
  
  

    

 
 

  
  االقتصاد السوري يف زمن احلرب

  
  فؤاد شهاب: إعداد

  
أكتوبر /تشرين األول 10الدراسات الفلسطينية ندوة مغلقة يوم اجلمعة الواقع فيه مؤسسة  عقدت
، "االقتصاد السوري يف زمن احلرب"عنوان يف بيروت حتت  بناها، يف قاعة اجتماعات م2014

وأجاب عن أسئلة احلضور من جهاد اليازجي  قتصادي السوري الدكتورحتدث خاللها اال
  .اقتصاديين ومهتمين

  
تناول اليازجي يف حديثه الوضع االقتصادي يف سوريا، ال سيما يف املناطق التي يسيطر عليها 

، باإلضافة إىل املساحات التي ، واملناطق الواقعة حتت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالميةالنظام
كبيراً من  اًيسيطر عليها اجليش احلر وأخرى التي تهيمن عليها جبهة النصرة، مشيراً إىل أن جزء

صمود االقتصاد السوري يعتمد على الدعم الذي يقدم من إيران وروسيا من جهة، والواليات 
  .املتحدة ودول اخلليج وأوروبا من جهة أخرى

  
ورئيس حترير النشرة االقتصادية  عاماً 13بير يف االقتصاد السوري ألكثر من وأكد اليازجي، اخل

The Syria Report ًأن خسائر االقتصاد يف سوريا كبيرة جداً بسبب احلرب، فنسبة سابقا ،
% 90، وأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه من انعدام يف االستقرار، %50البطالة تقدر بأكثر من 

رقات وعمليات اخلطف من السوريين سيقع حتت خط الفقر السنة املقبلة، ما يفسر ارتفاع عدد الس
  .والتهريب
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موال وفد لالستثمار يف تركيا يف السنوات املاضية ألارؤوس  نمويف حين لفت إىل أن أكبر عدد 
، شدد اليازجي على حتلل مهدالب يف ةرئادلا برحلا نم نيبراهلا كان من رجال األعمال السوريين

خمتلف فصائل املعارضة، مشيراً إىل أن  اهيلع رطيستأجهزة الدولة ومؤسساتها يف املناطق التي 
 ةريخألايسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية ومناطق األكراد هي األكثر تنظيماً و املناطق التي

  .تتمتع بما يشبه احلكم الذاتي
  

األخرى، والتي يوضح اليازجي بأنها أفقر مناطق بسبب  ةمن جهة أخرى، ترزح مناطق املعارض
على أجزاء " احلربأمراء "من الفوضى الهائلة حيث يسيطر  ةلاح، حتت ةروثلها قبل ال إهمال الدولة

  .ويتحكمون بمفاصل احلياة ةلصفنم صغيرة
  

 اًنمأ أما بالنسبة للمناطق الساحلية التي شهدت نزوحاً من مدن الداخل إليها كونها األكثر
مقارنة مع األعوام املاضية بسبب  2014استقراراً، يؤكد اليازجي أنها نمت اقتصادياً يف سنة 

وبسبب تكيف رجال األعمال مع األوضاع التي استجدت يف البالد،  ،رأس املال الذي وفد إليها
الفتاً إىل أن النزوح من الداخل إىل الساحل أدى إىل تغير ديمغرايف حيث كبرت الهوة ملصلحة 

  .يةالساحل يف املناطقاألكثرية السنية 
  

 ،بربداية احلوأكد اليازجي أن أسعار السلع األساسية وبعض اخلدمات قد ارتفع بشكل ملفت منذ 
مقارنة باألعوام الثالثة املاضية، مشيراً إىل  2014الصادرات يف سنة  مجح يف حين ارتفع

تدهور سعر صرف الليرة السورية من جهة، وحرق مبنى الدوائر : للقلق هما جديين مصدرين
رية لسوريا وصعوبة إثبات حقوق املواطنين يف فقدان السجالت العقاب ددهي يذلاالعقارية 
  .املستقبل

  
املنطقة الشمالية الشرقية "، أضاف اليازجي، "هناك ديناميات متعاكسة متعلقة بتقسيم سوريا"

والنفط السوري، وبالتايل ال تستطيع الدولة املركزية القمح حقول حتتوي على املياه السورية و
  .تشكل خمرجاً جدياً دق مؤكداً أن الفدرالية ،"التنازل عن هذه املنطقة

  
، فقال إن النزوح وتطرق اليازجي بايجاز إىل انعكاسات احلرب السورية على لبنان اقتصادياً

السوري ترك ضغطاً كبيراً على البنية التحتية وعلى سوق العمل، باإلضافة إىل انقطاع طريق 
اه اخلليج، الفتاً إىل أنه يف املقلب اآلخر املساعدات الدولية الترانزيت والبضائع اللبنانية باجت

 مساحة أكبر أمام حي، وأن انهيار االقتصاد السوري يتاالقتصاد بدرجة معينةلالجئين تساعد 
تسهيل الصفقات السورية  يف ، باإلضافة إىل مساهمة القطاع املصريف اللبنايناللبناين داصتقالا
  .العقوبات الغربية ةأطو نم فيفختلل


