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أول :ملحة عن تاريخ الدعم الحكومي للسلع األساسية يف سورية
ً
ثان ًيا :سياسات يقوضها الفساد
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ثالثًا :قانونية قرار رفع الدعم

عا :تبعات القرار عىل حياة السوريني
راب ً
خامتة

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

.

.

.

5

ةلاح مييقت | ،8سرام /راذآ

8آ  8

مقدمة
أصدرت الحكومة السورية مطلع شباط /فرباير  2022قرا ًرا رفعت مبوجبه الدعم الحكومي عن رشائح من
املجتمع السوري لبعض السلع واملواد الرئيسة ،ال سيام الخبز وبعض أصناف املحروقات ،إضافة إىل الغاز
املنزيل .1ويأيت هذا القرار يف ظل األزمة االقتصادية الخانقة التي تواجهها سورية بسبب الدمار الكبري الذي
مس النشاطات االقتصادية الرئيسة خالل عرش سنوات من الحرب ،والعقوبات الدولية املفروضة عليها التي كان
ّ
نصه ،يهدف القرار إىل إعادة هيكلة الدعم بغية «تحقيق العدالة ودعم
آخرها قانون قيرص األمرييك .ويف ّ
2
الرشائح األكرث حاجة وسد العجز يف املوازنة العامة للدولة»  .وقد بلغ عدد البطاقات األرسية املستبعدة من
الدعم نحو  600ألف بطاقة من أصل  4ماليني ،أي ما نسبته  15يف املئة .3أما تصنيف املستبعدين ،فقد جاء
بنا ًء عىل اعتبارات متعددة أبرزها كونهم من «كبار» دافعي الرضائب ،أو أصحاب السجالت التجارية أو الصناعية،
أو ممن ميلكون عقارات كبرية أو سيارات مبواصفات معينة.4

أول :ملحة عن تاريخ الدعم الحكومي للسلع األساسية يف سورية
ً
جا اشرتاكيًا يف إدارة شؤونها السياسية واالقتصادية منذ عام  .1963وهو نظام يقوم عىل
تب ّنت سورية نه ً

ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج واإلدارة والتعاونية االقتصادية .لكن مع وصول حافظ األسد إىل السلطة عام

ريا يف
 ،1970جرى تخفيف القيود املفروضة عىل املشاريع الفردية والقطاع الخاص ،إال أن ذلك مل يساعد كث ً
تنشيط الدورة االقتصادية يف البالد ،بسبب الفساد واستمرار بعض القيود البنيوية املثبطة لالستثامر .ويف
م أزمة اقتصادية خانقة ،انخفض
مثانينيات القرن املايض ،وجدت سورية نفسها معزولة سياسيًا ويف خض ّ

فيها نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي بنسبة  22يف املئة بني عامي  1982و .51989عالوة
عىل ذلك ،أسفرت عمليات التأميم الواسعة للمعامل واملصانع واألرايض عن هروب جزء كبري من رأس املال

الوطني إىل الخارج ،يف حني ظهرت طبقة رأساملية حكومية استفادت من الفساد وغياب الحريات االقتصادية

لتكوين ثروات كبرية .وقد أدت هذه العوامل إىل تدهور الوضع املعييش وارتفاع معدالت الفقر والبطالة،
ال سيام يف فئة الشباب ،وتراجعت القطاعات الصناعية والزراعية وانخفضت مساهمتها يف الناتج املحيل

اإلجاميل إىل مستويات غري مسبوقة.

مع انتهاء الحرب الباردة وتوقف املساعدات الخارجية ،ط ّبقت الحكومة السورية ابتداء من عام  1990سلسلة

وا قويًا طوال التسعينيات ،وانعكس ذلك عىل
من اإلصالحات االقتصادية ،شهد يف ظلها االقتصاد السوري من ً

نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل خالل الفرتة  ،2010 - 2000إذ تضاعف متوسط دخل الفرد السوري
من قرابة  1200دوالر أمرييك يف عام  ،2000إىل نحو  2800دوالر يف عام  .62010إال أن سوء إدارة األزمة

ولها إىل مواجهات مسلحة بد ًءا من مطلع عام  ،2012ألحقا خسائر كبرية باالقتصاد
التي اندلعت عام  2011وتح ّ
 1ضياء عودة’" ،مستبعد من الدعم‘ ..تخبط وجدل واسع يف مناطق النظام بسوريا" ،الحرة ،2022/2/2 ،شوهد يف  ،2022/3/6يفhttps://arbne.ws/3vj9EnA :
" 2الحكومة السورية ت ُقيص مئات آالف العائالت من ’خيمة الدعم‘ :القرار شمل مواد غذائية ومشتقات نفطية" ،الرشق األوسط ،2022/2/2 ،شوهد يف 2022/3/6
يفhttps://bit.ly/3vlaoJc :
" 3الوزيران الخليل وسامل :إعادة هيكلة الدعم تهدف لتحقيق العدالة ودعم الرشائح األكرث حاجة" ،الوكالة العربية السورية لألنباء (سانا) ،2022/2/1 ،شوهد يف
 ،2022/3/6يفhttps://bit.ly/3vmc5G6 :
" 4سوريا 47% ..من أصحاب السيارات الخاصة يُستبعدون من الدعم الحكومي" ،عنب بلدي ،2022/1/31 ،شوهد يف  ،2022/3/6يفhttps://bit.ly/3tevXbk :
 5سارة عبدالسالم" ،الناتج املحيل يف سوريا  ..تعرف عىل سامت االقتصاد السوري" ،املعلومات ،2021/8/10 ،شوهد يف  ،2022/3/6يفhttps://bit. :
ly/33WgmVw
6 “Syria GDP - Gross Domestic Product,” Country Economy, accessed on 6/3/2022 at: https://bit.ly/3Mfou4E
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السوري ،قدّرت األمم املتحدة قيمتها عام  2013بـ  143مليار دوالر ،ازدادت بعد عامني ،نهاية عام  ،2015لتصل

إىل  237مليار دوالر .7ووفقًا لتقديرات البنك الدويل ،بلغت قيمة الخسائر التي أصابت االقتصاد السوري من

ج ّراء الحرب بني عامي  2011و 2016نحو  226مليار دوالر .8ويف بيان صادر عن لجنة األمم املتحدة للشؤون
االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،قدّرها بنحو  442مليار دوالر يف نهاية عام  .92020إضافة إىل

ذلك ،أدت السياسات االقتصادية التي تطبقها الحكومة السورية إىل تقلص إيرادات االقتصاد السوري بأكرث

من  50يف املئة .وميكن إيجاز أسباب األزمة االقتصادية الحالية التي تفاقمت من جراء تفيش جائحة فريوس
كورونا املستجد (كوفيد )-19مبا ييل:
.

1تسخري كل إمكانات الدولة خدم ً
ة لآللة العسكرية.

.

2التدمري الواسع واملمنهج للبنية التحتية والسكانية.

.

3فقدان السيطرة عىل العديد من املعابر التجارية التي تساهم يف رفد ميزانية الدولة.

.

4تعطُّل حركة الصناعة والتجارة وتوقف عجلة اإلنتاج.

.

5انخفاض مستوى االسترياد والتصدير.

.

6هروب أصحاب الكفاءة واليد العاملة ورؤوس األموال.

.

7العقوبات الدولية املفروضة عىل االقتصاد السوري.

.

8انخفاض إنتاج النفط مع سيطرة قوات سوريا الدميقراطية (قسد) عىل أهم اآلبار.

.

9استنزاف احتياطي العملة الصعبة وزيادة الدَّين العام.

	10.انهيار القطاع السياحي بالكامل بسبب خطورة األوضاع األمنية.
	11.انكامش االقتصاد العاملي نتيجة جائحة كورونا.

ثان ًيا :سياسات يقوضها الفساد
عب
ت ُظهر املامرسات االقتصادية للحكومة السورية مستوى التخبط الواضح يف قراراتها ،مبعنى أنه يص ُ

الوقوف عىل سياسة أو نهج اقتصادي واضح املعامل .فعىل سبيل املثال ،أصدر رئيس النظام السوري

بشار األسد قانون االستثامر رقم  18لعام  ،2021بهدف جذب االستثامرات والحفاظ عىل رؤوس األموال املحلية

وحاميتها من الهجرة  .10لكن عىل أرض الواقع ،كل األفعال تتعارض مع أهداف هذا القانون ،إذ تدفع مامرسات

رؤوس األموال الوطنية إىل الهجرة ،وقد تفاقم هذا امليل يف ظل
مؤسسات الدولة وأجهزتها األمنية
َ
النفوذ الواسع الذي باتت تتمتع به امليليشيات وأمراء الحرب.
 7محمد طارق" ،غريفيث ملجلس األمن 90% :من السوريني يعيشون تحت خط الفقر" ،وكالة األناضول ،2021/10/28 ،شوهد يف  ،2022/3/6يف:
https://bit.ly/3JX7Apr
8 “The World Bank in Syrian Arab Republic,” The World Bank, 12/10/2021, accessed on 6/3/2022, at: https://bit.ly/3hkaXKR

" 9خسائر تفوق  442مليار دوالر وماليني بحاجة إىل مساعدة إنسانية :سوريا بعد مثاين سنوات من الحرب" ،لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب
آسيا (اإلسكوا) ،2020/9/23 ،شوهد يف  ،2022/3/6يفhttps://bit.ly/3swJtIq :
" 10قانون االستثامر رقم  18لعام  ،"2021هيئة االستثامر السورية ،شوهد يف  ،2022/3/6يفhttps://bit.ly/3hiwgwm :

2

ةلاح مييقت | ،8سرام /راذآ

8آ  8

يعب قانون االستثامر عن امليل نحو إضافة جرعة جديدة من سياسات اللربلة التي أدت
إضافة إىل ما سبق،
ّ
مهم يف تفجري األزمة يف املقام األول ،وذلك بجعل قانون العرض والطلب محددًا لألسعار .لكن إعادة
دو ًرا
ً
توزيع الرثوة ،بحيث يُعطى الفقراء حصة من املال العام مع وجود طبقة من الفاسدين تتحايل عىل القرار
خدم ً
ة ملصالحها ،ستجعل األوضاع تزداد سو ًءا .وهذا ما يؤكده واقع سورية عىل مؤرش مدركات الفساد ،CPI
ن
فقد انخفضت درجتها من  26يف عام  2012إىل  13يف عام  ،2021بعد أن كانت  14يف عام ،2020
علم أ ّ
ً
قيمة املؤرش ت ُراوح بني ( 100 - 0تشري الدرجة  0إىل البلدان األكرث فسادًا) .11وأصبح ترتيب سورية الثاين عىل
مستوى العامل (من بني  180دولة) يف قامئة الدول األكرث فسادًا ،ويعكس تراجع مؤرش مدركات الفساد إىل
ارتفاع تصورات الفساد اإلداري والسيايس يف القطاع العام وفقًا للخرباء ورجال األعامل .ومن بني البنود
التي تدخل يف حساب قيمة هذا املؤرش:12
.

1الرشوة.

.

2اختالس املال العام.

.

3انتشار ظاهرة املسؤولني الذين يستغلون املناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية من دون مواجهة
العواقب.

.

4قدرة الحكومات عىل الحد من الفساد وفرض آليات فعالة لتكريس مبدأ النزاهة يف القطاع العام.

.

5عبء اإلجراءات الروتينية والبريوقراطية امل ُبالَغ فيها ،ما من شأنه زيادة فرص ظهور الفساد.

.

6املفارقة بني التعيينات القامئة عىل الكفاءة والتعيينات القامئة عىل املحاباة يف الوظيفة العمومية.

.

7مالحقات قضائية جنائية حقيقية ملسؤولني فاسدين.

.

8قوانني كافية تتعلق بالترصيح باملمتلكات والذمة املالية ومنع تضارب املصالح يف صفوف املوظفني
العموميني.

.

9توفري الحامية القانونية للمبلّغني عن الفساد والصحافيني واملحققني لدى تبليغهم عن حاالت الرشوة
والفساد.

	10.سيطرة أصحاب املصالح الشخصية الضيقة عىل الدولة.
	11.قدرة املجتمع املدين عىل النفاذ إىل املعلومة فيام يتعلق بالشؤون العامة.

ثالثًا :قانونية قرار رفع الدعم
أول إىل التخفيف من عجز املوازنة
تدّعي الحكومة السورية أن قرارها استبعاد عائالت من خانة الدعم يهدف ً
العامة للدولة ،املقدّر يف عام  2022بنحو  4118مليار لرية سورية ،13وليس إعادة النظر أو تعديل فلسفة
الدعم الذي يعتربه كثريون جز ًءا من عقد اجتامعي م ّر عليه أكرث من خمسة عقود ،إذ يعني إيقاف العمل
د دميقراطي" ،منظمة الشفافية الدولية،
" 11يكشف مؤرش مدركات الفساد لعام  2021عن عقد من ركود مستويات الفساد وسط انتهاكات لحقوق اإلنسان وتر ٍّ
 ،2022/1/25شوهد يف  ،2022/3/6يفhttps://bit.ly/3BVApzU :
12 “The ABCS of the CPI: How the Corruption Perceptions Index is Calculated,” Transparency International, accessed on 6/3/2022, at: https://bit.ly/35yjmrC
" 13مجلس الشعب يقر مرشوع قانون املوازنة العامة للسنة املالية  ،"2022الوكالة العربية السورية لألنباء (سانا) ،2022/12/14 ،شوهد يف  ،2022/3/6يف:
https://bit.ly/3HkaGCd
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ُيض يف مرشوع تخفيض تكلفة الدعم الحكومي
بالدعم الحاجة إىل صياغة عقد اجتامعي جديد .إال أن امل
ّ
تقابله حال ًيا إجراءات وسياسات حكومية ت ُربك املشهد االقتصادي السوري ،من قبيل اإلجراءات اإلدارية
وغض الطرف عن النشاط املتزايد للقطاع غري الرسمي ،ومنو ظاهرة
لتثبيت سعر الرصف ،وترشيد الواردات،
ّ
أثرياء الحرب .وعالوة عىل ما سبق ،يحمل القرار جملة من املخالفات القانونية والدستورية ،إذ إنه يخالف
مبدأ املساواة بني جميع املواطنني يف الحقوق والواجبات الذي نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة  33من
دستور الجمهورية العربية السورية لعام  .142012إضافة إىل أن إعطاء الحكومة ،بوصفها سلطة تنفيذية،
صف ً
ريا من املواطنني من دون العودة إىل الربملان يخالف املادة  75من الدستور
ة قانونية لقرار
ميس عددًا كب ً
ّ
حدد مسؤولية إقرار القوانني ملجلس الشعب .ومن جملة املخالفات الدستورية لهذا القرار أيضً ا أنه
ذاته الذي ّ
ص ّنف الناس وفق سعات محركات سياراتهم وسنوات صنعها ،أو ما ميتلكونه من عقارات ،أو وفق سجالتهم
علم أن كل هذه التصنيفات هي حقوق ثابتة
التجارية ،وعىل أساس العام الذي غادر فيه املواطن البلد.
ً
وفق الدستور السوري والقوانني الدولية؛ فتأمني املسكن والعمل وامتالك سيارة هي من أساسيات الحياة،
ريا وال يحتاج إىل دعم .كذلك ض ِ
رأس ما ٍ
من القانون السوري
وليست رفاهية تشري إىل أن صاحبها ميتلك
ل كب ً
َ
لكل مواطن الحق يف مغادرة البالد والعودة إليها متى أراد ذلك.15

عا :تبعات القرار عىل حياة السوريني
راب ً
ن خطوة توجيه الدعم إىل
اعترب وزير االقتصاد والتجارة الخارجية يف الحكومة السورية ،محمد سامر الخليل ،أ ّ
مستحقيه كانت نتيجة وجود عجز كبري يف امليزانية العامة للدولة .بعبارة أخرى ،إن تراكم العجز يف امليزانية
قص الدعم الذي تقدمه للمواد األساسية
الحكومية بنسب كبرية اضطر الحكومة إىل تخفيضه من خالل
ْ
ولت الحكومة السورية دعمها
عىل الفئات األكرث حاجة من السوريني .16وبنا ًء عىل ترصيحات الوزير الخليل ،ح ّ
ملستحقي املواد الغذائية األساسية من دعم مطلق ومن دون قيد ،إىل دعم منضبط ألسباب تتعلق بالحصار
يلف املؤسسات واملنظامت التي ترشف
والحرب وغالء األسعار بسبب العقوبات االقتصادية والفساد الذي
ّ
عىل توصيل هذا الدعم.
لقد صارت املواد األساسية التي يستخدمها الفرد ،مثل الخبز واألرز والسكر والشاي والزيت واملشتقات
النفطية كالوقود والغاز ،والتي كانت متاحة باألسواق ،توزع اليوم عرب كميات محددة بحسب أفراد العائلة
الواحدة عرب ما يسمى «البطاقة الذكية» .وبخصوص حصول املستبعدين من الدعم عىل املواد من خبز وغاز
وغريهام ،أوضحت معاون وزير االتصاالت والتقانة ،فاديا سليامن ،أنهم سيحصلون عىل كامل مخصصاتهم
التي كانوا يحصلون عليها بالسعر املدعوم وباآللية ذاتها ،ولكن بسعر غري مدعوم؛ فعىل سبيل املثال
يحصل املستبعد من الدعم عىل مخصصاته من الخبز بنا ًء عىل اآللية املتبعة يف توزيع السلع ،لكن بسعر غري
مدعوم من الحكومة.17
ويبلغ اإلنفاق املقدّر يف موازنة العام الجاري  13.325تريليون لرية سورية ،وتجري تغطيته عن طريق
اإليرادات العامة املقدّرة بـ  9.2تريليونات لرية (مقسمة بني  4.4تريليونات اعتامدات جارية ،و 4.8تريليونات
إيرادات استثامرية) ،ليقارب العجز  4.12تريليونات لرية سورية .وستجري تغطية  600مليار لرية من العجز عرب
 14دستور سوريا (الجمهورية العربية السورية) الصادر عام  ،2012ص  ،7شوهد يف  ،2022/3/6يفhttps://bit.ly/3M66LMO :
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املرجع نفسه.
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"وزير اقتصاد النظام يعرتف بأن رفع الدعم كان بهدف تغطية عجز املوازنة" ،اقتصاد ،2022/2/2 ،شوهد يف  ،2022/3/6يفhttps://bit.ly/3pjrcMI :

" 17معاون وزير االتصاالت والتقانة املهندسة فاديا سليامن :لن يتم استبعاد وسائل النقل العامة من الدعم" ،وزارة االتصاالت والتقانة ،2022/1/30 ،شوهد يف
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سندات الخزينة ،ونحو  500مليار لرية من موارد خارجية ،والباقي عن طريق مرصف سورية املركزي كاعتامدات
رصح به وزير املالية ،كنان ياغي ،يف ترشين األول/
مأخوذة من االحتياطي لدى املرصف املركزي ،وفق ما ّ
أكتوبر  .182021وقد اعتمدت الحكومة خالل عام  ،2022يف محاولتها للسيطرة عىل تردّي األوضاع املعيشية،
ٍ
إجراءات اتخذتها يف التعامل مع املواد املدعومة متثلت مبناورة بني زيادة األسعار ورفع الدعم وتخفيض

د أساسية
املخصصات .ويشهد املستوى العام لألسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية
عا وموا َّ
متس سل ً
ّ
علم أن متوسط الرواتب الشهرية للموظفني يف
وغذائية ،ت ُضاعف انعدام القدرة الرشائية للمواطنني،
ً
سورية يُقدّر بنحو  149ألف لرية سورية ،أي نحو  42دوال ًرا (يعادل الدوالر  3500لرية سورية) .وتشهد األوضاع
عا مستم ًرا من جراء انخفاض قيمة اللرية مقابل الدوالر ،وضعف القوة الرشائية
املعيشية يف سورية تراج ً
للمواطنني ،وعدم توافر العديد من السلع األساسية إال يف األسواق السوداء وبأسعار مرتفعة جدًا ،مع ثبات
خصوصا.
األجور والرواتب يف القطاع العام
ً

وتدن الدخل إىل تغيري عاداتها الغذائية ،وتقليص إنفاقها
ّ
وقد اضطرت أرس سورية كثرية تحت ضغط الغالء
عىل الغذاء إىل الحدود الدنيا ،إىل درجة أن بعضها إما يكتفي بوجبة طعام واحدة يف اليوم أو يكون
سيمس قرار استبعاد أشخاص من الدعم الحكومي
املحل بالسكر .ولهذا،
ّ
خيارها هو الخبز مع الشاي
ّ
19
ما تبقّى من لقمة عيش ماليني السوريني املص ّنفني بحسب األمم املتحدة تحت خط الفقر  .ويف ظل
الظروف الصعبة التي يعيشها املواطن واالقتصاد السوريّان ،يع ّد إلغاء الدعم أو خفضه قرا ًرا كارثيًا ،يف
حني أن املطلوب هو معالجة موضوع استغالل وإساءة استخدام الدعم املقدّم ملختلف الجهات ،والبحث
عن موارد بديلة ،ويف مقدمتها تطوير اإلنتاج الزراعي والصناعي ومكافحة التهريب والتهرب الرضيبي.
ومنذ اليوم األول للقرار ،وصل سعر ربطة الخبز يف السوق السوداء  2500لرية (ما يعادل  0.8دوالر)،
ومن املتوقع أن تتسبب إجراءات االستبعاد من الدعم بازدياد املتاجرة باملواد املدعومة واتساع السوق
ة جددًا للمتاجرة
السوداء بسبب ارتفاع الطلب عىل هذه املواد ،األمر الذي سيخلق حلقات فساد وسامرس ً
باملواد املدعومة.

خامتة
يهدف قرار رفع الدعم الحكومي ،بحسب الترصيحات الرسمية ،إىل تخفيض العجز يف امليزانية املالية
جا ،سواء كانوا محدودي أو معدومي
العامة للدولة ،وتوجيه الدعم نحو الرشائح والفئات األكرث احتيا ً
حل جذريًا لعجز ميزانية الدولة.
الدخل .لكن التعامل مع متلقّي الدعم االجتامعي بهذه الطريقة ال يُشكّل ً
بعبارة أخرى ،ال ميكن لالقتصاد السوري أن يتعاىف من دون الوصول إىل حل سيايس يوفر البيئة املالمئة
لالستثامر واإلنتاج والتجارة والصناعة ،ومن ثم توفري موارد مالية متنوعة تدعم امليزانية العامة للبالد ،إضافة
إىل تأمني مستلزمات اإلنتاج للمنشآت اإلنتاجية والزراعية والصناعية وإعادة تشغيل املعامل املتوقفة،
ورفع الرضائب عن كافة املواد املستوردة لتأمني الكميات الكافية لحاجة األسواق ،كذلك رفع أجور العامل
من مستلزمات الحياة ،بحيث ال تقل حصة كل فرد من أفراد العائلة عن
واملوظفني إىل الحد األدىن الذي يؤ ّ
دوالرين أمريكيني يوميًا.
ما يف تدفق
عالوة عىل ما سبق ،يسهم الدفع يف اتجاه حل سيايس لألزمة املستمرة منذ أحد عرش عا ً
عا أمام عملية إعادة اإلعامر واالستفادة من القوة اإلنتاجية لفئة الشباب
االستثامرات األجنبية وفتح الباب واس ً
جرين خارج سورية .لكن يتطلب ذلك ،إىل جانب أمور كثرية أخرى ،معالجة ملف املطلوبني والفارين من
امل ُه ّ
18
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الخدمة العسكرية اإللزامية ،الذين وصل عددهم بحسب تقارير غري رسيمة إىل نحو  5ماليني شخص يشكلون
هم من فئة الشباب الذين ت ُراوح أعامرهم بني  18و 42سنة ،وهم حال ًيا إما غادروا
عصب العملية اإلنتاجية؛ ف ُ
البالد أو متوارين عن األنظار إىل أجل غري مسمى ومصري مجهول.
وإذا مل تجر املسارعة إىل حل هذه املسائل ،فاألرجح أن سورية متجهة إىل وضع اقتصادي أكرث صعوبة ناتج
من ارتفاعات إضافية يف أسعار الطاقة والغذاء العاملية ،يف ظل استمرار تأثر سالسل التوريد بسبب جائحة
علم أن دمشق بعد أن فقدت
كورونا والحرب التي اندلعت يف أوكرانيا ،وارتفاع مستويات التضخم عامليًا،
ً
م حقول النفط والغاز والقمح باتت معتمدة
السيطرة عىل املناطق الشاملية الرشقية من البالد التي تض ّ
اعتامدًا شبه كيل عىل االسترياد ،يف ظل شح مواردها املالية وتزايد الضغوط عىل الحليف الرويس الذي
كان يوفر بعض أشكال الدعم.20

 20عدنان أحمد وعبد الله البشري" ،ارتدادات غزو أوكرانيا قد تزيد فقراء سورية" ،العريب الجديد ،2022/2/26 ،شوهد يف  ،2022/3/6يفhttps://bit.ly/35I3hQf :
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