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 الملخـص التـنـفيذي

ض اقتصاد مدينة دمشق خالل السنوات العشر الماضية إلى تغيـراٍت بنيـوية واسعة، وقد كانت حصة المدينة من  تعـرَّ
التراجع االقتصادي العام في البالد كبيـرًة للغاية؛ نتيجَة ظروف الحرب واإلجراءات األمنية والعسكرية الَقسـرية التي 

فرضها النظام على مختلف أنحاء البالد. 

رغم ذلك، ال توجد إلى اليوم بياناٌت دقيقة عن مدى تلك التحوالت وحجمها، أو نتائجها المباشرة على حياة الناس 
اليومية وعلى طرق تحصيلهم ألسباب معيشتهم في ظلِّ الظروف الجديدة، وطرق تأقـلمهم معها. 

قام الباحثون في OPC بتنفيذ استبياٍن ضمن ثالثة أحياء من مدينة دمشق، من أجل الحصول على معلومات تخصُّ 
المقيمين في المدينة، سعًيا لمراقبة األنشطة االقتصادية الرئيسية للسكان بما يشمل العمل واالستهالك وحجم 

اإلنفاق؛ لَبحث تأثير تراجع األوضاع االقتصادية عليها. 

فترة  اليوم في مدينة دمشق خالل  يعيشون  مقابلة مع مستجيباٍت ومستجيبين   600 إجراء  تمَّ  ذلك،  في سبيل 
أسـبوعين من نهاية كانون األول/ديسمبر 2020 وبداية كانون الثاني/يناير 2021، وتمَّ تقسيم العينة بشكٍل متساٍو 
سبي فيما يخصُّ  ر عادًة عن تقسيم الطبقات االجتماعية، مع مراعاة التوزع النِّ على ثالثة أحياء رئيسية في المدينة ُتعبِّ

العمر والجنس والتعليم. تلك األحياء هي نهر عيشة (فقير)، الزاهرة (متوسط)، وركن الدين (متوسط إلى مرتفع). 

ل  ل ساعات العمل األسبوعية في مدينة دمشق من األعلى في العالم. ومع أنَّ ُمعدَّ وُتظهر بيانات الدراسة أنَّ ُمعدَّ
ل عمل النساء في مدينة دمشق يظلُّ أعلى من  ساعات عمِل الرجال كانت أعلى من مثيلتها لدى النساء، إالَّ أنَّ ُمعدَّ

الت العالمية.  الُمعدَّ

في سياق ذلك، وعلى الرغم من أنَّ قرابَة نصف المستجيبات والمستجيبين قد وَصفوا مستوى دخلهم بالمتوسط، 
ح بحجم إنفاٍق أقل من خطِّ الفقر العالمي.  ـن بأنَّ جزًءا كبيًرا من هذه الفئة قد صرَّ فقد تبيَّ

الوظائف  ضمن  للعمل  االنتـقال  في  زيادًة  واليوم،   2011 عام  بين  األعمال،  بين  االنتـقال  مصفوفة  أظهرْت  كما 
الحكومية ما زاد من نسبة الموظفين في مدينة دمشق. خاصًة وأنَّ انتـقال عدٍد من المؤسسات التابعة لحكومة 
النظام  لسيطرة  تخضع  ال  أخرى  مناطق  من  أو  دمشق  ريف  في  ُمحيطها  من  قادمًة  العاصمة  مركز  إلى  النظام 

العسكرية ــ قد ساهم في زيادة أعداد الشواغر الوظيفية في مدينة دمشق ضمن القطاع الحكومي. 

ح 25% من أفراد العينة محلِّ الدراسة بأنَّ حواالت األصدقاء واألقارب خارج سوريا هي أحد  خـل، فقد صرَّ من جهة الدَّ
مة من المنظمات  خل. فيما وصلْت نسبة َمن أشاروا إلى أنَّ المساعدات الَعينية والنقدية الُمقدَّ المصادر الرئيسية للدَّ
أحياء  في  المصدر  هذا  على  لالعتماد  المرتفعة  سب  النِّ كانت  وقد   .%41.8 إلى  دخلهم،  مصادر  أحد  اإلغاثية هي 
الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى العليا صادمة، إذ قال 37% من المستجيبين والمستجيبات في حي ركن الدين 

، ُتساهم في دخلهم.   مة من منظماٍت مدنية بشكل عينيٍّ أو نقديٍّ بأنَّ المساعدات الُمقدَّ

ـن أنَّ عام 2020 قد شهد تراجًعا كبيًرا في استهالك معظم سكان دمشق من المواد الغذائية كالبيض  كذلك يتبيَّ
الفئة  لدى  الحمراء  اللحوم  استهالك  انخفض  فيما  والمنخفض،  المتوسط  الدخل  أصحاب  لدى  والدجاج، وخصوًصا 
األعلى دخًال بعد أن كان استهالكها إلى حدٍّ ما ِحكًرا عليهم دون الناس من أصحاب الفئات األقل دخًال خالل عام 
2019. في المقابل، لم يتوقْع سوى 10% فقط من المستجيبين بأنهم قادرون على تأمين أكثر من نصف احتياجاتهم 

لشتاء عام 2020-2021 من مادة المازوت لـتدفئة أَسرهم. 
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المقدمة
األمم  إحصاءات  حسب  نسمة،   1,829,222 دمشق)  لمحافظة  اإلدارية  الحدود  (ضمن  دمشق  مدينة  في  يعيش 
المصدر. في  نفس  البالد حسب  من سكان   %10 تقريًبا  يساوي  ما  وهو   ،2020 عام  أيار/مايو  المتحدة في شهر 
ين فيها، يمكن  ين رئيسيَّ المقابل، فإنَّ ظروف الحياة في مدينة دمشق باعتبارها عاصمة البالد وأحد مركَزين اقتصاديَّ
أن ُتعِطَي صورًة مكثفة عن الحياة في عموم سوريا، بناًء على أنَّ الخدماِت وفرَص العمل فيها يجب أن تكون أفضل، 
ق مضاَعًفا خارجها؛ إذ لطالما  ر على أنَّ أيَّ مشكالٍت يتسبب بها َضعف الخدمات أو البطالة فيها يتحقَّ وهو ما يؤشِّ
حصلِت المدينتان الكبيـرتان في سوريا، دمشق وحلب، على مستويات أعلى من التنمية االقتصادية والخدمات العامة 
مثل التعليم والصحة والكهرباء، ما ساهم في اإلبقاء على سيطرة هذين المركزين على االقتصاد السوري منذ فتـرة 

االستـقالل. 

البيانات  كان في ثالثة أحياء من مدينة دمشق، من خالل تحليل  لذا، ُتحاول هذه الدراسة فهَم الحياة اليومية للسُّ
لُسكان مدينة  اليومية  الحياة  ُمجتِمعًة قصَة  ر  ُتصوِّ أن  خل واالستهالك. والتي يمكن  الدَّ بالعمل ومصادر  المرتبطة 

ـرات التي حصلْت ضمن الظروف االقتصادية الحالية والتي تشهد تراجًعا كبيًرا.  دمشق، لمراقبة التغيُّ

كان في سوريا  فعلى سبيل المثال، وحسب بيانات المكتب المركزي لإلحصاء في عام 2004، فإنَّ قرابة 45% من السُّ
ا بعد حساب نسبة التضخم بالنسبة  ا وهو ما يعادل اليوم 776 دوالًرا أميركيًّ كانوا ُينفقون أكثر من 557 دوالًرا شهريًّ
ا  للدوالر. وبالمقارنة مع أرقام اإلنفاق التي حَصلنا عليها من بحثنا، فإنَّ نسبة الذين ُينفقون أكثر من 776 دوالًرا شهريًّ

ل إنفاقهم الشهرّي.  حوا في االستبيان عن ُمعدَّ ال تتجاوز 0.5% من مجمل المستجيبين والمستجيبات الذين صرَّ

كان،  السُّ معاناة  على  عواقبها  فهم  ومحاولة  المدينة  في  االقتصادية  التحوالت  بقراءة  الدراسة  هذه  في  نقوم 
باإلضافة إلى كشف العوامل األساسية الداعمة لحياتهم خالل هذه الفترة الصعبة. 

المنهجية
اتخذِت الدراسة مقاربًة استـقصائية ُبنـيْت على سحِب عينٍة من مجتمِع البحث وتطبيِق استبياٍن بحثـيٍّ باالعتماد على 
ت في ظلِّ تفشي جائحة كورونا داخل سوريا، كما في معظم دول  فريِق عمٍل ميداني. لكنَّ عملية جمِع البيانات تمَّ
العالم، لذلك لم يتسنَّ القياُم بالعمل الميداني بالشـروط المعتادة، فاستَعضنا عنه باالعتماد على فريٍق محلي من 
مع  الهاتفية  المقابالت  إجراَء  ذوا  ونفَّ المركز،  باحثي  ِقَبل  من  تدريًبا  تلّقوا  الذين  لين،  المؤهَّ ين  الَميدانيِّ الباحثين 

المستجيبين، وفق معاييِر المعاَينة المعتمدة. 

طاق اإلداري  ـنة مع 600 مستجيبٍة ومستجيب من سكان ثالث مناطَق سكنيٍة تقع داخل النِّ تمَّ إجراء مقابالٍت ُمقنَّ
للعاصمة دمشق، وفق الترتيب التالي: 

1- المكتب المركزي لإلحصاء، خصائص َدخل األسرة وعالقتها بخصائص َمسكنها، دمشق 2006.

ـين.  2-  تقـديرات سكان محليِّ

3https://bit.ly/3swMQwc- ُسلم رواتب وأجور العاملين في الوظائف الحكومية السورية، موقع قناة العالم التلفزيونية، 2019، متاح على الرابط:                                           ، آخر مشاهدة 2021-02-22. 

ـي ركن الدين وحي المزرعة، في الجزء الشمالي من مدينة دمشق.  ة بين حيَّ 200 مقابلة في المنطقة الُممتدَّ
ا، إْذ بلغ وسطيُّ كلفة اإليجار الشهري لشقٍة  حيث ُتَعدُّ هذه المنطقة ذات مستوى معيشيٍّ مرتفع نسبيًّ
سكنية متوسطة فيها، خالل فترة إجراء الدراسة، ما بين 300 حتى 400 ألف ليرٍة سورية ، أْي ما يعادل أكثَر 
ين الذين يحملون مؤهالٍت جامعية  من عشـرة أضعاف وَسطيِّ األجِر الشهري الَمقطوع للموظفين الحكوميِّ
المالية السورية نهاية  م أجوٍر صدر عن وزارة  35 ألف ليرة سورية، حسب آخر ُسلَّ فما فوق، والبالغ حوالي 

 .2019

200 مقابلة في حي الزاهرة، الواقع في الجزء الجنوبي من العاصمة، والذي ُيَعدُّ من األحياِء ذات المستوى 
المعيشيِّ المتوسط. وبلغ وسطيُّ كلفة اإليجار الشهري للشقِة السكنية متوسطِة المستوى فيه، ما بين 

100 حتى 150 ألف ليرة ، خالل فترِة إجراء الدراسة. 

1

2

3

4

ين. 4- تقديرات سكان محليِّ

https://bit.ly/3swMQwc


6

ة، حيث تمَّ تقسيم العينِة الُكلية على  ـباُعه، فقد كان أقرب إلى العينة الِحَصـِصيَّ أما عن أسلوب َسحب العينة الذي تمَّ اتِّ
على مستوى  والحًقا  منها.  كلٍّ  في  المختلفة  المعيشة  تقديراِت مستويات  إلى  استناًدا  المذكورة  الثالثة  األحياء 
اختياِر  ُترَكْت حرية  العينة، فيما  الجنس والعمر والتعليم، كُأُسٍس لضبط توازن  الفرعية، تمَّ اعتماُد متغيراِت  الَعينات 

ين أنفسهم.  المستجيبين للباحثين المحليِّ

ـلٌة لـمجتمع دمشق الكبير وغير المتجانس بالمعنى اإلحصائيِّ  بالطبع، ال نزعم أنَّ عينة هذه الدراسة بالضـرورة ُممثِّ
600 مستجيٍب عشوائي من سكان  آراَء وتوجهاِت وتجارب  العينة تكتسب قيمتها من كونها تعكس  لكنَّ  للكلمة، 
دمشق من الجنَسين، ومن مختـِلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية، ومن مستوياِت معيشٍة متباينة. فالنتائج 
جاهات المستجيبين أنفسهم وال يمكن تعميُمها على كامل مجتمع  ـر أكثر عن واقع واتِّ ُتعبِّ إًذا،  التي نخرُج بها هنا 

البحث.  

ت من 24 كانون األول 2020 حتى 5 كانون الثاني 2021، اثـنا عشـر باحًثا  شارَك في عملية جمع البيانات التي استمرَّ
أبرز  ت  غطَّ سؤاًال   22 ضمَّ  بحثـيٍّ  استبياٍن  على  ـنة  الُمقنَّ المقابالُت  واعتمدِت  المركز،  باحِثـي  إشراف  تحت  ا  محليًّ
ْت بشكٍل تشاركيٍّ  المتغيرات المتصلة بموضوع الدراسة، باالستناد إلى اإلطار النظري، وإلى شبكة المفاهيم التي ُأِعدَّ

صاٍت مختلفة داخل المركز.  بين باحِثين من خلفياٍت وتخصُّ

وأخيًرا، هناك حـيُّ نهر عيشة الذي ُأجرَيْت فيه 200 مقابلة أيضا. وهو يقُع في الجزِء الجنوبي من المدينة 
البناء العشوائي. ويبلغ وسطيُّ اإليجار الشهري للشقة  وُيَعدُّ من األحياِء الشعبيِة التي يغلُب عليها طابُع 

السكنية المتوسطة هناك ما بين 75 حتى 100 ألف ليرة ، خالل فترة إجراء الدراسة أيًضا. 

5- المصدر السابق نفسه.

ذكر

أنثى

 من 18 إلى 25

 من 26 إلى 35

 من 36 إلى 45

 من 46 إلى 55

 أكبر من 55

منخفض (مرحلة الدراسة االبتدائية فأقل

متوسط (مرحلة الدراسة اإلعدادية أو الثانوية

مرتفع (تعليم جامعي فأكثر

(

(

(

 شكل رقم (1) يبين توزع مستجيبي العينة حسب متغيرات الجنس، العمر ودرجة التعليم

الجنس العمر
مستوى

التعليم

17.32%

5
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وقِد انقسمْت أسئلة االستبيان إجماًال إلى قسمين: 

ز على اإلحاطة بالخصائص الفردية واالجتماعية واالقتصادية للمستجيـبين.  األول، ركَّ

خل واالستـهالك.  أما القسُم الثاني، فقد استـطلَع واقـع المستـجيبين تجاه العمل والدَّ

ي جمِع  ين أمام تحدِّ ال بـدَّ من اإلشارة أيًضا إلى الصعوباِت العديدة التي واجهْت فريَق باحِثي المركز والباحثين المحليِّ
البيانات في بيئِة دمشَق الخِطـَرة، وفي ظلِّ قيود التباعد االجتماعي، وقد تمَّ التعامل مع هذه الصعوبات من خالل: 

صف بحساسيٍة من أيِّ نوع، ضمن استبيان الدراسة.   ـة أسئلٍة ذات طابٍع سياسي، أو تتَّ تجنِب إدراج أيَّ

رة، عند إجراء المقابالت وتداول البيانات.   صال (برمجيات ونقاط اتصال) آمنة وُمشفَّ اعتماد شبكة اتِّ

ٍح لها بممارسِة هذه األنشطة في  غطية القانونية لعملية َجمع البيانات، من خالل منظماٍت ُمصـرَّ توفيـر التَّ
ٍح له بالعمل في مناطق سيطرة النظام السوري.   دمشق؛ حيث أنَّ المركز غير مصرَّ
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الفصل األول: العـمل في مدينة دمشـق 

ل  ا ، وهو أعلى من الُمعدَّ ل ساعات العمل للعاِملين بدواٍم كامل في عينة الدراسة إلى 52.5 ساعة أسبوعيًّ يصُل ُمعدَّ
ل المسموح به في قانون العمل.  العام في المنطقة، كما أنه ُيَعدُّ أعلى من الُمعدَّ

ل  ل ُيعتبر أيًضا من األعلى في العالم، مقارنًة بدوٍل أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، حيث يصل ُمعدَّ على أنَّ هذا الُمعدَّ
ل ساعات العمل في تركيا  ساعات العمل األسبوعي إلى 39.5 في ألمانيا و38.9 ساعة في فرنسا. وهو يزيد عن ُمعدَّ

رغم كونه هو اآلخر من األعلى في العالم (48.5 ساعة في األسبوع). 

ل ساعات العمل بالنسبة للحَضـر (ُسكان المدن) في سوريا  ياق ومع الرجوع إلى عام 2004، فإنَّ ُمعدَّ في ذات السِّ
ا.  ، كان 46.21 ساعة أسبوعيًّ كـُكلٍّ

ل ساعات عمل الرجال ضمن عينة  ويمكن مالحظة فروٍق واضحة بين ساعات العمل بناًء على الجنس، إذ يصل ُمعدَّ
ْن يعَملن بدواٍم كامل  ل عمل النساء ممَّ ْن يعملون بدواٍم كامل إلى 55.6 ساعة في األسبوع، بينما ُمعدَّ الدراسة ممَّ
ا، كما هو الحال في معظم دول العالم، بالمسؤوليات  يصل إلى 47.1 ساعة في األسبوع. وهو ما يمكن تفسيره ُجزئيًّ
القطاع  في  خاصًة  فات  الموظَّ من  جزٌء  به  َتحظى  التي  والحضانة  الوالدة  وإجازات  النساء  على  الُملقاة  العائلية 
ل العامِّ في  الحكومي. وعلى الرغم من هذا الفرق، فإنَّ عدَد ساعات عمل النساء في دمشق يظلُّ أعلى من الُمعدَّ
عدٍد كبير من دول المنطقة والعالم، وهو ما يمكن أن يكون عالمًة فارقة أساسية في أنماط العمل ضمن مدينة 

دمشق، التي قد ُتضيئ على آثاٍر كبيرة تمسُّ الصحة الجسدية والنفسية للعاِملين. 

6

7

8

9

ل ساعات العمل بناًء على َجمع ساعات العمل لدى َمن يعمل بدواٍم كامل (35 ساعة فما فوق) في عمٍل واحد أو أكثر، واحِتـساب المتوسط الحسابيِّ لساعات  6- تمَّ حساب ُمعدَّ
ا، باعتبار أنَّ الوقت الذي يستهلكه الشخص  ا أو ما يساوي 14 ساعة عمل يوميًّ رها الباحثون بأكثر من 84 ساعة أسبوعيًّ العمل بعد حذف الِقيـم المتـطرفة ضمن االستبيان، والتي قدَّ

للوصول للعمل وأوقات االستراحات الخاصة بالغداء والشاي غير محسوبة من ضمن ساعات العمل وفق التعريف القياسي لها، وهو ما قد يكون اْلتـبَس على بعض المستجيبات 
ل ساعات العمل بطريقٍة أقرب للدقة. فة حَصلنا على عينٍة يصل عدُد أفرادها إلى 305 أفراد، سمحْت لنا بقياس ُمعدَّ والمستجيبين للدراسة. بعد حذف البيانات المتطرِّ

ننوه هنا إلى أن الوسيط لعدد ساعات العمل لكافة المستجيبين كان 50 ساعة، وهو ال يختلف كثيًرا عن المتوسط الحسابي الذي تم احتسابه سابًقا، مما يعني أن تأثير القيم 
المتطرفة على نتائج الدراسة كان محدوًدا. 

7- ينصُّ قانون العمل الساري في مناطق سيطرة النظام في سوريا والصادر عام 2010، على عدم جواز تشغيل العامل ألكثر من 48 ساعة في األسبوع أو ثماني ساعات في اليوم، 
الع على نصِّ القانون على موقع مجلس الشعب على الرابط.  وفق المادة 106 فقرة أ. ويمكن االطِّ

ل ساعات العمل في العالم في عام 2018، يمكن مراجعة تلك األرقام على  ت المقارنة بناًء على األرقام التي نشَرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD) عن ُمعدَّ 8- تمَّ
الرابط.

9- الَفقر في سورية: 1996-2004، هبة الليثي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، دمشق 2005، ص150.

https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5589&nid=4598&First=0&Last=79&CurrentPage=0&mid=&refBack=
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5589&nid=4598&First=0&Last=79&CurrentPage=0&mid=&refBack=
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عى  ادَّ فيما  ا،  أسبوعيًّ 60 ساعة  إلى   41 بين  يعملون  للدراسة  المستجيبين  من   %41.1 أنَّ  الدراسة  بيانات  وُتظهر 
ا.  24.4% أنهم يعملون أكثر من 60 ساعة أسبوعيًّ

بأنهم يعتبرون مستوى  للدراسة قالوا  المستجيبين  43.7% من  العمل فإنَّ  ل ساعات  ارتفاع ُمعدَّ الرغم مِن  وعلى 
معيشتهم ُمنخفًضا.

البياناِت  أنَّ  إالَّ  متوسط،  َمعيشتهم  بأنَّ مستوى  للدراسة  والمستجيبين  المستجيبات  من   %49.8 اعتبر  حين  وفي 
ح عنه أكثر من نصف المستجيبين والمستجيبات للدراسة  ط إنفاق األسرة الشهري، الذي صرَّ الُمعتِمدَة على متوسِّ
حين عن إنفاقهم ــ تعيش تحت خطِّ الفقر الدولي،  (338 فرًدا)، قد أظهرْت أنَّ 94.08% من عائالت المستجيبين الُمصرِّ

ا للفرد الواحد.  ر بـ 1.9 دوالر يوميًّ والذي ُيقدَّ

أكثر من 60 ساعة

عشرون ساعة فأقل

من 21 إلى 40 ساعة

من 41 إلى 60 ساعة

31.3% 

41.1%

شكل رقم (2) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغير ساعات العمل األسبوعية 

10

24.4% 

3.0% 

10- ُقمنا بتحديد سعر صرف الدوالر في الفترة التي تمَّ خاللها جمع البيانات (بين شهر كانون األول/ديسمبر 2020 وكانون الثاني/يناير 2021) عند 2900 ليرة سورية للدوالر الواحد 
ب سعر الصرف في هذه الفترة بين 2800 و3000 ليرة للدوالر الواحد). وبذلك يكون خطُّ الفقر الدولي، بالليرة السورية حسب سعر الصرف وقت إجراء االستبيان، 5,510 ليرة  (تقلَّ

ا للفرد الواحد. سورية يوميًّ
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اإلنفاق،  لنا، وهو  المتاح  ـر  المتغيِّ اعتمدنا في مقاربتنا هنا على  خل، فإننا  الدَّ ا على  الفقر عالميًّ يعتمد قياس  فيما 
خار (بالتالي الدخل ُيساوي اإلنفاق). وقد كنا  ين ليسوا في مكاٍن يستطيعون معه االدِّ مفترضين بأنَّ غالبية السوريِّ

لنا في الدراسة عدَم سؤال المستجيبين عن دخلهم تجنًبا للحساسيات المرتبطة بهذا السؤال.  َفضَّ

َحجم  عن  للدراسة  والمستجيبين  المستجيبات  من  جزٍء  إفصاح  عدم  تركها  التي  الفجوَة  أنَّ  إلى  هنا  اإلشارة  وتجب 
عوا على ثالثة  حين عن حجم اإلنفاق توزَّ إنفاقهم الشهري قد يؤدي إلى التقليل من جودة هذه البيانات، رغم أنَّ الُمصـرِّ
أبناَء الطبقة الوسطى  الزاهرة الذي ُيفترض أنه يضمُّ  البيانات القادمة من حي  أحياء، وقد كانت الفجوة األكبر في 
ا يعني أنَّ مستوى اإلنفاق  وليس العليا. في المقابل كانت أعلى نسبِة استجابٍة للسؤال في حيِّ نهر عيشة (فقير)، ممَّ

نه دراستنا غالًبا. ا ُتبيِّ الفعلي للعينة كـُكلٍّ أعلى ممَّ

200 ألف فما دون

201-400

601-800

أكثر من 800 ألف

38.2%

40.2%

15.1%

3.8%

ط اإلنفاق الشهري ألَسرهم ر متوس� شكل رقم (3) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بالنسبة لـمتغي�

2.7
%

401-600
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وبالنظر إلى تقييم جميع أفراد العينة لمستوى معيشتهم، ُتظهر البيانات أنَّ 6.5% فقط قد اعتبـروا أنفسهم يعيشون 
ا  حين عن َدخلهم من المستوى المتوسط يعيشون فعليًّ ا. وبالنظر إلى أنَّ جزًءا كبيًرا من الُمصـرِّ بمستوى مرتفع ماديًّ
ا يعتقده  تحت خطِّ الفقر العالمي، فإنَّ ذلك يعني أنَّ نسبة العائالت التي تعيش تحت خطِّ الفقر قد تكون أكبر ممَّ

ُمستجيبو الدراسة.

أكثر. في  أو  واحًدا  يعملون عمًال  العمل)  عمر  ن هم في  (ممَّ العينة  أفراد  67.1% من  بأنَّ  الدراسة  بيانات  وُتظهر 
المقابل فإنَّ النسبة الُمتبقية من غير العاملين ال يمكن إدخالها بشكٍل كامل ضمن تعريف البطالة القياسي، الذي 
اٍل خالل الستة أشهٍر الماضية، وهو ما  َيفترض من العاطل عن العمل أْن يكون ناشًطا في البحث عن عمٍل بشكل َفعَّ
ق لنسبٍة كبيرة من غير العاملين ضمن عينة الدراسة. وتجدر اإلشارة إلى أنَّ المستجيبين للدراسة كانوا من  ال يتحقَّ
الفئة العمرية التي تبلغ 18 عاًما أو أكثر، وهو ما َيستـثني الفئة العمرية بين 15 و17 عاًما، والتي عادًة ما تنخفض بينها 
تمنعنا من  التي تحكُم تطبيق استبياٍن من جهة غير حكومية  الشـروط األخالقية  أنَّ  إالَّ  العمالة بشكٍل كبير،  نسبة 

الوصول إلى تلك الفئة العمرية.

مرتفعمنخفض

شكل رقم (4) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بالنسبة لمتغير تصورهم الشخصي عن مستوى معيشتهم

متوسط

43.7% 

49.8% 

6.5% 
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10- ُقمنا بتحديد سعر صرف الدوالر في الفترة التي تمَّ خاللها جمع البيانات (بين شهر كانون األول/ديسمبر 2020 وكانون الثاني/يناير 2021) عند 2900 ليرة سورية للدوالر الواحد 
ب سعر الصرف في هذه الفترة بين 2800 و3000 ليرة للدوالر الواحد). وبذلك يكون خطُّ الفقر الدولي، بالليرة السورية حسب سعر الصرف وقت إجراء االستبيان، 5,510 ليرة  (تقلَّ

ا للفرد الواحد. سورية يوميًّ
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وتحتفظ الفئة العمرية بين 26 إلى 35 عاًما بالنسبة األعلى للعمالة، إذ يعمل في هذه الفئة 77.7%، تليها مباشرًة 
الفئة العمرية بين 36 إلى 45 عاًما، حيث يعمل ضمن هذه الفئة 76.5% من إجمالي المستجيبين في هذا العمر، وهو 
على صعيد  ا  استثنائيًّ ُيعتبر  ال  ما  وهو  ـَتين،  العمريَّ الفئتين  هاتين  على  االقتصادي  الِعبء  من  األكبر  الجزء  يضع  ما 
ا إلى  االقتصاد العالمي، إالَّ أنَّ تأثير حركة الهجرة من سوريا والذي ُتظِهر المؤشرات أنَّ غالبيتها من الشباب تؤدي عمليًّ

يـن منهم. تناقص اليد العاملة بين تلك الفئات العمرية، ما يزيد الِعبء االقتصادي على الُمتبقِّ

فعلى سبيل المثال، تقول دراسٌة مدعومة من ِقَبِل ُمفوضية شؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة، أنَّ 26.7% من 
ين في تركيا هم من فئٍة عمرية مشابهة، 25 عاًما إلى 45 عاًما، وبإمكان هذه النسبة اإلفصاح عن  الالجئين السوريِّ
ين الذين يـزيد عددهم في تركيا وفق آخر إحصاٍء نهاية عام  الكثير خاصًة وأنَّ تركيا تضمُّ العدد األكبر من الالجئين السوريِّ

2019 عن 3.6 مليون نسمة من أصل أكثر من 6.6 مليون الجئ سوري مسجٍل حول العالم.

ل الِعبء  ين الشباب في العمر، فإنَّ هذه الفئة العمرية ال تزال تتحمَّ في المقابل، وعلى الرغم من تراجع أعداد السوريِّ
ت ترجمته كما شاهدنا سابًقا  االقتصادي األكبر في مدينة دمشق حسب ما ُتظهر بيانات الدراسة، إالَّ أنَّ ذلك تمَّ
لْت  ط العالمي، وحتى أعلى من الدول التي سجَّ بزيادة ساعات العمل لدى العاملين في المدينة إلى أعلى من المتوسِّ

ا، مثل تركيا. ٍل لساعات العمل أسبوعيًّ أعلى ُمعدَّ

11

12

غـط للسوريين 2019، د. م. ُمرات أردوغان، مكتبة أوريون، أنقرة 2019، بدعٍم من مفوضية شؤون الالجئين. الرابط.  11- مؤشر الضَّ

12- إحصائيات نشَرتها المفوضية العليا لالجئين، يمكن مراجعتها على الرابط.

 من 18 إلى 25

 من 26 إلى 35

 من 36 إلى 45

 من 46 إلى 55

 من 56 إلى 64

36.9%

1.6%

22.2% 6.5% 71.2%

23.4% 11.7% 64.8%

31.2% 9.7% 59.1%

1.4%

30.9%67.6%

61.5%

ال أعملأعمل أمارس أكثر من عمل

شكل رقم (5) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بالنسبة لمتغيـَرِي العمل والُعـمر

https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/09/SB2019-ARAPCA-04092020.pdf
https://www.unrefugees.org/refugee-facts/statistics/#:~:text=Syrians%20continued%20to%20be%20the,%2C%20Turkey%2C%20Jordan%20and%20beyond.
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ن هم في عمر العمل)، بأنَّ سبب بقائهم خارج سوق العمل هو عدم  على صعيٍد آخر، قال 4.3% من غير العاملين (ممَّ
وجود فرِص عمٍل مناسبة، ما يضعهم ضمن التعريف القياسي للبطالة. وُتظِهر البيانات ارتفاع نسبة الذين َيعزون عدم 

عملهم إلى الوضع الصحي، والتي وصلت إلى 14.5% من إجمالي عينة غير العاملين، بين األعمار 18 و64.

ح بأنه ال يعمل اليوم في مدينة  ع الفترة الزمنية التي تفصُل بين آخر عمٍل كان يعمل به الشخص، الذي صرَّ ُيساعد تتـبُّ
ا هو عدم توفر فرِص عمل، إذ تصل نسبة َمن  حين بأنَّ السبب وراء عدم عملهم حاليًّ دمشق، على تفسير ِقلة الُمصـرِّ
تركوا أعمالهم خالل السنوات العشـر الماضية إلى 27.3% من غير العاملين، ما ُيظِهر أنَّ قرابة ربع غير العاملين في 
للثورة في سوريا، والحًقا  الكبير  القمع  عمليات  التي شهدْت  الفترة  لهم خالل  عمٍل  آخر  تركوا  قد  مدينة دمشق 
العمليات العسكرية في معظم مساحات البالد، ما نَجم عنه تراجٌع في األنشطة االقتصادية وتعطيل نسبٍة كبيرة من 
ض لالنكماش بنسبٍة كبيرة خالل تلك السنوات على استيعاب  كان عن أعمالهم وعدم قدرة االقتصاد الذي تعرَّ السُّ
تلك  البحث مجدًدا عن عمل في  منع هؤالء من  عام  بإحباٍط  ب الحًقا  تسبَّ يكون  قد  ما  البطالة،  َسِب من  النِّ تلك 

الظروف.

شكل رقم (6) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة من غير العاِملين، بالنسبة لمتغيـَري سبب عدم العمل والُعمر

5.8
%

35.2%8.8%

20.0%

2.5
%

7.6%

الوضع الصحي

طالب

ظروف اجتماعية وموانع قانونية

عدم توافر فرص عمل مناسبة

متفرغ لألعمال المنزلية

متقاعد

مكتـفي

 من 18 إلى 25

 من 26 إلى 35

 من 36 إلى 45

 من 46 إلى 55

 من 56 إلى 64

66.6%
4.4
%

2.9
%

8.8%38.2%

16.6%10.0%53.3%

18.4%
5.2
%55.2%

48.7%
5.12

%35.8%

15.5%
4.4
%8.8%

18.4%
2.6
% 
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حوا بأنهم لم َيعملوا سابًقا، وقد وصلْت في هذه الدراسة إلى  ينطبق هذا العامل على نسبٍة مرتفعة من الذين صرَّ
ل العزوف عن  69.8% من بين الذين ال يعملون اليوم، وهي نسبة ُتعتبـر كبيرة، ويمكن تفسير معظمها بارتفاع ُمعدَّ

ز نشاطاتهنَّ في العمل غير المأجور ضمن المنزل ورعاية األطفال. العمل لدى السيدات، اللواتي تتركَّ

ع المهنة الحالية للمستجيبين، فإنَّ 35% من العاملين في مدينة دمشق يشغلون مناصَب في مؤسساٍت  أما عن تتـبُّ
ًة كموظفين، فيما قال 30.3% من المستجيبين والمستجيبات بأنَّ مهنـتهم الحالية هي "عاِمـل"، وهي  حكومية وخاصَّ
التجارية. وقد وصلْت نسبة  المحالِّ  المصانع وُعمال  ك)، وُعمال  أجرة (دون تملُّ ِمَهًنا مثل سائق سيارة  فئة تشمل 

أصحاب العمل، والتي تشمل كلَّ المهن التي تعمل بشكٍل مستقل مثل المهندسين والُمحامين، إلى %23.1.

ريف  في  محيطها  من  قادمًة  العاصمة  مركز  إلى  النظام  لحكومة  التابعة  المؤسسات  من  عدٍد  انتقال  ى  أدَّ فيما 
القطاع  في  سواء  الموظفين،  نسبة  رفع  إلى  العسكرية،  النظام  لسيطرة  تخضع  ال  أخرى  مناطق  من  أو  دمشق 
الحكومي أو المؤسسات التي يقع مركزها في مدينة دمشق أو نقـَلْت مركـَزها إليه، من أجل المحافظة على قدرتها 
ـزت بمستوى أمنيٍّ أفضل خالل سنوات الصراع، بسبب القصف  على العمل ضمن مناطق سيطرة النظام التي تميَّ

المستمر للنظام للمناطق خارج سيطرته.

13- مقابلة أجراها المركز خالل شهر شباط/فبراير 2021، مع مسؤوٍل إداري في مجلس الوزراء، للتأكد من عملية نقل اإلدارات الحكومية.

شكل رقم (7) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة من غير العاملين، بالنسبة لمتغيـَرِي الفترة الزمنية التي َتفِصُلنا عن ترك آخر عمٍل والُعـمر

17.6% 11.7% 14.7% 

10.0%

30.7% 12.8%

3.3
%

 من 18 إلى 25

 من 26 إلى 35

 من 36 إلى 45

 من 46 إلى 55

 من 56 إلى 64

88.9%
4.4
%

55.8% 

86.7%

5.2
% 

73.6% 

7.6%43.5%
5.1
%

4.4
%

2.2
%

10.5% 5.2
% 

5.2
% 

أكثر من عـشر سنوات

لم أعمل أبدا من أربع إلى خمس سنوات

من ست إلى عشـر سنوات

من سنة إلى ثالث

13
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اس للجـندر، وجود فروٍق واضحة بين نسبة عمل النساء والرجال، إذ أظهرْت بيانات الدراسة  بـدوره، ُيظِهر التحليل الحسَّ
أنَّ 49.2% من النساء المستجيبات غير المتقاعدات ــ ال يعَملن، بينما أجاب 21.1% من الرجال المستجيبين للدراسة 
بأنهم ال يعملون. كما ُتظِهر بيانات الدراسة بأنَّ 10.4% من الرجال ُيمارسون أكثر من عمٍل في وقت واحد، بينما ال 
وارتفاع معدالت  المعيشيِّ في سوريا،  المستوى  تراجع  من  الرغم  على  هذا   ،%2 النساء  بين  النسبة  تتجاوز هذه 

كان الموجودين تحت خطِّ الفقر.  السُّ

ل النساء ألعباء العمل المنزلي ورعاية األطفال بشكٍل أكبر، وهو ما يعتبر  ة عوامل، أهمها تحمُّ ويمكن تفسير ذلك بعدَّ
ا في سوريا في منع النساء من العمل منذ ما قبل الثورة، ويبدو أنَّ هذا العامل يستمر في التأثير على  عامًال أساسيًّ
النساء ممنوعاٌت من  بأنَّ  الدراسة بشكٍل صريح  المستجيبات في  أعداٌد من  العامالت. كذلك أشارْت  النساء  ِنَسِب 
العمل خارج المنزل من ِقَبِل األب أو األخ، وهو دليٌل على التمييز داخل األسرة الذي قد ينعكس كذلك على شكل 

تمييٍز في سوق العمل الحًقا.

أنثى

ذكر

11.6%23.1%30.3%17.5%17.5%

شكل رقم (8) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة من العاملين، بالنسبة لمتغيـر المهنة الحالية

ِحـرفي

صاحب عمل

عامل

موظف حكومي

موظف قطاع خاص

ال أعملأمارس أكثر من عملأعمل

48.8%2.0
%

49.2%

68.6%10.4%21.1%

شكل رقم (9) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغيـَرِي الجنس والعمل
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عدم  وراء  السبب  بأنَّ  حن  صرَّ قد  للدراسة  المستجيبات  النساء  من   %45.3 بأنَّ  تمَّ جمعها  التي  البيانات  ُتظِهر  كما 
لعدم  كسبٍب  الخيار  هذا  للدراسة  المستجيبين  الرجال  من  أيٌّ  يختـر  لم  بينما  المنـزلية،  لألعمال  التفرغ  كان  عملهن 

عملهم.

ُيظهر التوزع على أماكن اإلقامة تأثيًرا واضًحا بدوره على وضع العمل بالنسبة للمستجيبات والمستجيبين للدراسة، إذ 
كانت نسبة التشغيل األكبر هي للمقيمين في حي الزاهرة في مدينة دمشق، وهو حيٌّ ينتمي معظم ُسكانه َقبل 
عام 2011 إلى الطبقة الوسطى، حيث بلغْت نسبة العمالة فيه 72%، بينما بلغت بين المقيمين في حـي ركن الدين 
الذي ينتمي ُسكانه عادًة إلى الطبقة الوسطى العليا والطبقة المرتفعة َدخًال إلى 62.5%، لـَتنخفض نسبة العاملين 
في حي نهر عيشة إلى 60% فقط، وهي النسبة األقل في الحي الذي ُيعتبـر ساِكـنوه األقل دخًال بين األحياء الثالثة؛ 

ا عليهم. ل عبًئا إضافيًّ ما ُيشكِّ

شكل رقم (10) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة من غير العاملين، بناًء على متغيـَرِي الجنس وسبب عدم العمل

الوضع الصحي

طالب

ظروف اجتماعية وموانع قانونية

عدم توافر فرص عمل مناسبة

متفرغ لألعمال المنزلية

متقاعد

مكتـفي

11.5%10.1%5.4
%

45.3%11.5% 4.1
%

12.2% أنثى

%9.5%27.0ذكر 15.9% 34.9%6.3% 6.3%

الزاهرة

نهر عيشة 

ركن الدين

63.0%9.0%

55.0%5.0
%

40.0%

58.0%4.5
% 

37.5% 

28.0%

ال أعملأعمل أمارس أكثر من عمل

شكل رقم (11) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغيـَري محل� اإلقامة وحالة العمل
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على  الماضية،  العشـر  السنوات  األعمال خالل  بين  التنـقل  عملية  تحليل  يساعد  السابقة،  المؤشرات  إلى  باإلضافة 
ن هم موظفين في  ـر العاملين ممَّ ُمعاينة أثر الحرب على اقتصاد المدينة وأنماط العمل فيها، حيث يمكن مالحظة تأثُّ
20% منهم خالل السنوات الماضية إلى فئة الُعمال. فيما انتقلت نسبٌة  إِذ انتقل  القطاع الخاص قبل عام 2011، 
النشاط االقتصادي في القطاع  ين، وهو ما قد يكون مؤشًرا على تدهور  ُمماِثـلة منهم للعمل كموظفين حكوميِّ
من  الرغم  على  ثابتة،  رواتب  تدفع  مؤسساٍت  ضمن  العمل  إلى  دفعهم  ا  ممَّ فيه،  الوظيفي  األمان  وقلة  الخاص 

انخفاض األجور في المؤسسات الحكومية عموًما عن مؤسسات القطاع الخاص.

ين،  في المقابل، فإنَّ فئة الموظفين الحكومية، ُتظِهر ثباًتا أكبر، إذ استمر 54.2% منهم في العمل كموظفين حكوميِّ
ولم ينتقل إلى العمل في القطاع الخاص إالَّ 10.2% منهم.

ين مثل األطباء والمحامين باإلضافة إلى  ين االختصاصيِّ بطريقٍة ُمماثلة، نجد أنَّ فئة "أصحاب العمل" والتي تضمُّ المهنيِّ
جار وأصحاب الَمعامل، كانت من األقل تأثًرا في التنقالت بين األعمال خالل السنوات الماضية، إالَّ أنَّ انتقال %8.2  التُّ

منهم إلى فئة الُعمال قد تكون نسبًة تستحقُّ المالحظة والدراسة، وإن لم تكن كبيرة.

إلى جانب ذلك، تساعد مراقبة توزع "العاملين الُجدد" على مختلف األعمال خالل السنوات الماضية، والذين لم يكونوا 
ح 11.7% منهم بأنهم  يعملون قبل 2011، في معاينة التغيرات المحتملة في نسبة العمالة في كل قطاع، إذ صرَّ
الفئة في  يعمل من هذه  ولم  إلى %15.5،  الخاص  القطاع  الموظفين في  نسبة  الُعمال، فيما وصلْت  فئة  ضمن 

القطاع الحكومي سوى %8.

ل الجدول اآلتي في شكل رقم (12)، ظاهرَة التنقل بين األعمال، بالنسبة لـَمن كانوا في عمر العمل عام 2011، أْي من كانت أعمارهم 15 وأكثر في تلك السنة،  14- ُيحلِّ

ويبلغ حجم هذه العينة 478 فرًدا أْي ما نسبته 79.6% من العينة األصلية التي تبلغ 600 فرد.

14

شكل رقم (12) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغيـَرِي المهنة قبل عام 2011 والمهنة الحالية

المهنة السابقة 

 قبل عام 2011 
ال أعمل

صاحب عمل

موظف حكومي

موظف قطاع خاص

عامل

موظف

قطاع خاص 

موظف

حكومي 
عامل

صاحب

عمل 
ال أعملحرفي

المهنة الحالية

حرفي 22.2% 74.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7%

13.1% 0.0% 0.0%

0.0%

0.0%

75.4% 8.2% 3.3%

24.5% 24.5% 6.1% 54.1% 4.1% 2.0%

49.8% 4.2% 10.8% 11.7% 8.0% 15.5%

30.5% 3.4% 1.7% 54.2% 10.2%

20.0% 5.0% 20.0% 20.0% 35.0%
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خـل الفصل الثاني: الدَّ

ـ إلى  ين إلى خارج البالد، باإلضافة إلى تراجع األنشطة االقتصادية التقليديةـ  ساهمْت حركة اللجوء الواسعة بين السوريِّ
كان. خل الرئيسية للسُّ ـبعات، كان على رأسها تغيـر مصادر الدَّ إفراز عدٍد من التَّ

فإنَّ 70.7% من المستجيبات والمستجيبين للدراسة قد أفادوا بأنَّ عائالتهم تعتمد على مصدَرين أو ثالثة مصادَر 
خل في معيشتها، بينما قال 19.2% منهم بأنَّ عائالتهم تعتمد على مصدٍر وحيد للدخل. رئيسية للدَّ

1

2

3

4

5

6

8

شكل رقم (13) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغير عدِد مصادر َدخـل العائلة
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تعتمد غالبية العائالت على عمِل فرٍد أو أكثر منها لتأمين َمدخولها الرئيسي، لكنَّ البيانات ُتظهر أيًضا اعتماد ِنَسٍب 
ا  كان على الدعم القادم من الخارج، وعلى عمل المنظمات اإلغاثية داخل البالد، وهو ما يعني عمليًّ مرتفعة من السُّ
المساعدة  إلى  كبير منهم  لدى قسٍم  ة  الماسَّ والحاجة  كان  السُّ احتياجات  تلبية  على  المحلي  االقتصاد  عدم قدرة 
ا يعيش خارج البالد، أو منظمًة إغاثية تعمل على تقديم المساعدة داخل  مة من طرٍف آخر، سواٌء كان سوريًّ الُمقدَّ

البالد.

حوا بأنَّ عملهم ُيعتبـر أحَد مصادِر دخل العائلة، 64% من المستجيبات والمستجيبين، وهو  فـفيما كانت نسبة َمن صرَّ
شغيل العاّم ــ نجـد أنَّ 25.8% من أفراد العينة محلِّ الدراسة قد قالوا بأنَّ حواالت األصدقاء  ما يتوافق مع نسبة التَّ
خل. بينما وصلْت نسبة َمن أشاروا إلى أنَّ الُمساعدات العينية  الرئيسية للدَّ واألقارب خارج سوريا هي أحد المصادر 

مة من المنظمات اإلغاثـية هي أحد مصادر دخلهم إلى 41.8% من أفراد العينة. والنقدية الُمقدَّ

نعمالنعمال

خل شكل رقم (14) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغير نوع مصادر الد�

نعمال

مساعدات من منظمات إغاثية عينية أو نقديةحواالت من أصدقاء أو أقارب من خارج سوريامردود العمل الذي أمارسه

74.2
% 

25.8
% 

58.2
%

41.8
%

64.0
%

36.0
%
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وبـَتحليل البيانات بناًء على متغير الجنس، فإنَّ ارتفاًعا يظهر في اعتماد األَسر في مدينة دمشق على دخل الرجال في 
معيشتها أكثر من النساء، وهو نتيجة واضحة للتفاوت الواضح ضمن سوق العمل. يؤدي ذلك إلى عدة نتائج، على 

رأسها انخفاض مستوى المعيشة لدى األَسر التي يقلُّ فيها الذكور.

بـنفس الطريقة، فإنَّ توزع الفئات العمرية له تأثيٌر على تفاوت اعتبار عمل المستجيب/ة أحد مصادر دخل األسرة، إذ 
ل أحد مصادر األسرة بين الفئات العمرية من 26 إلى 35  ترتفع نسبة اإلجابة التي تفيد بأنَّ عمل المستجيب/ة ُيشكِّ
عاًما ومن 36 إلى 45 عاًما، والتي تعتبر األعلى بين باقي الفئات العمرية بنسبة 74.5% و75.8% على التوالي، وهو 

كان في المدينة. ما يعني أنَّ عمل تلك الفئات العمرية أساسيٌّ لحياة السُّ

أنثىذكر

نعم ال

77.3%

22.7%

50.8%

49.2%

شكل رقم (15) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغيري نوع مصادر الدخل (العمل الذي أمارسه) ومتغير الجنس

شكل رقم (16) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغيري نوع مصادر الدخل (العمل الذي أمارسه) ومتغير العمر

16.7% 11.1%11.1%

10.0%

29.1%10.4%

نعمال

 من 18 إلى 25

 من 26 إلى 35

 من 36 إلى 45

 من 46 إلى 55

أكثر من 55
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6.9
%

82.8%
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31.2%
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كما ُتظهر بيانات الدراسة أنَّ المستجيبات والمستجيبين الذين يقطنون في الحي األفقر (نهر عيشة) يعتمدون على 
خل)، فيما تعتمد النسب األكبر من المستجيبين  عدٍد أكبر من مصادر الدخل (42.5% يعتمدون على ثالثة مصادر للدَّ

خل، بنسبة 49% و42% على الترتيب. الموجودين في أحياء الزاهرة وركن الدين على مصدَرين للدَّ

من الواضح أنَّ تعدد مصادر الدخل األكبر بالنسبة لقاطني حي نهر عيشة يمكن إحالته على انخفاض األجور بالنسبة 
ز في عملها على األحياء  مها المنظمات اإلغاثية والتي ُتركِّ لهم، وال يبعـُد احتمال استفادتهم من المعونات التي ُتقدِّ

التي تضمُّ األقل دخًال في كلِّ منطقة.

0

كذلك، فإنَّ ُسكان حي نهر عيشة هم األكثر اعتماًدا على الحواالت من أصدقاء وأقارب خارج سوريا. أما ارتفاع نسبة 
االعتماد على الحواالت الخارجية في حي ركن الدين عن حي الزاهرة، فإنه ُيظهر دور تلك الحواالت في رفع مستوى 

كن في حـيٍّ تعتبر تكلفة الحياة فيه أكبر. المعيشة والمساعدة على البقاء والسَّ

لـَنِجَد باألخير أنَّ حـيَّ الطبقة الوسطى (الزاهرة) هو األقل اعتماًدا على الحواالت الخارجية بنسبة %16.

إًذا، يعتمد ُسكان األحياء األفقر واألغنى بشكٍل أعلى على الحواالت الخارجية من ُسكان أحياء الطبقة الوسطى، وهو 
ما يعني أنَّ عمل الطبقة الوسطى ُيساهم بشكٍل أكبر في مدخولها ومعيشتها، وهو ما ناقشناه سابًقا.

الزاهرة

نهر عيشة 

ركن الدين

21.0%49.0%25.0%

شكل رقم (17) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغيري عدد مصادر الدخل ومحل اإلقامة

3.5%

1.5
%

16.0%29.0%42.5%10.0%
2.5
%

20.5%42.0%24.5%7.5%4.5
%

0.5%

0.5
%

15 26 38 4

الزاهرة

نهر عيشة 

ركن الدين

84.0%16.0%

شكل رقم (18) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغيري نوع مصادر الدخل (حواالت من أصدقاء أو أقارب من خارج سوريا) ومحل اإلقامة

65.5%34.5%

73.0%27.0%

نعمال
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ل نسبًة هامة من  مها المنظمات المدنية العاِملة في المجال اإلغاثي، فإنها ُتشكِّ أما بالنسبة للُمساعدات التي ُتقدِّ
ين، وقد بلغْت نسبة الذين اعتمدوا تلك المساعدات كأحد مصادر دخـلهم الرئيسية  المصادر الداعمة لـدخل السوريِّ
َسَب المرتفعة لالعتماد على هذا المصدر في أحياء الطبقة الوسطى والطبقة  57% من ُسكان حي نهر عيشة. لكنَّ النِّ
المساعدات  بأنَّ  الدين  ركن  والمستجيبات في حي  المستجيبين  إذ قال 37.5% من  ُيعتبر صادًما،  العليا،  الوسطى 
العينة محلِّ  أفراد  31% من  اختار  وقد  دخلهم،  ُتساهم في  نقدي  أو  عيني  بشكل  مدنية  مَة من منظماٍت  الُمقدَّ
ح حجم تأثر االقتصاد  الدراسة القاطنين في حي الزاهرة ذات الخيار، وهي نسب مرتفعة تصل إلى ثلث العينة، ُتوضِّ
السوري والحاجة إلى المساعدات بالنسبة للجميع حتى لَمْن هم يعيشون في مناطق كانت تعتبر قبل الحرب مرفهة 

نسبًيا.

كان الُمنـتمين للطبقة الوسطى والوسطى العليا  سب المرتفعة مؤشًرا على أنَّ كثرًة من السُّ كما قد تكون تلك النِّ
ضوا النتكاساٍت على الصعيد المالي خالل السنوات الماضية، ما دفعهم إلى  خل المتوسط والمرتفع، تعرَّ من ذوي الدَّ

االعتماد على مصادر دخٍل خارجية مثل المساعدات.

ين من الخارج، برفع اإلنفاق بشكٍل واضح بالنسبة لُسكان مدينة دمشق، إذ تصل إلى  كذلك، ُتساهم حواالت السوريِّ
61.5% نسبة الُمعـتمدين على تلك الحواالت كأحد مصادر الدخل الرئيسية عند الفئة التي ُتنـفق بين 601 و800 ألف 
ا، بينما تنخفض نسبة االعتماد على تلك الحواالت بين الفئة األقل إنفاًقا إلى 15.5%، وهو ما ُيظهر  ليرة سورية شهريًّ
دور تلك الحواالت في زيادة اإلنفاق الشهري من أجل الحصول على االحتياجات األساسية للحياة، في ظل اقتـصاٍد 

. متـردٍّ

الزاهرة

نهر عيشة 

ركن الدين

69.0%31.0%

شكل رقم (19) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغيري نوع مصادر الدخل (مساعدات من منظمات مدنية عينية أو نقدية) ومحل اإلقامة

43.0%57.0%

62.5%37.5%

نعمال

%15.5%20084.5 ألف فما دون

شكل رقم (20) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغيري نوع مصادر الدخل (حواالت من أصدقاء أو أقارب من خارج سوريا) وحجم اإلنـفاق

نعمال

63.2%36.8%

58.8%41.2%

38.5%61.5%

66.7%33.3%

201-400

401-600

601-800

أكثر من 800 ألف
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الفصل الثالث: االستـهالك

شهدْت مناطق سيطرة النظام عدَة أزماٍت اقتصادية في عامي 2019 و 2020، تحت ضغط عوامَل عديدة، كان في 
مقدمتها: انتشار جائحة كورونا، َتسارع وتيـرة العقوبات االقتصادية الغربية، األزمة المالية واألمنية في لبنان، وتزايد 
راعات الداخلية في دائرة الُحكم الضيقة. كلُّ تلك األزمات  التي مرت بها سوريا خالل العامين المنصرمين جعلتها  الصِّ

فترة عصيبًة من الناحية االقتصادية بالنسبة للسكان.

قمنا خالل تنفيذ استمارة دراستنا بسؤال المستجيبات والمستجيبين عن أنماط استهالكهم لـمواّد رئيسية خالل عام 
2018، وخالل عام 2020. ويعتمد هذا الفصل على تحليل الفروقات في أنماط االستهالك باالرتباط مع عدة عوامَل 
مدينة  لُسكان  اليومية  الحياة  تأثر  حول  صورًة  ل  لـُنشكِّ الشهري؛  اإلنفاق  وحجم  خل  الدَّ مستوى  مثل  رصدها،  جرى 
دمشق بتلك األزمات. كما جرى استبيان آراء المستجيبات والمستجيبين حول قدرتهم على تأمين المحروقات الالزمة 
لع  خالل شتاء 2021/2020، وتأثير البطاقة الذكية التي جرى توزيعها من ِقَبِل حكومة النظام من أجل تنظيم دعم السِّ

والخدمات.

الكبير في استهالكها ضمن مجتمع مدينة  للبروتينات الحيوانية، االنخفاض  الرخيصة  البيض أحد المصادر  ُتَعدُّ مادة 
دمشق، خاصًة في ظلِّ انخفاض مستوى اإلنتاج الزراعي من المحاصيل البقولية، يجعل هذا األمر خطيًرا على الصحة 

العامة للسكان وقد يكون أحد أسباب تفاقم أزمة الغذاء لدى كل الفئات العمرية وخاصًة األطفال.

وقد كان البرنامج العالمي للغذاء التابع لألمم المتحدة قد أعلن في شهر شباط/فبراير 2021 أنَّ 12.4 مليون شخص 
بأنها  البيان  زيادٍة كبيرة وصَفها  الطعام، في  للعثور على ما يكفيهم من  ُيكافحون  الحرب،  التي مزقتها  في سوريا 

ُمقلقة.

بدايًة، فـبتحليل االرتباط بين مستوى اإلنفاق الشهري، وتغير نسبة استهالك سلعة البيض مثًال، يمكننا مالحظة أنَّ 
ا إلى الفئات األقل دخًال، إِذ انخفض استهالك البيض بين عامي  التأثيـر األكبر أصاب األقل إنفاًقا، وهم الُمنـتمون عمليًّ
ا أو أقل، والتي ُتنفق بين 201-400 ألف  2018 و2020 لدى الفئات األضعف التي ُتنفق 200 ألف ليرة سورية شهريًّ

ا ــ إلى أقل من النصف، بنسبة 45% و46.3% على التوالي. ليرة سورية شهريًّ

بينما كانت النسبة األكبر من الفئات األكثر إنفاًقا (األعلى دخًال) أقلَّ تأثـًرا، إذ لم يتـغيـر استهالك نفس المادة لدى 
بين  ُتنـفق  التي  الفئة  من   %46.2 ولدى  ا،  شهريًّ سورية  ليرة  ألف   600-401 بين  ُتنـفق  التي  الفئة  من   %45.1

601-800 ألف.

ت االستعادة بتاريخ 15 آذار/مارس 2021). 15- للتوسع، يمكن مراجعة تقرير من موقع DW حول الموضوع. الرابط. (تمَّ

15

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-12-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A/a-56562007
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ح عنه 338 فرًدا من  وَيظهر في الجدول التالي التقاطع بين استهالك مادة البيض وحجم إنفاق األسرة، الذي صرَّ
ح عن حجم إنفاقه الشهري  العينة فقط، لذلك فإنَّ جميع الجداول المرتبطة بحجم اإلنفاق ُتظـهر جزء العينة الذي صرَّ

من العينة الُكلية، وسيتمُّ الحًقا مقاطعة تغير االستهالك أيًضا مع كامل العينة للوصول إلى بياناٍت أكثر شمولية.

ا في استهالك هذه المادة لدى 49.5% من العينة  أما البيانات المرتبطة بالعينة الكلية، فإنها ُتظهر انخفاًضا إجماليًّ
قيد الدراسة، وقد وصل هذا االنخفاض ألقل من النصف لدى 31.8% من إجمالي أفراد الدراسة. ويجدر التذكير أنَّ 
سؤال االستهالك يشمل عائلَة المستجيبة أو المستجيب، ما قد يجعل حجم العينة الفعلي في مثل هذه األسئلة 

حوالي 3000 شخص، بناًء على حساب أنَّ متوسَط أفراد األسرة للعينة قيد الدراسة هي 5 أفراد.

%20045.0 ألف فما دون

شكل رقم (21) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغيَري متوسط اإلنفاق الشهري، 

ا بين عام 2018 وعام 2020 والتغير في استهالك مادة البيض شهري�

46.3%

33.3%

15.4%

22.2%

201-400

401-600

601-800

أكثر من 800 ألف

17.8%33.3%

3.1%

0.8%

16.9%34.6%2.2
%

13.7%45.1%7.8%

30.8%46.2%7.7%

55.6% 22.2%

انخفض ألقل من النصف

انخفض قليًال

ازداد بأكثر من الضعفلم يتغيـر

ازداد قليًال

31.8%

ا شكل رقم (22) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغير التحول في استهالك مادة البيض شهري�

17.7%46.7%3.5
%

0.3%

انخفض ألقل من النصف

انخفض قليًال

ازداد بأكثر من الضعفلم يتغيـر

ازداد قليًال
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باالنتقال إلى سلعة لحم الدجاج، ُتظهر العالقة بين االستهالك ومستويات اإلنفاق بأنَّ حجم التراجع في استهالك 
هذه المادة بين عامي 2018 و2020، أكبر من التراجع الذي رأيناه في استهالك البيض. فعلى مستوى أوسع لدى 
ا استهالك مادة لحم  كامل العينة، ُتظِهر البيانات تراجًعا واضًحا في االستهالك بين هذين العامين، إِذ انخفض إجماليًّ
لدى  النصف  أقل من  إلى  االنخفاض  الدراسة، وقد وصل هذا  العينة محلِّ  أفراد  عائالت  68.9% من  لدى  الدجاج 

35.2% منهم.

ا 200  ن ُينفـقون حاليًّ وبالمقارنة بين كمية االستهالك وفئات اإلنفاق، فإننا ُنالحظ تراجَع االستهالك لدى 76% ممَّ
ألف ليرة سورية أو أقّل، وقِد انخفض ألقل من النصف لدى 51.2% منهم. 

بينما جاءت ِنسب االنخفاض في استهالك "الفئة األعلى إنفاًقا" أعلى من الفئة السابقة، إِذ انخفض استهالك لحم 
ا، وقد وصل االنخفاض إلى أكثر من  الدجاج لدى 80.9% من الُمنـتمين للفئة التي ُتنفق بين 201-400 ألف ليرة شهريًّ

النصف لدى 41.9% منهم.

ا)، فـقِد انخفض استهالك  لم تكِن الفئة التي تليها في اإلنفاق بعيدًة عنها (عائلة ُتنـِفق بين 401-600 ألف ليرة شهريًّ
لحم الدجاج لدى 68.6% من أفرادها، وهي نسبٌة مقاِربٌة لفئات اإلنفاق السابقة، ما يعني أنَّ ارتفاع أسعار الدجاج 

كان بشكٍل كبير. ـرْت على استهالك جميع الفئات من السُّ خالل الفترة بين عامي 2018 و2020 وصل إلى حدوٍد أثَّ

%20051.2 ألف فما دون

ا شكل رقم (24) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغيَري متوسط اإلنفاق الشهري، والتغير في استهالك مادة لحم الدجاج شهري�

41.9%

29.4%

11.1%

201-400

401-600

601-800

أكثر من 800 ألف

24.8%23.3%0.8%

39.0%17.6%1.5%

39.2%25.5%5.9%

69.2%23.1%

33.3%

انخفض ألقل من النصف

انخفض قليًال

ازداد بأكثر من الضعفلم يتغيـر

ازداد قليًال

7.7%

33.3%22.2%

35.2%

ا شكل رقم (23) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغير التحول في استهالك مادة لحم الدجاج شهري�

33.7%28.0%3.0
%

0.2%

انخفض ألقل من النصف

انخفض قليًال

ازداد بأكثر من الضعفلم يتغيـر

ازداد قليًال
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ز لدى الفئات األعلى إنفاًقا (أكثر من 800  بالنسبة للحوم الحمراء، سنجد أنَّ االنخفاض األكبر الذي طال استهالكها تركَّ
ألف)، إِذ انخفض استهالكها إلى أقل من النصف لدى 55.6% من الُمنتمين إلى هذه الفئة. بينما لم يتغير استهالك 

نفس المادة  لدى 84.5% من الفئة األقل إنفاًقا.

ا عام  ط استهالكها من اللحوم الحمراء شهريًّ سيكون تفسير ذلك سهًال عندما نعلم أنَّ الفئة األقل إنفاًقا كان متوسِّ
ا، أنَّ الفئات األقل دخًال واألكثر فقًرا كانت محرومًة في األصل من  2018 ال يتجاوز 170 غراًما فقط. ما يعني عمليًّ
استهالك هذه المادة حتى ما قبل عام 2018. لكن أدى ارتفاع األسعار وتكلفة المعيشة في مدينة دمشق خالل 
العامين الُمنَصرمين إلى تراجع االستهالك لدى الفئات األعلى إنفاًقا أيًضا، والتي كانت تحصل على كمياٍت أكبر سابًقا 

في عام 2018 من اللحوم الحمراء.

اللحوم  أنَّ استهالك  الُكلية  العينة  بيانات  ُتظِهر  إذ  التراجع في االستهالك،  ِنَسِب  الذكر على  الظروف سابقة  تؤثـر 
الحمراء لم يتغير لدى 65.5% من عائالت أفراد العينة محل الدراسة، لكْن سيكون تفسير ذلك سهًال مع معرفة أنَّ 
كان كانت محرومة أصًال من استهالك هذه المادة أو تستهلك أقلَّ بكثيٍر من الحد األدنى  ا من السُّ ِنَسًبا عالية جدًّ

الُمعتاد.

%20011.6 ألف فما دون

ا شكل رقم (25) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغيَري متوسط اإلنفاق الشهري، والتغير في استهالك اللحوم الحمراء شهري�

33.1%

43.1%

55.6%

201-400

401-600

601-800

أكثر من 800 ألف

84.5%

58.8%

7.8%49.0%

38.5%

11.1%

انخفض ألقل من النصف

انخفض قليًال

ازداد بأكثر من الضعفلم يتغيـر

ازداد قليًال

30.8%

33.3%

1.6%
2.3
%

2.9%
4.4
%

0.7%

30.8%

ا شكل رقم (26) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغير التحول في استهالك مادة اللحوم الحمراء شهري�

26.8%5.3
%

65.5%2.2
%

0.2%

انخفض ألقل من النصف

انخفض قليًال

ازداد بأكثر من الضعفلم يتغيـر

ازداد قليًال

65.5%
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تان أساسيـتان في الكثير من األطباق السورية اليومية،  باالنتقال إلى تحليل استهالك مادَتِي األرز والبرغل، وهما مادَّ
سب  النِّ أنَّ  نرى  اإلنفاق. حيث  بكثير لدى معظم فئات  أقل  ض استهالكهما النخفاٍض  تعرَّ المادتين قد  فإنَّ هاتين 
األعلى لدى جميع تلك الفئات قد ُسجلْت لصالح االنخفاض القليل أو الثبات في كمية االستهالك، حتى أنَّ استهالك 

ل زيادًة صغيرة مثًال لدى 17.1% من الفئة األقل إنفاًقا. المادَتين قد سجَّ

ن وفرة الكميات المدعومة منها من  ويبدو أنَّ ذلك كان تعويًضا عِن النقص الحاصل في استهالك مواد أخرى وتحسُّ
ين.  ِقَبِل الحكومة خالل فترة الدراسة، بحسب شهادات ُسكاٍن محليِّ

انخفض  فقد  والبرغل،  األرز  مادَتِي  استهالك  في  للتغير  ُمماثًال  توجًها  ُتظِهر  البيانات  فإنَّ  الُكلية،  للعينة  بالنسبة 
استهالكهما إلى أقل من النصف لدى 3.5% من العينة الُكلية فقط، فيما ازداد االستهالك قليًال لدى 11.3% من 

عائالت أفراد العينة.

%2006.2 ألف فما دون

ا شكل رقم (27) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغيَري متوسط اإلنفاق الشهري، والتغير في استهالك مادتي األرز والبرغل شهري�

2.9
%

3.9
%

22.2%

201-400

401-600

601-800

أكثر من 800 ألف

40.3%

48.5%

27.5%54.9%

46.2%

انخفض ألقل من النصف

انخفض قليًال

ازداد بأكثر من الضعفلم يتغيـر

ازداد قليًال

38.5%

77.8%

35.7%17.1%

39.0%9.6%

15.4%

ا شكل رقم (28) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغير التحول في استهالك مادَتِي األرز والبرغل شهري�

0.8%

13.7%

3.5

%
34.8%50.2%0.2% 11.3%

انخفض ألقل من النصف

انخفض قليًال

ازداد بأكثر من الضعفلم يتغيـر

ازداد قليًال
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ومادة  البقوليات  استهالك  في  الثبات  نحو  ميٍل  يمكن مالحظة  والبرغل،  األرز  مادَتِي  ُمماثلة الستهالك  بطريقٍة 
في  الثبات  ض  ُيعوِّ ال  وقد  سوريا،  في  كان  للسُّ الغذائي  االستهالك  أساسيات  من  المواد  هذه  وُتعتبر  السكر. 
المواد  الحيوانية، لكنه ُيظِهر أهميَة تلك  المنتجات  المواد األخرى خاصًة  الحاصل في استهالك  النقَص  استهالكها 
ًة وأنَّ  ـلب عليها مع التغير في األسعار؛ خاصَّ بالنسبة للمستهلكين في مدينة دمشق، ما يعني انخفاض مرونة الطَّ

ْت بمستوى أقل من باقي السلع ما سمح باالستمرار باستهالكها بكمياٍت ُمتـقاربة. أسعار هذه المواد ظلَّ

ا شكل رقم (29) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغير التحول في استهالك مواد البقوليات شهري�

9.7%28.5%52.3%0.2% 9.3%

انخفض ألقل من النصف

انخفض قليًال

ازداد بأكثر من الضعفلم يتغيـر

ازداد قليًال

ا شكل رقم (30) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغير التحول في استهالك مادة السكر شهري�

8.8%33.3%52.7%0.2% 5.0%

انخفض ألقل من النصف

انخفض قليًال

ازداد بأكثر من الضعفلم يتغيـر

ازداد قليًال



في  الحاصل  للتراجع  متـقاربة  نسبٍة  حول  تدور  جمعها  تمَّ  التي  البيانات  فإنَّ  المالبس،  الستهالك  بالنسبة  أما 
االستهالك، إذ تراجع استهالك 34.3% من أفراد العينة الكلية، بمقدار النصف أو أكثر بين العامين الماضَيين.

ونجد أنَّ النسبة متقاربٌة بالنسبة لشرائح اإلنفاق الموجودة لدينا، إذ كان التراجع بمقدار النصف أو أكثر لدى %38.8 
ا. بينما انخفض االستهالك إلى النصف أو أكثر  من األفراد الذين ُتنـِفق عائالتهم 200 ألف ليرة سورية أو أقل شهريًّ

ا. لدى 40.5% من أفراد الشريحة التي تليها، والتي ُتنـِفق بين 201-400 ألف ليرة شهريًّ
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ا شكل رقم (32) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغير التحول في استهالك المالبس سنوي�

12.5%9.5%24.8%53.2%

تضاعف االستهالك

%2007.0 ألف فما دون

ا شكل رقم (31) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على متغيَري متوسط اإلنفاق الشهري، والتغير في استهالك األلبسة سنوي�

11.8%

15.7%

11.1%

201-400

401-600

601-800

أكثر من 800 ألف

27.9%

28.7%

9.8%21.6%

38.5%

انخفض قليًال

انخفض بشكل كبير

انخفض للنصف

لم يتغير

15.4%

55.6%

54.3%

46.2%

11.8%

10.9%

47.8%

52.9%

22.2% 11.1%

انخفض قليًال

انخفض بشكل كبير

انخفض للنصف

لم يتغير
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قال 48.4% من المستجيبين والمستجيبات للدراسة، بأنَّ حاجة أَسرهم الشهرية من مادة المازوت خالل فصل الشتاء 
بين 200 و400 لتر من هذه المادة، فيما قال 45.2% منهم بأنَّ حاجة أَسرهم تزيد عن 400 لتر.

وفي حين لم يتوقع سوى 10% فقط من المستجيبين تأمين أكثر من نصف احتياجاتهم لشتاء عام 2020-2021، فإنَّ 
نون ربَع تلك االحتياجات أو أقل من ذلك، بينما قال 29.5% بأنهم غير قادرين على  35% منهم قالوا بأنهم قد يؤمِّ

تأمين أيٍّ من احتياجاتهم من مادة المازوت خالل فصل الشتاء.

كان،  للسُّ بالنسبة  كبيًرا  تحدًيا  الرئيسي،  المنزلية  التدفئة  وقوَد  تعتبر في سوريا  التي  المازوت  مادة  نقص  ل  وُيشكِّ
ويؤدي استخدام بدائل غير صحية مثل الفحم أو إحراق النفايات البالستيكية إلى آثار صحية خطيرة. كما أنَّ استخدام 
ة، قد يكون سبًبا في الحرائق وغيرها من التهديدات الخطيرة لصحة  بدائل غير آمنٍة للمازوت ضمن مدافئ غير ُمعدَّ

وحياة المستخدمين لتلك األنواع البديلة.

100-200 لتر

شكل رقم (33) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على احتياجاتهم لمادة المازوت خالل فصل الشتاء

200-300 لتر

300-400 لتر

أقل من 100 لتر

أكثر من 400

أكثر من نصف حاجتي

ال شيء

من 1% إلى 25% من احتياجي

من 26% إلى 50% من احتياجي

شكل رقم (34) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على توقعاتهم حول نسبة تأمين احتياجاتهم من مادة المازوت في فصل الشتاء الحالي

10.0%29.5%35.0%25.5%

3.3%

14.2%

34.2%

3.2%

45.2%
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ل لهم شراء نسبٍة  كانت مادة المازوت أولى المواد التي يتم تحديد َدعمها وفق أسلوب البطاقة الذكية (حيث ُتخوِّ
دْت حكومة النظام السوري كمية 400 لتر من المازوت  ض خالل السنة)، وقد حدَّ نة بسعٍر ُمخفَّ نة من مادة ُمعـيَّ ُمعـيَّ

طة وفق السعر المدعوم الذي كان هذا العام 180 ليرة سورية للتـر الواحد. للعائلة المتوسِّ

لكنَّ بيانات الدراسة قد أظهرْت أوًال أنَّ 20% من المستجيبين والمستجيبات ال يملكون هذه البطاقة في األصل، 
ا. فيما كان الَميل العام آلراء  ين الذين لم يحصلوا على هذه البطاقة نهائيًّ ين السوريِّ وهي نسبٌة تشمل الفلسطينيِّ
من   %39.7 ـر  عبَّ بينما  األساسية،  احتياجاتهم  تأمين  على  الذكية  للبطاقة  كبير  تأثيٍر  وجود  بعدم  العينة  أفراد 
ط لتلك البطاقة، وذهب 39.3% منهم إلى أنَّ تأثيـرها عكسـيٌّ على قدرتهم  المستجيبات والمستجيبين عن أثٍر متوسِّ
بـتأمين احتياجاتهم األساسية. وهو باعتقادنا ناتٌج عن تزامن قلة توفر المواد الَمدعومة مع ازدياد استخدام البطاقة 

الذكية في الفترة األخيرة، مع أنَّ الموضوعين قد يكونا ُمستـقلين.

يخفضون من  الكثيرين  ما جعل  ُمتـدهورة،  أصًال  كانت   2018 عام  االقتـصادية في  األوضاع  أنَّ  إلى  فبالنظر  ختاًما، 
ا أنَّ أي انخفاٍض حالي في االستهالك سيكون غالًبا على حساب  استهالكهم لكثير من المواد، فإنَّ هذا يعني عمليًّ
أضرار  إلى  الحيوانية خصوًصا،  البروتينات  استهالك  الكبير في  االنخفاض  موجة  وُتـنذر  لألسرة.  الرئيسية  االحتياجات 
محتملة على قطاع اإلنتاج الخاص بها، إذ سيؤدي االنخفاض الكبير في الطلب مع بقاء التكاليف العالية، والتي تمنع 
ا  ممَّ المنتجين،  جزء من  وإفالس  بتوقف  التسبب  إلى  السوق،  تماشًيا مع  األسعار  لتخفيض  التحرك  الُمنـتجين من 
سـُيحدث أمرين: انخفاض القدرة اإلنتاجية لقطاع تربية المواشي والحيوانات، وتراجع فرص العمل في هذا القطاع، 

ا بالنسبة لألرياف في سوريا. ا جدًّ وهو قطاع ُيعتبر هامًّ

ح في لقاٍء صحفي مع وكالة سبوتنيك الروسية  وقد كان وزير الزراعة في حكومة النظام السوري حسن قطنا قد صرَّ
بأنَّ سوريا قد خسرْت 50% من ثروتها الحيوانية، وهو رقم يؤكد عمق األزمة التي يعيشها قطاع تربية الحيوانات في 

البالد.

ا بالنسبة للصناعة في مدينة دمشق.  ا جدًّ د قطاًعا حيويًّ بشكٍل ُمماثل، فإنَّ التراجع الكبير في استهالك األلبسة ُيهدِّ
القطاع  أنَّ هذا  األسعار سَيعني  وتخفيض  الطلب  مع  التماشي  على  القدرة  فإنَّ عدم  السابقة،  األسباب  ولنفس 
ا ُيدخل دمشق وساكنيها  ى ضربًة كبيرة تؤدي إلى خسارِة جزٍء كبير من العاملين فيه عملهم ومصدر رزقهم، ممَّ سيتـلقَّ

ي نفسها بنفسها ما لم تتغير العوامل االقتصادية األخرى. في حلقٍة من العناء ُتغذِّ

تأثيـر عكسي

شكل رقم (35) ُيظهر توزع أفراد العينة محل� الدراسة، بناًء على تأثير البطاقة الذكية على مقـدرتهم بتأمين احتـياجاتهم األساسية

تأثيـر كبير

تأثيـر متوسط

ال أملك بطاقة

39.3%

1.0%

39.7%

20%

صاتهم عبر البطاقة الذكية، تمَّ النشر بتاريخ 28 شباط/فبراير 2021.  ـي سوريا ال يحصلون على ُمخصَّ 16- صحيفة عنب بلدي، أطفال فلسطينيِّ

ت االستعادة بتاريخ 15 آذار/مارس 2021. الرابط.  تمَّ

17- مقابلة لوكالة سبوتنيك الروسية مع وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، يمكن قراءة النص الكامل للمقابلة على الرابط.
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17

https://www.enabbaladi.net/archives/462012#:~:text=%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%D8%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%8A,%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%E2%80%9C%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%20%D8%A5%D9%81%20%D8%A5%D9%85%E2%80%9C.
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101291047945540-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%AA-50-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
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جائحة  انتشار  2020  وهي  و   2019 أواخر  اقتصادية متزامنة  أزمات  السوري عدة  النظام  شهدت مناطق سيطرة 
كورونا، تسارع العقوبات االقتصادية الغربية، األزمة المالية في لبنان، وازدياد الصراعات الداخلية في الدائرة الضيقة 
لم تشهده  للسكان بشكل  والمعيشية  االقتصادية  األوضاع  تدهور  إلى  العوامل  تضافر هذه  أدى  الحاكم.  للنظام 
دمشق خالل السنوات الثمانية للحرب التي سبقتها. سعت هذه الدراسة إلى فهم طبيعة هذا التدهور االقتصادي 

وكيفية انعكاسه على حياة سكان دمشق من حيث العمل، والدخل، واالستهالك.

ل ساعات عمل الرجال  ل ساعات العمل األسبوعية في مدينة دمشق من األعلى في العالم، ورغم أنَّ ُمعدَّ ُيَعدُّ ُمعدَّ
ل عمل النساء في مدينة دمشق يظلُّ أعلى من الُمعدالت العالمية. كانت أعلى من تلك لدى النساء، إالَّ أنَّ ُمعدَّ

على الرغم من أنَّ قرابة نصف المستجيبات والمستجيبين قد وَصفوا مستوى دخلهم بالمتوسط، إالَّ أنَّ جزًءا كبيًرا من 
ح بـَحجم إنفاٍق أقل من خطِّ الفقر العالمي. هذه الفئة قد صرَّ

ب بزيادة ساعات  ة، ما تسبَّ ْت موجات اللجوء من سوريا، إلى خسارة أعداٍد كبيرة من الُمنـتمين للفئات العمرية الشابَّ أدَّ
العمل لدى الشباب الُمقيمين بشكٍل أساسي.

ْت ظروف الحرب في سوريا، إلى ارتفاع نسبة غير القادرين على العمل نتيجَة أسباٍب صحية، والتي وصلْت في  كما أدَّ
ن هم في ُعمر العمل. مدينة دمشق إلى 13.8% من غير العاِملين، ممَّ

َمثيـلتها في حي نهر  أكبر من  الدين والزاهرة  أحياء ركن  َيعملون في  الذين  بأنَّ نسبة األفراد  الدراسة،  بيانات  ُتظِهر 
عيشة، وهو ما يزيد من األعباء االقتصادية على القاِطنين في أحد أفقر أحياء مدينة دمشق.

أحَد  ل  ُتشكِّ خارج سوريا  من  واألقارب  األصدقاء  حواالت  بأنَّ  للدراسة  والمستجيبين  المستجيبات  من   %25.8 قال 
مصادر الدخل الرئيسية لعائالتهم.

أحَد  ل  المنظمات اإلغاثية ُتشكِّ مها  ُتقدِّ التي  العيـنية والنقدية  المساعدات  بأنَّ  العينة  أفراد  فيما قال 41.8% من 
مصادر الدخل الرئيسية لعائالتهم.

المستجيبات والمستجيبين في الفئة العمرية بين 26 و45 عاًما هم األكثر عمًال في مجتمع مدينة دمشق.

ا من أحياء مدينة دمشق، إذ وصلْت نسبة الُمعتـِمدين  االعتماد بنسبٍة كبيرة على المساعدات الخيرية ال َيستثني أيًّ
على تلك المساعدات في حي ركن الدين، األعلى في مستوى الدخل، إلى %37.

حسب بيانات الدراسة، فإنَّ التغيـر في االستهالك نحو النقصان، أصاب الفئة األقل إنفاًقا بشكٍل رئيسـي، مع وجوِد 
ـِز الدعم الحكومي  ا، نتيجَة تركُّ استثناءاٍت على مواد مثل األرز والبرغل التي حافظْت على حجم استهالٍك مستقرٍّ نسبيًّ

على هاتين السلعَتين، وباعتبارهما أحد الُمكونات الرئيسية للمطبخ في مدينة دمشق.

المازوت، وهي وقود  لمادة  احتياجاتهم  أيِّ نسبٍة من  تأمين  بأنهم غير قادرين على  العينة،  أفراد  قال 29.5% من 
التدفئة الرئيسي في مدينة دمشق.

ـي  كان في مدينة دمشق إلى أضراٍر بعيدة المدى على ُمربِّ ب انخفاض استهالك البروتينات الحيوانية بين السُّ قد يتسبَّ
ب بزيادٍة في نسبة البطالة. الماشية، ما قد يتسبَّ
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كان ضمن مناطق  ُنوصي الجهات الدولية الفاعلة في الشأن السوري، بـَتعزيز الشفافية في تقديم المساعدات للسُّ
لـتلك  لما  المستـفيدين،  عدد  لزيادة  العمل  آليات  وبـَتحسين  المساعدات،  تلك  لزيادة  استعداًدا  النظام  سيطرة 

المساعدات من أهميٍة في تأمين معيشة السّكان.

ا للدخل  ين المقيمين في الخارج (من الالجئين ومن المغتربين) مصدًرا أساسيًّ مة من السوريِّ تعتبـر المساعدات الُمقدَّ
كان في مدينة دمشق، وهي نسبة من المحتمل أن تزيَد في مناطق أخرى من سوريا، لذلك نوصي  بالنسبة لربع السُّ
ين بـَتخفيف القيود على الحواالت المالية الفردية، خاصًة بالنسبة للمبالغ الصغيرة والتي  الدول الُمستضيفة للسوريِّ

ُتعتبـر مصدًرا لـَدخل الكثير من العائالت في البالد.

كان توفيـَر فرِص عمٍل بعين االعتبار، وليس فقط تأهيل أو إعادة تأهيل  مة للسُّ يجب أن تأخذ برامج المساعدات الُمقدَّ
األفراد للعمل؛ وذلك من خالل رعاية مشاريع ُمنـِتجة تكون قادرًة على استيعاب نسبٍة أكبر من العاملين في مدينة 

دمشق.

ي الحيوانات) خاصًة الصغار منهم، مقابل تخفيض األسعار،  يمكن تقديم مساعداٍت لـُمنتـجي األغذية (المزارعين وُمربِّ
تحديًدا فيما يتعلق بالُمنـَتجات الحيوانية، وهو ما سُيساهم في زيادة االستهالك واستمرار عمل المنـتجين وتأمين 

احتياجات الكثير من العائالت.

ـراع، استمرَّ الوضع االقتصادي والمعيشي للبالد في التدهور بسـرعاٍت متفاوتة، وعند كل  على مدار عقٍد من الصِّ
تنازالٍت سياسية، لكنَّ ذلك لم  النظام إلى تقديم  بأنَّ ذلك قد َيدفع  ذروٍة ألزمة معيشيٍة ما، كان هناك توقعات 
يحدث. من هنا يخفُت التفاؤل بأنَّ الذروة الحالية قد تفعل ذلك، لكْن من المؤكد أنها األشد وطأًة منذ بدء الصـراع، 
والتي ُلوِحظ خاللها كيف أنَّ التململ قد وصل إلى األوساط األشد والًء للنظام، ما يعني أنها قد تكون فرصًة مالئمة 

لمزيٍد من الضغط السياسي على النظام وحلفائه، للُمضـيِّ في العملية السياسية.






