10

األربعاء  27أيار  2015العدد 2599

سوريا

تقرير
تتزاحم المؤشرات السلبية لتداعيات األزمة على الحالة السكانية ،لترسم واقعًا مخيفًا من شأنه
ترك «ندبات» قد يصعب محوها أو معالجتها على المدى المتوسط

 %66من الشباب عاطلون من العمل

 42مليون نسمة في سوريا عام 2050
دمشق ــ زياد غصن
ق ـ ـ ـ ـ ّـدر تـ ـق ــري ــر شـ ـب ــه رس ـ ـمـ ــي ال ـح ـج ــم
اإلج ـم ــال ــي ل ـه ـجــرة ال ـس ــوري ــن خــال
الـسـنــوات األرب ــع األخ ـيــرة بما يــراوح
مـ ـ ــن  1إلـ ـ ـ ــى  1.2م ـ ـل ـ ـيـ ــون مـ ـه ــاج ــر،
مرجحًا ارتفاع معدل صافي الهجرة
االع ـ ـت ـ ـيـ ــاديـ ــة (لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــة أو ل ـل ـع ـمــل
أو ألسـ ـب ــاب أخـ ـ ــرى) إل ـ ــى م ــا ال يـقــل
باملتوسط عــن  15بــاأللــف ،أي مــا بني
 250إلـ ــى  300ألـ ــف م ـهــاجــر س ـنــويــا،
ول ـي ـص ـب ــح ب ــذل ــك ال ـح ـج ــم ال ـتــراك ـم ــي
لصافي الهجرة الكلي ملرحلة األزمــة
وما قلبها بحدود  4.3ماليني مهاجر.
وف ـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ـتـ ـق ــدي ــرات ال ـع ــدد
اإلج ـمــالــي ل ـح ــاالت ال ـل ـجــوء إل ــى دول
الـ ـ ـج ـ ــوار أو ب ـع ــض ال ـ ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
واألجنبية ،يشير تقرير «التقديرات
األولية النعكاسات األزمة على الواقع
الـسـكــانــي ف ــي س ــوري ــا» ،الـ ــذي أعــدتــه
ال ـه ـي ـئ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون األسـ ـ ــرة
والسكان ،إلــى أن عــدد حــاالت اللجوء
ال ـتــراك ـمــي الـفـعـلــي ح ـتــى ن ـهــايــة عــام
ّ 2014
يرجح أنها بحدود  2.8مليون
نسمة ،يضاف إليهم الحجم التراكمي
ل ـل ــزي ــادة ال ـس ـكــان ـيــة خـ ــال ال ـس ـنــوات
األرب ــع ،املـقــدرة بنحو  75ألــف نسمة،
ليصبح العدد نحو  3.1ماليني نسمة.
وال يقل واقع النزوح الداخلي خطورة
عــن الهجرة والـلـجــوء الخارجيني ،إذ
تـكـشــف ال ـت ـقــديــرات األول ـيُــة أن «ثـلــث
سكان ســوريــا على األقــل ق ـ ِّـدر لهم أن
قاموا بحركة نزوح أو أكثر من مكان
إقــامـتـهــم االع ـت ـيــادي إل ــى م ـكــان آخــر،
سواء أكان هذا املكان الذي نزحوا إليه
ه ــو م ـكــان إق ــام ــة عــائــاتـهــم األصـلـيــة
كهجرة معاكسة أو غير ذلــك» ،ووفق
التقديرات نفسها ،فإن «أكثر من ربع
ال ـس ـكــان (ن ـحــو  6مــايــن نـسـمــة) هم
اآلن خ ــارج مـنــاطــق سكنهم أو سكن
عائالتهم االعتيادي قبل األزمة».
وي ـت ـت ـب ــع مـ ـع ــدو ال ـت ـق ــري ــر ج ـغــراف ـيــة
النزوح الداخلية ،فيؤكدون أن حركة
الـ ـن ــزوح ت ـتــم ف ــي أغ ـل ــب ح ــاالت ـه ــا من
م ـن ـط ـقــة ألخـ ـ ــرى داخـ ـ ــل ك ــل مـحــافـظــة
وبحسب درجــة األمــان واالستقرار أو
تبدلهما مــن فـتــرة ألخ ــرى ،وم ــع ذلــك
ف ــإن مـحــافـظــات الــاذق ـيــة وطــرطــوس

توقعات بارتفاع نسبة األمية لتصل إلى أكثر من  %20وزيادة نسبة عدم االلتحاق بالدراسة إلى ( %10األناضول)

ودم ـش ــق والـ ـس ــوي ــداء ت ـم ـيــزت بــأنـهــا
أكثر املحافظات املستقطبة للسكان
النازحني ،مقابل حلب وإدلــب وريف
دم ـ ـشـ ــق ودرع ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت أك ـث ــر
املحافظات الطاردة للسكان.
ويـخـلــص الـتـقــريــر امل ــوزع عـلــى نطاق
ض ـي ــق لـ ـل ــدراس ــة والـ ـبـ ـح ــث ،ف ــي ه ــذا
ال ـ ـجـ ــانـ ــب إلـ ـ ـ ــى أن «ت ـ ـسـ ــريـ ــع عـ ـ ــودة
ال ـ ـنـ ــازحـ ــن واملـ ـهـ ـج ــري ــن إلـ ـ ــى أم ــاك ــن
إق ــام ـت ـه ــم املـ ـعـ ـت ــادة ب ـع ــد اس ـت ــرج ــاع
حــالــة األم ــن واألم ــان واالس ـت ـقــرار إلى

أكثر من نصف السكان في حالة فقر
رغم تراجع تقديرات الباحثني املتعلقة بمعدل انتشار الفقر بفعل تداعيات
األزمة مقارنة بما أعلن سابقًا ،سواء من قبل املركز السوري لبحوث
السياسات أو منظمة األسكوا ،إال أنها تبقى تقديرات تذكر بحجم
معاناة السوريني وقسوة ظروف الحرب على
معيشتهم ،إذ يرجح التقرير أن أكثر من نصف
السكان يعيشون في حالة فقر منهم  7ماليني
نسمة دخلوا في دائرة الفقر األدنى ،فمعظم
األسر السورية أنفقت مدخراتها واستنفذت
استراتيجيات التأقلم املتاحة أمامها.
تستكمل مؤشرات األزمة صورتها القاتمة مع
التوقعات بارتفاع نسبة األمية لتصل إلى أكثر
من  ،%20وزيادة نسبة عدم االلتحاق نهائيًا
بالدراسة إلى حدود  ،%10كذلك إن نسبة
ً
التسرب ارتفعت إلى أكثر من  ،%30هذا فضال
عن الحالة التعليمية املتردية لألطفال املهجرين
في دول اللجوء ،فنسبة قليلة جدًا من هؤالء األطفال يتاح لهم متابعة
التعليم أو املواظبة عليه.

ســابــق عهدها قبل األزم ــة ،ال يتطلب
فـقــط تــرمـيــم وإصـ ــاح أو إعـ ــادة بناء
املـســاكــن والـبـنــى التحتية للمنشآت
االقـتـصــاديــة والـخــدمـيــة ،بــل يجب أن
ي ـت ــراف ــق ذل ــك م ــع س ـي ــاس ــات وب ــرام ــج
وإجراءات تنموية تعالج الخلل الذي
أصــاب البنى االجتماعية والثقافية،
وترمم ما تضرر أو فقد من رأس املال
االجتماعي».

فجوات األعمار
ال ــاف ــت ف ــي اسـتـنـتــاجــات الـتـقــريــر أن
م ـتــوســط ال ــزي ــادة ال ـس ـنــويــة للسكان
فــي تـصــاعــد مستمر ،وعـلــى ذل ــك فــإن
الـ ـت ــراج ــع فـ ــي ح ـج ــم الـ ـسـ ـك ــان اآلنـ ــي
(ويـ ـ ـق ـ ــدره الـ ـب ــاحـ ـث ــون ح ــال ـي ــا بـنـحــو
 19.8مـلـيــون نسمة مـقــارنــة بـمــا كــان
مـتــوقـعــا وال ـب ــال ــغ ن ـحــو  22.7مـلـيــون
ن ـس ـمــة) ال يـشـيــر إل ــى ت ــراج ــع الــزخــم
(الــدفــع) السكاني للسكان السوريني،
ب ــل إل ــى ال ـحــركــة الـسـكــانـيــة (الـهـجــرة
وال ـل ـج ــوء) غـيــر االع ـت ـيــاديــة .فــاألزمــة
«أث ــرت بشكل حــاد على مـعــدل النمو
السكاني الـعــام وأدت إلــى انخفاضه
آن ـي ــا ل ـي ـص ـبــح س ــال ـب ــا ،إذ ي ـق ــدر ه ــذا
املعدل خالل السنوات األربع األخيرة
بنحو  %0.9-تقريبًا ،فيما يتوقع أن
يشهد معدل النمو السكاني الطبيعي
(بعد تحييد عامل الهجرة الخارجية
وال ـل ـج ــوء) ارت ـف ــاع ــا طـفـيـفــا م ــن نحو
 %2.9قبل األزم ــة إلــى حــدود %3.1-3
خـ ــال األزم ـ ـ ــة ،وذل ـ ــك نـتـيـجــة ح ــدوث
تـغـيـيــر سـلـبــي ف ــي م ـح ــددات الـسـلــوك
اإلنجابي واتجاهاته».
وعلى ذلك فإن عدد سكان سوريا مع
ع ــودة ح ــاالت الـلـجــوء وال ـه ـجــرة غير
االعتيادية على املستويني املتوسط

والبعيد «لن يقل عن  42مليون نسمة
عام  2050بمعدل زمني لتضاعف عدد
حجم السكان يقدر بنحو  29.1سنة،
وبـ ــزيـ ــادة س ـنــويــة ال ت ـقــل ع ــن نصف
م ـل ـي ــون ن ـس ـم ــة ،ويـ ــرجـ ــح ارت ـف ــاع ـه ــا
التدريجي لتتجاوز  600ألــف نسمة
خالل العقد القادم».
فــي امل ـقــابــل ،تشير ت ـقــديــرات التقرير
األولـ ـي ــة إلـ ــى اح ـت ـم ــال ارتـ ـف ــاع مـعــدل
ال ــوف ـي ــات الـ ـخ ــام ف ــي عـ ــام  2013إلــى
نحو  %0.07ومـعــدل وفـيــات األطـفــال
الرضع إلى أكثر من  ،%0.023ومعدل
وفيات األطفال دون الخمس سنوات
إلى ما يقارب  %0.025ومعدل وفيات
األم ـهــات إل ــى نـحــو  65وف ــاة لـكــل مئة
ألف والدة حية« ،ومن املتوقع في حال
اس ـت ـمــرار األزمـ ــة أن تـ ــزداد املــؤشــرات
الــديـمــوغــرافـيــة الـحـيــويــة تــدهــورًا في
ظل األعباء والتحديات الهائلة».
ل ـيــس هـ ــذا ف ـح ـســب ،ب ــل إن اس ـت ـمــرار
األزم ــة لفترة زمنية طويلة مــن شأنه
إحـ ـ ـ ـ ــداث خـ ـل ــل واض ـ ـ ـ ــح ف ـ ــي «ع ـم ـل ـيــة
الـ ـتـ ـح ــول الـ ــدي ـ ـمـ ــوغـ ــرافـ ــي وانـ ـتـ ـظ ــام
عملية انفتاح النافذة الديموغرافية،
وال سـيـمــا لـجـهــة تــأثــر ف ـئــات عـمــريــة
م ـح ــددة أك ـثــر م ــن غ ـيــرهــا بـتــداعـيــات
األزم ـ ـ ــة ،وقـ ــد ت ـج ـلــى ذلـ ــك ع ـلــى شكل
فجوات أو نتوءات في مضلع األعمار،
وتحديدًا في الفئة العمرية األولى (-0
 )4س ـنــوات وبـعــض الـفـئــات العمرية
النشطة إنجابيًا ( )49-15سنة».

مليونا عامل فقدوا وظائفهم
في ميدان النشاط االقتصادي ،يتناول
ال ـت ـقــريــر تـ ـط ــورات ب ـعــض امل ــؤش ــرات
الــرئ ـي ـس ـيــة ك ـق ــوة ال ـع ـم ــل وال ـب ـط ــال ــة،
إذ ي ـتــوقــع م ـع ــدو ال ـت ـقــريــر انـخـفــاض

حجم قوة العمل خالل الفترة املمتدة
م ــن ع ــام  2011إل ــى ع ــام  2014بنحو
 ،%16.4أي بنسبة ت ــوازي على األقــل
نسبة انخفاض حجم السكان ،كذلك
س ـي ـكــون ه ـن ــاك تـغـيـيــر م ـل ـحــوظ بني
ش ـط ــري قـ ــوة ال ـع ـمــل ب ــارت ـف ــاع نسبة
املـتـعـطـلــن ع ـلــى ح ـس ــاب املـشـتـغـلــن.
كذلك هناك خلل متوقع في التركيب
التعليمي لقوة العمل ،يتمثل بهجرة
أص ـح ــاب ال ـك ـف ــاءات وال ـع ـم ــال امل ـهــرة
وأص ـحــاب الـخـبــرات مــن ســوق العمل
املحلية إلى الخارج.
بــالـنـسـبــة إلـ ــى م ـع ــدل ال ـب ـطــالــة خــال
س ـ ـنـ ــوات األزمـ ـ ـ ـ ــة ،تـ ـب ــدو ال ـت ـق ــدي ــرات
متقاربة ج ـدًا إلــى تلك الـتــي نشرتها
سابقًا جهات بحثية مستقلة وأممية،
إذ باالستناد إلــى حجم الضرر الذي
لحق باملنشآت االقتصادية اإلنتاجية
والـخــدمـيــة ،يـتــوقــع الـتـقــريــر أن تكون
ن ـس ـبــة ال ـب ـط ــال ــة ق ــد وص ـل ــت ف ــي ع ــام
 2013إلــى نحو  ،%43فيما يتوقع أن
تـتـجــاوز حــاجــز  %50فــي ع ــام ،2014
فـهـنــاك مــا يــزيــد عـلــى مـلـيــونــي عامل
فقدوا وظائفهم ،وهذا ما عرض حياة
ومعيشة أكـثــر مــن  6.4مــايــن نسمة
للخطر وأدخــل معظمهم دائــرة الفقر
املدقع.
وال ت ـق ــف الـ ـت ــأثـ ـي ــرات ال ـس ـل ـب ـيــة عـنــد
ارتـ ـف ــاع املـ ـع ــدل اإلج ـم ــال ــي لـلـبـطــالــة،
فمن املتوقع أن تقترب نسبة البطالة
بــن اإلنـ ــاث مــن ضـعــف نسبتها لــدى
الذكور ،كذلك إن شريحة الشباب هي
األكـثــر تــأثـرًا فــي تقلص فــرص العمل
امل ـت ــاح ــة ،فــال ـت ـقــديــرات األولـ ـي ــة تـقــول
ب ــوص ــول ن ـس ـبــة امل ـت ـع ـط ـلــن ال ـش ـبــاب
إلــى نحو  %42مــن قــوة الـعـمــل ،وبني
الشباب أنفسهم إلى نحو .%66

