد (مع التحقق من وسائل اإلعالم)، والتي

ركزت على عشر مدن  وستة قطاعات ، ثم استقراءات تمتد إلى ثماني محافظات ، وذلك باستخدام
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مقارنات لشدة الصراع وقاعدة األصول. وتم استكمال ھذه التقییمات عن طریق المعلومات الواردة من
الوكاالت الشریكة في مجال الدیموغرافیا والنتائج القطاعیة واالقتصادیة. وتكمن جدوى  التحلیل نفسھ

في إطاره التكاملي. إذ تم استخدام نتائج األضرار المادیة والخسائر في األرواح العتماد نموذج
تكاملیلمطابقة النتائج االقتصادیة المحددة، بما في ذلك أنماط إجمالي الناتج المحلي والحراك الدیموغرافي

(فیما بین المحافظات والھجرة من سوریا). وقد أتاح ھذا النھج العدید من المزایا. أوالً، تم الفصل بین
األدوار المنفصلة  لكل من التدمیر المادي، والخسائر البشریة، والفوضى االقتصادیة في كیفیة تجسید
الصراع آلثاره. ولھذا الفصل أھمیتھ ألنھ قد یساعد في ترتیب أولویات التدابیر في أي عملیة مستقبلیة
لإلنعاش وإعادة اإلعمار، وذلك من خالل تسھیل المقارنة بین السیناریوھات البدیلة لتكوین المعونات.
ثانیاً، ساعدت ھذه الدراسة على المقارنة بین نتائج سیناریوھات بدیلة ال یمكن مالحظتھا من البیانات
الفعلیة: فعلى سبیل المثال، ما ھو دور الھجرة في التأثیر االقتصادي للصراع؟ إلى أي مدى یمكن أن
یسود تأثیر الصراع على النتائج االقتصادیة بعد توقف الصراع؟ ویناقش التقریر كل ھذا بالتفصیل.

سوریا قبل الصراع

منالدنیاالشریحةبلدانمنالنموسریعبلداًسوریاكانت،2011عاماالضطراباتاندالععشیة
البلدان المتوسطة الدخل. وبصورة إجمالیة، كان االقتصاد السوري آخذ في التحسن خالل العقد األول من

القرن الحادي والعشرین، وإن كان قد بدأ من قاعدة متدنیة. وسجل إجمالي الناتج المحلي نمواً بمعدل
فيبالنموتقریباًبالكاملمدفوعاًوكانالحقیقیة،بالقیمة2010و2000عاميبینسنویا4.3%ً

%.4.9عندمعقولةنسبةالمتوسطفيالتضخممعدلوبلغالنفطیة،غیرالقطاعات

بید أن األداء القوي على مستوى النمو لم یؤد إلى احتواء اقتصادي وسیاسي عریض القاعدة وإلى مزید
من الشفافیة والحریات المدنیة. كان االقتصاد السوري یشبھ اقتصاد بلدان أخرى  في المنطقة في العدید

%)5.5(األبعادالمتعددالفقرمعدلقاربإذ.2010عامواالقتصادیةاالجتماعیةالمؤشراتمن
القوىفيالمشاركةمعدلأنغیراإلقلیمیة.المتوسطات)32.7جیني:(مؤشرالدخلفيوالتفاوت

المعاییروفقحتىمنخفضاًكانحیثالعالمیة،المعدالتأدنىمنكان%)43.5(سوریافيالعاملة
إلىذلكفيالرئیسيالسببویعودالتوالي).على%47و%49وتونسمصر(سجلتاإلقلیمیة
عنمئویةنقاط5أقلالعاملةالقوىفيالنساء(مشاركةاالقتصادفيوتراجعھ،المرأة،دورانخفاض

المتوسط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، والذي ھو منخفض بالفعل وفق المعاییر العالمیة، و
مواٍتغیرالبلدأداءكانوبالمثل،).المنطقةفياألعلىوھي،%25.2نسبةاإلناثبطالةسجلت

على مؤشرات تتعلق بالحوكمة والحریات المدنیة خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرین. وكانت
تصنیفات سوریا على مقاییس حریة تكوین الجمعیات والتجمع وحریة التعبیر والمعتقد منخفضة

بالمقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة.

وانخفاضالفسادمستویاتارتفاع2011عامقبلسوریافيالحكملمشھداألخرىالھامةالسماتمن
الثقة في المؤسسات العامة. فوفقاً للمؤشرات العالمیة، تراجعت تصنیفات سوریا في مكافحة الفساد

بالفعلتسیركانتالبالدأنمنالرغموعلى.2005عامبعداالقتصادیةاالحتكاراتعلىوالسیطرة
على حذو أقرانھا من البلدان المتوسطة الدخل في المنطقة كمصر واألردن وتونس على كال الجبھتین
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تقویضإلىاالتجاھاتھذهأدتكما.2010عامبحلولكبیرحدإلىالفجوةاتسعتفقد،2005عام
ثقة المواطنین في المؤسسات العامة. وتبین الدراسات االستقصائیة التي أجرتھا مؤسسة غالوب في

مثلالرئیسیة،العامةالمؤسساتفيالثقةعنیعبرونالذینالسورییننسبةأن2010-2009الفترة
،2010عامفيالمثال،سبیلفعلىالمقارنة.بلدانمنأقلكانتالقضائي،والنظامالمحلیةالشرطة

من%87نحوأجابالمقابل،وفيالمحلیة؛الشرطةفيیثقونأنھمالسوریینمنفقط٪48ذكر
األردنیین بشكل إیجابي.

إضافة إلى ھذه األوضاع المؤاتیة، أسھمت عوامل خارجیة في نشوب الصراع. وأدت أحداث الربیع
العربي والتحول المفاجئ في السیاق اإلقلیمي، حیث أصبح التمرد المسلح أكثر سھولة فضال عن
اإلجراءات التي اختارتھا مختلف األطراف، إلى تصعید سریع لالحتجاجات األولیة، متحولة من

اضطرابات أھلیة إلى صراع مسلح طویل ومكثف. إن الصراع، الذي یغذیھ منطق "الخاسر یفقد كل
شيء" -وھو ما حال دون التوصل إلى حل وسط معقول- استمر وازداد حدة بمرور الوقت، مخلفا الدمار

للجمیع.

نقمة الصراع

ألحق الصراع أضراراً جسیمًة في البنیة التحتیة المادیة في سوریا. وتحولت مدن مثل حمص وحلب
ودمشق، والعدید من البلدات الصغیرة، إلى ساحة معارك بین قوات النظام والمتمردین، لیواجھ سكانھا

عواقب مأساویة. مع مرور الوقت، تسبب الصراع في انھیار جزئي أو كامل للنظم والشبكات في العدید
من المدن عبر تدمیر المنازل والبنیة التحتیة ذات الصلة بالخدمات العامة مثل الطرق والمدارس

والمستشفیات، كما أدى إلى انھیار اقتصادي في العدید من المناطق. وحیث أن الجسور والموارد المائیة
وصوامع الحبوب وغیرھا من األصول ذات األھمیة االقتصادیة أصبحت أھدافاً استراتیجیة، زادت نسبة

%7ُدمرإذالمساكن،من%27تأثرالدراسة،ھذهعلیھاتركزالتيالعشرالمدنوفيالمادي.الضرر
كاملدمارأكبروقعحیثالمدن،بینفیماالمئویةالنسبةوتتباینجزئیا.أخرى%20وتضررتمنھا،

الوحداتمن%8وجودومع%).32.8(تدمرفيجزئيضرروأكبر%)10(الزوردیرفي
وفيتضرراً.المدنأكثربینمنأیضاھيحلبفإنجزئیا،المتضررةمن%23والُمدمرةالسكنیة

األضراروكانتجزئیة.بأضرار%23وأصیبالمساكنمن%8حواليُدمرالثماني،المحافظات
مرتفعة بوجھ خاص في قطاع الصحة، حیث اُستھدفت المنشآت الطبیة على وجھ التحدید. وتشیر

التقدیرات إلى أن حوالي نصف جمیع المنشآت الطبیة في المحافظات الثماني التي شملتھا الدراسة
التعلیمقطاعمنشآتفيمتشابھةوالنتائجللتدمیر.تعرضمنھا%16حواليوأنجزئیا،تضررت

للتدمیر).تعرض%10وجزئیا،تضرر53%(

أدى تعطیل الشبكات االقتصادیة ورأس المال البشري والقدرة على التواصل إلى تفاقم آثار األضرار
المادیة على الخدمات العامة. ال تعكس األضرار المادیة سوى مجموعة فرعیة من اآلثار التي فرضھا

الصراع على الخدمات العامة في سوریا. وتشیر األدلة المتاحة إلى أن األضرار المادیة التي لحقت
بالبنیة التحتیة للكھرباء كانت شدیدة ولكنھا لم تكن مدمرة: فجمیع سدود الطاقة المائیة في البالد وست

أخرىكھرباءمحطاتأربعأصیبتحینفيتعمل،تزالالالكھرباءلتولیدمحطة18منمحطات
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بأضرار جزئیة وُدمرت محطة واحدة. غیر أن نقص الوقود والقیود الناجمة عن الصراع على عملیات
التشغیل والصیانة أدت إلى انخفاض حاد في إمدادات الكھرباء الحكومیة. وانخفض تولید الكھرباء إلى

قدرهبانخفاضأي،2010عامساعةجیجاوات43164مقابل2015عامساعةجیجاوات16208
المتاحةالتولیدقدرةلتراجعنظراالوقود،نقصإلىیعزىاالنخفاضھذامعظمأنویبدو%.62.5
تتلقىوالشدید.تعطیلحدوثفيالكھرباءإمداداتانخفاضتسببوقدذاتھا.الفترةفي%30بنحو

معظم المدن الكھرباء إال لساعات قلیلة یومیاً. وطبقت الحكومة سیاسة التقنین عن طریق تقسیم تخفیف
األحمال بین مختلف أنحاء البالد، وھو ما یؤثر على خدمات أخرى، مثل المیاه والتعلیم وخدمات الرعایة

الصحیة.

من بین جمیع عواقب الصراع، كانت اآلثار على األرواح البشریة والتشرد الدیموغرافي ھي األكثر
(مؤشرات2010عامنسمةملیون20.7بنحوالصراعنشوبقبلسوریاسكانعددقُدرتأثیراً.
البالد.سكانعلىالضغوطمنمعقدةمجموعةالصراعخلق،2011عامومنذالعالم).فيالتنمیة
ملیون18.8عندسوریاداخلالسكانعددللھجرةالدولیةالمنظمةأجرتھاالتيالحساباتأحدثوتحدد
تحلیلإلىالتوصلفإنالبیاناتتشھدھاالتيالقیود ومع.2016الثانيتشریننوفمبر/حتىنسمة

دقیق وشامل للتغیرات الدیموغرافیة بات مستحیال: فالصراع یؤثر على معدالت الخصوبة والعمر
المتوقع على حد سواء. وباإلضافة إلى ذلك، یحدث جزء ھام من التحركات الدیموغرافیة بصورة غیر

رسمیة: فبعض الالجئین ال یزالون غیر مسجلین، وفي بعض الحاالت، ال یدخل المھاجرون في مجموع
(األممألف400بینبالصراعمباشرةترتبطالتيالبشریةالخسائروتقدرالالجئین.مجموعأوالسكان

فبرایر/شباطحتىالسیاسات،لبحوثالسوري(المركزألفا470و)2016أبریل/نیسانحتىالمتحدة،
2016.(

أصبحت سوریا تشكل أكبر أزمة نزوح قسري في العالم منذ الحرب العالمیة الثانیة. تم تشرید أكثر من
نصف السكان الذین كانوا یعیشون في سوریا قبل الصراع. ووفقا لمفوض األمم المتحدة السامي لشؤون
الالجئین، فإن العدد اإلجمالي للسوریین المسجلین حالیا كالجئین خارج البالد في لبنان وتركیا واألردن

ألف800منأكثرأنیقدرذلك،إلىوباإلضافةملیون.4.9یبلغأفریقیاوشمالومصروالعراق
األفرادھؤالءمنالعدیدتنقلوقد.2016و2015عاميفيأوروبافياللجوءطلبواسوريمواطن

أكثر من مرة ولم تتم إزالتھم من قوائم التسجیل في أول بلد لجوء لھم. وال تشمل ھذه األرقام أیضاً 
وبلغوالعراق.وتركیاواألردنلبنانفيمسجلغیرسوريالجئملیون1.1إلىملیون0.4حوالي

داخلمنھم%56وظل،2017الثانيكانونینایر/فيشخصملیون5.7داخلیاًالنازحینعدد
محافظاتھم. وعلى الرغم من أن الذین ینتقلون داخل محافظاتھم قد یكونون أكثر احتماالً للعودة إلى

معمقارنةملیون)0.56(ضئیلةكانتاآلنحتىالمعاكسةالھجرةحركةفإناألصلیة،مجتمعاتھم
إجمالي أعداد النازحین.

إجماليحجمأضعافأربعةنحو2016و2011عاميبینالمحليالناتجإجماليفيالخسائربلغت
القسريوالنزوحالبشریةوالخسائرالماديالمالرأسلتدمیروكان.2010عامالسوريالمحليالناتج

وتفكك الشبكات االقتصادیة عواقب مدمرة على النشاط االقتصادي السوري. وتشیر التقدیرات إلى أن

15



��� ��� ���������� ��������� ��
�������������

������)( ���� ����������)٦٠(��� ������
��� ����/� ���

�� ��٢٠٢٢

الحقیقیة،بالقیمة2015و2011عاميبین%61بنسبةانكمشسوریافيالمحليالناتجإجمالي
وتظھر.2010عاممستواهمعمقارنة%63بنسبةبانخفاضأي،2016عامإضافیة%2وبنسبة

تقدیرات مؤشرات الحسابات القومیة، بما في ذلك أرقام إجمالي الناتج المحلي بالواقع المغایر المقدرة
دوالرملیار51بمقدارانخفضالفعليالمحليالناتجإجماليأناإلحصائي،التقدیرأسالیبباستخدام
بینالفروقھذهوبتجمیع.2016عامالمغایربالواقعالمحليالناتجإجماليعن)2010عام(بأسعار

الخسارةأنیتبین،2016و2011عاميبینالمغایرالواقعوفيالفعليالمحليالناتجإجماليأرقام
أربعةحواليأي،2010عامبأسعاردوالرملیار226إلىتصلالمحليالناتجإجماليفيالتراكمیة
.2010لعامالمحليالناتجإجماليأضعاف

كان تعطیل األنشطة االقتصادیة مدمراً بشكل خاص في قطاع المحروقات. انخفض إجمالي الناتج
%52بنسبةالنفطيغیراالقتصادانكمشحینفينفسھا،الفترةخالل%93بنسبةالنفطيالمحلي

بسبب الدمار الشدید في البنیة التحتیة، وانخفاض فرص الحصول على الوقود والكھرباء، وانخفاض ثقة
عامیومیاًبرمیلألف383منالھیدروكربوناتإنتاجوانخفضالتجارة.وتعطیلاألعمال،مؤسسات

علىاإلسالمیةالدولةسیطرةبسببوذلك،2016و2015عاميیومیاًبرمیلآالف10إلى2010
معظم المناطق المنتجة للنفط.  كما سجل اإلنتاج الزراعي خسائر كبیرة نتیجة األضرار التي لحقت
بشبكات الري ونقص العمالة والمستلزمات كالبذور واألسمدة والوقود. وحدث االنكماش األكثر حدة

التوالي،على%،32و%29بنسبةاالقتصاديالنشاطتقلصحین،2013و2012عاميلالقتصاد
مع ازدیاد حدة القتال وانتشاره في جمیع أنحاء البالد.

یعاني االقتصاد السوري من عجز مزدوج حاد، واستنزاف احتیاطیات النقد األجنبي، وارتفاع الدین العام
على نحٍو غیر مستدام. وأدت  التعطیالت الناتجة عن الصراع والعقوبات الدولیة إلى خفض الصادرات

الجاريالحسابفيالعجزأنإلىالتقدیراتوتشیر.2015و2011عاميبین%92بنسبةالسوریة
ھذاتمویلوكان.2010عام%0.7سجلأنبعد،2016عامالمحليالناتجإجماليمن%28بلغ

21حواليمنبشدةانخفضتالتياألجنبيالنقداحتیاطیاتمنبالسحبمتزایدنحٍوعلىیجريالعجز
%23منالموازنةإیراداتوانخفضت.2015عامدوالرملیارمنأقلإلى2010عامدوالرملیار

تراجعإلىأساساًذلكویرجع.2015عام%3منأقلإلى2010عامالمحليالناتجإجماليمن
عائدات النفط والضرائب، وانھیار التجارة مع بلدان العالم بسبب العقوبات، ونمو االقتصاد غیر

الرسمي، وضعف قدرة اإلدارة على الجبایة. وتصدیا لھذا النقص، تم تخفیض اإلنفاق الحكومي (وخاصة
النفقات الرأسمالیة)، لكن ھذه التدابیر لم تكن كافیة لتعویض انخفاض اإلیرادات. ونتیجة لذلك، ارتفع

.2015عام%150إلى2010عامالمحليالناتجإجماليمن%30مناإلجماليالعامالدین

أدى االنخفاض السریع في فرص العمل وتقلیص برامج الضمان االجتماعي إلى زیادة تفاقم األزمة
ألف538بحواليُیقدربمعدلللتدمیرالعملفرصتعرضتالصراع،بدایةمنذالمتنامیة.اإلنسانیة

مجموعإلىشخصألف482یضیفمما،2015و2010عاميبینالمتوسطفيسنویاًعملفرصة
تسعةأو%،7.7(العملسنفيسوریینأربعةكلمنثالثةمنفأكثرعام.كلالعملعنالعاطلین

6.1والعمل،عنعاطلونمنھمملیون2.9اقتصادیة:قیمةیولدنشاطأيفيیشاركونالفرد)مالیین
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المتفاقمةالمشكلةمواجھةوفي.2015عام%78الشباببینالبطالةنسبةوبلغتنشطین.غیرملیون
10الوقودزیتأسعارفارتفعتملموساً.خفضاًالدعمالسوریةالحكومةخفضتالموازنة،صعیدعلى

2.3بمقداراألسعارارتفعتفقدوالسكر،لألرزبالنسبةأما.2015عامإلى2011عاممنأضعاف
10كلمنستةحواليأنإلىالتقریرھذافيالواردةالتقدیراتوتشیرنفسھا.الفترةفيضعف

شخصملیون5.8تلقى،2016األولدیسمبر/كانونشھروحتىحالیاً.مدقعفقرفيیعیشونسوریین
مساعدات غذائیة عینیة. ویقوم برنامج األغذیة العالمي وحده بتوزیع أكثر من أربعة مالیین سلة غذائیة

شھر.كلالیوم)فيحراریةسعرة1700لحواليغذائیة(مكمالت

تحلیل اآلثار االقتصادیة للصراع

ما ھي القناة التي كانت األكثر أھمیة في تحقیق أثر الصراع على االقتصاد السوري؟ ركزت المناقشات
حتى اآلن على العدید من العوامل التي یحركھا الصراع والتي أثرت على رفاه المواطنین السوریین.
وھي تشمل الخسائر البشریة، والنزوح القسري، والتدمیر المادي، والقیود المفروضة على تنقل السلع

واألشخاص، وعدد ھائل من الفرص الضائعة. بید أن ھذه اآلثار المتعددة األبعاد تشمل مكونات متداخلة.
فبعض المعلومات المفیدة للغایة، مثل األھمیة النسبیة للتدمیر المادي والھجرة وما إلى ذلك، في تولید

األثر االقتصادي للصراع، ال یمكن مالحظتھا مباشرة. ومن أجل معالجة بعض ھذه المخاوف، اعتمدت
ھذه الدراسة إطاراً تكاملیاً یساعد على الفصل بین قنوات انتقال آثار الصراع. وأدخل التحلیل أیضا عدة

سیناریوھات ذات صلة بالسیاسات یمكن أن تفید جھود التعافي وإعادة اإلعمار في المستقبل.

ال یمثل تدمیر رأس المال، في حد ذاتھ، سوى نسبة ضئیلة من األثر االقتصادي للصراع. فإذا كان
الصراع قد دمر رأس المال فقط (بنفس المعدل الذي فعلھ حتى اآلن)، دون آثار أخرى (سیناریو تدمیر

رأس المال فقط)، فإن آثاره على الدخل والرفاه ستكون محدودة نسبیاً. وبحلول السنة السادسة من
إذاالفعلیةالخسارةمن%5سوىتشكللنالمحليالناتجإجماليفيالمتراكمةالخسائرفإنالصراع،

دمر الصراع رأس المال فقط دون أن یؤدي إلى وقوع خسائر بشریة وفوضى اقتصادیة. ویرجع ذلك
أساساً إلى أنھ بدون مزید من الفوضى االقتصادیة والخسائر البشریة والھجرة، تظل آثار التدمیر المادي

على الربحیة محدودة نسبیاً. وبالتالي، تظل االستثمارات مرنة نسبیاً، ویعاد بناء رأس المال الُمدمر
األساس،خطسیناریوفي%80بنسبةتنخفضاالستثماراتأنالمحاكاةعملیاتوتبیننسبیاً.بسرعة

رأستدمیرسیناریوفي%22بنسبةإالتنخفضوالبالصراع،المرتبطةالصدماتجمیعُتفرضحیث
المال فقط. وتسلط ھذه اآللیة الضوء على اختالف ملحوظ بین الكوارث الطبیعیة والصراعات. فحین
تدمر كارثة طبیعیة ما رأس المال في اقتصاد سوقي  یعمل بشكل جید مع مؤسسات قویة، فإن تعافي

رصید رأس المال یصبح سریعاً، وال تستمر اآلثار. أما حال الحروب األھلیة فمختلفة: فالخسائر
البشریة، والتنقل الدیموغرافي، وانخفاض عوائد االستثمار، كل ذلك یؤدي إلى تفاقم الضرر الذي یلحق
برأس المال المادي. ونتیجة لذلك، فإن الخسائر الفعلیة الناجمة عن أضرار رأس المال المادي ھي أكثر

وضوحاً، ویمكنھا أن تستمر في المستقبل بمعدل أعلى بكثیر مما ھو الحال في الكوارث الطبیعیة.

الخسائر البشریة تفرض ضغوطاً ال تطاق وآثاراً نفسیة على األسر. وعلى الرغم من أن أثرھا
االقتصادي المباشر یماثل تأثیر سیناریو تدمیر رأس المال فقط، فإن ھذا األثر أكثر استمراراً. فعندما
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یؤدي الصراع إلى وقوع خسائر بشریة دون وقوع آثار أخرى (سیناریو الخسائر البشریة فقط)، فإن
التغیر في إجمالي الناتج المحلي یماثل التغیر في سیناریو تدمیر رأس المال فقط: ففي كال السیناریوھین،

أنھإالالصراع.قبلعنھ%5منأقلالنشطالصراعسنواتخاللالمحليالناتجإجماليانخفاضیظل
رغم ھذا التشابھ،  ھنالك فرق كبیر بین االثنین. فالخسائر البشریة ھي السبب الرئیسي للھجرة إلى

الخارج: أدت الخسائر البشریة الناجمة عن الصراع إلى نزوح أعداد كبیرة من السوریین، في حین أن
تدمیر رأس المال لم یؤد إلى ذلك. وتبین عملیات المحاكاة أن أكثر من ثلثي جمیع حاالت الھجرة یمكن

أن ُتعزى إلى العوامل المتصلة بالخسائر البشریة وحدھا. فالعوامل ذات الصلة باألمن تھیمن على
األسباب االقتصادیة في تفسیر أنماط الھجرة: الناس ینتقلون  بحثاً عن نوعیة حیاة أفضل، ولكن نوعیة
الحیاة األفضل تدور إلى حد كبیر حول انخفاض احتمال التعرض للقتل في ھذه الحالة، ولیس لتحقیق

دخل أعلى. وثمة نتیجة أخرى لھذا التحلیل ھي أن األثر االقتصادي للخسائر البشریة ھو أطول أمدا من
أثر العوامل األخرى. فحتى إذا انتھى الصراع في سنتھ السادسة، فإن إجمالي الناتج المحلي سیبقى أقل 

بكثیرمن مستواه قبل الصراع: ُسدس خسائر إجمالي الناتج المحلي المتراكمة فقط خالل السنوات
العشرین األولى بعد بدء الصراع یقع خالل السنوات الست من الصراع. والباقي یقع بعد انتھاء

الصراع.

تعطیل التنظیم االقتصادي ھو أھم قناة یمكن من خاللھا أن یتجلى األثر االقتصادي للصراع. أین ینبع
الجزء األكبر من األثر االقتصادي إن لم ینجم عن تدمیر رأس المال والخسائر البشریة؟ إنھ ینبع من

تعطیل أسالیب تنظیم النشاط االقتصادي. فالصراع ال یدمر عوامل اإلنتاج فحسب، بل یحول دون
اتصال الناس بعضھم ببعض ویخفض من حافزھم على مواصلة األنشطة اإلنتاجیة ویحطم الشبكات

االقتصادیة وسالسل التورید. وتبین عملیات المحاكاة التي أجریناھا أنھ بنھایة السنة السادسة من الصراع
في سیناریو الفوضى االقتصادیة فقط تتجاوز خسائر إجمالي الناتج المحلي التراكمي الخسائر الناشئة في

ھذهوتشیرضعفا.20بنحوفقطالبشریةوالخسائرفقطالمالرأستدمیرعلىالقائمینالسیناریوھین
النتائج إلى أن إعادة رأس المال المفقود، بحد ذاتھ، لن یكفي إلعادة االقتصاد إلى مستوى ما قبل

الصراع، إذا لم یتم التصدي للتحدیات المؤسسیة والتنظیمیة بشكل متزامن. وبغض النظر عن مصدر
التمویل، فإن تعزیز االستثمارات العامة دون اتباع نھج شامل من شأنھ أن یؤدي إلى مزید من البحث

عن الریع والمحسوبیة، وھما من العوامل المھمة التي أھلت المشھد لنشوب الصراع، وذلك على النحو
المبین في القسم األول. وبالتالي، فإن التعافي وإعادة اإلعمار لیسا بأي حال من األحوال مسألة ھندسیة؛

إذ تظھر نتائجنا أن القضیة ھي في المقام األول اقتصادیة واجتماعیة، حیث تقع حوافز المواطنین
السوریین في الصمیم.

مع استمرار الصراع، ستزداد النتائج االقتصادیة تدھوراً وسیواصل السوریون الھجرة. لتقییم مسارات
التعافي المحتملة، استخدم التحلیل سیناریوھات مختلفة لنھایة الصراع. وھي تشمل خط األساس، حیث

ینتھي الصراع في السنة السادسة، وسیناریوھان بدیالن، ینتھي فیھما الصراع على التوالي في سنتھ
العاشرة أو ال ینتھي في المستقبل القریب. وفي الحاالت الثالث، یستخدم التحلیل صدمات تدمیر رأس
المال، والخسائر البشریة، والفوضى االقتصادیة. وبناء على ذلك، في سیناریو خط األساس، یتعافى

غضونفيالصراع)قبلالمحليالناتجإجماليمن(كنسبةمئویةنقطة20بنحوالمحليالناتجإجمالي
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أربع سنوات بعد انتھاء الصراع. وبالمقارنة، سیواصل إجمالي الناتج المحلي التدھور إذا لم ینتھ
الصراع في المستقبل القریب. وفي السیناریوھین البدیلین، سیظل الصراع مدمراً للبالد. وعندما ینتھي

الناتجإجماليأضعاف7.6إلىالمحليالناتجإجماليفيالتراكمیةالخسارةتصلالسادسة،سنتھفي
المحلي السنوي قبل الصراع بحلول السنة العشرین. أما مع استمرار الصراع، فإن ھذه الخسارة تصل

الصراعمنالسادسةالسنةبینتتضاعفالخارجإلىالھجرةأنأیضاًالمحاكاةوتبین.13.2إلى
والسنة العشرین. وبالتالي، فإن تدفق المھاجرین والنازحین قسراً لن یتوقف ما دام ھناك صراع.

ویتراجع معدل التدھور ألن الصراع محدود جغرافیا، وتستنزف الھجرة القوى العاملة في المناطق
المتضررة من الصراع، ویصل رصید رأس المال إلى مستوى مستقر بنسب جدیدة من األضرار

واالستثمارات. ونتیجة لذلك، یتقارب االقتصاد إلى مستوى توازن جدید.

كلما طال أمد الصراع، كان التعافي أبطأ بعده. وھناك نتیجة ھامة أخرى من سیناریوھات نھایة الصراع
ھي أن مدة الصراع تؤثر أیضاً على وتیرة التعافي. فعلى الرغم من أن معدل التدھور یأخذ في التراجع

على مدى سنوات الصراع، إال أن اآلثار تصبح أكثر استمرارا. وعندما ینتھي الصراع في سنتھ
قبلمستواهمعالمتبقیةالفجوةمن%41نحوالمحليالناتجإجماليیستعیضاألساس)،(خطالسادسة
من%28سوىیستعیضالفإنھوبالمقابل،التالیة.األربعالسنواتغضونفيوذلكالصراع،نشوب

الفجوة خالل أربع سنوات إذا انتھى الصراع في سنتھ العاشرة (سیناریو بدیل). ھذه النتائج ال تأخذ بعین
االعتبار الكثیر من المضاعفات مثل تحدیات االقتصاد السیاسي كالمظالم التي یحركھا الصراع. إن
إضافة ھذه العوامل لن یؤدي إال إلى تدعیم النتیجة الرئیسیة: كلما طال أمد الصراع، زادت المظالم
واالنقسامات عمقا في المجتمع السوري، مما یجعل من الصعب للغایة إعادة بناء مؤسسات وآلیات

اقتصادیة كفؤة.

تأثیر الصراع السوري على رفاه السكان
2020الثانيتشرین

وصفت منظمة األمم المتحدة الصراع السوري بأنھ أسوأ كارثة من صنع اإلنسان منذ الحرب العالمیة
الثانیة. اعتمدنا منظوراً عالمیاً في دراسة تأثیر الصراع السوري على الرفاھیة الجسدیة والعقلیة

Gallupالعالميغالوباستطالعباستخدامللسوریینواالجتماعیة World Poll.بیاناتُتظھر
السوریینرفاھیةأن2015إلى2008منسورًیامشاركا11،452ًلـلوجھ،وجھاًتّمتمقابالت،

الجسدیة (على سبیل المثال ، الوصول إلى المأوى)، والعقلیة (على سبیل المثال، الرضا عن الحیاة)،
واالجتماعیة (على سبیل المثال ، الدعم االجتماعي) تتدھور بشكل كبیر. یتأثر السوریون، الذین عاینوا

األزمة بشكل مباشر بحسب التقاریر، بنفس القدر مقارنة بأولئك الذین لم یتعرضوا لھ بشكل مباشر، مما
مشاركملیون1.7تغطيالتيالعالمیةالبیاناتُتظھرالدولة.مستوىعلىمباشرةغیرآثارإلىیشیر

فيالرفاھیةفيالسریعالتدھورأن،النزاعأثناء،2016عامإلى2006عاممندولة163في
سوریا ال مثیل لھ في العالم، حتى عند مقارنتھ بالدول التي تعاني من الحروب واالحتجاجات والكوارث
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على نحو مماثل.  تعزز النتائج التي توصلنا إلیھا األھمیة الحیویة لتسریع عملیة السالم الستعادة
الرفاھیة في سوریا.

الربیعفيمتجذرةمدنیةانتفاضةشكلعلى2011عامفياآلن،حتىالمستمرالسوري،الصراعبدأ
العربي، تصاعدت إلى نزاع مسلح بضربات مستھدفة على مرافق الرعایة الصحیة وموظفیھا واإلرھاب

5.6ونزح،حیاتھمسوري400000عنیقلالمافقدالنزاع،فترةخاللالكیماویة.والھجمات
فيالمتحدةاألمموصفت.3–1سوریامنالحربقبلماسكانمنملیوًنا22أصلمنالجئملیون

البدایة الصراع السوري بأنھ "أسوأ كارثة من صنع اإلنسان شھدھا العالم منذ الحرب العالمیة الثانیة"،
لكنھا أصدرت منذ ذلك الحین بیاناً فارغاً یشیر إلى أن الجملة السابقة لم تعد تصف األزمة في سوریا.

للنزاع السوري عواقب واسعة النطاق، تمتد أبعد من كونھا مشاكل النزوح و الوفیات، لتشمل الصحة
النفسیة و الجسدیة للمدنیین على قید الحیاة. بسبب الدمار الواسع النطاق لمرافق الرعایة الصحیة،

انعكس التقدم في معدل وفیات الرضع، وازدادت األمراض المعدیة، و فقد المرضى المصابون بأمراض
مزمنة إمكانیة الحصول على العالج. كما ُتعّطُل األضراُر التي لحقت بالمباني السكنیة وأنظمة توزیِع

المواد الغذائیة االحتیاجاِت األساسیة للمأوى والغذاء. یعد التعرض للوحشیة المرتبطة بالحرب أحد
عوامل الخطر البارزة للحاالت النفسیة المنھكة، مع تأثیر طویل المدى یستمر عادًة بعد فترة الحرب. كما

تدمر النزاعات المسلحة العائالت والمجتمعات وتجبر المدنیین على النزوح، مما یھدد بشدة رأس المال
االجتماعي. استناًدا إلى البیانات السابقة عن الكوارث الكبرى، فإن صغر السن و كون المرء أنثى، تحت
امطار صراع ، ونقص الدعم االجتماعي، كلھا تعد عوامل خطر إضافیة لتدھور الرفاھیة. كما  ُیَعرقل

التقییم الموضوعي لرفاھیة السكان بسبب "تسلیح الرعایة الصحیة" غیر المسبوق (أي الحرمان من
الوصول إلى الرعایة الصحیة كاستراتیجیة حرب). لذلك، قد تكون رفاھیة السوریین المبلغ عنھا ذاتیاً

ذات صلة خاصة بالقدرة على قیاس عامل مھم من عوامل تأثیر الصراع على الناس.  استناًدا إلى
التعریف الشامل لمنظمة الصحة العالمیة للصحة، سعینا إلى تقییم التغییرات في الرفاھیة الجسدیة

والعقلیة واالجتماعیة المبلغ عنھا ذاتًیا وتمییز الرفاھیة حسب الجنس والعمر والدعم االجتماعي
والتعرض للصراع.

على الرغم من أن مجموعة كبیرة من األبحاث قد ركزت على األحداث السكانیة الرئیسیة الفردیة، إال
أنھ نادراً ما یتم إجراء مقارنة عبر األحداث المختلفة.  والجدیر بالذكر، في أبحاث الصحة العقلیة،
وجدت الدراسات انخفاًضا طفیًفا أو معدوماً على المدى الطویل في أعقاب األزمة المالیة العالمیة

النتائجھذهتقدم.2015اإلرھابيباریسھجومأو،2011فوكوشیماكارثةأو،2007-2008
دعماً استداللیاً لفرضیة مؤثرة في أدبیات علم النفس مفادھا أن ظروف الحیاة قد تلعب دوًرا محدوًدا في

تغییر الرفاھیة على المدى الطویل.  ومع ذلك، ال یبدو أن ھذه النتائج متوافقة مع البحوث التجریبیة حول
الكوارث والصحة.  لتوضیح ھذا االختالف الواضح، اعتمدنا منظوًرا عالمًیا لتقییم التغییرات في

الرفاھیة في سوریا مقارنة ببقیة العالم، بما في ذلك المقارنات مع تجارب البلدان األخرى مع النزاعات
المسلحة واالضطرابات االجتماعیة والكوارث الطبیعیة.
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في الدراسة الحالیة، نسترجع بیانات المقابلة وجھاً لوجھ من عینات عشوائیة طبقیة من المشاركین
عواقبلفحص2016-2006العالميجالوباستطالعفي)11452العینات=(عددالسوریین

الرفاھیة للصراع السوري.  یتم تقییم الرفاھیة الجسدیة للمشاركین (على سبیل المثال، الوصول إلى
الرعایة الصحیة والغذاء والمأوى) والعقلیة (مثل الرضا عن الحیاة) واالجتماعیة (مثل الدعم

باستثناءالنتائججمیعفيالرفاھیةفيكبیرانخفاضعننبلغھنامؤشًرا.13باستخداماالجتماعي)
نتیجتین بناًء على نماذج متعددة المستویات. االنخفاضات على مستوى السكان، تؤثر على الرجال

والنساء ، صغاًرا وكباًرا ، والذین تم اإلبالغ عن تعرضھم المباشر أو عدم التعرض لھ ، وأولئك الذین
لدیھم دعم اجتماعي أو بدونھ.  ثم نضع تأثیر الصراع السوري في منظور عالمي باستخدام البیانات عبر

من٪99تمثلبیاناتمجموعةوھيالعالمي،جالوباستطالعمن)1722558=(العددالوطنیة
السكان البالغین في العالم.  یتیح لنا تصمیم البحث ھذا إجراء فحص شامل وعالمي لنتائج الصراع

شملھاالتياألخرىالبلدانجمیعسوریافيلوحظتنتیجة11فيالرفاھیةانخفاضتجاوزالسوري.
استطالع جالوب العالمي، حتى عند مقارنتھا بالدول األخرى التي تعاني من االضطرابات.

النتائج

تقیمالتياالستبیانعناصر1الجدولیقدمالفردي.المستوىعلىالمقطعیةالتسلسلیةالتحلیالت
السوریة،للعینةالوصفياإلحصاء2الجدولیعرضالحالیة.التحلیالتفيالرئیسیةالمتغیرات

والعقلیةالجسدیةللرفاھیةالطولیةاالتجاھاتللمشاركین.الجغرافيالتوزیع1الشكلویوضح
للرفاھیةمقیاسا13ًأصلمن11ساءتعام،بشكل.2الشكلفيموضحةسوریافيواالجتماعیة

التكمیليوالجدول2والجدول).2(الشكلالوقتبمرورالجسدي)واأللمالصحیةالمشاكل(باستثناء
رضاھمعدمعنلإلبالغاحتمالیةأكثر3.57المشاركونكان،2015عامإلى2008عاممن).1

عن الرعایة الصحیة.  كما زادت الصعوبات في الحصول على الغذاء والمأوى أیضاً بشكل كبیر جًدا
عنالرضا٪.41.4بنسبةالسلبیةللمشاعرالمطلقاالنتشارزاد.2015عامإلى2008عاممن

أقلالسوریونكانالنزاع،خالل.2015إلى2008منالنصفإلىانخفض)10-1(المدى:الحیاة
احتماًال بخمس مرات لإلبالغ عن وجود شخص یمكن االعتماد علیھ مقارنة بما قبل النزاع.

االختالفات الدیموغرافیة والجغرافیة في الرفاھیة: لقد استكشفنا الجنس والعمر واالختالفات الجغرافیة
كانتعام،بشكل).4-2التكمیلیةالجداولفيمتوفرةالكاملاالنحدار(نتائجھذهالرفاھیةاتجاھاتفي

الفروق بین الجنسین والعمر في اتجاھات الرفاھیة صغیرة (بالنسبة إلى قطع األرض ، انظر الشكلین
عبرجوھریةاختالفاتالمقاییسبعضأظھرتالجغرافیة،االختالفاتحیثمن).2و1التكمیلیین

كان(حیثدمشقریفمنالمشاركونكان،2015عامإلى2008عاممن).1(الشكلالمحافظات
عنرضاھمعنلإلبالغعرضةأقل27)2014إلى2011منتقدیراتعلىبناًءأعلىالقتلىعدد

تسببتحیثحلب،ككل.للبلدمرة3.6بـمقارنةمرة،15بمقدارالصحیةالرعایةإلىالوصول
المعركة بحوالي ُعشر عدد القتلى وتسببت في معظم األضرار التي لحقت بالمستشفیات، أظھرت أكبر
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منمرات10حواليكانالمقدرالتراجعومدى،2015عامإلى2008عاممناألملفيانخفاض
الرقة.

یبلغلم،2015و2013عاميفياالجتماعي.والدعمللصراعالتعرضخاللمنالتأثیر
المشاركون الذین تعرضوا للنزاع بشكل مباشر عن تدني مستوى الرفاه البدني والعقلي واالجتماعي ،

باستثناء الصعوبات األكبر في الوصول إلى الغذاء والمأوى .  قبل النزاع، أفاد المشاركون الذین یتلقون
دعًما اجتماعًیا بشكل ثابت برفاھیة بدنیة وعقلیة واجتماعیة أفضل مقارنة بالمشاركین بدون دعم

ذلك،ومع).10-8التكمیلیةوالجداول3التكمیلي(الشكلوالجنسالعمرحسبتعدیلھامع،اجتماعي
3التكمیلي(الشكلالسوريالصراعأثناءتبددوالرفاھیةاالجتماعيالدعمبیناإلیجابياالرتباطفإن

دعمعلىحصلواالذینالسوریونالمشاركونكانالمثال،سبیلعلى).10-8التكمیلیةوالجداول
الصراع.أثناءضعیفاالرتباطھذالكنالصراع،قبلجیدةلراحةعرضةأكثر٪46اجتماعي

أظھرت تحلیالت الحساسیة المستندة إلى تحلیالت الحالة الكاملة نتائج متشابھة للغایة (الجدوالن
).10و7التكمیلیان

البلدانعبرالمجمعةالوصفیةاإلحصائیاتعرضیتمأخرى.دولة162معلسوریادولیةتحلیالت
الفرديالمستوىعلىالتحلیالتأنسوریافيالتكمیلیةالخطوطأفادتوقد،11التكمیليالجدولفي

4التكمیلیة(األشكالالعالممنغیرھامعالمقارنةسیاقفيوضعھایتمأنیمكنوالقطاعيالشاملشبھ
النزاع،قبلعرضھاتمالتيالمستویاتمتعددةالتحلیالتكانت).14-12التكمیلیةوالجداول5و

سوریا ذات مستویات متشابھة من الرفاه الجسدي والعقلي واالجتماعي مقارنة بالمناطق األخرى (الشكل
).12التكمیليوالجدول،4التكمیليالشكل،3

المشكالتعنالنظربصرف،الرفاھیةمقاییسجمیعتغیرت،2015عامإلى2008عاممن
12التكمیليوالجدول4التكمیلي  (الشكلالمتوسطشرقإلقلیمبالنسبةسوریافيكبیربشكل،الصحیة

البحرشرقفيمتغیرةغیرالصحیةالجودةإلىالوصولفيالصعوباتالمثال،سبیلعلى).13و
فيالسلبیةالمشاعرزیادة٪.31.7بنسبةسوریافيالحاصلالتزایدمعمقارنةالمتوسطاألبیض
الرفاهیخصفیماالمتوسط.األبیضالبحرشرقفيالملحوظالتغییرمرات10تقریًباكانسوریا

األبیضالبحرشرقفي٪4.6بنسبةاالجتماعيالدعملتوافرالمطلقاالنتشارانخفض،االجتماعي
النتائجانخفضت٪36.0بنسبةأكبرسوریافياالجتماعيالدعمفياالنخفاضكانبینما  ،المتوسط

عند مقارنة سوریا بالمناطق األخرى.

النماذجمنالعشوائیةالمنحدراتعلىبناًءأخرىدولة162معسوریافيالرفاھیةفيالتغییراتقارنا
الصحیةالمشاكلاستثناءات(معللرفاھیةمؤشًرا13أصلمن11إلىبالنسبةالمستویات.متعددة
مناألسوأھو2015عامإلى2008عاممنسوریافيالرفاھیةفياالنخفاضكان،الجسدي)واأللم

).3والجدول4(الشكلدولة163بین

قمنا كذلك بفحص اتجاھات الرفاھیة في سوریا مقارنة بالدول األخرى التي عانت من الحروب
واالحتجاجات الكبرى والكوارث الطبیعیة ، وتماشًیا مع التحلیالت السابقة ، فقد تراجعت جمیع مؤشرات
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الرفاھیة ، وتزاید المشكالت الصحیة واأللم الجسدي بشكل كبیر في سوریا.  مقارنة بالدول األخرى
والجدول،5التكمیليالشكل،3(الشكلطبیعیةكوارثأوكبرىاحتجاجاتأوحروًباتشھدالتي

فيالصحیةالرعایةتوافرعنالراضینالمشاركیننسبةانخفضت،المثالسبیلعلى،)14التكمیلي
والكوارثاالجتماعیةواالضطراباتمسلحةنزاعاتتشھدالتيبالدولمقارنة%36.4بنسبةسوریا

نزاًعاتشھدالتيبالدولمقارنةأكثر٪37.5بنسبةسوریافيالسلبیةالمشاعرزادتالتوالي.على
٪.39.3بنسبةاالجتماعيالدعموانخفض،مسلًحا

المناقشة

تأخذ الدراسة الحالیة منظوًرا عالمًیا وتفحص األنماط الزمنیة للرفاھیة الجسدیة والعقلیة واالجتماعیة في
سوریا التي مزقتھا الحرب مقارنة ببقیة العالم. عینة تمثیلیة للسكان من المشاركین السوریین عبر عدة

سنوات قبل وأثناء  الصراع والفحص الشامل لجمیع المجاالت الثالثة للصحة تحسن كبیر مقارنة
بالدراسات السابقة.  تماشًیا مع التقاریر عن ارتفاع معدل الوفیات واالنتھاكات الصارخة للقوانین الدولیة

وسالمة العاملین في مجال الرعایة الصحیة وجدت الدراسة الحالیة أن مجموعة واسعة من الرفاھیة
الجسدیة والعقلیة واالجتماعیة قد انخفضت في سوریا أثناء النزاع.  قد یكون من الصعب تفسیر

لذلك،األمل؟)فيوحدة1.3البالغاالنخفاضحجمما،المثالسبیل(علىمقارنةدوناالنخفاضات
قدمنا   تحلیالً اقلیمیاً لوضع التغییرات في الرفاھیة في سوریا ضمن السیاق العالمي.  والجدیر بالذكر أنھ

إلى2006عاممن،ذلكومع،المجاورةللدولمشابًھاسوریافيالرفاھیةمستوىكان،النزاعقبل
بشرقمقارنتھعندلھمثیلالسوریافيالرفاھیةفيوالمنتشرالكبیراالنخفاضكان،2016عام

البحر األبیض المتوسط   ومناطق منظمة الصحة العالمیة األخرى.  لذلك ال یمكن تفسیر الرفاھیة في
سوریا من خالل االتجاھات اإلقلیمیة أو العالمیة األوسع ، بل إن االنخفاض في معظم مؤشرات الرفاھیة

في سوریا قد تجاوز جمیع البلدان في استطالع جالوب العالمي ، حتى بالمقارنة مع البلدان التي عانت
أیًضا من صراع عسكري، والحرب األھلیة والكوارث الطبیعیة ، بما في ذلك ھایتي والسودان وإیران.

-1.1SDقدرهانخفاضوھو-سوریافيالحیاةعن  الرضامتوسطفيلالنخفاضالكبیرالحجمإن
0.5بمقدارالحیاةعنالرضابانخفاضعادًة(یرتبطعجزاوماكفجیعةكبرىبأحداثمقارنةمذھل
SD0.6وSDاألخرى،الرئیسیةالسكانیةباألحداثالسوريالصراعمقارنةعندالتوالي).على
وتسوناميدرجة9.1قوتھبلغتأرضيبزلزالتمیزتالتي،2011عامفوكوشیماكارثةأدت

الیابانیینللمشاركینبالنسبة0.12SDبمقدارالحیاةعنالرضاخفضإلى،نوویةمحطةوانھیار
عنالرضاكانالسوري).الصراعفي1.1SDبانخفاض.(مقارنةالمتضررةالمناطقفيالمقیمین

األھم.2016-2006العالميجالوباستطالعفيالمسجلاألدنىھو2013عامفيسوریافيالحیاة
ومنذ،العالمیةغالوبمؤسسةقبلمنسوریافيللبیاناتجمععملیةآخر2015عامكان،ذلكمن

ذلك الحین ، ازدادت درجات التعقید في الصراع السوري ، وتمیزت بالتصعید في التدخل الدولي ولكن
أیًضا استعادة مدینة الرقة من سیطرة داعش.  یجب أن تستمر األبحاث المستقبلیة في تتبع رفاھیة

السوریین تبعاً لھذه التطورات الرئیسیة. كما یعزز التأثیر النفسي الكبیر للصراع السوري أھمیة توسیع
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نطاق التدخالت النفسیة القائمة على األدلة (على سبیل المثال ، إدارة المشكالت التي طورتھا منظمة
الصحة العالمیة) في سوریا والدول المجاورة المستقبلة ألعداد كبیرة من الالجئین السوریین.

لم یرتبط كل من درجة التعرض للصراع السوري والدعم االجتماعي بمستویات الرفاه خالل الصراع
السوري.  ھذا یتناقض مع األدبیات واسعة النطاق ذات الصلة بالكارثة التي تشیر إلى درجة التعرض

كأھم مؤشر على الرفاھیة ، في حین أن مستوى الدعم االجتماعي ثبت باستمرار أنھ وقائي.  یقترح
بحثنا تأثیرات غیر مباشرة على المجتمع ، حیث تنخفض الرفاھیة إلى درجة مماثلة للمشاركین الذین

الروابطدوریكونقد،ذلكعلىعالوة.10مباشربشكللھیتعرضوالمأوللصراعتعرضوا
االجتماعیة في تخفیف التوتر قد توقف عن العمل نظًرا لحجم الصراع في سوریا.

لوحظت تحسینات غیر بدیھیة للمشاكل الصحیة المبلغ عنھا مقارنة باآلخرین واأللم الجسدي.  یمكن
تفسیر ھذه النتائج جزئًیا من خالل التحیز في أخذ العینات و "تغییر المفھوم الناجم عن االنتشار".  على
وجھ التحدید، ُیعد إیجاد عینة تمثیلیة أثناء النزاعات الكبرى أمراً صعباً للغایة.  على الرغم من استخدام
جالوب ألخذ العینات العشوائیة الطبقیة الختیار المشاركین الذین كانوا ممثلین من حیث العمر والجنس
والحالة االجتماعیة واالقتصادیة، فقد ال تكون العینات ممثلة حقاً من حیث التعرض المباشر للصراع

السوري. بسبب مخاوف تتعلق بالسالمة، تم استبعاد المناطق شدیدة الخطورة من عملیة أخذ العینات. في
أنإلىیشیرمما٪،33البالغالوطنيبالتقدیرمقارنةداخلًیانازحینعینتنامن٪19كانالواقع،

المشاركین السوریین في العینة ربما كانوا أقل تعرًضا للصراع المستمر من عامة السكان.  قد یفسر ھذا
بالتالي االنخفاض غیر المتوقع في المشاكل الصحیة المبلغ عنھا.  ثانیاً، یعتمد الحكم البشري على السیاق

، وقد أظھرت األبحاث الحدیثة "تغییر المفھوم الناجم عن االنتشار" كخاصیة للحكم البشري.  عند
تطبیقھ على سیاق الصراع السوري، یمكن أن یشیر تغییر المفھوم الناجم عن االنتشار إلى المیل إلى

خفض عتبة "الصحة" عندما یصبح األشخاص األصحاء أقل انتشاًرا.  بمعنى آخر، قد ال یبلغ
المشاركون عن ألم بسیط نسبیاً أو مشاكل صحیة عندما یكون األشخاص من حولھم قد فقدوا حیاتھم أو

تعرضوا لھجمات كیمیائیة أو عانوا من إصابات خطیرة.  وقد وثقت األبحاث السابقة أیًضا أن
المشاركین یمیلون إلى عدم اإلبالغ عن المشكالت الصحیة أو األلم عندما یتوقعون تدھور صحتھم.

یتطلب البند الخاص بالمشكلة الصحیة أیًضا على وجھ التحدید من المشاركین مقارنة أنفسھم باآلخرین،
مما یوفر مزیًدا من المصداقیة لھذا التأثیر السیاقي.  یجب أن تنظر األبحاث المستقبلیة في التحقق من

ھذه النتائج غیر البدیھیة وشرحھا ألن اإلبالغ عن المشكالت الصحیة قد یؤخر العالج الطبي المناسب.
ومع ذلك، حتى من بین عّینتنا من الناجین الصحیین نسبیاً، الحظنا انخفاًضا كبیًرا في الرفاه العقلي

واالجتماعي. عالوة على ذلك، فإننا نقر بأن تحیز العینة وتغییر المفھوم الناجم عن االنتشار، على الرغم
تغییراتناتكونوقد،األخرى11الـللنتائجمتحیًزایكونأنأیًضاالممكنمنكان،مرجحغیرأنھمن

الملحوظة في الرفاھیة تقدیرات متحفظة.

یجب مالحظة بعض قیود الدراسة الحالیة.

أوالً، فحصت الدراسة الحالیة التغیرات الزمنیة باستخدام تصمیم مقطعي تسلسلي. ھذا یستبعد تقییم
التغییرات الشخصیة في الرفاھیة. ومع ذلك، قد تؤدي القیاسات المتكررة لمقاییس الرفاھیة داخل نفس
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اللوحة إلى درجات أقل بشكل منھجي ، وبالتالي یتجنب تصمیم المقطع العرضي التسلسلي تحیز تكییف
اللوحة. أظھرت النتائج التي توصلنا إلیھا تغییرات جذریة في متوسط   رفاھیة السكان، وینبغي أن تأخذ

األبحاث المستقبلیة بعین االعتبار متابعة أحوال المشاركین السوریین مع مرور الوقت، لتحدید المسارات
المختلفة لتغیر الرفاه.

ثانیاً، كانت مؤشرات الرفاه الجسدي والعقلي واالجتماعي التي تم تحلیلھا ھنا محدودة بسبب توفر
البیانات في استطالع جالوب العالمي، كما واستخدام مقاییس النتائج الُمبلغ عنھا ذاتًیا والتي یتم اإلبالغ

عنھا ذاتًیا والتي تتكون من عنصر واحد یعد قیداً عند مقارنتھا بالمعاییر الذھبیة المعتمدة للرفاھیة. ومع
ذلك، فإن استخدام السجالت الموضوعیة لتقییم الرفاه أعیق بسبب الدمار الواسع النطاق لمرافق الرعایة
الصحیة ، وفي الواقع ، أوقفت األمم المتحدة اإلبالغ عن أعداد القتلى في الصراع السوري ، مشیرة إلى

عدم وجود مصادر موثوقة.

لذلك، فإن االستخدام الحالي لتدابیر الرفاھیة المبلغ عنھا ذاتًیا والتي تغطي الموضوعات المتعلقة
بالرعایة الصحیة ، والصحة البدنیة ، والرفاھیة العقلیة ، والدعم االجتماعي تكمل الدراسات السابقة

وتوفر رؤى مفیدة ، وإن كانت غیر كاملة ، في الحیاة خالل الحرب السوریة. یجب أن تستند األبحاث
المستقبلیة إلى إجراءات مثبتة جیًدا لتتبع رفاھیة السوریین بمرور الوقت.

ثالثاً على الرغم من أن استخدام جالوب الستطالع موجز إلى حد معقول یسھل المقارنات عبر الزمانیة
وعبر القومیة ، إال أن االختالفات الثقافیة الواسعة عبر العالم كان یمكن أن تؤثر على النتائج.

رابعاً، ال ینشر استطالع جالوب العالمي معدالت االستجابة بشكل معلن.  ومع ذلك ، في استطالع عام
AAPOR(مناسبةاستجابةمعدالتحققوا،العربیةالدولفيجالوببقیادة2009 RR1(بلغت

تأثیرسالمةافتراضمعأقل،النزاعأثناءاالستجابةمعدلیكونأنالمحتملمنسوریا.في59٪
المستجیب، فإن االنخفاضات الحادة في الرفاھیة الموثقة ھنا ربما كانت مع ذلك شدیدة التحفظ.  خامساً،

على الرغم من أن النزاعات العسكریة واالحتجاجات الكبرى والكوارث الطبیعیة یمكن أن تؤدي إلى
خسائر فادحة في الرفاه الجسدي والعقلي واالجتماعي، إال أننا لم نكتشف انخفاًضا كبیًرا بین البلدان

المتضررة في استطالع جالوب العالمي.

قد یكون ھذا بسبب استخدام المتوسطات السنویة على مستوى الدولة في الرفاھیة كنتائج، والتي یمكن أن
تحجب االنخفاض الحاد في الرفاھیة في المناطق األكثر تضرراً، ال سیما عند وجود صراعات معینة

والكوارث في فترة الدراسة محلیة نسبًیا. ومع ذلك، تشیر النتائج الخاصة بسوریا باستخدام نفس النتائج
إلى التأثیر الساحق والدائم للصراع السوري على الرفاه.

تظھر النتائج التي توصلنا إلیھا التدھور الدراماتیكي والمنتشر في الرفاه الجسدي والعقلي واالجتماعي
بعد الصراع السوري.  وإدراكاً للحاجة الملحة للجھود اإلنسانیة للتعامل مع الصدمات الجسدیة الناتجة
عن الصراع السوري، فإن الجروح األقل وضوحاً للنفسیة والنسیج االجتماعي ھي أیًضا بعیدة المدى.
حتى في عینتنا من المشاركین السوریین األصحاء جسدًیا واألقل تعرًضا نسبیاً، تجاوز التأثیر النفسي
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للصراع السوري تأثیر أولئك الذین یعانون من الفجیعة ، ویصبحون معاقین ، ویعانون من كارثة طبیعیة
كبرى.  تعزز النتائج التي توصلنا إلیھا األھمیة األساسیة للسالم بالنسبة لصحة السكان. لحمایة الرفاه

الجسدي والعقلي واالجتماعي، یجب التأكید على الجھود اإلنسانیة والتدخالت النفسیة واالجتماعیة
المستھدفة من خالل تسریع عملیة السالم السوریة.  فقط من خالل السالم یمكننا إعادة بناء الشبكات

االجتماعیة، ومعالجة االحتیاجات الصحیة األساسیة، وإعادة األمل للسوریین.

موقعنا على اإلنترنت:

www.scppb.org

صفحتنا على الفیسبوك:

facebook.com/scppb.org

موقعنا على الحوار المتمدن:

www.ahewar.org/m.asp?i=9135
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