جملس الثورة يف محص

الزراعة في سورية زمن الثورة
أوًال :همية القطاع الزراعي
تبلغ مساحة سورية ()18.5مللون ىهكاراً ,منها ()5,9مللون ىهكار صاحلة للزراعة  ,ومن
أىم زراعات سورية مايلي:
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وتأيت أمهلة القطاع الزراعي من خالل:
 يعمل يف القطاع الزراعي مللون شخص على األقل أي مايقارب الـ( )%20من قوة
العمل يف سورية البالغة 4.9مللوواً.
 يشهل الناتج احمللي ( )%20من إمجايل الناتج احمللي.
 تعكرب احملاصلل الزراعلة قوت السورين رقم واحد الذي يعكمدون عللو ويصدرون
فائضو.

البٌانات باالستناد إلى المكتب المركزي لإلحصاء سورٌةhttp://www.cbssyr.org/ ,
المكتب المركزي لإلحصاء ,المجموعة اإلحصائٌة.
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 توفر الزراعة ادلادة األوللة الالزمة لكشغلل القطاع الزراعي ويصدر السوريون فائض
اإلوكاج.
ااياًال :القطاع الزراعي زمن الثورة
تضررت مجلع القطاعات االقكصادية يف سورية زمن الثورة ,وتضرر القطاع الزراعي بشهل
أكرب من باقي القطاعات مما اوعهس على مسكوى احللاة اليت يعلشها ادلواطن السوري,
وتعود أسباب تضرر القطاع الزراعي إىل:

حرق المحاصٌل
الزراعٌة للقرى الثائرة

قتل المواشً أو حرقها
فً القرى الثائرة

ارتفاع ثمن السماد
واألعالف بسبب
العقوبات التجارٌة
الخارجٌة

التضٌق على نقل
المنتجات الزراعٌة
وتصدٌرها بسبب انتشار
الحواجز وقطع الطرقات

صعوبة العمل فً األرض
وقت القصف واالشتباك

وقد تراجع إوكاج القطاع الزراعي يف سورية بشهل ملحوظ لألسباب سابقة الذكر ,مما
اوعهس على واقع احللاة اللوملة للمواطن السوري زمن الثورة ,وللس فقط على السورين بل
على العراقني واللبناوني ,قد غابت الهثري من الفواكو واخلضار السورية يف دول اجلوار كما
ارتفعت أسعار اخلضروات والفواكو اليت وصلت بشهل ملحوظ.
ويقدر الهثري من ادلكابعني للواقع الزراعي السوري أن احملصول اخنفض إىل النصف تقريباً وقد
أعلنت الفاو (منظمة األغذية الكابعة لألمم ادلكحدة) أن مااليقل عن ()1.5مللون سوري
حيكاجون إىل معووات غذائلة بسبب النزوح وشح ادلواد ادلكواجدة بني أيديهم.
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وقالت ادلنظمة وفسها أن القطاع الزراعي خسر مااليقل عن 1.8مللار دوالراً خالل العام
اجلاري يف تقرير صدر الشهر القبل ادلاضي عن ادلنظمة وفسها
كل ىذا يؤدي إىل أن القطاع الزراعي واقعو الراىن مكضرر للغاية وأن النظام على الرغم من
أمهلة ىذا القطاع إال أن النظام ال فرق لديو يذكر سواء تضرر ادلواطن السوري أو اوكفع,
وساءاً اوعهس على االقكصاد بهللكو أو ال ,وإوو على الرغم من أمهلة ىذه القطاعات إال أوو
مل يسعى لكعويض الضرر حىت دلؤيديو.
الثاً :الكحذير من األضرار
وتأيت أضرار ىذا الًتاجع يف اإلوكاج الزراعي منعهسة على مايلي:

أزمة غذائٌة ألكثر
من ملٌون ونصف
شخص

انخفاض الناتج
المحلً السوري
وبالتالً دخل الفرد

تأثر مواطنً دول
الجوار بفقدانهم
جزء من سلتهم
الغذائٌة

أزمة زراعٌة سورٌة
وللد فارس ,محص
2012-8-6

نتائج التقرٌر نشرته العربٌة نت ,على الرابطhttp://www.alarabiya.net/articles/2012/08/02/229967.html :

