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 القمح و الخبز دعم انتاج أساسية حول اعتبارات 
 في سوريا المجزأة 

مجاعة في  لى ن في سوريا من تدهور أزمة الغذاء سريعًا إ، ساءت أزمة الغذاء في سوريا. وحذرت المنظمات اإلنسانية وخبراء آخرون عاملي 2021منذ نهاية عام 
انقسام سوريا   الملخص رؤى حول تأثير ذا كما يقُدم ه . األمن الغذائي في سورياالملخص األبعاد االجتماعية والسياسية النعدام  ا صف هذي . حال لم يتم مواجهتها
التي يتوجب على قطاع العمل  الرئيسية ت االعتبارايستعرض كما ، والمخاطر المترتبة عليها  القمح في سورياوالخبز انتاج على نظم  لمناطق نفوذ متنازعة

 . اتخاذها لمواجهة هذه التحدياتاإلنساني والباحثين والمانحين 

. كما يعتمد هذا الملخص على  ، ومجموعات بيانات مفتوحة المصدر وتقارير إعالمية ،وتقارير  ،دراسات منشورة الملخص  المصادر التي اعتمد عليها هذا وتشمل
الرئيسية  . وتمت هذه االستشارات في مناطق التحكم 2021شهري نوفمبر وديسمبر من عام   تم الحصول عليها من المزارعين وخبراء آخرين خاللاستشارات 

 . ة لتي تسيطر عليها الحكومة السوري والمناطق ا ،، وشمال غرب سوريافي سوريا وهي: شمال شرق سورياالثالثة 

ا من  . وتم مراجعة الملخص خارجًي لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة(   دلة )باحث مستقل( ودايان دوكلوس )مدرسة لندناوتم إنتاج هذا الملخص من قبل فادي ع
سانتياغو بمراجعته داخليًا كل من    الميدانية. وقام  ماتي أحمد )مهندس زراعي( إلجراء التقي   وتم تقديم الدعم من قبل علي  ،ت فالي(قبل إدوارد توماس )معهد ريف

جزئي من قبل  وتم تقديم دعم  .  )أنثرولوجيكا(   فيكتوريا هالدين وليزلي جونزينسون )معهد دراسات التنمية( وقام بتحريره كل من  ني ولكريبول وميليسا باركر وآ

الملخص يقع تحت مسئولية منصة العلوم االجتماعية في    وهذا  (. ES/P010873/1)  المملكة المتحدة ضمن مشروع ريكاب  العالمية فيأبحاث التحديات  صندوق  
 . العمل اإلنساني

 اعتبارات أساسية

 للقطاع االنساني 
ورية المحلية توفير نصائح تقنية  الخبرة الس وتستطيع  .يجب أن تكون البرامج الغذائية خاصة بموقع التنفيذ. على المستوى المحلي   تخطيط وتنفيذ برنامج الغذاء ●

 . لقرار والتنسيق بين برامج الغذاء المختلفة ، باإلضافة إلى توجيه عملية صنع العملية التنفيذ

خالل بنظام الغذاء. وبالرغم  مختلفة إلى اإل سيم سوريا سياسيًا إلى مناطق سيطرة أدى تق .على برامج الغذاء لتأثيرات السلبية لتقسيمات مناطق النفوذ  معادلة ا  ●
ر وإدارة  اتكنولوجيا البذ ، وخاصة فيما يتعلق بمشاركةهذه المناطقما زالت ممكنة بين خطوط النزاع ، فإن درجة معينة من التعاون والبرمجة غبر  من ذلك
 . المياهموارد 

. ويساهم عدم الوصول إلى الخبز المدعوم في انعدام  ينمتزايدة من السوري يعتبر الخبز المدعوم مادة غذائية ضرورية ألعداد  . زيادة التمويل للخبز المدعوم ●
 . ستقرار السياسي واالجتماعياال

ويمكن دعم المزارعين المحليين من خالل    .يتوجب على القطاع اإلنساني حماية وتوسيع المساعدات الخاصة بإنتاج القمح في سوريا .دعم المزارعين المحليين  ●
على   يجب دعم القدرة المحلية. كما الري والمعلومات حول أساليب الري الفعالة وأنظمة  إلى البذور المحسنة والكيماويات الزراعية تمكينهم من الوصول 

 . خبزمل ا القيمة من الحقل إلى  سل سالوالتصنيع على طول  تخزين الو  المعالجة

،  ويشمل ذلك المشاركة كاستشاريين تقنيين . المختلفة مناطق النفوذ ئية عبر الغذا تخطيط ومراقبة أنشطة البرامج التعزيز الخبرة المحلية السورية في   ●
 التنسيق. عمليات ضافة إلى المشاركة في عمليات صنع القرار وباإل

 للمانحين
لخبز،  ل للتمكين الناس من الوصو م المباشر . ويشمل ذلك الدعحاجةمن أجل مساعدة السكان األكثر  متوسط القصير والعلى المدى  للخبز زيادة الدعم اإلنساني ●

 . التخزين والطحنسعه ح، و ، ودعم اإلنتاج المحلي للقموتوفير الطحين، ودعم قدرات المخابز

كاء  يتوجب إشراك الشر. والمراقبةالتنفيذ عمليات  إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصالح في دعم التعافي بناء على حاجات المجتمع بما يشمل امتالك  ●
 . البداء رأيهم بمشاريع الدعمتمعات المجتمكين يجب كما  . ستراتيجياتتصميم االوفي كثير من األحيان في مبكًرا 

في وضع معايير  التفكير. ويجب سورياعقوبات المفروضة على والحد من التكاليف اإلنسانية والسياسية الناتجة عن الدعم الوصول المستدام والعادل للخبز  ●
 . ومراقبة احترام هذه المعايير بشكل دائم والمسائلة,شمل أهداف لوجستية وسياسية مثل آليات الشفافية  خاصة باألمن الغذائي ت 

 للمانحين والقطاع اإلنساني معا  

في   نالمزارعوالحالية والعقبات التي يواجهها قنيات الت على فهم فاعلية  . ويجب التركيز بصورة خاصة ت متعمقة حول إنتاج القمح محليا  إجراء دراسا •
، باإلضافة إلى مواضيع أخرى يحددها  القمحالمؤثرة على غلة العوامل  لفاعليةإجراء تقييمات . كما يجب في مختلف المناطق  الوصول إلى مدخالت االنتاج

   المحليون .  أصحاب المصلحة 
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 . بالشكل األمثل والسياسات الخاصة بالخبز لتدخالت  ا لبناء بهدف صياغة في كل منطقة  محصول وال غلة المراقبة المستقلة لل •

 خلفية 

 

عاش  ، 2020خالل األعوام الماضية. ففي عام زداد انعدام األمن الغذائي في سوريا بصورة كبيرة ا
بداية يناير بينما ارتفع هذا العدد في  , دام األمن الغذائيانعفي واقع من مليون سوري  7،9حوالي 
  ذات التاريخ. وفي ،% من عدد السكان 60 مليون سوري، وهم يشكلون 12،4، إلى 2022

قبل   األسعار مع لمقارنة % با34 ـوصلت مؤشرات أسعار الغذاء إلى أرقام قياسية بزيادة تقدر ب 
 1.ستة أشهر

حيث يقدر بأن تسعة من كل    .تفشي الفقر في سوريا  ى توسيع دائرةو أدى ارتفاع أسعار الغذاء إل
ً أمريكي  اً دوالر 1،09ر وهو تحت خط الفق ونعشرة سوريين يعيش . كما يقدر  اً للشخص الواحد يوميا

مليون   6قدر بأن ، ي كنتيجة للصراعباإلضافة إلى ذلك وو 4.% يعيشون فقًرا مدقعًا 65إلى  06بأن 
س من المحتمل رجوعهم إلى منازلهم. ويتعرض األشخاص  سوري هم أشخاص نازحين داخليًا ولي 

لى المساعدات  ن داخليًا والذين فقدوا أسباب الرزق إلى مصاعب مضاعفة ويعتمدون غالبًا غالنازحي 
 . اإلنسانية المحدودة 

العنف السياسي واالجتماعي، واألزمة المالية   وتشمل تلك العوامل:  . ستمر في سورياراع المفي سياق الص  ة متزامن عوامل عدة و تقاطعهذه من أزمة الغذاء نتجت 
ؤدي إلى الحد من قدرة الناس  لت تتفاعل جميع هذه العوامل حيث .  انحين المضطرد لما نكفاءوا  ،، والعقوبات الدوليةالمنتشر حول العالم 19–المتفاقمة، ووباء الكوفيد

من محاولة قاسية   سوريا عانت  حيث  ,الحالي  للنزاعإلى العقد السابق   تعود جذور األزمة الغذائية اال أن  لى الغذاء، وخاصة الخبز. لى إنتاج و/أو الحصول عع
 . سلطةلثروة وال اتوزيع وجتماعي عادة تنظيم العقد اال إل

 في سوريا انتاج الخبزنظرة تاريخية لسلسلة 
.  مواطنيها ة في إطعاممادة غذائية يومية ضرورية ورمز لمسئولية الدولفي سوريا   الخبز المدعوم إذ يشكل ا ألزمة الغذاء متعددة المستويات. هامً نموذجا الخبز  يقدم

المخابز العامة  قبل مدعوم من اً. وهذا الخبز اثنى عشر رغيف والمغلفة والتي تحتوي علىاألرغفة المملحة والمسطحة   ربطة على  ’خبز الدولة’م ويطلق الناس اس
دوالًرا   0،10 ما يوازي التي يسيطر عليها النظام في المناطق ، 2022 ،شباط حيث كان سعر الربطة في . بل الباعة العموميين بأسعار مخفضةمن ق ويتم بيعه
لذي  اوقليالً . ويختلف خبز الدولة عن الخبز األغلى أشخاص لمدة يوم واحد  ونة من خمسةمكإلطعام عائلة  هذه الربطة  كفي. وت )بسعر السوق السوداء(  أمريكيًا

. وأصبح  ة والخاصة على حد سواءر مدعومة للمخابز العامإال أن الطحين والوقود الالزمين إلنتاج الخبز توفره الدولة بأسعا تخبزه وتبيعه المخابز الخاصة،
ل المؤسسات  الصراع والتي أدت إلى تآكوبالرغم من سنوات   5.حد األدنى لألجور اليوميةوال  يمن االجتماعاألو نمط حياة المدينةمصطلح ’خبز الدولة’ مرادفًا ل

ي تدعي التمثيل السياسي أو  الجهة الت على هذه المسئولية   ويعلقون، من الخبزاليومية  تهملى حصعفي سوريا يتوقعون حصولهم ، فإن الناس  االجتماعية والسياسية
 في منطقتهم.  الحكم

 االنتاج التقليدي للخبز، واالصالحات واالعانات ما قبل النزاع 
 ً الخاصة )أصحاب األرض(. وكان القطاع العام  راضي األ، فإن القمح المستخدم لصناعة الخبز في سوريا كان يزرع محليًا وبصورة رئيسية من قبل أصحاب تقليديا
ذلك  شمل  حيث ي  دعممعقد من العبر نظام . وكانت الحكومة  تشجع االكتفاء الذاتي عن طريق دعم مزارعي القمح المحليين يقوم بنقلهطحنه ثم ي هذا القمح و يشتري

ر خطوط ائتمان وتأمين ضد الكوارث. وفي المقابل، كانت الحكومة تقوم  ، باإلضافة إلى توفي لمياه مقابل جزء بسيط من تكلفتهاتوفير الحبوب والمبيدات واألسمدة وا
 . باحتكار المحصول وشرائه بالكامل 

  سوء في توظيف إلى ذلك ، أدى سياسات الدولة الزراعيةلالفالحون مقاولين  رة في الستينات من القرن العشرين، أصبحاإلصالحات الزراعية الصاد على إثر
هدف بشار األسد، الذي تولى السلطة عام   أحد  نظام الدعم ضي خفت  لذا أصبح . ناتج عن نظام الدعم غير محتملال قتصادي أصبح العبء اال ،. ومع الوقتالموارد
جراءات تقشف من أجل تخفيض الكيماويات  ا تطبيق ، تم 2005عام ابتداء من من القيادة السياسية. و فالحيند الممثلي اتحا استثناءتم  ،2003وفي عام ، 2000

، انتقلت أولويات الحكومة من دعم إنتاج الطحين من القمح  لى زراعة القمح. باإلضافة إلى ذلكمباشر عبشكل أثر مما  الزراعية المدعومة مثل )األسمدة والمبيدات(
وطوابير طويلة للحصول   ضرابات في المخابزرفع الدعم عن الوقود بشكل مفاجئ، مما أدى إلى ا ، تم2008إلى دعم أسعار الطحين عند عملية الشراء. وفي عام 

 . قود المدعوم للمخابز حصص من الوتخصيص من خالل تسوية األمر على  الحكومة  وأجبرت على الخبز. 

 الخبز في خط مواجهة الصراع 
تنفيذها خالل العقود السابقة   اإلجراءات التقشفية التي تم يكن موضوعها الخبز بصورة رئيسية، فإن  لم  2011نتفاضة التي اندلعت في سوريا عام اال رغم أن

  6.الريفية وشبه الحضرية في المجتمعات  . وهؤالء الفقراء الضعفاء هم منتجون ومستهلكون لخبز الدولةقراء الضعفاء على نحو غير متناسبنتفاضة آلمت الفلال
،  صال عن الحكومة المركزية في دمشقنفا حاولت هذه المناطق االوالغوطة الشرقية معاقل للثورة. وفيما بعد، عندم اع، أصبحت مناطق مثل حماة ودرونتيجة لذلك
 في قدرتهم على الحكم الذاتي. أيضا مسألة حاسمة للسكان )أو عدمها(  على توفير الخبز تهمأصبحت قدر

،  ا استهدف المخابز وطوابير الخبزومً هج 174 ياً على األقل فيمدن  801ل ، قت 2011فمنذ شهر مارس لعام  , هدفًا للعنف السياسي خالل النزاعالخبز  لذا كان
احتج الناس ضد األسعار المرتفعة  وبنتيجة تدهور األوضاع المعيشية,  ، حلفائها الروس. وفي اآلونة األخيرة و السورية الحكومة  في معظمهاتتحمل المسئولية 

 انعدام األمن الغذائي : 1المربع 

يعرف انعدام األمن الغذائي بأنه ’عدم القدرة على  
الوصول إلى أنواع وكميات الغذاء الضرورية لكل  
فرد في األسرة من أجل أن يعيش أسلوب حياة نشط  

أما انعدام األمن الغذائي الحاد، فيظهر   2وصحي’.
’عندما يشكل عدم قدرة الشخص على تناول الغذاء  
 3الكافي تهديداً مباشراً على حياته أو سبل معيشته’.
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نيين المحتجين على أسعار الخبز  ضد المد ة الحاكمة من حمالت القمع العنيفالسياسي . ورًدا على ذلك، زادت األحزاب  والطوابير الطويلة أمام المخابز للخبز
استخدمت هذا  ثم هو ’عام إنتاج القمح‘  2021-2020 الـ  وقد أعلنت الحكومة السورية بأن موسم 7،8.لتثبيط الحكم الذاتي واإلستقالل  نعدام األمن الغذائي كطريقة وا

. كل ذلك يرسم  20199في شمال حماة وجنوب إدلب. وكانت قوات النظام قد استعادت هذه األراضي في عام  ن أصحابهام  اإلعالن لتبرير مصادرة األراضي 
 . الخبز كأداة سياسية خالل النزاع  ستخدام ية اكيف صورة عن

رى ولمنع وصول اآلخرين إلى  ه أقاليم أخفي ما يسميه المراقبون في سوريا ب "حرب القمح" وذلك للحصول على القمح الذي تنتج  وقد انخرطت أطراف النزاع
، واالستيالء على  ة، وشراء القمح بأسعار أعلى من األسواق المحلي ح الموجودة في أراضي الطرف اآلخر. وشملت األساليب المتبعة حرق حقول القمالقمح

  . للحصول على القمح من مناطق أخرى كات التهريب ، واستخدام شب األراضي الخصبة

وإلى اآلن حصص خبز   2012ام عسوريا منذ  ستعماله في الصراع، فقد شملت المساعدات الدولية المرسلة إلىهمية الخبز في الحياة اليومية، واأوبالنظر إلى 
ً طن   122,000، أوصل برنامج "الخبز من أجل السالم" الذي تنفذه الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يومية. فعلى سبيل المثال مليون   300و ما يعادل من الطحين أ ا

نظام الدعم في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة جزئيًا من المجالس   وفي الواقع، فقد انتقلت المسئولية تجاه . 2013منذ بداية البرنامج في عام  حصة خبز 
 . المعنية باألمن الغذائي في سورياملًحا للمنظمات غير الحكومية نتاج القمح والطحين والخبز نشاًطا محلية إلى المنظمات غير الحكومية، وقد أصبح دعم إال

  ه حاليا  في سوريارالهياكل السياسية والحكومية المساهمة في توفير الخبز وتسعي 
. وتقوم األطراف الحاكمة إما بتوزيع الطحين  طق السيطرة في سورياالحاكمة في منا ، يتم دعم الخبز من قبل جميع الفصائل السياسية 2022اعتباًرا من يناير لعام 

، تساهم المنظمات غير الحكومية في نظام الدعم في  إلى ذلك. وباإلضافة م أسعار الخبز مباشرة للمستهلكين، أو كليهما معًادعب والوقود للمخابز بسعر مخفض أو 
زيع الخبز مجانًا للفئات  أو بتو  ،كجزء من حزمة المساعدات والدعم العابرة للحدودللمخابز يع الطحين إما بتوز ، عن سيطرة الحكومة السوريةالمناطق الخارجة 

 . هشةال

 شمال غرب سوريا
جيش  ل حلب وتتحكم هيئة تحرير الشام و منطقة شمايتحكم الجيش الوطني والحكومة االنتقالية التابعة لتركيا ب  حيث ،نقسم شمال غرب سوريا إلى منطقتي سيطرةي 

مخيمات  يعيشون في مليون  1,7مليون شخص نازح داخليًا و  2,8مليون مواطن بينهم  4,4. وعدد السكان اإلجمالي هو قاذ التابع لها بمنطقة شمال إدلب اإلن 
، أو في  حصص الخبز اليومية من قبل حكومة اإلنقاذ والحكومة االنتقاليةإما في صورة دعم ل ،على المساعداتالمهمشة وتعتمد هذه الفئات  10.ومواقع غير رسمية 

 11.اشر تقدمه المنظمات غير الحكومية صورة دعم إنساني مب 

و يتكررا هذا الضغط كل  عبر الحدود ) الدولية المساعدات تجديد  حولعدم اليقين من  يساهم في ذلك عوامل ,ريا بيئة متقلبة سياسيًا وأمنيًاشمال غرب سويشكل 
هذه  تتضافر جميع  .داخلية التركيةة الالسياس كما تقلبات بات ضد الفصائل الجهادية العقول الداخلي بين الفصائل المتعادية، وااالقتت يساهم فيه (. كما ستة شهور
 . داتلمساعالوصول ل قرار ست اب  لزعزعة الثقةالعوامل 

د الطحين من تركيا  ور ست ي  حيثره يعتمدان على سوق السلع التركي.  ، فإن أسعار الخبز وتوفألمن في شمال غرب سوريا وبالتاليتؤثر تركيا على السياسة وا 
  شمال غرب سوريا  المستخدم للخبز في طحين % فقط من ال 10 شكل الطحين المحلي نسبة، 2021وفي شهر مايو لعام  12.ا وأيًضا كمساعدات عابرة للحدودتجارًي 

  ،قيمة السوق% من 32عندما شكل الطحين  2020،  المحلي بالمقارنة مع شهر نوفمبر  انخفاًضا كبيًرا في اإلنتاج يعني ذلك. % من تركيا90بينما تم استيراد 
إلى ارتفاع حاد في سعر   2021ضخم السريع في األسواق التركية عام ، فقد أدى الت عتماد على الطحين التركياالوبسبب . % من الخارج 68بينما تم استيراد 
 8.خبز الدولةتكلفة  في ذلكغرب سوريا، بما  الخبز في شمال 

هم الحصول على خبز بأسعار  في شمال غرب سوريا ال يمكن   % من السكان46 تشير بأن 2021انت التقديرات في شهر يونيو، ، كمجتمعة العواملبسبب هذه 
لتخفيض أسعار   13. فتم توزيع كميات إضافية من مساعدات الطحين إلى المخابزغرب سوريا إلى غضب شعبي ومظاهرات زمة الخبز في شمال وأدت أ  13.معقولة
  متها اجتماًعا طارئًا، عقدت هيئة تحرير الشام وحكو2021وفي نوفمبر  14.ة خبز الدولة للحفاظ على األسعار وقامت المخابز في إدلب بتخفيض وزن ربط ،الخبز

،  انتهاء األزمات االقتصادية. وفي ديسمبر ترليون ليرة سورية( لدعم األسعار حتى  11) ، بثالثة ماليين دوالر أمريكي تعهد فيه قائد هيئة تحرير الشام، الجوالني
ً أمريكي  اً أعلنت حكومة اإلنقاذ عن ميزانية قدرها ثالثة ماليين دوالر ،2021 في   ،مخبًزا مدعوًما  85ة سورية( من أجل دعم الطحين والوقود ل ترليون لير 11) ا

 . اولة لتثبيت سعر ربطة خبز الدولةمح

 شمال شرق سوريا 
إلدارة  جماعات مسلحة تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية وتحكمها ا"قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرق سوريا، وهي تحالف مكون من  تتحكم 

األرقام  تتراوح ثالثة إلى أربعة ماليين نسمة )ويبلغ عدد سكان هذه المنطقة  .الذاتية لشمال وشرق سوريا، والتي يقودها حزب االتحاد الديمقراطي الكردستاني
، إلى حركة مستمرة لألشخاص  اهبير من األشخاص النازحين داخليًا. وأدى العنف السياسي المستمر، بما فيه قطع تركيا للمي ( من ضمنهم عدد كبحسب المصادر 

 15.ما زاد الضغط على األرض والمواردم  ،النازحين داخليًا نحو هذه المنطقة

التحتية الالزمة لتكرير الوقود   ىأدى إلى محدودية البن مما  16التهميشالمنطقة عانت تاريخيا من االقصاء والقمح والنفط في شمال شرق سوريا. ولكن وفرة  وبرغم
مما   ،تاريخيابين اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وجيران سوريا المتوترة العالقات  يضاف لذلك 17.المستورد على الوقودتعتمد شمال شرق سوريا  لذا. الخفيف

% من الطحين المستخدم  91 . ونظراً إلى أن  قود ضروري لحصد ونقل وطحن الطحين. فالو (1المرتفعة )انظر إلى الشكل رقم  ساهم في نقص الوقود وأسعاره
إلدارة الذاتية  ، فإن توفير الوقود الكافي للحفاظ على اإلنتاج بسعر متناول يبقى تحديًا تواجهه حكومة ارق سوريا يتم الحصول عليه محليًاإلنتاج الخبز في شمال ش

نتيجة النقص في الوقود.   2021مارس ويوليو، % بين 28كي بمقدار متوسط تكلفة إنتاج الخبز بالدوالر األمري  لشمال وشرق سوريا. فعلى سبيل المثال، ارتفع
التضخم الحاصل  رتفاع وال يعكس هذا اال . بالليرة السورية خالل نفس الفترةالذي يصل المستهلكين و% في سعر الخبز المدعوم 96لى معدل رتفاع إوترجم هذا اال

 18.الخبز انتاج  عار الوقود على سلسلة سفقط، ولكن أيًضا التأثير األكبر أل
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توفر أرقام عامة عن حجم الطحين المدعوم من قبل اإلدارة ولكنها تزعم  الطحين والوقود في المنطقة. وال ت  تقوم حكومة اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدعم
وتوفير  جد صعوبة في تغطية التكاليف ق سوريا ت دارة الذاتية لشمال وشر اإلمالحظ أن من ال. ولكن ات المناطق التي تقع تحت سيطرتهااجتي حابأنها تغطي 
سعاره  اد غضب السكان من رداءة الخبز وأ دزي بينما  19,الطحين المدعوم والوقود في  نقص ال  بالوقوف وراء ب الحر تجار وتتهم اإلدارة   .، وخاصة الوقود المكونات

 . المرتفعة وكمياته القليلة 

  الحكومة السورية
التي سببها  المصاعب مليون شخص تحت سيطرته. وبالرغم من  16أكثر من ويعيش اليوم  . ستعادة سيطرته على معظم أرجاء الدولةنجح النظام السوري في ا 

الخبز مباشرة عبر مخابزها العامة.   كما تنتج، . فهي تقوم بدعم حصص الطحين والوقود للمخابز الخاصةمعقدية على نظام دعم خبز ، تحافظ الحكومة السورالنزاع
% من  10زيادة عن نسبة ب  مباشرة رية لدعم أسعار الخبز للمستهلكينترليون ليرة سو  13,3 االجمالية البالغة% من الميزانية 18، تم تخصيص 2022وفي عام 
.  2021% في عام 32عن نسبة ، بزمن أجل دعم الطحين والنقل والخ  , % أخرى من الميزانية20خفضت دعم الوقود إلى   بالمقابل. 2021في عام الميزانية 

 .زيادة الدعم المباشر للمستهلكين وإلى  ،التحول في الدعم إلى السيطرة على السوق السوداء فيما يخص الوقود والطحين هذاوتهدف الحكومة من  20،21،22،23

اج اآلن إلى شراء  ، وبالتالي تحت في شمال شرق سوريا لنفط الموجودة مصادر الطحين وا, اذ خسرت توفير الخبز ، تواجه الحكومة السورية تحديات في ومع ذلك
جنبية لدفع ثمن االمدادات محدودة.  ، فإن قدرة الحكومة السورية على توفير العملة األكل من روسيا وإيران لتوفير الموارد. وبالرغم من استعداد تلك السلع

. غير  منح حق الوصول المميز للمستثمرين الروس واإليرانيين مقابل الدعمو  ،طرطوسمهمة مثل ميناء استثمارية تأجير أصول ، قام النظام ب ذلك للتعويض عن
 .يل مستقبليةخا دمموارد وحرم الحكومة نفسها من ت أنها بفعل ذلك، 

، بدأت الحكومة في  2022اير، . ففي فبرمستوى األمن الغذائي لدى األسر في المناطق الحكومية دورا متزايدا في تحديد االنتماءات السياسية باإلضافة لذلك, تلعب 
وتحصر هذه التدابير الحصول على   23،24.واألغذية األساسية  على دعم مباشر للوقود والخبز ولحصمكنهم العدد األشخاص الذين ي خطط سابقة لتخفيض  تنفيذ

والتي استبدلت بطاقات الهوية العائلية الورقية )حيث تعتبر الحكومة السورية   )البطاقة الذكية(   المستهلك الرقمية ة الخبز المدعوم في األشخاص الذين يحملون بطاق 
ويتوجب على األشخاص المسموح لهم شراء الخبز   25.شعبي واسع النطاق  في غضب  ذلكسبب  ت  أب وأم وأبنائهما غير المتزوجين(األسرة بأنها عائلة مكونة من 

ستخدام تحديد  ويؤدي التسجيل اإللزامي با .قام هواتفهم لدى السلطات المحليةوأر  )لألجانب( من مصادر غير مدعومة بأن يقوموا بتسجيل أسمائهم وجنسياتهم
تستعمل النظام القانوني  الحكومة السورية و بسبب أن .  الحكومة عن الهوية الصادرة يحملون وثائق إلى إقصاء األشخاص الذين ال الهوية الرسمية في النهاية 

ذين ينظر إليهم  ويشمل ذلك األشخاص ال . تعريف قانونية ألسباب مختلفةوثائق بقاء مئات اآلالف من االفراد بدون فان النتيجة هي ،  كسالح وأداة أمنية بشكل واسع
وضع الخدمة    ، وآخرين لديهم قضايا تخصمن شمال غرب سوريا، والعائدين من دول مجاورة أو جيوب المعارضة منحدرين من خاص الواألش كأعداء للدولة،
نية وللتفاوض مع المنظمات غير  ايتم استخدامه للسيطرة على المجموعات السكوالذي النفوذ السياسي   أشكال نظام الدعم شكالً آخر من أصبحلذا, العسكرية. 

 . والجهات الفاعلة األخرى كومية  الح

سياسات اإلصالح  لعاد  , حتىالسياسية واألمنيةما أن استشعر عودة هيمنته النظام إذا رأينا كيف أن لسورية على سوق الخبز في مناطقها. ، تهيمن الحكومة اإجماالً 
في    ةمودعبيع السلع المفالنظام وحلفاؤه يحققون أرباًحا كبيرة من   تنتشر عمليات التجارة غير المشروعة بشكل كبير,فيما يخص الدعم. ولكن، في نفس الوقت 

 . نفوذه طق األمن الغذائي في من انعدام ا انتشارتساهم في بالتالي تحت سيطرة النظام و فاقم الهشاشة المدفوعه سياسيافي ت  مما يساهم، السوق السوداء

 إنتاج القمح في سوريا

   من القمح  حجم اإلنتاج المحلي رصد
تى  من المزارعين ح بالغ عن كمية القمح التي قامت بشرائهاالسلطات المحلية باإلمنطقة نفوذ, إذ تقوم عادة من الصعب تحديد كمية اإلنتاج الحالي للقمح في كل 

ى لتلك المنطقة. ويتم  لالغلة المث ب حة األرض المزروعة من خالل ضرب مسا أثناء الموسم الزراعي تقوم السلطات الزراعية بتوقع إنتاج القمح بينما  .نهاية الحصاد 
  .(وجرامبالكيل لفرد من الخبز االستهالك اليومي لتحتسب على أساس احتياجات السكان المتوقعة في كل منطقة )  بالمقارنة معرصد الناتج المحتسب 

 25:كالتالي 2021قابل اإلنتاج للعام للحاجة م وقعات ت ال ت أحدفمثاًل ، كان 

 . طن  200,000ب   تقدير اإلنتاج مليون طن من القمح وتم 1،2في أقاليم الحكومة السورية، تم تقدير االحتياجات ب  ●

 .طن  600,000اإلنتاج ب ا تم تقدير طن بينم  300,000ب   االحتياجاتشمال شرق سوريا ، تم تقدير في  ●

طن    30,000إلنتاج الفعلي ب  . بينما تم التبليغ عن اطن  150,000وتم تقدير اإلنتاج ب  طن  500,000حتياجات ب في شمال غرب سوريا ، تم تقدير اال ●
 . % من االحتياجات المتوقعة10% من االنتاج المتوقع و20 ذلك شكل . و26فقط

ختالس من قبل  ستبعد إعادة بيع المواد المدعومة بعد االرسمية والتي يحركها العرض والطلب. كما ت غير الالسوق السوداء/ابات السوق الحرة وهذه الحس وتستثني
  ، تقوم الحكومة السورية حاليًا باستعمال خدمات التجار من القطاع الخاص في شراء القمح. فعلى سبيل المثال حرب ومستغلي الحرب مسئولين في الدولة، وأمراء 

يعتبر مفقوداً من كميات   27،اإلدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، والتي تعتبر عمليات تهريب من قبل تجارة. وحجم هذه الالمزارعين في شمال شرق سوريامن 
  .موسمفي ذلك المنطقة  لل ةمنخفض كغلة ا تفسيره ، وقد يتموالمبلغ عنها ذاتيًا القمح التي تم شراؤها

ً تدقيقلذلك، فإن  طلب المزيد من   في  رئيسي دور اإلنتاجللغلة أو السلطات في سوريا، وخاصة عندما يكون لتقييم األرقام المبلغ عنها رسميًا من قبل  مطلوب  أكبر ا
 . المساعدات والدعم
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 تقدير اإلنتاج الحالي للقمح
ذين تم استشارتهم في  المناطق السورية والب  المنتجون والخبراء المختصينعندما سئل  الحصول على تقييم أكثر دقة إلنتاج القمح على أساس كل حقل أو كل منتج تم

ختيار المجتمعات  وتم ا  .% فقط من العائد المثالي10. وفي بعض المناطق بلغ المحصول ، كان ضعيفًا جًدا 2021بلغوا بأن محصول القمح لعام أو  هذا الملخص.
وتم إنتاج الجداول أدناه من قبل المؤلفين باستعمال بيانات تم توفيرها من    .لتقسيمات السياقية في الدولة جميع المناطق وامن أجل صياغة هذا الملخص بحيث تعكس  

 . الزراعيين الذين تمت استشارتهممهندسين المزارعين وال

ففي  28 . 2021صيل انخفضت بشكل حاد في عام بأن مساحات المحا يم األكبر انتاًجا للقمح في الدولة توضح ، وهو اإلقلانات المتوفرة من شمال شرق سورياالبي 
نتاج  انخفاض عن إ( وهو 2021طن )بعد حصاد   400,000وتم تقدير اإلنتاج اإلجمالي في شمال شرق سوريا ب  %.   95بعض مناطق الحسكة، بلغ االنخفاض 

 29.طن من الحصاد فقط 200,000ائها ل وشرق سوريا عن شر، أبلغت اإلدارة الذاتية لشمال . مع ذلكطن  950,000والذي قدر ب  2020عام 

 

 للمنطقة. مقارنة بالغلة المثلى , 2020و  2021فدان( من قبل خبراء محليين للعامين  0,25 بالكيلوجرام لكل دونم )حوالي ةً مقدرالغلة : 1الجدول 

 شمال حلب  إدلب  الحسكة  حماة العام 

 50 60 100-25 50-25 2021 زراعة بعلية 

2020 50 100-200 - - 

 200 200 250 125 األمثل

 100 300 200-50 100-50 2021 ة ي زراعة مرو

2020 100-200 350-400 350 - 

 350 350 500 200 األمثل

 

 : للحقل ىالمثلغلة المقارنة ب , 2020و  2021 للعامين المزارعينفدان( من قبل  0,25بالكيلوجرام لكل دونم )حوالي  االمبلغ عنهالغلة : 2الجدول 

 الرقة  شمال حلب  إدلب  الحسكة  حماة العام 

 63 - 60 80 40 2021 زراعة بعلية 

2020 60 75 83 - 150 

 250 200 200 250 125 األمثل

 220 190 - - 65 2021 زراعة مروية 

2020 90 233 275 216 200 

 450 350 350 450 200 األمثل

تقريبية لمناطق عملياتهم, وأبلغ المزارعون عن االنتاج االجمالي لحقولهم, وتم  . وقدم الخبراء تقديرات 2021* تم توفير قيم العائدات من مزارعين وخبراء زراعيين خالل استشارات تمت في شهري نوفمبر وديسمبر, 
 كمراجع ألكبر عائد ممكن في كل منطقة. استنتاج العائدات من قبل فريق البحث. وتم تقديم األرقام المثالية 

 التهديدات التي تواجه انتاج القمح في سوريا
دد إنتاج  يمكن تصنيف العوامل الرئيسية التي ته ولتلك الغايةتي تواجه نظام إنتاج القمح برمته. ، يجب علينا النظر إلى التهديدات اللفهم االنخفاض في إنتاج القمح

 :  القمح إلى أربع مجموعات

  حرائق ال ، ووتشمل هذه األضرار فقدان األصول . المزارعين في زراعة محصول القمح تؤثر األضرار المادية على قدرة  لضرر المرتبط مباشرة بالنزاع : ا .1
. باإلضافة إلى ذلك،  األخرى ، باإلضافة إلى نتائج الصراع دولة اإلسالمية في العراق والشامالحرب مع تنظيم الخالل ، وتدمير أنظمة الري في المحاصيل

ارس  الضغط المم ى ، باإلضافة إلات الزراعية ونزوح تلك المجتمعاتالعنف الممارس ضد المجتمع ويشمل ذلك  ،جتماعي عقبة أمام الزراعةيشكل الضرر اال 
 العاملة في الزراعة. قوض القوى والذي ي   ,: جنوب إدلب( )مثالأو هربهم منها  العسكرية لميليشياتإلى انضمام لالضد الشباب من 

نتظامه أدى إلى زيادة  . فانخفاض معدالت المطر وعدم ا، وخاصة توفر المياهنتاج القمح في سورياعلى ا التغييرات المناخية والبيئيةتؤثر ي : الضرر البيئ .2
دفق  عتماد عليه ألن تركيا تتحكم بت اإلمداد ال يمكن اال% من مياه سوريا عبر تركيا عبر نهر الفرات، فإن هذا 60تصل . وبينما الجفاف موجات شدة   و تكرار

. وعادة ما يتم الحصول على المياه  وفي النهاية، تزيد هذه العوامل من االعتماد على المياه الجوفية للري وللحفاظ على محصول القمح 15الماء إلى سوريا.
كما تؤدي الممارسات الزراعية مثل   28.برإلى استنزاف مصادر المياه الجوفية بصورة أك، والتي تؤدي التي يحفرها المزارعون العشوائية الجوفية عبر اآلبار 
 30.جوفية بشكل مطرد في مناطق الدولة نخفاض منسوب المياه ال عطيل تجديد منسوب المياه الجوفية. ونتج عن ذلك االري باألخاديد إلى ت 

موارد قليلة للزراعة  تخصص الحكومات و.  لى سبل عيشهمعدعم الالزم للحفاظ قمح إلى الالذين يزرعون ال : يفتقر المزارعونفشل المؤسسات والمنظمات .3
عدد قليل من المزارعين  حكومية تعود بالفائدة علىالغير الجهات . كما أن تدخالت سسات والمنظمات االجتماعية الداعمة إلنتاج القمحوال تستثمر في المؤ 

الجهات الحكومية والتجار  تتحكم إذ ، لدى المزارعين خيارات محدودة لبيع محصولهمفي ذات الوقت .  يفقدها الفاعليةتقوم على مشاريع قصيرة األمد مما و
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ذي  و معه نظام الدعم السخي الهو في اضمحالل جتماعي النسبي الذي ارتبط يوًما ما بزراعة القمح األمن االقتصادي واال لذا فإن ورة كبيرة. بصباألسعار 
 . عيشللل ي سب كأخرى  ربحيةصيل محازراعه لجأ المزارعون إلى ي   لذا  الحالي,قت النزاع بقي لعقود سب 

. فعلى سبيل  ، أصبح إنتاج الخبز عرضة لألحداث العالمية بصورة متزايدةالمستورد متزايد على القمحعتماد سوريا الابسبب  : األزمات العالمية واإلقليمية  .4
لذا   .اإلمدادات ضمان األسعار أو وبدون إمكانية لضبط   ,حدوث نقص عالمي في القمح،  2022الذي بدأ في فبراير ،و ،، يهدد الغزو الروسي ألوكرانياالمثال

اج الخبز في بعض المناطق  تأثيرات الغزو الروسي ألوكرانيا تحديات إضافية إلنت  وتخلق.  محلية في سوريا أصبح أمًرا ملًحا إنتاج القمح الفإن استعادة أنظمة 
، 2022وحتى فبراير،  . التي تملكها الهيئةووتد  تحتكر هيئة تحرير الشام تجارة الوقود عن طريق شركة السورية. فعلى سبيل المثال، في شمال غرب سوريا

ة أسعار الخبز في  . ومن المتوقع أن تأثير الحرب على إمدادات الوقود وأسعارها سيؤدي إلى زيادتركية قود من أوكرانيا عبر شركات ستيراد الوان يتم اك
وصول إلى الطحين  زيادة تقييد ال إلىتوقع أن يؤدي الغزو الروسي ألوكرانيا لتي تسيطر عليها الحكومة السورية، ي وفي المناطق ا شمال غرب سوريا. 

 31.ة غير كافية لتلبية حاجات السكان، إال أن الكمية المتاحبسعر أعلىة شراء اإلمدادات من مناطق شمال شرق سوريا . وبينما تستطيع الحكوم والوقود

، كما هو واضح من خالل  العوامل المركبة تؤدي إلى فشل نظام إنتاج القمح ، فإن هذه سياسية والصراع العسكري في سوريافي سياق األزمة االجتماعية والو
كل من  . هذا السياق من األزمات المتداخلة يحد أيًضا من فاعلية التدخالت المصممة لتعويض مزارعي القمحبالنسبة لأدنى من حد الربح مستوى ة إلى انخفاض الغل

 العوامل الفردية. 

 األسواق غير الرسمية وتكلفة القمح في سوريا 
. السلع  وعة والمترامية األطراف في سورياغير المشر  شبكات التجارة  في تداول لل مهمةبضائع المدعومة حكوميًا مثل الوقود والقمح والعلف واألسمدة  السلع تشكل 

االتجار  . ثم يتم ممتدة من أمراء الحرب والتجاركة هوامش ربح مرتفعة عبر شب ود ب ختالسها من المخازن عن طريق المسئولين يتم تحويلها بسرعة إلى نقاالتي يتم 
 . مناطق النفوذ بهذه السلع عبر 

 

 34برنامج األغذية العالمي لتحليل مواطن الضعف ورسم معالمه، وبيانات أسعار الدولة. نظاممصدر البيانات: 

 

 والميليشياتاللبناني ، بما فيها حزب هللا الحدود كما يرتبط التجار بالجهات الفاعلة عبر 32.لسياسية واألمنية لجميع األقاليمالتجار هم جزء ال يتجزأ من األنظمة ا
 .المحليينوأتباعها والحكومة التركية   مرتبطة بهال العراقية

اع ب  ، بينما يب للعموم  يرة سوريةل 40بسعر  بيعهفالكيلوجرام الواحد يتم  33.% من الطحين يذهب مباشرة إلى السوق السوداء20تقر الحكومة السورية بأن حوالي 
بالطحين   جراتت  إال أن الشبكات التي، أخرى صغيرة تهريب وعمليات فردية نات  تقوم دوريًا بمصادرة شاحبرغم أن الحكومة و  ليرة في السوق السوداء. 1200

   أسعار الوقود في األسواق الرسمية والموازية: 1الشكل 
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( وأسعار  1)كما في الشكل   للسوق تنعكس على ارتفاع  أسعار الوقودات غير الرسمية إن هذه الدينامي 6.السوري  للنظامتتبع الثمينة األخرى  بضائعوالوقود وال
 . البلدفي  السياقات المختلفة ومناطق النفوذ  عن ري تعب لة في هذين الشكلين لاألسواق المستعملتم اختيار . ( 2)كما في الشكل  القمح والطحين

 

 34مصدر البيانات: نظام برنامج األغذية العالمي لتحليل مواطن الضعف ورسم معالمه، وبيانات أسعار الدولة.

 الخالصة 
اإلنتاج )الطحين  تكاليف زيادة  في مقابلالمحلي من القمح في إنتاج الخبز الناتج حصة إذ من المتوقع أن يستمر انخفاض . في تدهور األمن الغذائي في سورياإن 

الناس في  يواجه ، والخبز هو حاجة يوميةلكن دعم الخبز. على ام العالذي ينخفض فيه حجم االنفاق الوقت  ذات في   ,سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبز ، مما والوقود(
لقمح ال  ، فإن حصاد اعالوة على ذلك. ن ضرائب الحرب تزاز وأشكال أخرى مب متكافئ للدعم، واال غير ، ووصوالً اً في األسعار، وارتفاعاً في الطحينسوريا نقص

 . لى تفاقم التمييز في توزيع الخبز . ويؤدي فقدان اإلنتاج المحلي والوصول إليه إ وارد أو بسبب التنافس غير العادلنعدام الم يصل إلى األسواق المحلية، إما بسبب ا

، فإن التحالفات بين النخب  . بالفعلالنزاع صلحة أطراف في متصب ، مساهمات القطاع غير الحكومي، بما في ذلك ء في سوريانظم الغذا الحالية ل ان البعثرة
من دعم   . فهؤالء النخب عادة ما يفضلون استيراد القمح بدالً ناطق السورية عملية وصول السكان إلى الخبز في جميع الم تتحكم في السياسية واألمنية والتجار 

  خصوصا،  الصعب على المزارعين زراعة القمحسيكون من   ،بدون الدعم السياسيو. يد للمزارعين والمنتجين المحليينإلى تهميش متزا ، مما يؤديياإلنتاج المحل
ين لزراعة محاصيل  مما سيؤدي حتما النتقال المزارع. الخبز في سورياانتاج تشكل سلسلة  جتماعية التيالسياسية واال النظر إلى التحديات المتداخلة البيئية وب 

 . خبز في سورياعتماد على القمح المستورد لتلبية احتياجات ال الازيادة  وبالتالي  ,أخرى 

،  تالتبرعا وانخفاض تدفق  ،ولفترات طويلة  أسعار الخبز المدعوم ارتفاع استمرار: مرتبطة ببعضها البعض وهيأربعة ساعدات تحديات ، تواجه وكاالت الملذا
ظمة  أن  رفد  تساهم في اإلنسانية إذ أن المساعدات أخيرا, ينبغي أن نكون واعين لحقيقة . السكان التي تحتاج الى المساعدة أعداد وازدياد ، التشغيلأسعار وارتفاع 
 . نزاع الحاليينأطراف الموقف   قد تساهم في دعم ن تقديم مساعدات الخبز إف بالتالي ،يهاعل  الحكومات القيمة  فهي تسهم في جهود،  مناطق النفوذ في مختلف الدعم 
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 وتقديرشكر  
 

 

مراجعة الملخص خارجيًا  ب  قاملحفظ الصحة وطب المناطق الحارة(. و  دلة )باحث مستقل( ودايان دوكلوس )مدرسة لندناإنتاج هذا الملخص من قبل فادي عتم 

سانتياغو ريبول  كل من يًا خلمراجعته داب  قام اعي( إلجراء التقييمات الميدانية. وت فالي( وتم تقديم الدعم من قبل علي أحمد )مهندس زرإدوارد توماس )معهد ريف

. وتم تقديم دعم جزئي من قبل صندوق  هالدين وليزلي جونز)أنثرولوجيكا(ني ولكينسون )معهد دراسات التنمية( وتم تحريره من قبل فيكتوريا آوميليسا باركر و

 (. ES/P010873/1كاب )ي في المملكة المتحدة ضمن مشروع ر أبحاث التحديات العالمية 

  

 اتصال

الرجاء   نضمام إلى شبكة المستشارين ،، أو إذا رغبت في اال، أو تحليل عن بعداألدوات، أو خبرة فنية إضافية أو  ،كان لديك طلبًا مباشًرا بخصوص الملخصذا إ

أو إلى أوليفيا  ، (a.lowden@ids.ac.ukجتماعية في العمل اإلنساني عن طريق إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني إلى آني لودين )االتصال بمنصة العلوم اال

 (. oliviatulloch@anthrologica.comتولوك )

 

. وتم دعم هذا  ن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، ومدرسة لندكاي شراكة بين معهد دراسات التنمية، وأنثرولوجي جتماعية في العمل اإلنساني همنصة العلوم اال 

اآلراء الواردة هي آراء المؤلفين وال تعكس بالضرورة آراء   .Z/19/Z/219169، ومنحة ويلكوم رقم نميةالعمل من قبل مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والت 

 الممولين أو آراء أو سياسات معهد دراسات التنمية أو أنثرولوجيكا أو مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة . 
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