مركزعمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
ً
مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دول ــة ومجتمعـ ــا ،تـ ــرقى لتكون مـ ــرجع ــا
لترشـيد الس ــياســات ورسم االســتراتيجيات.
ً
ً
ً
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  2013كمؤسسة دراسات تسعى ألن تكون مرجعا أساسا ورافدا في القضية
ُ
السورية في مجاالت السياسة والتنمية واإلدارة املحليةُ ،يصـدر املـركـز دراســات وأوراق منهجيــة تساند املسيرة العمـلية
للمؤسسـات املهتمــة باملس ــتقبل السوري ،وت ــدعم آليـات اتخاذ القـرار ،وتتفاعل مـع الفـواعل عبـر منصــات متخصصة
لتحقيـق التكامــل املعلوماتي ورسـم خـارطة املش ــهد.
ّ
تعتمد دراسات املركز على تحليل الواقع بأبعاده املتراكبة ،ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات ّ
ممـ ــا يمكـن م ــن وض ــع
الخطط التي يحـقـق تنفيذها تلك االحتيـاجات.

*وحدة املعلومات؛ وحدة متخصصة بجمع وتحليل املعلومات من مختلف املصادر العربية واألجنبية ،و ّ
تقدم
خدماتها البحثية لشبكة من املستفيدين من خالل إصدار خرائط وتقارير ميدانية وقياس الرأي العام
املتعلقة بالشأن السوري.
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ملخص تنفيذي
ُ يوظف شعار مكافحة الفساد لتحقيق مقاصد سياسية ،إذ ُيستخدم لتهدئة الرأي العام الداخلي ،ولتعزيز موقف
الحكومة أمام دعوات تغييرها ،وكذريعة لتصفية الحسابات بين مراكز القوى داخل النظام.
 تظهر املؤشرات ذات الصلة ضعف الترشح النتخابات اإلدارة املحلية ،حيث سجلت محافظات درعا والرقة وإدلب
ودير الزور والسويداء عدد طلبات ترشح أقل من نظيراتها ،األمر الذي يمكن تفسيره بضعف مصداقية النظام في
هذه املناطق أو بسبب الوضع امليداني واألمني ،كذلك خروج بعضها بأجزاء واسعة منها عن سيطرة النظام ،كما يعزز
انخفاض طلبات الترشح في محافظتي درعا وإدلب إمكانية اللجوء للتزكية في عدد من الوحدات اإلدارية في كال
املحافظتين دون اللجوء لالنتخابات ،بشكل مماثل ملا تم في عدد من الدوائر االنتخابية في انتخابات اإلدارة املحلية
لعام .2011

ً
 يشكل موقف حزب البعث بخصوص عدم البت بقرار خوضه االنتخابات منفردا أو بالتحالف مع أحزاب الجبهة
ً
الوطنية ،مؤشرا على توجهاته خالل الفترة املقبلة ،وما ستتركه من تداعيات ستطال الجبهة الوطنية وتموضع أحزابها
في الخريطة السياسية السورية.
 تفتقد انتخابات اإلدارة املحلية للمصداقية والشفافية والشرعية ،وذلك على الرغم من تحشيد النظام لها ،كما أنها
تتضمن انتهاك لقانون األحزاب ،وذلك عبر السماح ألحزاب تمتلك تشكيالت عسكرية باملشاركة فيها كحزب البعث
والقومي السوري االجتماعي.
 يعتبر نقص التمويل السبب األبرز لضعف األداء الخدمي ملجالس اإلدارة املحلية في مناطق سيطرة النظام ،إضافة
إلى أسباب تتصل بالفساد وضعف الصالحيات وتدخل املركز.
 شكل امللف الخدمي أرضية مشتركة للتوصل إلى تفاهمات محدودة بين النظام ومجلس سورية الديمقراطي ،شملت
ملفات القمح والنفط واإلدارة املحلية ،ويتوقع لهذه التفاهمات أن تتسع في املرحلة املقبلة.
 تجهد حكومة النظام لتنشيط االقتصاد السوري واستعادة عجلة االقتصاد اإلنتاجي ،وفي مسعاها هذا فإنها تولي
أهمية للتواصل مع لبنان والعراق ودول حوض املتوسط ،كما أنها تسعى لجذب رؤوس األموال السورية في الخارج،
لكن مساعيها تصطدم بمجموعة من العوائق؛ تحكم الروس واإليرانيين باملفاصل الرئيسية لالقتصاد السوري ،نظام
العقوبات األوربي واألمريكي ،كذلك بعدم توافر الضمانات األمنية والحوافر االستثمارية الستقطاب رأس املال
السوري في الخارج.
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الواقع احلوكمي وملف اإلدارة احمللية
تركزت حكومة النظام السوري أولوياتها خالل شهر تموز  2018على ملفي؛ مكافحة الفساد وانتخابات اإلدارة املحلية،
حيث عقد خالل شهر تموز سلسلة من ورش العمل واالجتماعات الحكومية وغير الحكومية ملناقشة مكافحة الفساد
ومنها:
 .1ورشة عمل بعنوان "تعزيز التشاركية ومكافحة الفساد ،نحو استراتيجية وطنية ملكافحته" ،أقامتها وزارة العدل
بمشاركة  7وزراء وعدد من املديرين والقضاة.
 .2اجتماع ملجلس الوزراء بحضور كل من رئيس ي الجهاز املركزي للرقابة املالية والهيئة املركزية للرقابة والتفتيش ملناقشة
سبل مكافحة الفساد.
 .3مناقشة جمعية العلوم االقتصادية ملف اإلصالح اإلداري ودوره في مكافحة الفساد.
كذلك واصلت الهيئات التشريعية والتنفيذية مراجعتها للتشريعات والقوانين السائدة ومنها )1 :إصدار القانون  27الناظم
بمهام وصالحيات واختصاصات وزارة التنمية اإلدارية ( )2 ،)1تعديل أحكام قانون خزانة تقاعد املهندسين رقم  23لعام
 )3 ،)2( 2005مناقشة مشروع قانون يقض ي بمنح مجلس الدولة صالحيات تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة والتي
تزيد قيمتها على  150مليون ليرة سورية ( )4 ،)3نشر مسودة قانون االستثمار الجديد على موقع التشاركية ملجلس الوزراء
( )5 ،)4إعداد قانون جديد للجمارك)5( .

باالنتقال إلى ملف اإلدارة املحلية ،تواصل الهيئات التنفيذية والقضائية استعداداتها إلجراء انتخابات اإلدارة املحلية
ً
ُ
املقررة في  16من أيلول القادم ،حيث فتح باب الترشح لعضوية مجالس الوحدات اإلدارية البالغ عددهم  18474عضوا
ً
ينبثق عنهم  1444مجلسا ( ،)6وقد كشف سليمان القائد "رئيس اللجنة العليا لالنتخابات" عن تلقي اللجنة  49096ألف
طلب ترشح النتخابات اإلدارة املحلية ،بانتظار البت بقانونيتها من قبل اللجان القضائية املختصة بذلك)7( .

وعن إجراء االنتخابات في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام ،أفاد القائد بتشكيل لجان ملحافظتي الرقة وإدلب في
محافظة حماة من قضاة ينتمون للمحافظتين ،وفيما يتصل بإجراء االنتخابات في املناطق التي تم استعادتها ولم يسمح
ً
لسكانها بالعودة إليها بعد ،فأشار القائد بأن الوزارة مسؤولة لوجستيا عن تحديد املراكز بالتنسيق مع اللجنة كما حدث
) (1فادي بك الشريف ،بعد صدور قانون التنمية اإلدارية ..سفاف لـ«الوطن» :آليات جديدة للعمل ورصد رأي املواطن بجميع الوسائل ،جريدة الوطن ،تاريخ ،2018-07-24
رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/159807
( )2هناء غانم ،مجلس الشعب ّ
يقر تعديل قانون خزانة تقاعد املهندسين ،جريدة تشرين ،تاريخ  ،2018-07-04رابط إلكتروني https://bit.ly/2Mc5dlk
ً
( )3هناء غانم ،بانتظار القانون  ..منح مجلس الدولة صالحية تصديق عقود تزيد على  150مليونا ،تاريخ  ،2018-07-12رابط إلكتروني https://bit.ly/2n5JRv5
( )4هناء غانم ،دياب لـ«الوطن» :يقدم حوافز مدروسة ويوجه االستثمارات نحو األولويات … مشروع قانون االستثمار الجديد على موقع التشاركية لنهاية تموز ،جريدة
الوطن ،تاريخ  ،2018-07-03رابط إلكتروني https://bit.ly/2OBmWE8
( ) 5هناء غانم« ،الوطن» تنشر النسخة األخيرة ملشروع قانون الجمارك الجديد … الجمارك من مديرية إلى هيئة عامة ،تاريخ  ،2018-07-02رابط إلكتروني
https://bit.ly/2ODRCoA
( )6تجدر اإلشارة إلى أنه في انتخابات اإلدارة املحلية عام  ،2011تنافس  42889مرشح على  17588مقعد ،يشغلون عضوية  1337وحدة إدارية.
( ) 7رئيس اللجنة القضائية العليا :أكثر من  49ألفا إجمالي عدد طلبات الترشيح ملجالس اإلدارة املحلية .وكالة سانا ،تاريخ  ،2018-08-02رابط إلكتروني
https://bit.ly/2Kki3ME
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ً
في االنتخابات التشريعية ،منوها بأن شمول االنتخابات ملن هم خارج البالد يقتصر على انتخاب رئيس الجمهورية .هذا
وقد أصدرت الحكومة ووزارة اإلدارة املحلية والبيئة عدة قرارات وإجراءات في إطار استعدادها لالنتخابات منها)8( :

 .1رصد املبالغ املالية الالزمة لتغطية نفقات إجراء االنتخابات.
ً
 .2إحداث  71بلدية مستقلة كانت قد أحدثت سابقا ،وألحقت بوحدات إدارية أخرى في انتخابات  2011في محافظات؛
ً
ريف دمشق ،حمص ،حماه ،الالذقية ،طرطوس ،درعا السويداء ،فضال عن تغير الصفة اإلدارية ل ـ  17وحدة إدارية
من بلدية إلى بلدة بعد أن تجاوز عدد سكانها  10آالف نسمة.
 .3إصدار القرار رقم /1654ق تاريخ  2018/6/26املتضمن نسبة تمثيل قطاع العمال والفالحين بنسبة  %50وتمثيل
قطاع باقي فئات الشعب بنسبة  %50في انتخابات أعضاء املجالس املحلية.
 .4إصدار القرار رقم /1689ق تاريخ  2018/7/2املتضمن تحديد الدوائر االنتخابية في مجالس املحافظات ومدن مراكز
املحافظات واملدن التي يزيد عدد سكانها عن مائة ألف نسمة)9( .
املحافظة

عدد طلبات الترشح

عدد املقاعد

الوحدات اإلدارية في املحافظة

لعضوية الوحدات اإلدارية

املتنافس عليها

محافظة

مدينة

بلدة

بلدية

دمشق

4000

100

1

-

-

-

حلب

4200

2303

1

24

112

21

ريف دمشق

4630

2099

1

26

45

85

القنيطرة

2050

381

1

2

16

12

السويداء

1616

688

1

3

18

38

درعا

1100

1096

1

12

35

33

الالذقية

9400

1275

1

4

30

75

طرطوس

4500

1176

1

6

32

60

الرقة

1500

628

1

11

11

11

الحسكة

3100

1742

1

7

55

91

ديرالزور

1500

1387

1

20

43

33

حمص

5000

1636

1

12

30

89

حماة

5000

2058

1

14

46

111

إدلب

1500

1909

1

15

47

95

العدد الكلي

49096

18478

14

156

520

754

جدول توزع الوحدات اإلدارية وطلبات الترشح وعدد املقاعد املتنافس عليها بحسب املحافظة

(« )8اإلدارة املحلية والبيئة» تستعد النتخابات املجالس املحلية ،جريدة تشرين ،تاريخ  ،2018-07-05رابط إلكتروني https://bit.ly/2AEQoGE
( )9بلغ عدد الدوائر االنتخابية الخاصة بانتخاب مجالس املحافظات  85دائرة انتخابية توزعت وفق الشكل التالي :تم تقسيم دمشق وريفها إلى  16دائرة خمس في املدينة
و 11في ريفها ،تقسيم حلب إلى  15دائرة أربع في املدينة و 11في ريفها ،تقسيم حمص إلى  7دوائر انتخابية والالذقية  5وطرطوس  7ودير الزور  3والحسكة  6ودرعا 6
والسويداء  ،3القنيطرة دائرة واحدة .بينما تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية ما عدا محافظة حلب التي تقسم إلى دائرتين دائرة مدينة حلب ودائرة مناطق محافظة
حلب ،وذلك النتخاب مجلس الشعب ،بينما تعتبر أراض ي الجمهورية العربية السورية دائرة انتخابية واحدة لغرض انتخاب رئيس الجمهورية واالستفتاء بحسب قانون
االنتخابات العامة رقم  5لعام .2014
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واصلت وزارة اإلدارة املحلية والبيئة دعمها للوحدات اإلدارية خالل شهر تموز  ،2018حيث بلغت قيمة الدعم املالي
املقدم من الوزارة للوحدات اإلدارية  240مليون ل.س ( $ 550,485على أساس سعر صرف  436ليرة لكل  )$كإعانات مالية
توزعت بحسب الجداول البيانية املرفقة أدناه)10( .

بجانب آخر ،مدد مجلس الوزراء العمل بقرار تشكيل لجنة إعادة اإلعمار التي يرأسها وزير اإلدارة املحلية والبيئة ملدة
عام)11(.

توزع اإلعانات واملساهمات املالية بحسب
املحافظة

توزع اإلعانات واملساهمات املالية بحسب
الوحدة اإلدارية
200

200

150

150

100

100

50

50
0

0
بلدية

بلدة

مدينة

إعانة مالية

مساهمة مالية

محافظة

توزع الدعم املالي الحكومي ملجالس الوحدات اإلدارية بحسب التقسيم اإلداري

طرطوس
إعانة مالية

الحسكة
مساهمة مالية

توزع الدعم املالي الحكومي ملجالس الوحدات اإلدارية بحسب املحافظة

أبرز معطيات االقتصاد السوري
قطاع العمل
 تعمل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل عبر مديرياتها وبالتعاون مع املكتب املركزي لإلحصاء على إجراء مسح شامل
لسوق العمل في سورية تحت عنوان "الدراسة امليدانية لواقع العمل بشقيها الكمي والكيفي" .تجدر اإلشارة إلى أن
آخر مسح لسوق العمل قد نفذ في  2009بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي .UNDP

قطاع املالية العامة
 بلغت قيمة البضائع واملواد الداخلة للمنطقة الحرة في طرطوس منذ بداية  2018وحتى نهاية حزيران  11مليار ل.س،
ونتج عن هذا النشاط االقتصادي إيرادات قدرت ب ـ  521مليون ل.س إضافة إلى 1مليون دوالر (أي ما مجموعه 2.195

( )10اقتصر الدعم املقدم من وزارة اإلدارة املحلية في شهر تموز  2018على تقديم إعانات مالية دون مساهمات مالية ،حيث اقتصرت على مجلس مدينة الحسكة وكذلك
على مجلس بلدة جنينة رسالن في محافظة طرطوس ،وذلك بحسب البيانات الواردة على موقع وزارة اإلدارة املحلية والبيئة.
( )11تمديد العمل بقرار تشكيل لجنة إعادة اإلعمار ،موقع وزارة اإلدارة املحلية والبيئة ،تاريخ  ،2018-07-04رابط إلكتروني  ،https://bit.ly/2vuqGikيذكر بأن لجنة
إعادة اإلعمار قد أحدثت بقرار مجلس وزراء بتاريخ  2012برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات – وزير اإلدارة املحلية.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة4 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر تموز 2018

مليون دوالرأمريكي على أساس سعر صرف  436ليرة لكل  ،)$وذلك بحسب املهندس محمد ميهوب مدير فرع املنطقة
الحرة في طرطوس ،دون أن تتوافر بيانات بخصوص الفترة نفسها للعام السابق.

ً
 تضاعف صافي التحويالت املالية الوافدة من خارج سورية إليها  18مرة بين أعوام  ،2016-2011حيث سجلت رقما
ً
ً
قياسيا خالل  2016بـ ـ 1076.2مليار ل.س ( 2.95مليار ل.س يوميا) مقارنة ب ـ  59مليار ل.س في  ،2011أي بلغ صافي
التحويالت في عام  2016نحو  2.37مليار دوالر أميركي (على أساس وسطي سعر صرف رسمي بنحو  455ليرة للدوالر)،
بوسطي يومي نحو  6.5ماليين دوالر أميركي ،ومن امللفت لالنتباه ارتفاع نسبة مساهمة التحويالت في الدخل القومي
من  %1.9عام  2011إلى  %19في  ،2016متجاوزة القطاع الصناعي التي تقدر مساهمتها ب ـ  %18في .2016
 أصدرت الحكومة التعليمات التنفيذية املتعلقة بإعداد مشروع املوازنة العامة للدولة لـ  2019ومنها :حصر األضرار
الناجمة عن أعمال التخريب على املنشآت والطرق وفصلها عن املنشآت والطرق التي بحاجة إلى إعادة تأهيل ،عدم
إدراج أي مشاريع تتعلق بإعادة اإلعمار لألبنية واملنشآت واملرافق الحكومية املتضررة بفعل عمليات التخريب ،حيث
سيتم تخصيص لجنة إعادة اإلعمار بمبلغ مستقل في املوازنة االستثمارية لعام  ،2019وتحديد االعتمادات املطلوبة
ملشاريع الجهات العامة ذات الطابع االقتصادي.



زادت القيمة اإلجمالية للرسوم العقارية عن  3.1مليارات ل.س ( 7,110,091مليون دوالر أمريكي) خالل  ،2017في
ً ً
حين سجلت الرسوم انخفاضا كبيرا خالل  2011وصل إلى  2.4مليار ل.س ،ثم انخفضت بشكل قياس ي في 2012
مقارنة ب ـ  2010حيث لم تتجاوز الرسوم العقارية املتحققة  1.1مليار ل.س ،وملثلها في  ،2013قبل أن تعاود االرتفاع
التدريجي منذ  2014حيث وصلت نحو  1.4مليار ل.س ،ثم إلى  1.8مليار ل.س في  2015لترتفع إلى أكثر من  2.5مليار
ل.س في .2016

قطاع املال واملصارف
 صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك على قرار الهيئة العامة لبنك الشرق املتضمن زيادة رأسماله بمبلغ
 250مليون ل.س ( 573,394ألف دوالر أمريكي) توزع كأسهم مجانية على املساهمين ،وبحسب القرار فإن الزيادة
ناتجة عن األرباح املدورة البالغة  179.450.500ل.س وجزء االحتياطي الخاص للبنك والبالغ  70.549.500ل.س،
ويعتبر بنك الشرق شركة مساهمة سورية مملوكة بنسبة  %49من قبل البنك اللبناني الفرنس ي.
 بلغ إجمالي الربح التشغيلي الذي حققته شركات التأمين الخاصة في فروع التأمين كافة في  2017نحو  3مليارات ل.
س ( 6.880,733مليون دوالر أمريكي) بزيادة  %21عن  ،2017نصفها من فرع تأمين السيارات اإللزامي ( 1.5مليار
ً
ل.س) ،يليه فرع تأمين السيارات الشامل ( 721مليون ل.س) ،ثم فرع تأمين الحوادث العامة بمبلغ  325مليونا وتأمين
النقل بنحو  310ماليين ،في حين حقق فرع التأمين الصحي أكبر خسارة تشغيلية بحوالي  321مليون ل .س.
 حققت شركة التأمين الوطنية أعلى ربح تشغيلي بحوالي  524مليون ل.س بنمو  % 27عن  ،2016تليها السورية
ً
العربية  460مليون ل.س بنمو  % 30عن العام السابق ،ثم املتحدة بربح  406ماليين والتأمين العربية  330مليونا.
باملقابل انخفض الربح التشغيلي لدى كل من اإلسالمية بنسبة  % 69عن  ،2017والثقة بنسبة  % 34والكويتية
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بنسبة  ،% 22بينما ُسجل أعلى نمو في الربح التشغيلي عن العام السابق لدى شركة االتحاد التعاوني ،وذلك بنسبة
 ،% 256ثم العقيلة بنسبة .% 200
 زادت املوجودات املالية ل ـ  13مصرف خاص ،حيث بلغت في نهاية الربع األول من  2018نحو  1861مليار ل.س (ما
يعادل  4.27مليارات دوالرعلى أساس سعر صرف  436ليرة للدوالر) ،مقارنة بنحو  1637مليار ل.س في نهاية ،2017
أي ما يعادل  3.84مليارات دوالر ،يذكر بأن قيمة املوجودات املالية للبنوك الخاصة قد بلغت  5مليارات دوالر في العام
 ،2013وفيما يلي ترتيب املصارف بحسب قيمة موجوداتها املالية.
قيمة املوجودات املالية

قيمة املوجودات

قيمة املوجودات

نهاية الربع األول 2018

املالية في 2017

املالية في 2016

مصرف البركة سورية

354

329

247

مصرف سورية الدولي اإلسالمي

256

289

201

مصرف بيمو السعودي الفرنس ي

254

251

235

مصرف سورية واملهجر

175.3

179

195

املصرف الدولي للتجارة والتمويل

144

139

125

بنك الشام اإلسالمي

129

136

187

بنك عودة

114

112

105

مصرف فرنسبنك سورية

110

105

117

بنك قطرالوطني

99

98

107

بنك بيبلوس

72

68

67

البنك العربي

66.6

67

72

بنك الشرق

55

46

36

بنك األردن سورية

32

29

30

البنك

املوجودات املالية في البنوك السورية الخاصة (مليارليرة سورية)

ً
 تجاوزت قيمة التسهيالت االئتمانية التي منحها املصرف التجاري السوري  666مليار ل.س (تقريبا مليار و 530مليون
دوالر أمريكي) حتى نهاية حزيران  ،2018بزيادة نحو  %17عن إجمالي التسهيالت في النصف األول من  2017والتي
سجلت حينها  554مليار ل.س .كذلك أفاد تقرير بيانات النصف األول من  2018للمصرف التجاري السوري عن بلوغ
إجمالي الودائع بالليرات السورية نحو  934مليار ،بزيادة  %29على إجمالي ودائع النصف األول في .2017
 زادت إيداعات شركات التأمين الخاصة في املصارف العاملة في سورية عن  29مليار ل.س في نهاية  ،2017منها 17.7
مليار ل.س ،بنسبة تزيد على  ،%61والبقية  %39ودائع بالدوالر واليورو تبلغ نحو  18.5مليون دوالر ،و 2.8مليون
يورو ،وبحسب البيانات ،فإن أكبر الشركات املودعة كانت الوطنية للتأمين بمبلغ يزيد على  3.9مليارات ل.س ،تلتها
املتحدة بإيداع أكثر من  3.1مليارات ل.س ،ثم السورية الكويتية بمبلغ يزيد على  3مليارات ل.س ،أقل الشركات
ً
إيداعا ،فهي شركة آدير بإيداع نحو  1.4مليار ل.س ثم االتحاد التعاوني بمبلغ  1.5مليار ل.س ،والسورية اإلسالمية
بمبلغ  1.6مليار ل.س.
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 أشار تقرير بأن ودائع السوريين في لبنان تزيد على قيمة ودائعهم في املصارف العاملة في سورية ،حيث بلغت قيمة
اإليداعات في املصارف الحكومية الستة والخاصة األربعة عشر ما قيمته  2175مليار ل.س ( 5مليار دوالر على أساس
سعر صرف  435في شهر تموز  ،)2018في حين تقدر األموال السورية في لبنان حتى نهاية  2010بنحو  16مليار دوالر،
منها  %12ودائع مصرفية أي  1.92مليار دوالر.

ً
 أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية املستهلك عبد هللا الغربي قرارا بتصديق النظام األساس ي لشركة مؤسسة ضمان
مخاطر القروض املساهمة املغفلة الخاصة ،برأس مال قدره  5مليارات ل.س ،حيث تقدر مساهمة املصارف العامة
السورية بنحو  ،%41.16مقابل  %54.28نسبة مساهمة املصارف السورية الخاصة.
 انقسام داخل الفريق الحكومي بخصوص إعادة هيكلة املصارف العامة ،حيث يتبنى فريق فكرة تحويل املصارف
العامة إلى شركات مساهمة مملوكة للدولة ،بينما يذهب الفريق الحكومي اآلخر إلى إحداث قانون خاص إلدارة
املصارف العامة.

قطاع اإلسكان
 بلغ إجمالي قيم عقود املؤسسة العامة لإلسكان املتعاقد على تنفيذها حتى تاريخ  2018-07-16حوالي  95.7مليار
ً
ل.س (تقريبا  220مليون دوالر أمريكي) ،وذلك في مختلف املحافظات ولجميع فئات املساكن البالغ عددها اإلجمالي
ً
 26920مسكنا ،حيث بلغت حصة القطاع العام منها  73مليار ل.س أي ما نسبته  %77من اإلجمالي ،وحصة القطاع
الخاص  22.4مليار ل.س أي ما نسبته %23من اإلجمالي.
 تزايد تخوف أهالي الجزء الجنوبي من حي التضامن على مصير مساكنهم أمام التكتم الشديد من قبل لجنة تطبيق
القانون رقم  3في املنطقة على مضمون اإلحصائية التي توصلت إليها فيما يتعلق باملباني املتضررة غير الصالحة
للسكن.

ً
 كشف مدير املالية في محافظة دمشق محمد عيد عن وجود أكثر من  100عملية بيع عقاري في دمشق يوميا.

ً
 كشف مدير الشركة العامة للبناء والتعمير عامر هالل عن حجم العمل في مشروعات الشركة التي تنفذها حاليا،
والذي وصل ما يقرب  13.9مليار ل.س ،بنسبة  %117من الخطة لغاية النصف األول من  2018وبنسبة  %58من
ً
الخطة السنوية ،وبين أن الخطة اإلنتاجية لشركة البناء تبلغ  24مليار ل.س (تقريبا  55مليون دوالر أمريكي) لعام
.2018
 أفاد وزير األشغال العامة واإلسكان حسين عرنوس عن تأهيل  33شركة تطوير عقاري ،كما كشف عن نية الوزارة
ً
إلغاء  200جمعية سكنية ودمج أخرى ،موضحا بأن الحكومة أخذت قرارها بدخول االتحاد العام للتعاون السكني
والجمعيات على العشوائيات واملناطق املهدمة.
 كلف مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية أمس وزارة األشغال العامة واإلسكان بإنجاز مخططات تنظيمية
جديدة ملناطق جوبر وبرزة والقابون ومخيم اليرموك يتم من خاللها مراعاة خصوصية كل منطقة.
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 كشفت قيادات فلسطينية في دمشق ،أن مسؤولين سوريين أكدوا لها أن مخيم اليرموك في جنوب العاصمة لن
يخضع إلى إعادة تنظيم.
 استعرضت رئيسة هيئة التخطيط اإلقليمي ماري التلي خطة عمل الهيئة وهيكليتها اإلدارية واملسودة األولية لإلطار
الوطني موضحة أن الهيئة بصدد إنجاز الدراسة اإلقليمية للساحل السوري ومحافظة السويداء إضافة إلى مخطط
استعماالت األراض ي في الغوطة الشرقية.

قطاعي الطاقة والكهرابء
ً
 قام فنيو وزارة النفط والثروة املعدنية بتأمين إيصال  300ألف م 3من الغاز يوميا إلى املجموعة الغازية األولى في
ً
محطة التيم بدير الزور عبر خط بديل بطول  350كيلومترا لوضع املحطة بالخدمة ،وتعتبر املحطة املصدر الثاني
املغذي للمحافظة بعد خط توتر عالي (جندر -تدمر-دير الزور) باستطاعة  ٤٠٠ميغا واط.
 كشفت البيانات الرسمية نصف السنوية الصادرة عن املؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء ،عن الكمية املقدرة من
الطاقة الكهربائية التي فقدتها الشبكة الكهربائية السورية خالل النصف األول من  ،2018والبالغة  59.4مليون كيلو
ً
واط ،بقيمة تقدر ب ـ  3مليارات ل.س (تقريبا  7مليون دوالرأمريكي).
 أصدر رئيس الوزراء قرارات بإنهاء تكليف عدد من املدراء العاملين في املؤسسة العامة للنفط ومنهم :إعفاء املهندس
علي عباس كمدير عام للمؤسسة العامة للنفط ،إنهاء تكليف املهندس شعبان زياك من مهام رئيس إدارة شركة حيان
للنفط ،إنهاء تكليف أسد سليمان من مهام مدير حقول حيان ،إنهاء تكليف املهندس سمير علي الحسين كمدير عام
ً
الشركة السورية لتخزين وتوزيع املواد البترولية ،بينما أصدر وزير النفط قرارا بتكليف املهندس بسام طعمة بتسيير
أمور املؤسسة العامة للنفط لحين تعيين مدير عام لها.

ً
 كشف وزير النفط علي غانم بأنه قد تم تخصيص مبلغ  23مليار ل.س (تقريبا  53مليون دوالرأمريكي) لوزارة النفط
في  ،2017تم تنفيذ  22.7مليار ل.س منها بنسبة تنفيذ بلغت  ،%98في حين تم تخصيص مبلغ  25مليار ل.س (بحدود
 57مليون دوالرأمريكي) لوزارة النفط في  ،2018تم تنفيذ  %23منها.
 أفاد مدير كهرباء ريف دمشق خلدون حدى عن نظام التقنين املتبع في ريف دمشق ( 3ساعات تغذية 3 /ساعات
ً
تقنين) ،مبررا ذلك بزيادة استهالك الطاقة الكهربائية ومشاكل فنية في  3عنفات لتوليد الكهرباء ،كما قدر حجم
ً
أضرار الكهرباء في الغوطة الشرقية ب ـ  56مليار ل.س (تقريبا  129مليون دوالرأمريكي).
ً
 كشفت مصادر صحفية عن توقيع وزارة النفط السورية ،عقدا مع شركة كندية لصيانة أنابيب نقل النفط في مناطق
سيطرة "حزب االتحاد الديموقراطي" في دير الزور ملدة  6أشهر ،على أن يتم ضخ إنتاج حقول النفط والغاز الواقعة
تحت سيطرة "االتحاد الديموقراطي" ،إلى مصافي ومعامل النظام ،مقابل حصول "االتحاد الديموقراطي" على
الكهرباء والخدمات في مناطق سيطرته.
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قطاعي التجارة والصناعة
 بلغ عدد املشروعات الصناعية املرخصة في محافظة درعا وفق القانون  21لعام  1958منذ بداية الربع الثاني 2018
وحتى نهاية تموز ما عدده  5مشروعات هندسية وغذائية ونسيجية برأسمال قدره  480مليون ل.س (بحدود مليون
و 100ألف دوالر أمريكي).
 وافق رئيس مجلس الوزراء على فرض ضريبة مقدارها  700ل.س لكل متر مربع من السيراميك املستورد من الخارج،
هذا وقد كشف رئيس لجنة صناعة السيراميك في غرفة صناعة دمشق عبد الزارق السحار عن اعتراض أصحاب
ً
املعامل على استيراد السيراميك باألساس ،كاشفا عن تقلص أعداد معامل السيراميك العاملة في سورية من  13إلى 3
معامل فقط.

ً
ً
 قدمت هيئة التخطيط والتعاون الدولي تحليال اقتصاديا عن أداء مؤسسات القطاع العام االقتصادي في ،2017
ً
حيث بلغ إجمالي صادرات الصناعة  3.38مليارات ل.س (تقريبا  8مليون دوالر أمريكي) ،مقابل  23.4مليار ل.س
ً
(تقريبا  54مليون دوالر أمريكي) مستوردات ،بينما بلغ حجم املوارد في مؤسسات وزارة الصناعة  276مليار ل.س
(بحدود  633مليون دوالر أمريكي).
 كشف املدير العام لشركة اسمنت عدرا املهندس مفيد سليمان بأن الشركة انتجت حوالي  208آالف طن من مادة
الكلنكر من أصل الكمية املخطط لها واملقدرة ب ـ  345ألف طن ،أي بنسبة تنفيذ بلغت  ،%60في حين بلغ إنتاج
االسمنت حوالي  220ألف طن ،من أصل خطة مقررة بلغت كميتها  380ألف طن وبنسبة تنفيذ بلغت  ،%58وقد برر
سليمان انخفاض قيمة التسليمات لقلة الطلب على املادة في السوق املحلية ،وحالة االنكماش الكبيرة في الحركة
العمرانية.
 كشف تقرير لوزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك عن عدد الضبوط العدلية املنظمة بحق التجار والباعة
املخالفين والتي قدرت ب ـ  16711ضبط بحسب القانون  ،14وقد بلغ عدد اإلغالقات للفعاليات التجارية  ،1089بينما
بلغ عدد التجار وأصحاب املحال الذين تمت إحالتهم للقضاء املختص  281إحالة.
 كشف املدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا عن النشاط االستثماري للمنطقة الحرة في مدينة
عدرا ،حيث بلغ عدد املستثمرين في املنطقة الحرة  200مستمر من أصل  495كانوا متواجدين قبيل اندالع األحداث.
ً
 أبرمت شركة حمص لتصنيع العنب عقدا يقض ي بتصدير  10طن من منتجاتها للواليات املتحدة األميركية عبر أحد
الوسطاء التجاريين بمبلغ يزيد على  30ألف دوالر أميركي ،كما أبرمت عقد تصدير آخر بكمية  3طن إلى أملانيا بقيمة
 5آالف دوالر أمريكي.
 كشف فداء علي املدير العام للشركة الطبية العربية (تاميكو) عن تعاقد الشركة بالتعاون مع املؤسسة الكيميائية
ووزارة الصناعة ،مع إحدى الشركات الهندية إلنجاز معمل السيرومات في محافظة الالذقية بقيمة تقدر ب ـ 11.7
مليون يورو.
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 بلغت نسبة املشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ في هيئة االستثمار السورية قرابة  %23فقط من إجمالي عدد املشاريع
ً
االستثمارية املشملة خالل النصف األول من  ،2018والتي بلغ عددها  31مشروعا بتكلفة استثمارية تزيد على 489
مليار ل.س (بحدود مليار و 120مليون دوالر أمريكي) ،وفيما يلي توزع املشاريع بحسب القطاع واملحافظة.
القطاع

العدد

الكلفة التقديرية

الصناعي

19

 481مليار ل.س

النقل

5

مليار ل.س

الزراعة واإلنتاج الحيواني

4

 275مليون ل.س

النفط

2

 853مليون ل.س

الكهرباء

1

 6مليار ل.س

توزع املشاريع االستثمارية بحسب القطاع (الوحدة ليرة سورية)

توزع املشاريع على املحافظات
7%

25%

7%

7%
7%
11%

22%
14%

طرطوس

دير الزور

حلب

دمشق

حماة

حمص

ريف دمشق

السويداء

توزع املشاريع االستثمارية بحسب املحافظة

قطاع الزراعة
 أكد مدير الزراعة في الرقة علي الفياض أن الكميات التي استلمتها مراكز الحبوب الواقعة تحت سيطرة مليشيات
قوات سورية الديمقراطية (قسد) شمال الرقة قد وصلت إلى  233ألف طن ،بينما بلغت الكميات املسوقة إلى مركز
السبخة حوالي  7آالف طن.
 أفاد عضو املكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق منير شعبان عن معاناة املحافظة من شح املياه الجوفية.
ً
 قدرت الهيئة العامة إلدارة وتطوير الغاب بحماة إنتاج نحو  680طنا من محصول القطن خالل املوسم الحالي من
ً
ً
إجمالي املساحة املزروعة والبالغة  227هكتارا ،علما أن املساحات املزروعة بالقطن في سهل الغاب قد تراجعت
بسبب غالء مستلزمات اإلنتاج وعدم توافر مصادر الري الكافية ووقوع قسم من األراض ي الزراعية في أماكن غير
ً
مستقرة ،إضافة إلى لجوء الفالحين لزراعات بديلة أكثر ربحا وأقل تكلفة.
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 قدر مدير زراعة ريف دمشق علي سعادات نسبة الضرر في بساتين الغوطة الشرقية بما يزيد على  ،%60في حين بلغ
حجم األضرار في سهل الزبداني  455ألف شجرة مثمرة.

قطاع النقل


منحت وزارة النقل السورية السفينة الخاصة (كريستال كاالكس ي) شهادة تسجيل العلم السوري ،لتكون أول سفينة
غير حكومية تباشر عملها باتجاه املوانئ السورية.



ً
ً
تدرس وزارة النقل إمكانية الربط اإلقليمي سككيا وطرقيا مع ميناء أم قصر في العراق ومنها إلى مرفأي الالذقية
وطرطوس.



كشف مدير الخطوط الحديدية عن حجم اإليرادات والتي بلغت  470مليون ل.س منذ بداية  2018ولغاية نهاية شهر
حزيران املاض ي ،كما أفاد بتفعيل عمليات النقل على محور (طرطوس-حمص-شنشار).

إعادة اإلعمار والعالقات االقتصادية
تسعى الحكومة إلى إعادة تنشيط العالقات االقتصادية مع كل من العراق ولبنان وكذلك مع الدول األوربية سيما تلك
الواقعة على حوض املتوسط ،حيث عقدت قيادات سورية حكومية وبرملانية اجتماعات مع السفير العراقي واملفوض فوق
العادة لدى سورية سعد محمد رضا والوفد املرافق له ،وقد تطرقت االجتماعات إلى )1 :اتفاقية التعاون االستراتيجي بين
البلدين املتوقع إنجازها خالل الفترة املقبلة )2 ،إعادة فتح املعابر الحدودية وخاصة معبر البوكمال – القائم )3 ،تفعيل
حركة الطيران الجوية بين البلدين.
كما عقد وزير النقل املهندس علي حمود لقاء مع وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن على خلفية مشاركة األخير
في معرض "رجال األعمال واملستثمرين في سورية والعام  "2018بناء على دعوة رسمية من قبل الحكومة السورية ،وقد
تطرق اللقاء بين الوزيرين إلى )1 :تفعيل التعاون والربط الطرقي والسككي بين البلدين وحركة النقل وتدفق البضائع)2 ،
العمل على إقامة وتفعيل عدد من املصانع املشتركة بين البلدين في املناطق الحدودية في الهرمل وبعلبك والقاع )3 ،ملف
النقل البري والطريق البري إلعادة التصدير من لبنان عبر املنافذ الحدودية ،ومنها إلى األردن والعراق ودول الخليج.
شارك وفد من مجلس الشعب برئاسة العضو فارس الشهابي رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة ،في أعمال املؤتمر
البرملاني ملنظمة التجارة العاملية في منطقة البحر األبيض املتوسط حول تسهيل التجارة واالستثمارات في غرب البلقان
واملنطقة املتوسطية املنعقد في العاصمة الصربية بلغراد ،حيث تطرقت لقاءات الوفد السوري مع املشاركين في املؤتمر
إلى؛ عمليات التقارب األوروبية املتوسطية على الصعد االقتصادية وقواعد منظمة التجارة العاملية وآثارها على املنطقة
وقواعد التجارة املتعددة األطراف واملفاوضات في اقتصادات البحر املتوسط.
تواصل الحكومة السورية مساعيها لتنشيط الحركة التجارية واالستثمارية واستهداف أسواق جديدة ،وذلك من خالل
تنظيم سلسلة من املعارض واملؤتمرات االقتصادية منها:
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 .1تكليف وزارتي الخارجية واملغتربين واالقتصاد والتجارة الخارجية تنظيم نشاطات ترويجية ملعرض دمشق الدولي في
دورته القادمة ،وذلك بالتعاون مع السفارات السورية واتحادات غرف "الصناعة والتجارة واملصدرين".
 .2افتتاح ملتقى رجال األعمال الخامس في املنطقة الوسطى والشرقية في فندق أفاميا حماة ،كأول ملتقى من نوعه في
هذه املنطقة ملناقشة االستثمارات واملشاريع الخاصة بإعمار املناطق الوسطى والشرقية.
 .3عقد "مؤتمر رجال األعمال واملستثمرين في سورية والعالم  "2018بمشاركة أكثر من  270رجل أعمال من عدد من
دول العالم ،منهم  120رجل أعمال من لبنان ،وقد كشف مدير عام هيئة االستثمار السورية عن طرح الهيئة ل ـ 62
فرصة استثمارية بقيمة  6.7مليار دوالر أمريكي.
فيما يتصل بالعالقات بين سورية ودول العالم بما فيها الحلفاء ،وافق مجلس الوزراء على إعفاء مستوردات القطاع
ً
العام من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم األخرى ملدة ستة أشهر اعتبارا من بداية تموز ولغاية نهاية كانون
األول  ،)12( 2018كما وقع وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف ومعاون وزير الصحة والعالج والتعليم الطبي لشؤون
التعليم في إيران باقر الريجاني مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث الطبي ( ،)13كذلك كشف مدير عام
ً
الخط الحديدي الحجازي عن تلقي املؤسسة عن طريق هيئة االستثمار السورية عرضا من شركة ميللي ساختمان اإليرانية
لتنفيذ مشروع نقل الضواحي)14( .

وعن العالقة مع روسيا ،يتواصل اعتماد حكومة النظام السوري على الجانب الروس ي في تأمين القمح ،كما يستمر تطوير
العالقات التجارية واالقتصادية بين الطرفين وهو ما تفيد به املعطيات التالية:
 كشف وزير التجارة الداخلية وحماية املستهلك عبد اللـه الغربي عن توقيع عقد بقيمة  40مليون دوالر أمريكي بين
الوزارة والجانب الروس ي بهدف تصدير خضار وفواكه من كل األنواع السورية إلى روسيا ( ،)15كما كشف الوزير عن
وصول باخرة محملة بحوالي  25ألف طن من القمح ذي منشأ روس ي إلى مرفأ طرطوس ،كجزء من العقد املبرم نهاية
 2017والذي تبلغ كميته  200ألف طن ،هذا وتقدر الكمية التي تم استالمها بما يزيد عن  100ألف طن)16( .

 عقد اجتماع بين ممثلين عن محافظة ريف دمشق وكذلك عن العاصمة الروسية موسكو ،حيث تطرق االجتماع إلى
التعاون املستقبلي بين املحافظتين وعقد توءمة فيما بينهما ،كذلك للتعاون الزراعي حيث طلب الوفد الروس ي تنظيم
عقود لتصدير الخضر والفواكه التي تشتهر بها املحافظة ،في حين اقترح ممثلون عن محافظة ريف دمشق إنشاء

( )12مستوردات العام من إيران بال رسوم وضرائب ملدة ستة أشهر … الحكومة تعتمد مقترحات جهاز الرقابة املالية لتطوير شفافية املؤسسات ،جريدة الوطن ،تاريخ -23
 ،2018-07رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/159654
( )13مذكرة تفاهم للتعاون السوري اإليراني بمجال التعليم العالي والبحث الطبي ،جريدة تشرين ،تاريخ  ،2018-07-03رابط إلكتروني https://bit.ly/2MfjptO
ً
( )14فادي بك الشريف ،مدير «الحجازي» لـ «الوطن» :شركة إيرانية تقدم عرضا لتنفيذ قطار الضواحي …  13ألف زوج لوحات سيارات مصنعة خالل نصف عام ،جريدة
الوطن ،تاريخ  ،2018-07-16رابط إلكتروني https://bit.ly/2vbCPJG
( )15عبير سمير محمود ،تبعية أسواق الهال ملجالس املدن أكبر خطأ … الغربي لـ«الوطن» :تجار سوق الهال مافيات حقيقية ،جريدة الوطن ،تاريخ  ،2018-07-26رابط
إلكتروني https://bit.ly/2LXuRNF
( )16علي محمود سليمان« ،مقايضة» بين الخضر السورية والقمح الروس ي … الفالحون باعوا «الحبوب»  245ألف طن قمح بـ 40مليار ليرة ،جريدة الوطن ،تاريخ -07-18
 ،2018رابط إلكتروني https://bit.ly/2O9eXNI
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شركة مشتركة لألعالف بين الطرفين ،إضافة إلى تقديم الجانب الروس ي الدعم إلعادة تأهيل بعض معامل األعالف
من الناحية امليكانيكية وكذلك استيراد كميات من القمح الروس

ي)17( .

 كشف مدير املؤسسة العامة لإلسكان سهيل عبد اللطيف عن مباحثات مع شركة STROYEXPERT MIDDLE EAST
الروسية لتنفيذ مشاريع سكنية لصالح املؤسسة في ضاحيتي الديماس وقدسيا بريف دمشق.

خامتة
هيمن شعار مكافحة الفساد واالستعداد النتخابات اإلدارة املحلية على جدول أعمال حكومة النظام خالل شهر تموز
 ،2018حيث تم إقالة عدد من املدراء العاميين العاملين في هيئات الدولة ومؤسساتها ،كما تم عقد مجموعة من
االجتماعات الحكومية وغير الحكومية ملناقشة قضية الفساد وسبل مكافحته ،ويمكن تفسير التركيز الحكومي على ملف
مكافحة الفساد بعدة أسباب منها:
 .1محاولة كسب الرأي العام الداخلي عقب تنامي حالة السخط الشعبي تجاه الفساد املستشري في مؤسسات الدولة،
وهو ما أقره تقرير لوزارة العدل في حكومة النظام.
 .2محاولة الحكومة تعزيز موقفها في ظل ما يشاع عن تغير حكومي في الفترة املقبلة.
 .3توجيه رسائل تطمين للخارج سيما للمستثمرين واملغتربين بخصوص جدية الحكومة في مكافحة الفساد وتهيئة البيئة
املواتية لالستثمار.
 .4توظيف إجراءات مكافحة الفساد كذريعة لتصفية الحسابات بين مراكز القوى داخل النظام.
أما فيما يتعلق باالستعداد النتخابات اإلدارة املحلية ،يجب التنويه بداية بأنه قد تم تمديد فترة والية املجالس املحلية
ً
القائمة حاليا بمرسوم جمهوري في  ،2016وعلى إثر تحسن الوضع امليداني للنظام وفي ظل ما يبدو بأنه تفاهمات سياسية
غير معلنة ونصائح من الحلفاء ،قرر النظام الدعوة إلى إجراء انتخابات ألعضاء املجالس املحلية في  16من أيلول القادم،
حيث تم تشكيل لجان قضائية لتنظيم العملية االنتخابية ،وقد بلغ عدد طلبات الترشح بحسب اللجنة العليا لالنتخابات
 49096طلب ،يتنافسون على نيل عضوية  18474مقعد ،ينبثق عنهم 1444مجلس ،في حين تنافس  42889مرشح في
انتخابات اإلدارة املحلية على عضوية  17588مقعد ،شكلوا بمجموعهم عضوية  1337وحدة إدارية.
بقراءة سياق االنتخابات املحلية ،لوحظ انخفاض اإلقبال على الترشح لالنتخابات في األيام الثالثة األولى من املدة
القانونية ،وقد فسرت الحكومة ذلك بعدم استكمال الراغبين بالترشح لألوراق واملستندات القانونية املطلوبة ،ورغبة منها
ً
في تدارك ضعف اإلقبال وإقرارا منها بذلك ،قامت حكومة النظام عبر ممثليها وبالتعاون مع قيادات حزب البعث واملوالين
ً
لها محليا بإجراء لقاءات ميدانية مكثفة لحث الناس على الترشح ،كما قامت الحكومة بحملة إعالمية على وسائل اإلعالم
السورية العامة والخاصة للترويج لالنتخابات وأهمية املشاركة فيها ،ومما يعزز االستنتاج بضعف اإلقبال على الترشح،
ً
ليال من يوم  ،2018-08-01ليظهر الفارق
تمديد عمل اللجنة القضائية العليا لالنتخابات حتى الساعة الثانية عشرة

( )17عماد نصيرات ،تعاون مستقبلي مشترك بين محافظتي ريف دمشق وريف موسكو ،جريدة تشرين ،تاريخ  ،2018-07-18رابط إلكتروني https://bit.ly/2Kqt3Ih
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بشكل ملحوظ بين  1800طلب ترشح في األيام الثالثة األولى ،وبين ما أعلن عنه من رقم بلغ  49ألف طلب ترشح بنهاية املهلة
القانونية للترشح.
هذا وقد سجلت محافظة الالذقية أعلى عدد لطلبات الترشح ب ـ  9400طلب ،في حين سجلت محافظات درعا (،)1100
الرقة ( ،)1500إدلب ( ،)1500دير الزور ( )1500والسويداء ( )1616أدناها ،ويمكن تفسير انخفاض طلبات الترشح في
هذه املحافظات بكونها ال تخضع بكليتها لسيطرة النظام كما في إدلب والرقة ودير الزور ،كذلك بتواجد هيئات حوكمية
ً
فيها تتبع للمعارضة أو ملجلس سورية الديمقراطي ،إضافة لعدم نجاح شبكات النظام املحلية والحكومية والحزبية في حث
ً
ً
السكان على الترشح في هذه املحافظات ،كما يمكن اعتبار العامل األمني والوضع العسكري سببا مفسرا النخفاض طلبات
الترشح في درعا والسويداء ،هذا ويعزز انخفاض عدد طلبات الترشح في محافظتي درعا وإدلب إمكانية اللجوء إلى التزكية
في عدد من وحداتهما اإلدارية دون الحاجة إلى إجراء انتخابات فيها ،بشكل مماثل ملا تم في عدد من الدوائر االنتخابية في
انتخابات اإلدارة املحلية لعام  ،2011ومما يلفت االنتباه تقدم  3100شخص بطلب ترشح في محافظة الحسكة التي تخضع
بأجزاء واسعة منها لسيطرة قوات "قسد" ،بما يعزز من احتمال تواجد تفاهمات بين النظام ومجلس سورية الديمقراطي
بخصوص االنتخابات املحلية ،األمر الذي أفادت به إحدى املواقع اإلخبارية املعارضة)18( .

ال تزال الصورة غير واضحة من حيث خوض حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية انتخابات اإلدارة املحلية في قائمة
موحدة أو بشكل منفرد ،وذلك بحسب ما أفاد به مصدر في حزب البعث لصحيفة الوطن ،ويمكن النظر إلى ما سبق
ً
كمؤشر على توجه البعث في املرحلة املقبلةـ ،فقد يقرر البعث خوض االنتخابات منفردا واالستئثار بالجزء األكبر من
أعضاء املجالس املحلية سيما مع هيمنته على مقاعد الفالحين والعمال ،بما يضمن له الهيمنة على املجالس املحلية
ً
وقراراتها وتوظيف ذلك للتحكم بمسار عملية إعادة اإلعمار ،فضال عن استخدام ذلك في االنتخابات البرملانية املقبلة،
وقد يؤدي هذا التوجه إلى تعزيز االنقسامات داخل الجبهة الوطنية بما يفسح املجال أمام سيناريوهات انهيارها أو بقائها
بشكلها الصوري أو إنتاج تجربة ائتالفية جديدة .في حين يمكن قراءة تريث البعث باإلعالن عن قراره خوض االنتخابات
ً
منفردا أو بالتحالف مع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ،باستمرار املفاوضات بينه وبين أحزاب الجبهة سيما في ظل ارتفاع
ً
مطالب بعضها بزيادة حصتها من عضوية مجالس وحدات اإلدارة املحلية ،نظرا ملا قدمته من دعم للنظام خالل فترة األزمة
سيما االشتراكيين والقومي االجتماعي.
على الرغم من حملة الترويج املكثفة التي يقوم بها النظام النتخابات اإلدارة املحلية ،إال أنها تفتقد للشرعية واملصداقية،
وتحتوي على مخالفات قانونية صريحة يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
 .1تمت الدعوة إلى انتخابات اإلدارة املحلية في ظل عدم استقرار الوضع امليداني ،وعدم تبلور تقدم حقيقي في مسار
التسوية السياسية ،األمر الذي يجعلها سياسة أمر واقع تفتقد للمصداقية والشفافية سيما في ظل عدم إمكانية
ً
مراقبتها أمميا.

( )18لقاء اللواء جايز موس ى مع سيبان حمو ،موقع فرات بوست ،تاريخ  ،2018-07-28رابط إلكتروني https://bit.ly/2KnWeM6
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ً
 .2تستثني االنتخابات شرائح واسعة من املجتمع السوري ،حيث تستبعد املهجرين قسريا داخل سورية وخارجها ،كذلك
ً
شريحة معتبرة من النازحين داخليا ،كما تستثني املقيمين في مناطق سيطرة املعارضة ،وال تشمل جميع املقيمين في
مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" ،األمر الذي يضع تساؤالت جدية حول مدى شرعيتها.
 .3تفتقد مجالس الوحدات اإلدارية للصالحيات الكافية والتمويل وهو ما تؤكده املعطيات القائمة ،ويؤكد ما سبق
ً
االستنتاج القائل بأن الدعوة النتخابات اإلدارة املحلية جاءت تحقيقا لغايات سياسية أكثر من سعيها للنهوض بواقع
املجتمعات املحلية.
 .4تجري هذه االنتخابات في ظل انتهاك لقانون األحزاب (املادة  5والتي تحظر على األحزاب إقامة تشكيالت عسكرية أو
شبه عسكرية علنية أو سرية) ،حيث يشارك في هذه االنتخابات عدد من األحزاب التي تمتلك تشكيالت عسكرية
كحزب البعث الذي يمتلك "كتائب البعث" ،و"نسور الزوبعة" التي تتبع للحزب السوري القومي االجتماعي.
ً
خدميا ،اشتكى املواطنون في عدد من املدن والبلدات والبلديات من سوء الواقع الخدمي ،حيث عبر أهالي حي الزهور في
دمشق وجرمانا في ريف دمشق عن شكواهم من انتشار القمامة ،كما انتقد أهالي قرية بسطوير في ريف جبلة من واقع
الخدمات في قريتهم ،كذلك اشتكى عدد من سكان مدن وبلدات ريف دمشق وقاطني الريف الشمالي الشرقي في السويداء
من نقص مياه الشرب ،ويمكن تفسير سوء الواقع الخدمي بمشاكل تتصل بالفساد في مجالس اإلدارة املحلية وافتقادها
للصالحيات والتمويل ،حيث اشتكى مجلس مدينة الالذقية من نقص التمويل لالزم ملكافحة القوارض والحشرات.
هذا وقد برزت مؤشرات على تفاهمات خدمية بين حكومة النظام ومجلس سورية الديمقراطية ،ظهرت بشكل واضح في
ملفات القمح والنفط واالنتخابات املحلية ،ويتوقع لهذه التفاهمات الخدمية أن تتوسع في املرحلة املقبلة سيما في ظل
حاجة كل طرف إلى اآلخر ،إضافة إلى ما يبدو بأنه عدم ممانعة الجانب األمريكي لهذه التفاهمات.
ً
اقتصاديا ،تؤشر بيانات التحويالت املالية الواردة إلى سورية بشكل واضح خالل السنوات القليلة املاضية عن مدى
ً
أهميتها في دعم النظام السوري اقتصاديا ،حيث أسهم تدفق القطع األجنبي من خالل هذه الحواالت في تأمين الحد األدنى
الالزم الستمرار النشاط االقتصادي ،ومع ذلك يتوقع تراجع هذه التحويالت في املستقبل لعوامل مرتبطة بإقامة السوريين
في دول الخليج ،وغيرها من العوامل املرتبطة بوجود توجه دولي إلعادة الالجئين السوريين إلى وطنهم ،وهو ما من شأنه أن
يخلق ضغوط اقتصادية على حكومة النظام التي تسعى بشكل حثيث إلى إعادة تدوير عجلة االقتصاد وتنشيط القطاعات
اإلنتاجية من خالل الترويج للفرص االستثمارية ،كذلك سعيها إلى تنشيط العالقات االقتصادية مع دول الجوار (لبنان،
العراق ،األردن) واالنفتاح على الدول األوربية عبر رجال األعمال ،ورغم كل ما بذلته حكومة النظام من جهود في هذا
الصدد ،فإن قدرتها على تنشيط الحياة االقتصادية تبقى محدودة الرتباطها بمجموعة من العوامل املتمثلة بــ:
.1
.2
.3
.4
.5

معاناة االقتصاد السوري من اختالالت هيكلية تحتاج إلى فترة من الزمن ملعالجتها.
املتطلبات املالية الكبيرة الالزمة لعملية إعادة اإلعمار ،وإحجام الدول األوربية عن املساهمة في ذلك وربط مساهمتهم
بالحل السياس ي.
استمرار نظام العقوبات األوربية واألمريكية املفروض على النظام السوري.
تحكم الروس واإليرانيين بمفاصل االقتصاد السوري ،واستحواذهم على الفرص االستثمارية الكبرى فيه.
عدم توافر املقومات والبيئة املشجعة لالستثمار وجذب رجال األعمال املتواجدين في الخارج سيما السوريين منهم.
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