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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.
ّ
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جمعية الزراعة الوطنية ..حل إلشكاالت الزراعة في مناطق املعارضة

متهيد
يشهد قطاع الزراعة في مناطق املعارضة إشكاالت ّ
عدة منها ارتفاع كمية املعروض الزراعي بشكل يفوق الطلب املحلي أمام
ضعف القوة الشرائية للمواطن وافتقار البيئة املحلية ملصانع غذائية تستوعب الفائض ،فضال عن قلة قنوات التصدير
الخارجية ،وانخفاض األسعار مقابل ارتفاع تكاليف اإلنتاج ما يؤدي إلى مشاريع بدون جدوى ،وال تزال حركة التصدير إلى
تركيا بالحد األدنى من حيث الحجم واالستمرارية ،حالت هذه اإلشكاليات كلها دون تعزيز اإلنتاج الزراعي وتوظيف القوة
العاملة على مدار السنوات القليلة املاضية ،ولم تنفع الديناميات الحوكمية الراهنة في إيجاد حلول جذرية لتلك اإلشكاالت
ً
ما وضع املزارع أمام خسائر متراكمة انعكست عموما على تطور القطاع الزراعي.
تطرح ورقة التوصيات التالية بعد محاولتها تفكيك اإلشكاالت املعر ِقلة للتنمية الزراعية ،اختبار توصية مباشرة من شأنها
تحقيق حد أدنى لتطور للقطاع الزراعي وخلق مساحات تحرك جديدة تساعد في بلورة حلول ناجعة.

إشكاليات مرتاكمة
ٌ
تتلخص اإلشكاالت التي يعاني منها قطاع الزراعة ً
سواء من حيث العرض أو الطلب بما يلي:
ساهم عدم حساب قدرة السوق االستيعابية (الطلب) من املحاصيل الزراعية في تزايد الخسائر املالية للفالحين وعدم
ً
ً
مثال ،حيث ّ
قدرت املؤسسة العامة إلكثار البذار الفائض من إنتاج
جدوى الزراعة أصال ،كما في محصول البصل والبطاطا
البصل املحلي حوالي  %25ومن البطاطا  %19من إجمالي اإلنتاج ،وبالكاد يربح املزارع  100دوالر في الهكتار الواحد بدون
احتساب أتعابه في مادة البصل ،بينما تبلغ خسارته  1668دوالر في الهكتار الواحد من زراعة البطاطا ،بحسب دراسة
تقديرية للمؤسسة العامة إلكثار البذار في .2020
ً
ً
وال يعد تصدير منتجات زراعية من مناطق املعارضة إلى مناطق النظام أمرا سهال وذو جدوى بسبب ارتفاع تكاليف النقل
واإلتاوات على الطريق ،ففي الوقت الذي يبلغ كيلو البصل في منطقة الباب  200ليرة يصل إلى سوق الهال في دمشق بحوالي
 500ليرة للكيلو ( .)1أما صاد ات مناطق املعارضة إلى تركيا فال تزال أرقامها غير مشجعة على اإلنتاج ،إذ ّ
صدرت مناطق
ر
املعارضة في حزيران  2018نحو  4000طن بطاطا إلى تركيا فيما يبلغ اإلنتاج املحلي للبطاطا في مناطق املعارضة قرابة مليون
ً ُ
طن .وتجدر اإلشارة إلى محدودية أدوار املجالس املحلية في دفع حركة التصدير (املتواضعة) إلى تركيا ،فعادة ما تبدي
ً
ً
الجهات التركية اهتماما باستيراد سلعا مثل العدس ،والحمص ،والفستق الحلبي ،والرمان ،والكرز ،والبطاطا والبصل،
بحسب حاجتها وبعد إبالغ املجالس املحلية التي تقوم بدورها بلعب وساطة بين الحكومة التركية واملزارعين (.)2
من جهة أخرى؛ لم ُتسهم إجراءات أجسام الحوكمة القائمة في ضبط ميزان السوق بين السلع ّ
املوردة من الخارج مع السلع
ً
محليا ،ما أدى إلى إغراق السوق املحلية بمنتجات ومحاصيل مستوردة ّ
أضر باملنتج املحلي .ال سيما بعدما خفضت
املنتجة
( )1الفالح يبيع كيلو البصل بـ  200ليرة وكلفة نقله إلى دمشق  300ليرة ،تلفزيون سوريا 2021-1-26 ،رابطhttps://bit.ly/3CSLdyA :
(2)Turkey starts importing potato from war-torn Syria, 27-6-2018, link: https://cutt.ly/zRC8lhw
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الحكومة املؤقتة في شهر آذار  2021الرسوم الجمركية على البضائع التركية الداخلة إلى مناطق ريف حلب عبر معبر
السالمة والراعي وجرابلس والحمام وتل أبيض ورأس العين ،كما ُيظهر الجدول التالي (:)3
املادة
املواد العلفية
الخضروات
األلبان واالجبان والزبدة
السماد

قيمة الرسوم للبضائع التركية ليرة
تركية/طن
30
40
100
85

قيمة الرسوم للبضائع األجنبية ليرة
تركية/طن
50
50
125
100

95

110

السيراميك

املصدر :السورية نت

ً
أيضا ال يمكن – بطبيعة الحال – إغفال عدة إشكاليات ضاغطة على قطاع الزراعة كجفاف منابع التمويل وأثره املسحوب
على قطاع الصناعة والتي تضم الصناعات الغذائية على مختلف أنواعها ،وارتفاع تكلفة املواد األولية وعلى رأسها حوامل
ً
الطاقة من كهرباء ومياه ومحروقات ،وإغالق الطرقات ،فضال عن انخفاض القوة الشرائية لدى املواطنين .ناهيك عن
ارتباط كل ذلك ببيئة أمنية قلقة وبإشكاليات مرتبطة في مسألة املياه وجفاف املياه الباطنية في مدينة الباب وحفر آبار
عشوائية تستنزف املخزون االستراتيجي للمياه ،والعمليات العسكرية املتكررة التي تقضم مساحات زراعية واسعة.

التجمع الفالّحي خطوةٌ دافعة
للتخفيف من عبء اإلشكاالت الواردة أعاله فإنه ينبغي التوجه إلى دعم مقاربة العمل املدني الال حكومي لقطاع الزراعة،
والتي من شأنها تعزيز وتثمير التواصل مع املؤسسات الرسمية وغير الرسمية ووضع خطة لضبط اإلنتاج الزراعي واتخاذ
قرارات حاسمة لتحقيق املصلحة الوطنية واستدامة اإلنتاج املحلي ورأس املال الزراعي.
ً
وفي سبيل تحقيق هذا يمكن إنشاء "جمعية الزراعة الوطنية"  National Agriculture Authorityاختصارا NAA؛ وهي
ُ ّ
جمعية زراعية مدنية غير ربحية تضم املزارعين والنقابات الفالحية املنتشرة في املنطقة .توظف خبرات وكفاءات وطنية
وتبني عالقات وشبكات اتصال مع املؤسسات العاملة؛ كمديرية الزراعة في الحكومة السورية املؤقتة ،ومؤسسة إكثار
ّ
البذار ،واملجالس املحلية ،واتحاد الغرف التجارية والصناعية ،واملنظمات اإلغاثية .وتعمل على وضع خطة متكاملة إلدارة
ً
ً
ً
ًّ
كما ونوعا ،عرضا وطلبا ،تعتمد عالمة تجارية للمحاصيل الزراعية املحلية ،ومواصفات صحية وإدارة جودة
قطاع الزراعة،
ً
ً
ُمطابقة للمواصفات العاملية ،كما يصدر عنها تقرير ربعي ،يحمل بين ط ّياته مؤشرا اقتصاديا لقياس حجم النمو في القطاع
الزراعي لتعزيز قيم الشفافية.

(“ )3الحكومة املؤقتة” تعلن تخفيض الرسوم الجمركية للبضائع التركية ،موقع السورية نت ،2021-3-14 :رابطhttps://cutt.ly/XRC3zs3 :
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وتتكون الجمعية كما يظهر في الشكل أدناه :من هيئة عامة تضم مزارعين ونقابات فالحية من كل مدينة وبلدة ،ينتخبون
إدارة عامة ،تعمل األخيرة على تأسيس مكتب قانوني؛ لالهتمام بشؤون التراخيص الزراعية وحقوق امللكية وضبط عملية
االستثمار وإصدار الصكوك وضبط املخالفات ،ومكتب تسويقي؛ لترويج املنتجات واملشاريع للمستثمرين األفراد
واملؤسسات والتفاوض مع الحكومات وتوقيع مذكرات التفاهم وبروتوكوالت العمل لتسويق املحاصيل الزراعية وتأمين
ّ
قنوات تصريف ،ومكتب إدارة اإلنتاج؛ ُيعنى بحجم ما سيتم زراعته وتوزيعه على القنوات املختلفة من استهالك محلي
للغذاء وصناعات غذائية وتخزين وتصدير ،أما املكتب املالي فهو املسؤول عن حركة التقابض والسيولة املالية والعملية
التمويلية واالئتمانية.

ذراع قانوني

ذراع مالي

اإلدارة
العامة

ذراع
تسويقي

ذراع إدارة
اإلنتاج
والجودة

ويمكن للجمعية العمل على أربعة محاور كخطة أولية كما يلي:
أ .عالمة تجارية مسجلة للزراعة السورية
ً
يتضمن هذا املحور تأطير العملية الزراعية وهيكلة القطاع الزراعي برمته ،وإصدار شهادة للمزارع تعبيرا عن ثقة الجمعية
ً
واملجتمع به وتقديرا لجهوده ،وتتيح هذه العملية إحصاء كافة املزارعين ومتابعتهم بشكل حثيث والعمل على حل مشاكلهم
واالستماع لشكاويهم .والخطوة األخرى ختم املحصول بـ"دمغة" خاصة بالجمعية للداللة على أن املنتج مطابق للمواصفات
الصحية والزراعية العاملية وخاضع لرقابة الجمعية وثقتها ،ومن شأن هاتين الخطوتين تحفيز املزارع للعودة إلى أراضه
واكتساب ثقة أكبر بعمله وبمنتجه.
ب .ضبط عملية اإلنتاج
عدم حساب نقطة التعادل بين عرض املنتج وطلبه سيؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض في األسعار بشكل كبير ،لذا ستعمل
ً
ً
سواء لالستهالك أو التصنيع أو
الجمعية مسبقا على حسابات دقيقة لتحديد كمية اإلنتاج بالنظر إلى حجم الطلب
التصدير ،كما ستعمل الجمعية في هذا اإلطار إلدارة تكاليف عملية اإلنتاج والحؤول دون خسارة املزارع في نهاية املطاف.
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ت .حماية املنتج املحلي
إصدار توصيات ورفعها للحكومة املؤقتة والفاعلين باملجال الحوكمي لسن سياسات حمائية تحد من استيراد أي منتج
ً
مشابه ملواصفات املنتج املحلي ،تجنبا إلغراق األسواق واإلضرار باملنتج املحلي ،وفرض ضرائب ورسوم على املنتج املستورد
الشبيه باملنتج املحلي ،ومن شأن هذا حماية املنتج املحلي ورفع تنافسيته وتنويع األسواق.
ث .تسويق املنتج
ُ
ستعمل الجمعية في سياق عملية التسويق على بندين ،األول :مرتبط باألساس القانوني للعقود واملواثيق التي تبرم بين أي
طرفين وفق األطر القانونية املعمول بها في التسويات الدولية .والثاني :تعزيز أوراق القوة والتفاوض مع تركيا حول الواردات
والصادرات من وإلى مناطق املعارضة وعبور املنتجات املحلية عبر األراض ي التركية لتصديرها للخارج.
ج .تطويربيئة التمويل والدفع
عدم توفر مؤسسات مالية مثل البنوك في مناطق املعارضة ساهم في تجفيف منابع االئتمان وهشاشة بيئة التمويل والدفع
ً
وألقى بظالله على حركة سعر الصرف واألسعار ،وعليه سيكون لزاما على جمعية الزراعة الوطنية تصميم برنامج مالي
ّ
ينظم العملية االئتمانية والتمويلية ،وتوقيع بروتوكوالت عمل مع املنظمات والشركات واملصارف وفتح اعتمادات بنكية في
ُ
تركيا ودول أخرى بهدف تيسير عملية الدفع واالستالم ،وإصدار صكوك مزارعة( ) 4خاصة تباع ملستثمرين سوريين في
ً
الداخل والخارج بضمانة الجمعية واملشروع الزراعي ،فضال عن توجيه األموال نحو دعم قطاع الصناعات الغذائية
وصناعات متنوعة في قطاع الزراعة.

خامتة
ً ً
البد أن والدة جسم جديد على شاكلة ما تقدم "جمعية الزراعة الوطنية" سيكون تحديا كبيرا للمجتمع املحلي ولكن حساب
تكلفة إنشاء الجسم والعملية ّ
برمتها ،ستكون وال شك أقل من حالة االستنزاف الحاصل في قطاع الزراعة ،وستقطف
املنطقة ثمار هذا العمل ال من خالل إيجاد أسواق قريبة وبعيدة لتصريف املنتجات وحسب ،بل عبر زيادة الثقة باملنتج
السوري ،وتنظيم العملية اإلنتاجية للزراعة ،وتمويل منشآت ومعامل غذائية ،وإيجاد سلسة توريد محلية للمنظمات
ً
والشركات العاملة في الداخل عوض االعتماد على الخارج ،وأخيرا دفع عملية التعافي االقتصادي املبكر نحو األمام وصناعة
نموذج حوكمي للمعارضة قادر على صناعة "االستقرار".

ً
( )4الصكوك :أوراق مالية من أدوات التمويل املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية يرتبط الصك بمشروعات محددة وفرص استثمارية قائمة فعليا أو قيد اإلنشاء ،ويساوي
الصك قيمة حصة في ملكية ما ويحصل حامله على أرباح والحق في املشاركة باإلدارة ورأس املال والتداول ،ومن بين أنواع الصكوك ،صك املضاربة ،واملرابحة ،واالستصناع،
واملساقاة ،واملزارعة ،واإلجارة ،والخدمات ،وغيرها.
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