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مقدمة
س رز النزاع الدائر في سورية منذ عام  2011جملة من التحديات التي بدست تريسم مالمحها مع
اقتراب النزاع من نهايتد ولعر من سبرزها التحديات املرتبطة تعملية التعافي االقتصادي املبكر التي
بدست تظهر بوادرها في عدد من مناطق هذا البلد املتباينة من حيث النفوذ واالحتياجات واملوارد
واإلمكا يات التي تحوزها .وفي ضوء مخرجات املنهد الراهن الذي امتاز بتعييي مناطق النفوذ ويعثر
العملية السياسية بدست سياسات الفواعر املحلية واإلقليمية والدولية تتكيف مع هذا الواقع
ج
وتطلق مناريع يعافي اقتصادي مبكر في مناطق النفوذ تلك وتن البيئة العامة ما تيال قلقة سياسيا
ج
وعسكريا وتن هذ املناريع تتطلب العديد من اإلجابات عن سسئلة قدرات هؤالء الفواعر والواقع
الذي يعيند هذ املناطق والسياق السياس ي املرتبطة تعملية التعافي االقتصادي داخلها توجد
مركي عمران للدراسات االستراتي ية إلى تنفيذ سلسلة من املخرجات البحثية بهدف هم ديناميات
هذ املناريع وبوصلتها السياسية ومتطلباتها وتحدياتها حتى تكون تلك املناريع دا عة بات ا
تكوين بيئة مستقرة.
يعد مرحلة التعافي املبكر على غاية في اتهمية تنها املرحلة التي يفترض بها سن تنقر البالد من النزاع
إلى السلم واالستقرار واملرحلة التي تيهئ اترضية الالزمة لعملية إعادة اإلعمار الالحقة .ولهذ املرحلة
تعد سياس ي وشق اجتماعي يماثر من حيث اتهمية النق االقتصادي .وينمر النق السياس ي:
العمر على وقف العنف في كا ة س حاء البالد وإقامة مؤسسات الحكم الجديد والترك ز على إ از
ّ
مولد لالستقرار .وينمر النق االجتماعي :سعمال اإلغاثة واستيعاب الالجئ ن
حر سياس ي ِّ
وإسكانهم وإجراء املصالحات الوطنية تعد تهيئة البيئة اتمنية املناسبة .وينمر النق
االقتصادي :ترميم املرا ق العامة اتساسية وتحريك عجلة االقتصاد وإعادة التوازن لإلطار
االقتصادي الكلي وتفكيك مؤسسات اقتصاد النزاع في املناطق التي كا ت خارج سيطرة الدولة كما
ضمن سيطرتها .وتتداخر املكو ات السياسية واالجتماعية واالقتصادية سعال تنكر كب ر ويعتمد
الن احات في سي منها على الن اح في النناطات اتخرى.
ينطلق التوجد البحثي ملركي عمران من ا تراض مفاد سن املرحلة القادمة في امللف السوري ستكون
تحت إطار (ما تعد النزاع العسكري) وسن السيناريوهات املتوقعة هي سس رة ات اه ن اتول :ترسيخ
مناطق فوذ" :سورية املفيدة" ذات فوذ إيرامب روس ي "سورية النرقية" ذات فوذ غربب عربب
"سورية النمالية" ذات النفوذ التركب والثامب :استمرار استثمار الفاعل ن اإلقليم ن والدولي ن
بتثبيت وقف إطالق النار مع يغليب سولوية التفاوض املعلن سو غ ر املعلن تغية الوصول إلى صيغة
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سلطة جديدة يكون يها للنظام القائم الحصة اتك ر بحكم م هودات حلفائد من جهة وتمكند
من امتالك "آليات التحكم" من جهة ثا ية.
وتتمحور اتهداف العامة لهذا التوجد في تحديد املعاي ر الضامنة لتعافي اقتصادي مبكر وتكوين
إطار سياسايب عام لتنفيذ جهود التعافي تلك وتحديد متطلباتد وشروطد املرتبطة بثالثية اتمن
والحوكمة والتنمية باإلضا ة إلى تصدير موقف حيال كفاءة النظام ات ا تحديات مرحلة ما تعد
النزاع وسياسات التعافي وإعادة البناء .وضمن هذا السياق تم إ از خمسة مخرجات بحثية اتولى:
ورقة تحلير سياس ي تعنوان السياق السياس ي للتعافي املبكر في سورية والثا ية :ورقة تحليلية حول
التعافي االقتصادي املبكر في سورية :التحديات واتولويات .والثالثة :ورقة حول االقتصاد السياس ي
للتعافي املبكر في سورية والراتعة دراسة تعنوان :التعافي املبكر في سورية :دراسة تقييمية لدور
وقدرة النظام السوري في ح ن تضمنت الخامسة دراسة تعنوان :املقاربة التركية للتعافي
االقتصادي املبكر في سورية :دراسة حالة منطقة "درع الفرات".
د .عمارقحف
املديرالتنفيذي
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المبحث األول

السياق السياسي للتعافي المبكر
في سورية
معن طالع*
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* معن طالع :باحث في مركي عمران للدراسات االستراتي ية تتركي اهتماماتد البحثية على دراسة الفواعر اإلقليمية والدولية في النأن
السوري باإلضا ة إلى قضايا اتمن والد اع في سورية.
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التعافي االقتصادي في سورية :خارطة الفاعل ن وتقييم السياسات الراهنة

المبحث األول :السياق السياسي للتعافي المبكر في سورية
مدخل
تنطلق الورقة من ضرورة إدراك السياق السياس ي الراهن وتلممل تموضع التعافي املبكر يد وذلك
لبيان مدى ترابط منهجيتد مع مولدات االستقرار والتماسك االجتماعي .وتحلر الورقة هذا اتمر
ضمن ثالثة مستويات :اتول :اختبار رضية ا تهاء مولدات الفعر العسكري في ظر يعقيد املقاربات
اتمنية واحتمالية تطورها إما لحالة ميمنة تتحول يها الحدود اتمنية لحدود سياسية وما يستليمد
من يغي رات في هيكلية النظام السياس ي سو لحالة اشتباك وعي جراء الصدامات املتوقعة بفعر
هذ املقاربات املتضاربة.
املستوى الثامب :مرتبط بالبوصلة السياسية لحركة التعافي املبكر وتلممل مؤشرات التطبيع
والتكيف مع املعادلة العسكرية السائدة وبالتالي اعتبار هذا التعافي خطوة بات ا حلحلة تحديات
حكومة النظام سم سنها بوصلة ترتبط بمولدات اعة خطط التعافي التي يستوجب الكث ر من
اإلجراءات املتعلقة بالبيئة اآلمنة والهياكر اإلدارية القادرة على توليد وتقديم الخدمات و ق سطر
ج
ج
حوكمية رشيدة يست لب ا خراطا م تمعيا حول تلك الخطط.
ج
سما املستوى الثالث :يتعلق بإدراك معوقات هذا التعافي وشروطد السياسية التي ترتبط ارتباطا
ج
عضويا بثالثية (اتمن االست ابة املحلية اتطر الحوكمية الرشيدة) وربط سياسات الدعم بالحر
السياس ي وب ملة يغي رات هيكلية في "الدولة".

أوالً :مؤشرات تعافي أم تطبيع مع الحدود األمنية؟
تتبلور ما يسمى تسياسات التعافي املبكر في ضوء خارطة الحدود اتمنية اآلخذة بالترسخ تعد
سلسلة من التفاهمات اتمنية التي طوعت الجغرا ية السورية واملسرح العسكري لتثبيت واقع سمني
تريسم حدود ب ن ثالثة مناطق رئيسة وعدة قوى إقليمية ودولية .فب ح ن ركيت املقاربات
ج
العسكرية للفواعر اإلقليمية والدولية على غايات سمنية متباينة ومتعارضة سحيا ا س رزت حركية
ج
ج
ج
وتفاعالت هذ املقاربات واقعا محليا تطلب معد جهودا إدارية وتنموية لتحس ن سبر العيش
ولفرض مستوى "مقبول" من االستقرار املشجع إلطالق عجلة التعافي املبكر .إال سن النروط
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العسكرية واالستراتي ية املتحكمة بهذ املقاربات ال تيال بالدرجة اتولى مرتبطة تغايات سمنية تهدد
سي جهد للتعافي املبكر خاصة في ظر يعثر الوصول التفاق سياس ي.
فاملقاربة األمريكية التي ا طلقت من بوابة "سولوية محاربة اإلرهاب" وما استليمتد من دعم لقوات
ج
ج
سوريا الديمقراطية عسكريا وإداريا هي تمض ي بات ا خطوات سكثر تصعيدية لعرقلة املنروع
اإليرامب تنكر ال ي ر التحالف الدولي للصدام املباشر معد ولكن هذا ال يعني سن مستويات
املواجهة ستبقى مضبوطة وهي مرشحة للتطور سكثر من الصيغ الراهنة التي تنحصر في سمرين:
اتول :إعطاء الضوء اتخضر لة "اسرائير" بتوا ق روس ي وسمريكب على القيام بهذ الخطوة داخر
سورية والثامب :توزع قواعد واشنطن الجديدة في العراق وسورية .وتصطدم هذ املقاربة
باملحددات االستراتي ية اتمنية ت قرة التي ترى في حليف واشنطن الذراع السوري لحيب العمال
ج
الكردستامب في سورية عدوا وهو ما استوجب على تركيا عدم تنحية الخيارات العسكرية التي ت عر
سي منهجية للتعافي املبكر منهجية قلقة وعلى الرغم من سن املفاوضات جارية إلي اد "صفقة
سياسية" إال سنها لم تثمر حتى اآلن.
أما املقاربة الروسية قد عملت بحكم يسيدها في املنهد السوري على إمناء "ترتيبات ما قبر
االتفاق السياس ي" ع ر يسك ن جبهات الصراع و ق تفاهمات سمنية واالستمرار في تقديم الدعم
ج
والتوجيد العسكري لقوات النظام وحلفائد وتمت ن بنيتد لكب يكون قادرا على الولوج في
استحقاقات املرحلة القادمة .وباستثناء ملف التصادم مع طهران التي تتنا مل مع موسكو في
االستحواذ على بنى النظام وإعادة هيكلتد تصطدم هذ املقاربة بملف ن يرشحانها للعودة إلى اليخم
العسكري وا تقال االهتمام من تحديات النهوض الخاصة ببنية النظام املستنز ة وغ ر القادرة على
إ از تحديات تنموية إلى خرائط عسكرية محتملة باتت مؤشراتها تظهر في ملف إدلب (سحد هذين
امللف ن) وما يعنيد من استنزاف محتمر وتهديد لصيغ "خفض التصعيد" التي خفضت من كلفة
"التورط" العسكري الروس ي .سما امللف الثامب هو متعلق باحتمالية يعثر املفاوضات مع حيب
االتحاد الديمقراطب الذي ترتبط شروطد السياسية باملحددات اتمريكية غ ر املستقرة
وفيما يتعلق بمقاربة طهران التي يسألى لة "حماية املكتسبات وضمان ديمومتها" هي مستمرة في
تدعيم ا تنارها في البادية وإبقاء التهديد اتمني إلسرائير في الجبهة الجنوبية وذلك لتحس ن
شروطها اتمنية في اتفاقات تلك املناطق حيث يسألى لحماية طرقها ال رية في البادية السورية
واملقاومة الناعمة ملحاوالت موسكو باالستحواذ التام على التفاعالت العسكرية سواء تلك الناجمة
عن ضغط موسكو على حلفائها لتنسيق الدعم وحصر تغر ة حميميم سم استغالل حاجة موسكو
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للقوة البنرية التي ا تقدها النظام وتمتلكها امليلينيات اإليرا ية واللبنا ية والعراقية وات غا ية .سم
ع ر ا خراطها العضوي ببنية النظام.
تصطدم مقاربة طهران بم مر املقاربات اتخرى التي تتفق على ضرورة محاصرتها وتحجيم قواها في
سورية سواء ع ر سياسة عقوبات اقتصادية وعية سم ع ر تصنيف حرسها الثوري كقوة إرهابية
سم ع ر تظا ر جهود الدول املناركة في مؤتمر وارسو الذي سيعقد في شهر شباط من عام 2019
ج
إل از سياسات حصار متعددة الجوا ب )1( .وهذا كلد وإن بدا منضبطا إال س د يحتوي مؤشرات
ا يالق لحرب ك رى.
وتنطلق املقاربة التركية التي تتحرك و ق سياسة (الحذر واالستعداد) من تقوية مناطق "خط د اعها
اتمني" (درع الفرات وعفرين) ع ر تدعيم بناها النرطية واتمنية بكا ة املستليمات اللوجستية
وال رامج التدريبية وذلك بهدف خلق قوة محلية قادرة على صد سي هجوم لقوى مهددة لألمن العام
في تلك املنطقة وللحدود التركية ومن ضرورات االستعداد للمواجهة الصلبة مع "اإلدارة الذاتية"
بهدف إعادة يعريف القوة اإلدارية املتحكمة في مناطق شمال شرق سورية وضرب كا ة سدوات
الفاعلية ملا يعت ر "سذرع حيب العمال الكردستامب" .و يما تبدو التصادمات املتوقعة مع هذ املقاربة
شديدة الحذر إال سنها تمتلك عوامر اال يالق ملواجهات محتملة كتلك التي ستفرضها تداعيات "ملف
إدلب" الذي تتزايد وت رة القصف الروس ي لد وبالتالي رص املواجهة "غ ر املباشرة" مع النظام الذي
يطمح الستغالل كا ة هذ املعادالت لتثبيت سيطرتد اتمنية والعسكرية والسياسية على كا ة
الجغرا ية سو كتلك املرتبطة بالتدخر العسكري التركب شرق النهرة وهو سمر ي عر منهج التعافي
ج
املبكر يتخذ مبدس (خطوة تعد خطوة) وسياسة "التوكير في اإل از" بدال من إ از سطر حوكمية
يعود بالسلب على مسار اتستا ة.
هذ املقاربات ساهمت في تكوين عدة عناصر باتت هي الناظمة للمنهد السوري العام سهمها :س د
ج
ال ييال النزاع غ ر مثبت كليا بحكم عدم قدرة موسكو على تبني استراتي ية خروج سياسية مع
استمرارها بتغليب الحر الصفري سواء باملعنى السياس ي سم العسكري وهو سمر يعيز عودة التصادم
وينقلد ملستوى إقليمي ودولي تنكر سوضح وس د في ظر مناطق النفوذ املتنكلة إن عنصر الترسيخ
ج
ج
لها ّ
يحول الحدود اتمنية رويدا رويدا لحدود سياسية ممؤسسة لتنكر ظام سياس ي جديد يكون
ج
مدخال لبلورة صفقة سياسية يتم إخراجها بصيغ "حر سياس ي" .سما يما يتعلق بملف التعافي املبكر
(1) Jan Smolenski & Virginia Pietromarchi, US-led Middle East conference in Warsaw: All you need to know, 13-02-2019,

Aljazeera: https://bit.ly/2tjciZg
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ج
ج
و قا لذلك إن تموضعد ييداد وضوحا لكن حركيتد يس ر دون هدى سياس ي وتتطبع مع تلك
الحدود.

ثانياً :غياب المحددات السياسية الوطنية
ج
إذا ما ربطنا التعافي املبكر (باعتبار منهجا تتبنا الهياكر اإلدارية القائمة) بالواقع اتمني إ د
سيحيلنا إلى تلممل وقياس سثر االست ابة املحلية لتلك الهياكر على مواجهة التحديات اتمنية
ومدى ارتباط االستقرار والتعافي املبكر بن اعة اتدوار التي يلعبها "القطاع اتمني" الذي تأثر تنكر
بنيوي ووظيفب بتعدد س ماط الحكم اتمني في سورية من جهة وتفاوت اتداء الحوكمي يها من جهة
ثا ية.
ففيما يتعلق باملناطق التي يسيطرعليها النظام وعلى الرغم من تيايد مساحة سيطرتد منذ مطلع
ج
عام  2018والتي ينبغي  -ظريا  -سن تكون دا عة لبيئة آمنة جاذبة لعودة املهجرين والالجئ ن ودا عة
لحركية التعافي املبكر إال سن هناك عدة سسباب ت عر هذ البيئة غ ر مستقرة ذكر منها :ات ماط
اتمنية املؤقتة التي ما تيال تدلر على عودة السياسات اتمنية السابقة وهي عوامر مضادة لتوليد
ديناميات التعاضد املجتمألي مع سي هج يستهدف التعافي .والعالقة العضوية ب ن ملف العودة
ج
وسياسات إعادة اإلعمار والتي ستصر كلفتها إلى إجمالي ما يقرب من  400بليون دوالر سمريكب و قا
لتقييمات اتمم املتحدة في عام  2018دون احتساب التكاليف البنرية للنزاع )2(.والتي ما تيال
مرتبطة باتفاقات سياسية ّ
معقدة ب ن سطراف النزاع وب ن املا ح ن الخارجي ن بهدف تهيئة الظروف
اتمنية واالستثمارية الالزمة.
ج
عموما تطمح تكتيكات النظام ملا سسما "بر امج إعادة اإلعمار" لعودة تثبيت التحكم املركيي كو د
ج
ج
عا للتطبيع معد ال ييال ّ
يغيب شروط إعادة التنكر الوطني للسلطات املنوط بها
مدخال يظند دا
تو ر اتمن وصيا تد كالسلطات القضائية والعسكرية وال يستطيع الس ر بات ا ينكير
مؤسسات سياسية وإدارية قوية تمتلك إرادة حقيقة للتغي ر قادرة على تحس ن وسائر الرقابة
واملساءلة القا و ية واملجتمعية وال يرى ضرورة لبناء قطاع سمني منسجم يعتمد على مقاربة غ ر
متحيبة يستند إلى توا ق م تمألي حول مكو ات النظام االجتماعي ومبادئ االقتصاد العادل بقدر
ما يند ع بات ا يعييي شبكات تحكمد وحكمد)3(.
( )2كارل بيلدت تركة الحرب من سيد ع اتورة إعادة إعمار سوريا  2018-8-26مدو ات الجييرةhttps://bit.ly/30XEAaA :
( )3التغي ر اتمني في سورية مركي عمران للدراسات االستراتي ية https://bit.ly/30V0H1x 2017-10-1
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أما فيما يرتبط بمناطق خارج سيطرة النظام ،د س د كان من الطبيألي سن تؤثر البيئة اتمنية غ ر
املستقرة على استقرار هياكر الحوكمة املحلية (املعني اتساس ي في عمليات االست ابة) تعد سن
ج
يعددت حاالت التهج ر و قا للتسويات اتخ رة التي شهدتها جيوب املعارضة كما تواجد مناطق
املجالمل قوى مناوئة لها تتباين من حيث عقيدتها وسهدا ها وعالقاتها وطريقة عملها .باملقابر ضلت
سغلبية املجالمل املحلية االبتعاد عن لعب دور مباشر في اتمن املحلي مد وعة تعدة سسباب منها:
تبني قيادات املجالمل مقاربة شاملة لألمن تت اوز البعد العسكري إلى ستعاد سخرى ذات طبيعة
اقتصادية واجتماعية تالفي تضارب املصالح مع هيئات اتمن املحلية خاصة تلك التي تتبع لفصائر
املعارضة عدم كفاية املوارد الالزمة لتنكير هيئات سمنية تتبع لها .ج
وبناء على ما سبق لجأت املجالمل
إلى ترك ز سولوياتها على تو ر الخدمات اتساسية (لكا ة القاطن ن) كأعمال ترميم البنية التحتية
ج
ّ
ومد شبكات امليا والصرف الصحي إضا ة إلى القيام بمناريع تنموية يسهم في إمعاش املجتمعات
املحلية واعتبار ما سبق ركائي سساسية ّ
مكملة لجهود شركائها في تو ر اتمن املحلي وإطالق خطط
وبرامج التعافي املبكر .و يما يرتبط بالخدمات ورغم ضوج الخ رة وآليات حوكمة "مقبولة" في عمر
املجالمل إال سنها ال تيال ترتبط اعليتها بتوا ر بيئة سمنية مستقرة مرتبطة بمناخ سياس ي قلق
يحتوي عوامر ترسيخ الحدود اتمنية ويحتوي بالوقت ذاتد عوامر اال تقال ملستويات مواجهة
إقليمية ودولية.
إذن في مناطق خارج سيطرة النظام إن موجهات التعافي املبكر محكومة بالواقع اتمني الذي ال
ييال ينهد اعتالالت وظيفية عدة ويعامب من إشكاليات جدية تتعلق بتحديات املأسسة وااليساق
الوظيفب وتدمب مستوى اعليتها من جهة وتقلص هوامش االستقالل في عالقتها مع الدول الداعمة
من جهة سخرى كما تواجد تحديات ت ّ
صعب عملية تطويرها وإ ازها ملهامها الوظيفية في رض اتمن
املحلي وردع التهديدات ومكا حة اإلرهاب باإلضا ة إلى سن يعدد الفواعر اتمنية وعدم وجود إطار
ومرجعية موحدة اظمة للعمر اتمني جعر تائج عملية التقييم تؤكد الضعف في سداء املأمول منها
ج
ومن مؤشرات ذلك :ضعف مأسستها وشيوع حالة الفوض ى اتمنية في مناطقها علما سن درجة هذ
ج
الفوض ى تتباين ب ن منطقة وسخرى تبعا لتعدد الفاعل ن وتضارب مصالحهم وطبيعة عالقاتهم
و وع وحجم قدراتهم .باإلضا ة إلى الوضع امليدامب الذي تننط يد تلك الهيئات وت در اإلشارة هنا
إلى سن سسباب ضعف تلك الهيئات يعود إلى تحديات مركبة تت اوز قدرتها على التعامر معها.
إضا ة إلى ما تقدم سعال ؛ تتعمق معوقات التعافي املبكر السياسية بالنظر إلى تداعيات اإلشكاليات
االجتماعية والسياسية والتنموية على املناخ املشجع للتعافي كالتهج ر والنزوح املحلي والخارجي
وما س ت د من ضغوط تنموية وسمنية على املناطق املستضيفة التي تتباين يها معدالت االست ابة
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املحلية سو بالنظر إلى قضايا التماسك االجتماعي وسياسات املصالحات املحلية ( ال االستسالم) التي
ج
ج
ما تيال غائبة عن املنهد من كونها عال م تمعيا يؤسمل للسالم وليمل باعتبارها قط ديناميات
يفرضها اال تصار العسكري سو حتى يما يتعلق باآلثار املترتبة على تدم ر البنى التحتية املادية
واالجتماعية وما امعكمل جراء على واقع وعمر البنى املتنكلة اهيك عن عدم تبلور آليات حوكمية
اعلة ال تيال يعامب من قص في النرعية والفاعلية والهناشة في املأسسة والوظيفة.

ثالثاً :معوقات التعافي المبكر وشروطه السياسية
ضمن املنهد السوري تريسم معطيات سمنية وعسكرية مالئمة لتنفيذ التعريف الروس ي للحر
السياس ي و ق معادلة ال يمكن لها سن تولد ديناميات سالم يلتف حولد السوريون من جهة وال بيئات
آمنة (يستليم اصالحات عدة) دا عة لعودة السوري ن من جهة ثا ية .وترتكي عناصر معادلة الحر
تلك على استعادة سيطرة "النظام"  +ترحير القوى املعارضة والثورية  +تحوير االستحقاقات
ج
السياسية لتحديات حكومية .وذلك ع ر املض ي قدما بأستنة جنيف.
يرا ق عملية ينكير املنهد السوري تلك من قبر موسكو م موعة من املعوقات التي تتباين بحدتها
وتداعياتها على غايات التعافي املبكر ما ب ن اتثر املتوسط واتثر طوير اتمد والتي من شأنها جعر
عملية التنكر اآلخذة بالتبلور عملية غ ر مستقرة وتييد من سثمان كلفة التدخر السياسية ومن
تلك املعوقات ذكر:
 .1معوقات مرتبطة ببنية الجيش املهترأة بالدرجة األولى؛ الجيش تعد االضطراب البنيوي
والتنظيمي واالستنزاف البنري على مستوى املتطوع ن واملجندين غدا ميلينيا ك رى خاصة
تعد شرعنة امليلينيات املحلية وبعض اتجنبية ضمن سطر اإلدارية.
 .2معوقات مرتبطة بمعايير االستقرار؛ اهيك عن سثر العبث الديمغرافي وسلبيات يغييب
العدالة اال تقالية وهناك سربعة معاي ر تحتاجها بيئات ما تعد النزاع وهي معاي ر ال يمتلكها
النظام كال رامج الكريمة لعودة الالجئ ن وما تمليها من است ابات محلية وواقع سمني منضبط
والتوا ق السياس ي والتماسك االجتماعي وإعادة النرعية وتأهير الدولة المتحان إعادة
اإلعمار.
 .3معوقات مرتبطة بالضرورات السياسية؛ إذ سينكر غياب اللحظة السياسية الجديدة في
ج
ج
سورية عامال معرقال في مواجهة تحديات الدولة كما سن إتعاد القوى املعارضة الحقيقية عن
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عمليات التنكير سي عر مقاربة إعادة ينكير النظام هي اتوضح وهذا املعوق ما تيال تكلفتد
مفتوحة اتثمان.
ج
 .4معوقات مرتبطة بنظام األسد ذاته؛ إذ ال يعالج مقاربة ظام اتسد يما سسما يعا يا وإعادة
ّ
إعمار املسائر الدقيقة املتعلقة تنرعية املؤسسات وقدرتها والتي ال تو ر اتمن والعدالة
والدمج السياس ي للمواطن ن كما س د ال يعت ر التعافي خطوة بات ا إنهاء التأزم االقتصادي
ودا عة لإلصالح االجتماعي بر هو رصة لإلثراء الذايب وطريقة ملكا أة املوال ن ومعاقبة
ج
ج
املعارض ن .كما يعت ر عامال سساسيا لجهود من سجر تكريمل التحوالت االجتماعية
والديمغرا ية التي برزت تي ة سني النزاع.
ج
ابتداء املناركة في إعادة إعمار
وما يث ر االستغراب هنا سياسة االتحاد اتوروبب الذي استبعد
سورية إلى سن يتم اال تقال السياس ي النامر والحقيقب في البالد .ومع ذلك ومن الناحية العملية
مولت البلدان اتوروبية بر َ
كان النهج اتوروبب يتسم بااليساق إذ ّ
امج إعادة البناء التي ينرف عليها
اتمم املتحدة والتي يعمر بالتعاون مع النظام .وال تيال هذ ال رامج قيد العمر سو من املقرر سن تبدس
في املناطق التي استقرت يها اتحوال تنأن النقر القسري للسكان مثلما هو الحال في حمص.
وليست هناك ضما ات تنأن حق العودة للسكان اتصلي ن سو وقف تيوير السجالت العامة سو
توقف عمليات مصادرة النظام للممتلكات في مناطق املعارضة التي استولى عليها النظام .كذلك لم
ّ
يصر االتحاد اتوروبب على ضرورة رحير اتسد عن السلطة كنرط مسبق للمناركة في جهود إعادة
ج
اإلعمار .بدال من ذلك كان ممثلو الدول اتعضاء في االتحاد اتوروبب قد سقروا وبنكر متزايد سن
ج
ج
تنار اتسد قد يلعب دورا في الفترة اال تقالية وربما ملا تعدها سيضا .وا قسمت الدول اتعضاء في
ج
ج
ج
االتحاد اتوروبب ب ن سولئك الذين اتخذوا موقفا صارما إزاء سي محاولة للتعاون مع ما يعت رو د ظاما
ج
عصيا على اإلصالح وب ن هؤالء الذين يرغبون في استرضاء تنار اتسد على سمر تحقيق االستقرار
السريع سو تح سوق إعادة اإلعمار املربحة سمام شركاتهم ووكاالت التنمية لديهم .و تي ة ملا تقدم
ج
ج
أى االتحاد اتوروبب بنفسد تعيدا عن توضيح ما إذا كان اال تقال الحقيقب للسلطة ممكنا إذا ما
كان الرئيمل اتسد ودائرتد القريبة سوف يستمرون على رسس السلطة في البالد)4( .
Muriel Asseburg & Khaled Yacoub Oweis, Syria’s Reconstruction Scramble: In a Game Fraught with Political Risk,
Europe Should Aim for Long-term Stabilization, German Institute for International and Security Affairs, December
2017: http://bit.ly/2InBnLi
 عب ر حس ن إعمار سوريا ..ساحة الحرب العاملية الثالثة جريدة الخليج http://bit.ly/2F9xt6D .2018-04-21 يمكن االطالع على املقال التالي لتسليط الضوء على االستفادة الكب رة التي جناها ظام اتسد من املساعدات املقدمة من الدول فسهاالتي رضت عليد عقوبات اقتصادية يعد اتشمر على اإلطالق:
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وعليد تد ع الورقة بات ا ت ديد "تحديد شروط سياسية" وسن تكون حاضرة في حركية التعافي
ج
املبكر وإعادة اإلعمار لكب ال تكون س را في تنفيذ مهمة حكومية ضمن "تحديات حكومة النظام"
الذي ال ييال يعا د ويحارب التحول الديمقراطب :كتطبيق وقف إطالق النار على كا ة اتراض ي
السورية ويعييي مبدس "املناطق اآلمنة" ويراقب على تنفيذ وقف إطالق النار هذا آلية متفقة ب ن
الدول الفاعلةة وإيالء االهتمام بثالثية( :اتمن االست ابة املحلية اتطر الحوكمية الرشيدة) ع ر
حيم ومواد تدريبية للهياكر اإلدارية وربط سياسات الدعم بالحر السياس ي وب ملة يغي رات هيكلية
في "الدولة" وعلى رسسها تلك املتعلقة باملنظومة اتمنية وسياساتها.

رابعاً :خاتمة
يعد مرحلة التعافي املبكر غاية في اتهمية تنها املرحلة التي يفترض بها سن تنقر البالد من النزاع إلى
السلم واالستقرار واملرحلة التي تيهئ اترضية الالزمة لعملية إعادة اإلعمار الالحقة وت د الورقة
ج
ج
ج
ج
سن ملرحلة التعافي املبكر شقا سياسيا وشقا اجتماعيا يماثر من حيث اتهمية النق االقتصادي
وينمر النق السياس ي العمر على وقف العنف في كا ة س حاء البالد وإقامة مؤسسات الحكم
الجديد والترك ز على إ از حر سياس ي مولد لالستقرار .وينمر النق االجتماعي سعمال اإلغاثة
واستيعاب النازح ن وإسكانهم وتهيئة الظروف املالئمة للعودة الكريمة واآلمنة لالجئ ن وإجراء
املصالحات الوطنية تعد تهيئة البيئة اتمنية املناسبة .وينمر النق االقتصادي ترميم املرا ق
العامة اتساسية وتحريك عجلة االقتصاد وإعادة التوازن لإلطار االقتصادي الكلي وتفكيك
مؤسسات اقتصاد النزاع في املناطق التي كا ت خارج سيطرة الدولة كما ضمن سيطرتها .وتتداخر
املكو ات السياسية واالجتماعية واالقتصادية سعال تنكر كب ر ويعتمد الن احات في سي منها على
الن اح في النناطات اتخرى.
في ظر مختلف السيناريوهات قص رة ومتوسطة اتجر ال يمكن الجيم بتوقع توقف سعمال العنف
ومن املنتظر تدوار امليلينيات واقتصاديات النزاع سن تترسخ ويستمر .وعليد إن رص سن يسهم
برامج التعافي تلك في التنفيذ غ ر املباشر لتذلير تحديات حكومة النظام ستكون حاضرة خاصة
في ظر السياسات املضطربة للدول املا حة التي تنظر لهذا امللف بمقاربات عابرة للتغي ر والعملية
السياسية وبالتالي د عد حو تثم ر ذلك إلعادة شرعنتد وترسيخ قبضتد على السلطة.

Annie Sparrow, How UN humanitarian aid has propped up Assad, Foreign Affairs, 20-09-2018: https://fam.ag/2KleBpq.
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المبحث الثاني

التعافي االقتصادي المبكر في
سورية :التحديات واألولويات
د .سالم سعيد*
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* د .سالم سعيد باحثة ومحاضرة جامعية تركي سبحاثها على االقتصاد العربب وسياسات اإلصالح االقتصادي واالقتصاد السياس ي في سورية لها
العديد من املننورات املتعلقة بالتطورات االقتصادية واالجتماعية في املنطقة العربية.

-25-

التعافي االقتصادي في سورية :خارطة الفاعل ن وتقييم السياسات الراهنة

المبحث الثاني :التعافي االقتصادي المبكر في سورية:
التحديات واألولويات
مدخل
من شأن التعافي االقتصادي املبكر سن يسهم في االستقرار ودعم بناء السالم املستدام في البلدان
الخارجة من النزاعات لذلك ينبغي سن تكون االستراتي يات االقتصادية في املراحر املبكرة من
مرحلة ما تعد النزاع مصممة تعناية ومدم ة في سياسات إعادة اإلعمار طويلة اتمد كما ي ب سن
تركي على االحتياجات العاجلة للسكان املحلي ن وتو ر رص عمر للسكان املحتاج ن واملقاتل ن
السابق ن وإمعاش النناطات االقتصادية .كما ي ب سن تولي هذ االستراتي يات سولوية لالقتصاد
لييادة رص التنمية االقتصادية االجتماعية املستدامة .من التحديات الرئيسة التي قد تواجهها
جهود التعافي املبكر هذ الضغوط السياسية ويعارض سولويات القيادات الوطنية و قص القدرات
البنرية واملؤسساتية واملالية.
ج
عددا من التحديات التي ّ
يعقد عملية التعافي االقتصادي
تواجد سورية منذ بداية العام 2019
ج
أوال :البالد ّ
مقسمة إلى سربع مناطق رئيسة كر منطقة منها واقعة تحت سيطرة سلطة
املبكر
سياسية وعسكرية بالوكالة مختلفة عن اتخرى سواء كا ت ذات سصر سجنبي سم محلي ( ظام اتسد
تركيا هيئة تحرير النام اإلدارة الذاتية) .ما تيال الحدود الفاصلة ب ن هذ املناطق غ ر ثابتة
ومستمرة بالتغ ّ ر والتعافي االقتصادي االجتماعي والتنمية في كر منطقة من هذ املناطق معتمد
ج
ّ
تندة على السلطات املسيطرة .ثا يا :يركي الجيء اتك ر من الجهود الدولية على القطاع اتمني
ج
ج
واملفاوضات السياسية عوضا عن التعافي االقتصادي .ثالثا :ثمة خالف دولي على كيفية التعامر مع
املناطق السورية املختلفة وخصوصا النظام السوري و يما إذا كان املا حون الدوليون سيدعمون
سو يمولون التعافي االقتصادي في سورية في ظر الظروف الراهنة وكيفية قيامهم بذلك .جميع هذ
ج
سلبيا على عملية التعافي االقتصادي وسن ّ
تقوض جميع جهود إحالل
العوامر يمكن سن تؤثر
االستقرار وبناء السالم في سورية.
ج
بناء على هذ الخلفية ستحاول هذ الورقة يسليط الضوء على الحاجة إلعطاء اتولوية للتعافي
االقتصادي في سورية سيما في املناطق التي عا ت من الحجم اتك ر من الدمار الذي سصاب البنى
ج
التحتية تي ة للهجمات الجوية ّ
املدمرة واملناطق التي تضم سك ر عدد من النازح ن داخليا .قد يكون
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اتمن واتفاق السالم شرط ن سساسي ن لضمان الحد اتدمى من االستقرار ولكن ال يمكن لهذين
الجا ب ن معالجة املنكالت االقتصادية االجتماعية مثر التضخم والبطالة والفقر وا خفاض
اإل تاج املحلي و قص البضائع وغياب الخدمات اتساسية ولذلك ينبغي على الفاعل ن واملعني ن
بمستقبر سورية إعادة التفك ر في مقارباتهم لفترة ما تعد النزاع.
ج
ستبدس هذ الورقة باستعراض عام عن مفهوم التعافي االقتصادي املبكر قبر عرضها تحليال
للوضع االقتصادي االجتماعي الحالي والدمار والنناطات االقتصادية في مختلف املناطق في
سورية والوقوف على التحديات الرئيسة لعملية التعافي االقتصادي املبكر في كر منطقة من تلك
ج
املناطق .وسخ را ستلقب الورقة الضوء على القضايا اتساسية الواجب سخذها في ع ن االعتبار سثناء
وضع بر امج اجع للتعافي االقتصادي املبكر لسورية.

أوالً :مفهوم التعافي المبكر وأهدافه وإطاره الزمني
ج
كث را ما يستخدم مصطلح "التعافي املبكر" في سياق البلدان الخارجة من النزاعات وفي استراتي يات
ّ
بناء السالم ورغم عدم وجود يعريف موحد لهذا املصطلح إال س د ثمة توا ق على س د ين ر إلى
مقاربة يسد الهوة ب ن سعمال اإلغاثة اإلمسا ية على املدى القص ر والتنمية املستدامة وجهود بناء
السالم املستدام في املدى الطوير)1(.
منر الفريق العامر املعني بالتعافي املبكر التاتع لألمم املتحدة سول "مذكرة إرشادية حول التعافي
املبكر" في عام  2008والذي ّ
يعرف التعافي املبكر بأ د)2(:
عملية متعددة اتتعاد للتعافي تنطلق من الوضع اإلمسامب ويستند إلى املبادئ التنموية الساعية إلى
البناء على ال رامج اإلمسا ية وتحف ز رص التنمية املستدامة وهي تهدف إلى توليد آليات االعتماد
على الذات (االكتفاء الذايب) تحترم امللكية الوطنية وقادرة على الصمود في مرحلة التعافي ما تعد

Maier, R. (2010). Early recovery in post-conflict countries: A conceptual study. Clingendael Institute:
https://bit.ly/2YG6CWH
( )2في عام  2005وك يء من إصالح النظام اإلمسامب الدولي قامت اللجنة الدائمة املنتركة ب ن الوكاالت املختصة بالنؤون اإلمسا ية
بتعي ن بر امج اتمم املتحدة اإل مائب بأ د الت مع القائد للتعافي املبكر للتأث ر على م تمع العمر اإلمسامب ليدرج التفك ر بالتنمية
ضمن االست ابة اإلمسا ية .يقوم بر امج اتمم املتحدة اإل مائب بقيادة هذا الت مع على املستوى العالمي .للمييد من املعلومات عن
هذا املوضوع راجع بر امج اتمم املتحدة اإل مائب  2012بر امج اتمم املتحدة اإل مائب والتعافي املبكرhttps://bit.ly/2yE6yMA :
آخر دخول بتاريخ .2019-01-12
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اتزمة .وهي ينمر استعادة كا ة الخدمات اتساسية وسبر العيش واملأوى والحوكمة واتمن
وسيادة القا ون واتتعاد البيئية واالجتماعية بما يها إعادة دمج السكان ّ
املهجرين)3(.
وفي عام  2016سعاد الت مع الدولي للتعافي املبكر يعريف التعافي املبكر بأ د:
مقاربة تتناول احتياجات التعافي التي ت رز سثناء مرحلة االست ابة اإلمسا ية لظرف طارئ باستخدام
ّ
اآلليات اإلمسا ية التي تتوا ق مع املبادئ التنموية .وهي تمكن الناس من االستفادة من مرحلة العمر
اإلمسامب الغتنام الفرص التنموية وبناء القدرة على التكييف والتأسيمل لعملية مستدامة للتعافي
من اتزمة)4(.
ولكن يحاجج كر من  De Vriesو ّ )2009( Specker
بأن التعافي املبكر ي ب سن يرى قط بأ د " ترة
من اليمن" ب ن املرحلة اإلمسا ية سثناء النزاع وبعد مباشرة ومرحلة التنمية على املدي ن املتوسط
والبعيد )5(.يختلف تحديد هذ الفترة اليمنية في سدبيات التعافي املبكر حتى وإن وجد اتفاق عام على
طبيعتها اال تقالية .فب ح ن يعد تعض الباحث ن ووكاالت التنمية السنوات الثالث اتولى تعد نهاية
ج
النزاع بمثابة اإلطار اليمني للتعافي املبكر ( )6إال س د و قا ل ر امج اتمم املتحدة اإل مائب  UNDPيمكن
للتعافي املبكر سن يبدس حتى قبر اتفاق سطراف النزاع على يسوية سياسية ويعود ذلك إلى سن عمليات
التفاوض قد يستغرق سنوات ّ
عدة قد ال يكون من املمكن يها تقديم تموير واسع النطاق سو إ از
ٍ
مناريع إعادة إعمار طويلة اتمد.
تغض النظر عن التعريفات املختلفة للتعافي املبكر إ د عملية سساسية ملساعدة املجتمعات
املحلية في العودة إلى وع ما من الحياة الطبيعية وكذلك في املساعدة على استقرار الوضع ملنعد من
ج
العودة إلى اتزمة )7(.ويتمثر الهدف العام للتعافي املبكر في شق ن :سوال :استرجاع البنية التحتية
اتساسية املادية واالجتماعية التي يساعد املجتمعات املتأثرة بالنزاع على استئناف سمنطتها

(3) UNDP (2008). UNDP Policy on Early Recovery, p. 7: https://bit.ly/31aEU66
(4) GCER (2016). Guidance Note on Inter-Cluster Early Recovery: https://bit.ly/2GkYLZW, P.12.

ّ
 شكلت اتمم املتحدة الت مع العالمي للتعافي املبكر لقيادة وتنسيق وإدراج الجوا ب التنموية منذ بداية العمليات اإلمسا ية في جميعقطاعات العمر راجع الت مع العالمي للتعافي املبكرhttps://bit.ly/2yEOkKK :
(5) De Vries, H. and Specker, L. (2009). Early Economic Recovery: concepts, goals, Timing and Actors, Clingendael
Institute, p. 8: https://bit.ly/2M1gwQY
(6) Maier, R. (2010) p. 40.
(7) UNDP (2008). pp.7-8.
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ج
االقتصادية واالجتماعية وكسب لقمة العيش وإعادة بناء هياكر مؤسسية ّعالة وعاملة وثا يا:
تو ر حلول مستدامة للمنكالت الحالية والتفك ر بأهداف التنمية تعيدة املدى.
لتحقيق هذ اتهداف ال بد الستراتي يات التعافي املبكر من سن تأخذ بحسبانها م موعة من
القضايا العامة منها)8(:
ج
ج
 إعادة البناء تنكر س ضر عوضا عن م رد بناء ما كان موجودا. إدراك االختالالت االقتصادية واالجتماعية الذي كا ت سائدة قبر النزاع ويعييي املساواةوالعدالة االجتماعية واملحاسبة.
 عوامر زعيعة االستقرار التي ظهرت سثناء النزاع (مثر اقتصاد النزاع املقاتلون السابقونج
والسكان النازحون داخليا) ومنع منوب ياع مستقبلي.
 ينكير بيئة جاذبة للتنمية املستدامة وعمليات بناء السالم. احترام امللكية الوطنية ومبادئ عدم التمي ز واملناركة.من شأن االرتباط املفاهيمي ب ن العمر اإلمسامب قص ر اتمد وعمليات التنمية وبناء السالم طويلة
ج ج
اتمد سن ي عر من التعافي املبكر سواء كان " ترة زمنية" سم "مقاربة" سم "عملية" تحديا كب را لجميع
الفواعر املحلي ن والدولي ن املنخرط ن في العمر اإلمسامب والتنموي في البالد الخارجة من النزاعات
بما في ذلك املنظمات غ ر الحكومية الدولية واملحلية ومنظمات اتمم املتحدة ووكاالت التنمية
ج
عال من التنسيق
التاتعة للدول املا حة والحكومات املحلية إذ يتطلب عملها على اترض مستوى ٍ
لت نب التداخر ولتحس ن اعلية املساعدة املقدمة ولتقلير الهناشة ولإلسهام في حلول دائمة
وسهداف تنموية مستدامة.
 .1التعافي االقتصادي المبكر
ج
باملقار ة مع املفهوم الواسع للتعافي املبكر والذي يتضمن ستعادا سمنية وسياسية وتنموية وإمسا ية
يركي التعافي االقتصادي املبكر على يعافي االقتصادات املحلية وتحف ز السوق واستقرار
االقتصاد الكلي وتو ر رص العمر والتنمية االقتصادية االجتماعية كما يهدف إلى التعامر مع
ئت ن من التحديات االقتصادية االجتماعية سوالهما :مناكر التنمية والالمساواة التي كا ت قائمة
(8) UNDP (2008), p. 11 and GCER (2016), pp. 14.
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قبر النزاع والثا ية :التحديات التي ظهرت سثناء النزاع مثر اقتصاد النزاع وشبكات الت ارة غ ر
املنروعة واتمنطة االقتصادية غ ر الرسمية وازدياد معدل البطالة و قدان املوارد البنرية
واملالية وإضعاف املؤسسات املحلية والوطنية .كما يمكن هم التعافي االقتصادي املبكر على س د
املرحلة اتولى من عملية إعادة إعمار اقتصادي طويلة اتمد.
ج
ج
ّ
يعد التعافي االقتصادي املبكر سمرا سساسيا للم تمعات الخارجة من النزاع لال تقال من االعتماد
على املساعدات اتجنبية إلى االعتماد على الذات وخلق رص عمر مد ية للمقاتل ن السابق ن
ويشجيع عودة الالجئ ن ويعييي االستثمار املحلي وبالتالي إحالل االستقرار في البالد .وعلى الرغم
من هذا لم ي ذب الجا ب االقتصادي من التعافي املبكر االهتمام ذاتد الذي حصلت عليد اإلغاثة
اإلمسا ية واالستقرار السياس ي واتمن.
ّ
يعد النمو االقتصادي والتوظيف والحوكمة االقتصادية والتنمية االقتصادية االجتماعية
سولويات تقليدية في إعادة اإلعمار على املدى الطوير للبلدان التي ّ
ميقتها النزاعات تعد الوصول إلى
ج
ّ
استقرار سياس ي .وينكر املقاربة اتم ركية للتعافي املبكر إحدى املقاربات القليلة التي تولي اهتماما
ج
معت را للنمو االقتصادي في ترة ما تعد النزاع مباشرة (السنتان سو السنوات الثالث اتولى) .ومع ذلك
ال تأخذ املقاربة اتم ركية بحسبانها النمول واملساواة والدخر والتنمية االقتصادية
ج
االجتماعية ( )9والتي يتم تصنيفها بأنها عوامر سساسية تقود إلى ا دالع النزاع م ددا )10(.وفي الوقت
ّج
تقليديا بإعطاء اتولوية الستقرار
عيند إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان يقومان
االقتصاد الكلي وتحرير االقتصاد والنمو في برامج التعافي التي يضعانها للبلدان الخارجة من
النزاعات يغفالن حساسية وهناشة الوضع في ترة ما تعد النزاع .لقد يعرضت مقاربة هات ن
املؤسست ن للنقد الالذع تسبب املنروطية على املساعدات والقروض التي يقدمونها للبلدان
الخارجة من النزاع من جهة وبسبب إهمال عوامر االستقرار االقتصادي االجتماعي مثر :املساواة
والتنمية املحلية واتمنطة على املستوى الجيئب من جهة سخرى .رغم سن العديد من الباحث ن
يوصون سن يقوم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي باتخذ تع ن االعتبار جا ب االقتصاد السياس ي
والتحلير االجتماعي في مقاربتيهما لتحس ن برامج التعافي التي يضعانها إال سن تعضهم ينكك بوجود
سي سثر لتدخالت هات ن املؤسست ن سصال على التعافي االقتصادي سو في حال وجود هذا اتثر هو
سثر سلبي)11(.
(9) Maier, R. (2010).
(10) UNDP (2008), Post-conflict economic recovery: enabling local ingenuity: https://bit.ly/2ZTKiul

( )11ا تقادات على مناركات وسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في البلدان الخارجة من النزاعات اقنها:
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رغم سن اتمم املتحدة وغ رها من الجهات الدولية ّ
املقدمة للمساعدات التنموية تأخذ في حسبانها
ج
ج
ّ
خاصا في برامج التعافي التي ّ
يعدها لالقتصاد املحلي
حساسية الدول الهنة وتولي اهتماما
واملجتمعات املحلية والقضاء على الفقر واتمن الغذائب ويعييي اليراعة واتعمال اليراعية إال
ّ
سن الت ربة تظهر سن مقارباتها تواجد العديد من التحديات على سرض الواقع وخصوصا في م االت
التنسيق ّ
الفعال ب ن جهود العمر اإلمسامب والتنموي وفي وضع وترتيب اتولويات)12(.
 .2التحديات واألولويات أثناء التعافي االقتصادي المبكر
أ .الجوانب اإلنسانية والتنموية :تكامل أم تضارب؟
ّ
سثناء التعافي االقتصادي املبكر ت ري اتعمال اإلمسا ية والتنموية في وقت متزامن إذ تركي اتعمال
اإلمسا ية على يعييي مناطات خلق سبر العيش على مستوى املجتمع في ح ن يسألى اتعمال
التنموية إلى تطوير الوضع االجتماعي االقتصادي للمواطن ن والتشجيع على تنمية االكتفاء الذايب
ج
ظريا ( )13إال ّ
على الرغم من ّ
سن الخط الفاصر ب ن هات ن
سن هذا التقسيم الوظيفب موجود
ج
ج
وضوحا .على سبير املثال ت َّ
قدم مساعدات اإلغاثة اإلمسا ية عادة
العمليت ن على سرض الواقع سقر
تنكر محايد كاست ابة للتهديدات الجسيمة على حياة الناس دون إشراك مؤسسات البلد
املضيف بينما يتم تقديم املساعدات التنموية من خالل التعاون الرسمي مع مؤسسات الدولة
النرعية والتي تهدف إلى تطوير التنمية االجتماعية االقتصادية من خالل خفض عدم املساواة
والبطالة وبناء القدرات ويعييي النمو النامر )14(.في ظروف النزاع عادة ما تنخفض شرعية و اعلية
ج
حو كب ر ال سيما عندما تكون مؤسسات الدولة طر ا في النزاع.
املؤسسات الوطنية واملحلية على ٍ
لهذا السبب يوص ي بر امج اتمم املتحدة اإل مائب بالتعاون املباشر مع املجتمعات على املستوى
املحلي سثناء التعافي االقتصادي املبكر ( )15إذ من شأن هذا التعاون سن يساعد املجتمعات املحلية
على تخطب القصور املؤسس ي الذي ظهر سثناء النزاع ولكن هذا يحمر مخاطرة يع النرعية من
Del Castillo, G. (2008). Rebuilding war-torn states The Challenge of Post-Conflict Economic Reconstruction, Bell, E.
(2008). The World Bank in fragile and conflict affected countries. “How”, not “How much”. International alert.
Boyce, J.K. (2008). Post-Conflict Recovery: Resource Mobilization and Reconstruction, and also by Woodward, S.L.
(2013). The IFIs and Post-conflict political economy, in Berdal, M. and Zaum, D. (2013). Political Economy of State
building: Power after Peace, 1st Edition. Routledge. USA.
( )12باإلضا ة إلى بنوك التنمية والوكاالت املا حة التقليدية يعد االتحاد اتوروبب سحد سك ر مقدمب مساعدات التنمية راجع.2009( :
.)Maier
(13) De Vries, H. and Specker, L.10- 12, 2009.
( )14املرجع السابق.
( )15بر امج اتمم املتحدة اإل مائب  2008صفحة  9ة .13
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السلطات املحلية والوطنية القائمة وإضعاف قدراتها املؤسساتية على املدى الطوير )16(.ولتفادي
هذ العثرات ال بد سن يعطى بناء القدرات واحترام مبادئ امللكية الوطنية سولوية منذ بداية ا طالق
مبادرات التعافي االقتصادي املبكر.
قد يعمر الجهات الفاعلة اإلمسا ية والتنموية كذلك ضد تعضها البعض عند العمر في القطاع ذاتد
ج
في سيناريوهات ما تعد النزاع )17(.مثال تهدف برامج املساعدات اإلمسا ية إلى تأم ن الخدمات
اتساسية العاجلة للمحتاج ن دون مقابر مثر الصحة والتعليم وامليا والكهرباء في ح ن تفضر
برامج التنمية مساعدة السلطات املحلية على تقديم الخدمات مقابر سجر لتمكنها من االستقالل
ج
املالي .وكذلك ّ
تخصص الجهات اإلمسا ية سمواال لتقديم بضائع وخدمات مؤقتة للناس في ح ن تمير
ج
الجهات التنموية إلى االستثمار في الحلول املستدامة مثر مناريع اإلسكان طويلة اتمد بدال من
ج
املالجئ املؤقتة سو ترميم شبكات امليا عوضا عن توزيع عبوات ميا على السكان .في الوقت الذي
يحظى العمر اإلمسامب سثناء النزاع باتولوية تكتسب املقاربات التنموية سهمية سك ر في مرحلة التعافي
االقتصادي املبكر.
ب .األولويات واملقايضات
تكمن تعض التحديات الرئيسية التي تواجد صامألي القرار املحلي ن والوطني ن في تخطيط التعافي
االقتصادي تعد النزاع في تحديد سولويات القطاع واملجموعة املستهد ة بها وتقييم املفاضالت ب ن
اتهداف االقتصادية القص رة والطويلة اتمد .ومن اتسئلة التي قد تظهر في هذا النأن :ما هي
ّ
القطاعات االقتصادية التي ي ب سن تحظى باتولوية؟ هر ي ب سن تركي برامج التعافي االقتصادي
على البنية التحتية سم على اليراعة سم على الصناعة؟ من هي املجموعات املستهد ة اتكثر سهمية
وسولية؟ هر هم املقاتلون السابقون ملنعهم من العودة لحمر السالح سم الالجئون وسكان اترياف؟
سم املجموعات ّ
املهمنة من النباب والنساء؟ ما وع برامج خلق رص العمر الذي ي ب تبنيد؟ هر
ي ب الترك ز على تحف ز اتعمال الخاصة واالستثمار سم على التوظيف في القطاع العام؟ متى ي ب
سن تبدس برامج بناء القدرات والتدريب؟ متى الوقت املناسب للتعامر مع املناكر املوجودة مثر سمراء
الحرب وشبكاتهم والت ارة غ ر املنروعة واتعمال الت ارية غ ر الرسمية؟ كيف ينبغي التعامر مع
هذ النبكات؟ ما وع السياسات االقتصادية التي ي ب اتباعها على املستوي ن الوطني واملحلي؟
ج
( )16يناقش هذا الخطر تماشيا مع التموير طوير اتمد إلعادة اإلعمار ما تعد النزاع راجع:
De Vries, H. and Specker, L. (2009). PP. 26-27, and Boyce, J.K. (2008). Post-Conflict Recovery: Resource
Mobilization and Reconstruction: https://bit.ly/2YkE5uu, P. 45.
(17) De Vries, H. and Specker, L.10- 11, 2009.
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إن اإلجابة على هذ اتسئلة ليست تسيطة وال ّ
موحدة هي تختلف من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى
ج
سخرى ضمن البلد فسد كما سنها متعلقة تنكر كب ر بالوضع الذي كان قائما قبر النزاع ودرجة
ج
الدمار الذي ّ
حر سثناء النزاع .بالرغم من هذ املحددات قامت اتمم املتحدة بوضع بر ام ا للتعافي
االقتصادي املبكر يتكون من ثالثة "مسارات" تبدس بالتوازي تسرعات وكثا ة مختلفة ليتم تطبيقد
سثناء عملية التفاوض على اتفاق سالم سو يسوية سياسية (ا ظر النكر سد ا ) )18(.حيث حددت
اتولويات واتهداف لكر مسار من هذ املسارات كما يلي)19(:
املسار األول :مسار إحالل االستقرار – استقرار توليد الدخل والتوظيف الطارئ .يستهدف هذا
املسار املقاتل ن السابق ن والنباب والالجئ ن والعائدين إلى املناطق التي ميقها النزاع .يعطى
اتولوية في هذا املسار لإلجراءات قص رة املدى التي تخلق رص عمر وتدعم العمر الحر .يوص ي هذا
املسار بال رامج الضرورية لتحس ن سبر العيش وتدعيم االستقرار مثر تقديم النقد مقابر العمر
والتوظيف الطارئ في القطاع العام والتدريب تموير اتعمال واملناريع الناشئة.
املسار الثاني :مسار إعادة الدمج املحلي – التعافي االقتصادي املبكر لفرص التوظيف وإعادة
الدمج .املجموعات املستهد ة في هذا املسار هي املجتمعات والحكومات املحلية والسلطات في
املناطق املتضررة في اترياف واملدن .تركي جهود ال رامج على تحف ز اتعمال في القطاعات اإل تاجية
ومناطات سبر العيش املحلية صغ رة النطاق وبناء القدرات املؤسساتية وتمك ن رواد اتعمال في
اترياف ودعم ينكير التعاو يات اليراعية ويعييي سمنطة سلسلة القيمة املضا ة (املواد اتولية
سدوات اإل تاج النقر والتسويق) .ويمكن توجيد برامج املساعدة والتموير الصغ ر واالستثمارات
على طاق صغ ر إلى ترميم البنى التحتية وإعادة تفعير قطاعات اإل تاج املحلية مثر :اليراعة
والصناعات الحر ية واتعمال الت ارية الصغ رة.
املسار الثالث :املسار اال تقالي – خلق الوظائف املستدامة والعمل الالئق .يهدف هذا املسار إلى
ج
ج
الحفاظ على النمو وخلق وظائف عالية الجودة ويتضمن هذا املسار طيفا واسعا من املعني ن في
ّ
وينصب
القطاع ن العام والخاص بما في ذلك الحكومة ورجال اتعمال والحر يون واملوظفون.
ّ
ترك ز هذا املسار على تخطيط سياسات االقتصاد الكلي ال سيما السياسات الضريبية وسياسات
سوق العمر.
United Nations (2009), United Nations Policy for Post-Conflict Employment Creation, Income Generation and
Reintegration, UN system-wide policy paper: https://bit.ly/337K7xb.
( )19مييد من املعلومات املفصلة عن املسارات راجع:
De Vries, H. and Specker, L. (2009) and UNDP (2009).
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ثمة مسائر متداخلة في هذ املسارات ينبغي سخذها تع ن االعتبار مثر :املساواة ال سيما املساواة
ّ
ب ن الجنس ن واملناركة في صنع القرار وعدم التمي ز .ج
وبناء عليد ي ب سن تأخذ املناريع التي تمكن
املرسة وسكان اترياف واملناطق واملجموعات االجتماعية ّ
املهمنة سولوية على غ رها في كر مسار من
تلك املسارات.
وكما يظهر في النكر سد ا إن املسارين اتول والثامب مهمان للغاية في بداية عملية التعافي
االقتصادي املبكر في ح ن سن املسار الثالث يكتسب سهمية متزايدة مع مرور الوقت.

United Nations (2009), United Nations Policy for Post-Conflict Employment Creation, Income Generation and
Reintegration in, UN system-wide policy paper. p. 22

ثانياً :تحديات التعافي االقتصادي المبكر ومحدداته في سورية
تواجد سورية اليوم سلسلة من التحديات التي ّ
يعقد عملية التعافي االقتصادي املبكر سولها :سن
البالد ّ
مقسمة إلى سربع مناطق تخضع كر منطقة لسيطرة سلطات سياسية وعسكرية يعمر بالوكالة
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ج
ذات سصول سجنبية ومحلية :ظام اتسد املدعوم من إيران وروسيا وقوات املعارضة املدعومة تركيا
ج
في منطقة درع الفرات واإلدارة الذاتية املدعومة دوليا وهيئة تحرير النامرحكومة اإل قاذ في
محا ظة إدلب .ورغم سن اتسد يسألى إلعادة السيطرة على كامر اتراض ي السورية إال سن اإلدارة
الذاتية وم موعات املعارضة غ ر راغبة بالتبعية للدولة املركيية في دمنق تحت حكم اتسد ودون
التوصر إلى يسوية سياسية سو دون يغي رات تطال النظام تنكر واسع .ولهذا السبب إن النزاع لم
يقترب من النهاية على اإلطالق والحدود الداخلية الحالية ب ن مناطق السيطرة املختلفة لن تبقى
ثابتة وبعبارة سخرى لن تتمتع البالد باالستقرار واتمن الالزم ن للسماح بتعافي اقتصادي مستدام
دون التوصر التفاق سياس ي.
التحدي الثامبّ :
سن املجتمع الدولي منقسم حول ما إذا كان سينخرط في عملية التعافي االقتصادي
قص ر اتمد سو طوير اتمد في سورية وإن كان سينخرط متى وكيف في ظر غياب اتفاق سالم .فب
ح ن سن الواليات املتحدة واالتحاد اتوروبب ير ضان سي مناركة في إعادة إعمار سورية في ظر
ج
الظروف الراهنة خصوصا في مناطق سيطرة ظام اتسد ثمة جهات ما حة سخرى محتملة مثر
الص ن والهند وال رازير قد وعدت باملناركة في ذلك ولكنها مترددة في اتخاذ سي إجراء تي ة عدم
ج
اليق ن الذي ما ييال سائدا والعقوبات التي تفرضها الواليات املتحدة اتم ركية واالتحاد اتوروبب على
سورية ال سيما قا ون قيصر اتم ركب لحماية املد ي ن في سورية الصادر عام  )20(.2019ومن غ ر
ج
ّ
املفاجئ سن حليفب النظام إيران وروسيا قد وقعا عددا من اتفاقيات االستثمار والتعاون لدعم إعادة
اإلعمار في مناطق سيطرة النظام .لكن مع ذلك إن التعافي االقتصادي املبكر على سرض الواقع
محدود للغاية ولذلك لم يحظى حتى اآلن باهتمام دولي كب ر مقار ة بالقطاع اتمني واملفاوضات
السياسية.
ويتمثر التحدي الثالث :في ّ
سن ظروف املعينة في سورية سيئة ومستمرة في التدهور بدرجات
متفاوتة دون وجود سمر في يعافي جوهري على املدى املنظور .والتحديات االجتماعية االقتصادية
هائلة وتتضمن :العدد الكب ر من الناس املحتاج ن (تنكر سساس ي من الالجئ ن وات راد النازح ن
ج
داخليا) و قص الخدمات اتساسية والبنية التحتية والدمار االقتصادي واالجتماعي وغياب
ج
البيئة املشجعة على النناطات االقتصادية ذات االكتفاء الذايب .و قا لألمم املتحدة يعيش %80
من النعب السوري اليوم تحت خط الفقر وحوالي  13.2مليون إمسان بحاجة إلى مساعدات
ج
( )20و قا لهذا القا ون جميع الجهات واملؤسسات والنركات والحكومات التي تتعامر سو تتعاون مع النظام السوري عليها سن تتوقع عواقب
لذلك .ملييد من املعلومات املفصلة عن هذا القا ون ا ظر الرابط التاليhttps://bit.ly/2VzXIby :
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ّ
ينكر  %50من املساعدات ّ
املقدمة) والرعاية الصحية
سساسية ( )21بما يها الطعام (والذي
ج
واملأوى وامليا وخدمات اإلصحاح والنظا ة .وو قا للبنك الدولي إن  6.2مليون سوري (سي
ج
ج
 %50تقريبا من عدد السكان املوجودين داخر البالد) هم ازحون داخليا و 5.6مليون إمسان آخر
هم الجئون في دول سخرى )22( .كما وصلت البطالة إلى مستوى مقلق بلغ  %57.7عام  2014في ح ن
بلغ معدل البطالة ب ن النباب  %78في عام  .2015وبلغت مسبة اتطفال السوري ن خارج املدارس
 %45مع محدودية قدرتهم في الوصول إلى ما يكفب من الرعاية الصحية )23( .حيث سجلت العنرات
من حاالت الو اة لدى اتطفال منذ بداية عام  2019يرجع القسم اتك ر منها إلى ا خفاض درجة
حرارة سجسامهم)24(.
يتمثر التحدي الراتع في ّ
تنكر منهجي سثناء النزاع اتمر الذي جعلد
سن االقتصاد السوري تم تدم ر
ٍ
غ ر قادر على مواجهة التحديات االجتماعية االقتصادية املوصو ة سعال  .وفي الوقت الراهن من
الصعب قياس سو تقييم الحجم الدقيق للدمار االقتصادي في سورية ولكن التقديرات الحالية
ين ر إلى ظرة متنائمة للغاية .حيث ين ر البنك الدولي إلى سن الناتج املحلي اإلجمالي لسورية قد
تقلص بنسبة  %63في الفترة  2010ة  2016كما هبطت عائدات النفط في سورية بنسبة  .%93ولم
يت اوز اإل تاج الصناعي في عام  2015مسبة  %35من معدالتد عام  .2010كما تقلصت كال من
قطاعات الت ارة والنقر واالتصاالت واليراعة بنسبة  %23و %14و %11على التوالي من عام
 2010إلى عام  .2015وا خفض كذلك إجمالي تكوين رسس املال الثابت من  %21إلى  %5في الفترة
ذاتها واتهم من ذلك اال خفاض في االستثما ات إذ ّ
قدر االستثمار العام في  2015بحدود  %7من
ر
مستوياتد عام  2010في ح ن تقلص االستثمار الخاص مسبة  )25(.%19باإلضا ة إلى الهبوط الحاد
في الصادرات عام  )%92( 2015وتضاءلت املوارد املالية للحكومة في دمنق إلى سقر من  %3من
إجمالي الناتج املحلي وارتفع م مر الدين العام إلى  )26(.%150وارتفع التضخم الذي يقاس بمؤشر
UNOCHA (2019). UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). 2016. 2017
Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic: https://bit.ly/2KeswMx
(22) World Bank (2019), The Mobility of Displaced Syrians: An Economic and Social Analysis: https://bit.ly/2I4FNGW.
مؤشرات مفصلة عن الدمار في سورية متاحة في تقرير مواجهة التنظب الذي سصدر املركي السوري تبحاث السياسات في :2016
https://bit.ly/2M0HvMr
(23) World Bank (2017). The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria:
https://bit.ly/2OeNGKU; The report of SCPR (2016).
(24) World Health Organization WHO (2019). WHO concerned over critical health situation in Al-Hol camp, Al-Hasakeh.
News on 31-01-2019: https://bit.ly/2G3jp0u
- 25SCPR (2016), pp. 14 – 28.
(26) World Bank (2017).The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria, p. vii.
)(21
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ج
سعر املستهلك تنكر كب ر منذ ا دالع النزاع مت اوزا مسبة  %80عام  2013وقد وصر إلى %58
عام  .2016وحوالي  %30من املصارف الخاصة والعامة دمرت سو خرجت عن العمر سثناء النزاع وفي
ج
ة بها عام  .2010وقد ّ
قدر
عام  2015ا خفضت قيمة الل رة السورية رسميا بنسبة  %459مقار
املركي السوري لبحوث السياسات وجود خسارة سنوية مقدارها  %45.5من قيمة الل رة السورية في
السوق غ ر الرسمية ب ن اتعوام  2013و)27(.2015
التحدي الخاممل :هناشة الدولة وضعف كفاءة الهياكر املؤسساتية في جميع س حاء سورية والتي
يمكن سن ّ
تقوض جهود التعافي االقتصادي .كان الفساد وضعف القدرات املؤسساتية سمة مهمة
للحكم في سورية قبر النزاع وسحد سسبابد )28(.وسثناء النزاع ازدادت منكلة الفساد وعدم القدرة
ج
سوءا وفي عام ّ 2018
صنفت منظمة النفا ية الدولية سورية مع جنوب السودان كثامب
املؤسسية
ج
سسوس دولة من دول العالم (املركي  178من سصر  180دولة) .وبهذا سجلت تراجعا عن مركيها قبر
ج
ج
النزاع (املرتبة  )127عام  2010والذي يعت ر منخفضا سصال )29(.كما يعامب الحكومات املحلية
واملجالمل املحلية التي ظهرت سثناء النزاع في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام من عدد كب ر من
الصعوبات بما يها قص املوارد املالية الثابتة والهيكلية الواضحة واإلطار القا ومب وشرعية
ج
قياداتها السياسية والنفا ية .يضاف إلى ذلك سنها يعمر في بيئة غ ر آمنة وغ ر مستقرة ظرا
للعمليات العسكرية املتواصلة والنزاع املسلح )30(.ومنذ إمناءها استفادت هذ املؤسسات املحلية
عدد من برامج التدريب املتعلقة بالحوكمة وبناء القدرات التي مولتها العديد من الجهات املا حة.
من ٍ
ولكن هذ ال رامج استهد ت شركاء محلي ن على سساس ثنائب مع غياب استراتي ية واسعة وشاملة
ج
ج
لبناء القدرات سو تنسيق ّعال ب ن الجهات املا حة .ويمثر القصور املؤسس ي معوقا سساسيا سثناء
التعافي االقتصادي املبكر الذي يكون يد تقييم االحتياجات وجمع البيا ات وحوكمة اتموال
وتصميم االستقرار اتوسع ووضع االستراتي يات مهام عاجلة وسساسية.

World Bank (2017). The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria and SCPR
(2016). Confronting Fragmentation.
;(28) World Bank (2017). The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria, pp. 9-15
Haddad, Bassam (2011). The Political Economy of Syria: Realities and Challenges: https://bit.ly/2yEst69
( )29ا ظر املوقع اإللكترومب للنفا ية الدوليةhttps://www.transparency.org/cpi2018 :
( )30مييد من املعلومات عن الحكومات املحلية ا ظر:
Gharibah, M. (2018). Local elections in post-agreement Syria: opportunities and challenges for local representation.
London School of Economics, Conflict Research Programme, London, UK.
ج
ا ظر سيضا :حول املركيية والالمركيية في سورية :ب ن النظرية والتطبيق مركي عمران للدراسات االستراتي ية .2018
)(27
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سما التحدي السادس واتخ ر هو :العقوبات االقتصادية التي كان لها تأث ر كب ر ليمل على يعافي
االقتصاد في مناطق سيطرة النظام وحسب بر على املناطق الخارجة عن سيطرة النظام .وحتى
اتعمال الت ارية التي يملكها سوريون في دول الجوار تواجد صعوبات عند التعامر الت اري مع دول
سخرى سو إرسال سو تلقب حواالت مصر ية دولية .وال يوجد للمناطق السورية الخارجة عن سيطرة
ج
النظام س ظمة اقتصادية سو قدية سو مالية مستقلة وما تيال معتمدة على تعضها تعضا وعلى املناطق
الخاضعة لسيطرة النظام للحصول على البضائع والخدمات اتساسية ولبيع منت اتها املحلية
وتجر الت ارة والعملة النقدية واتعمال املصر ية ( )31وبالتالي إن سي استثمارات سو معامالت
ضرورية لعملية التعافي االقتصادي املبكر على اتقر تنكر غ ر رسمي متداخلة مع اقتصاد
ج
النظام الخاضع للعقوبات وقد تتأثر لذلك هي سيضا بالعقوبات إال إذا كان بإمكان س ظمة العقوبات
التمي ز بينها .ولعر من سهم اآلثار الجا بية للعقوبات هو ا تعاش اقتصاديات النزاع وازدياد ت ارة
التهريب و مو ظاهريب التهرب الضريبي والتوظيف غ ر الرسمي وا تنار اتعمال الت ارية غ ر
ج
الرسمية .وقد يكون حر هذ املعضلة ظريا يكمن في خلق س ظمة اقتصادية مستقلة بالكامر عن
النظام االقتصادي للنظام السوري من خالل سن وتبني ينريعات مختلفة وس ظمة مصر ية سخرى
ورسو عملة قدية جديدة .وذلك لعيل ظام اتسد واالستفادة في الوقت ذاتد من دعم املا ح ن املوجد
ج
ج
للحكومات املحلية .لكن يعت ر هذا الحر من الناحية العملية خيارا خط را وغ ر قابر للتطبيق إذ إ د
ي ّ
شجع على التنظب السياس ي واالقتصادي واملجتمألي في ظر غياب مؤسسات محلية شفا ة
و ّعالة.
باإلضا ة إلى التحديات املذكورة سعال ثمة ثالثة محددات سساسية ي ب سخذها تع ن االعتبار عند
التخطيط للتعافي االقتصادي املبكر في سورية :وهي درجة الدمار والظروف االجتماعية
االقتصادية التي كا ت قائمة قبر النزاع ومستويات التنمية االقتصادية الراهنة.
 .1درجات متفاوتة من الدمار
يختلف مستوى الدمار االقتصادي واالجتماعي الذي يسببت بد النزاع السوري حسب كثا ة
تنكر عام شهدت جميع املناطق واملدن
العمليات العسكرية والسلطة املسيطرة على اترض.
ٍ
والبلدات التي كا ت خاضعة لسيطرة املعارضة سك ر سشكال الدمار املادي والبنري .وين ر إحدى
الدراسة التي سصدرها البنك الدولي عن ثمامب محا ظات سورية وعنر مدن سن  %32من املساكن
ج
( )31سظهرت إحدى الدراسات الصادرة عام  2016تماما كيف ّسن هذ املناطق املختلفة بما يها املناطق التي كا ت خاضعة لتنظيم الدولة
ج
اإلسالمية في ذلك الوقت كا ت متداخلة ا ظر مثال:
Tokmajyan, A. (2016). War Economy In Northern Syria: https://bit.ly/2KdQzLE
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يها كان قد تدمر بالكامر ( )%9سو يعرض لدمار جيئب ( )%23حتى بداية عام  )32(.2017كا ت حلب
ج
إحدى سكثر املدن دمارا بوجود  202000وحدة سكنية متضررة بينما سجلت سك ر مسبة دمار كامر
( )%10من الوحدات السكنية املدمرة في محا ظة دير اليور .سكثر س واع البنى التحتية املتضررة التي
الحظتها الدراسة في املحا ظات واملدن املدروسة كا ت في القطاع ن الصحي (حوالي  )%50والتعليمي
ّ
( )%53اتمر الذي ترك سثر على الظروف االجتماعية واالقتصادية للسكان املقيم ن في تلك
املناطق .كما يعرضت البنية التحتية للميا لدمار هائر في هذ املحا ظات والتي كان العديد منها
بالكاد يحصر على امليا قبر النزاع على سبير املثال لوحظ الدمار املادي في جميع موجودات البنى
ج
التحتية الخاصة بتزويد امليا وشبكات الصرف الصحي تقريبا في تلك املناطق (ما م موعد  457من
املوجودات))33(.
إن الضرر في البنية التحتية الضرورية للنمو االقتصادي في سورية مثر الطاقة وشبكات
ج
املواصالت سدى إلى انهيار العديد من النناطات الصناعية واليراعية مفضيا بالتالي إلى مستويات
ج
سقر من اتمنطة اإل تاجية وتوريد البضائع )34(.لطاملا كان النمال النرقي من سورية معرو ا بأ د
امليود الرئيمل للطعام والوقود لكامر البالد .باإلضا ة إلى اإل تاج اليراعي ّ
ضمت حلب وريفها سهم
املعامر الصناعية (ال سيما النسيج واملالتمل) واتعمال الت ارية اليراعية (زيت الييتون) في سورية
قبر النزاع وقد شكلت هذ الصناعات إلى جا ب محصول القطن الحصة اتك ر من صادرات البالد
ج ج
غ ر النفطية (حوالي  )%45ولذلك كا ت مصدرا مهما الحتياطب القطع اتجنبي وكذلك مصادر
رئيسة لتو ر رص العمر)35(.
ج
و قا الستبيان اتعمال الت ارية السورية الذي سجري عام  2017ذكر سصحاب اتعمال الت ارية
التي ما تيال يعمر سن ا قطاع الكهرباء والوقود وامليا كان من ب ن سك ر التحديات التي واجهوها سثناء
النزاع )36(.إضا ة إلى تحدي قدان اليد العاملة املاهرة تي ة للت نيد في الخدمة العسكرية
( )32املدن العنرة املتضمنة في الدراسة هي :حلب الرقة درعا دوما دير اليور حمص حماة إدلب كوبامب تدمر واملحا ظات
ج
ج
الثما ية هي :حلب درعا دير اليور حماة حمص إدلب الرقة ريف دمنق والتي شهدت ياعا كثيفا؛ ا ظر:
World Bank (2017). pp. 19-21.
(33) World Bank (2017), p. 17-46.
(34) Ibid.
(35) Said, S. (2010). The effects of Trade Liberalization on Syrian Industry: the Case of the Textile and Olive Oil Industries.
In Syrian Foreign Trade and Economic Reform. University of St. Andrews Centre for Syrian Studies. Scotland. pp. 2963.
(36) Assaf, N, Francis, D., Salmon, K. (2018). Surviving Firms of the Syrian Arab Republic A Rapid Assessment. Policy
Research Working Paper 8397. World Bank: https://bit.ly/2OEKVXr
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والهجرة واملوت .وعالوة على ذلك كان على النركات د ع تكاليف مرتفعة على اتمن والحماية من
السرقة والتخريب وعمليات ترميم الدمار املادي الذي حر بمننآتها .كر ذلك في ظر قص حاد في
املوارد املالية وصعوبة الوصول إلى اتسواق املحلية وسسواق التصدير .وفي الوقت الذي كان النفاذ
إلى اتسواق املحلية محدودا تسبب غياب إمكا ية النقر تي ة للعمليات العسكرية كان التصدير
شبد معدوم تسبب العقوبات االقتصادية املفروضة على سورية منذ عام  )37(.2011باإلضا ة إلى
ج
ذلك ّ
أن سالسر توريد املدخالت إما انهارت سو سصبحت سكثر كلفة سثناء النزاع وو قا لالستبيان
املذكور ازدادت كلفة التوريد بنسبة  %436في الفترة ب ن  2010و)38(.2017
وحسب الدراسة سظهرت النركات الكب رة قدرة سك ر على البقاء خالل النزاع مقار ة باملننآت
ج
ّ
والنركات الصغ رة واملتوسطة ( )39إذ إن هذ اتخ رة غالبا ما تكون شركات عائلية وينكر القسم
اتعظم (سكثر من  %80قبر النزاع) من القطاع الخاص السوري في ح ن سن سصحاب النركات
الكب رة في العموم ينتمون غالبا للنخبة االقتصادية املتحالفة مع سو املوالية للنظام من خالل شبكة
عالقات معقدة وواسعة .ويذكر االستبيان املذكور سعال ّ
سن النركات القائمة في حلب قط هي التي
استطاعت االستمرار بالتصدير سثناء النزاع على اتغلب إلى غازي عينتاب التركية وال يبدو ذلك
ج
مفاجئا إذ سن معظم الصناعي ن السوري ن من سصر حلبي قد قلوا عملياتهم تنكر متزايد إلى
جنوب تركيا تي ة لدمار املناطق الصناعية الرئيسة في حلب وما حولها .وقد تقلص قطاع صناعة
النسيج واملالتمل على وجد الخصوص تنكر كب ر سثناء النزاع فب عام  2015سصبحت سورية
ج
ج
مستوردا خالصا للمالتمل .كما ا خفضت الواردات من الخيوط والغيول (مدخالت اإل تاج)
وازدادت صادرات املواد اتولية (الصوف والقطن) وفي الوقت الحالي إن منت ات املالتمل التركية
املستوردة يمكن سن يكون قد تم تصنيعها في معامر موجودة في تركيا لكنها مدارة بواسطة رجال
سعمال سوري ن سابق ن وسيدي عاملة سورية .وقد سدى هذا التغي ر في هيكلية الت ارة إلى سثرين مهم ن
على الهيكر االقتصادي في سورية :س) تقلص قطاع الصناعة وسلسلة القيمة املضا ة املحلية (قطن
مسيج -مالتمل) وهذا يعني سن سورية قد عادت إلى مطها القديم الذي يمثر مستوى منخفض منالتنمية والذي تقوم يد البلدان بتصدير املواد اتولية سو املنت ات ذات القيمة املضا ة املنخفضة
ويستورد منت ات نهائية .وتكون حصيلة هذا النمط في ا خفاض قيمة الصادرات وارتفاع معدل
ج
( )37لم تفرض العقوبات مباشرة على الصاد ات السورية ولكنها ّ
عقدت املعامالت املالية مع رجال اتعمال السوري ن وو قا تحد منتجي
ر
الصابون في ريف دمنق عام " :2013يتردد زبائني في سوروبا في تحوير اتموال إلى حساب بنك يملكد سوري في مصرف لبنامب" مقابلة
سجرتها الباحثة في سيلول  2013في ب روت.
( )38صناعي سوري ال ييال يعمر من دمنق سكد هذا التحدي مقابلة مع الباحثة في سيلول  2018في ب روت.
(39) Assaf, N, Francis, D., Salmon, K. 2018.
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البطالة .ب) توسع اتمنطة غ ر اإل تاجية مثر الت ارة واالست راد على حساب اتمنطة اإل تاجية
ج
وبالتالي لن ييداد اعتماد البالد على الواردات اتجنبية وحسب بر وس زداد عجيها الت اري سيضا.
ج
يصعب تقدير حجم الخسائر االجتماعية والبنرية في سورية خصوصا سن النزاع ما ييال
مستم جرا )40(.لكن في عام ّ 2017
قدر  Hamiltonو  Nguyenم موع الخسارة الدائمة في رسس املال
ج
حد كب ر من و يات
البنري في البالد بنسبة  %30مقار ة بمستوياتد عام  2010مع خسائر ات ة إلى ٍ
النزاع والتنتت القسري وا خفاض االستثمارات في تكوين رسس املال البنري )41(.وكذلك سظهر
املركي السوري لبحوث السياسات عام  2017سن مؤشر رسس املال االجتماعي (بما يد مؤشر
النبكات مؤشر املناركة ومؤشر الثقة) قد ا خفض بنسبة  %30سثناء النزاع حيث تركيت معظم
ج
هذ الخسارة في املدن واملحا ظات اتكثر تضررا من النزاع )42(.وعلى الرغم من املستويات العالية
من الدمار االقتصادي و قص اتمن والغذاء واإلسكان والبنية التحتية االجتماعية واملادية قد
استقبلت هذ املحا ظات املتضررة تنكر كب ر معظم النازح ن في البالد الذين بحثوا عن اتمن
واملأوى وعن السلع والخدمات اتساسية وقد استضا ت حلب وريف دمنق وإدلب على وجد
الخصوص الحصة اتك ر من النازح ن في سورية)43(.
ج
ا خفض حجم القوة العاملة في سورية بنسبة  %1سنويا منذ العام  )44( 2011مع هجرة سو مقتر
غالبية العامل ن املهرة واملتعلم ن سما النباب والنابات الذين بقوا في سورية قد سعوا إلى
الحصول على عمر مد وع اتجر وتوليد دخر حتى لوكان ذلك من خالل اال خراط في الجيش والعنف

ج
( )40منذ عام  2011و قا للبنك الدولي سكثر من  400سلف شخص قد قتلوا على يد مختلف سطراف الصراع سثناء النزاع السوري معظمهم
ج
قتلوا على يد قوات النظام السوري وحلفائد وسكثر من  5مالي ن شخص باحث عن اللجوء في الخارج وسكثر من  6مالي ن ازح داخليا
ج
و قا لوكاالت اتمم املتحدة ا ظر:
Human Rights Watch (2017): https://bit.ly/2JIbq6J.
ج
ج
و قا للنبكة السورية لحقوق اإلمسان يوجد سكثر من  85سلف إمسان مختف قسريا منذ عام  2011للمييد من املعلومات وتقارير
ج
عن ضحايا الحرب في سورية تاتع الرابط التالي http://sn4hr.org :ا ظر سيضا:
-Amnesty International (2017). Syria: Tens of thousands of disappeared must not be forgotten/:
https://bit.ly/2YAnBOj
(41) Hamilton and Nguyen (2017) cited in World Bank (2017). pp 53.
(42) SCPR (2017). Social Degradation in Syria: https://bit.ly/2KutROr
ج ج
( )43االستثناء الوحيد محا ظة القنيطرة التي ّ
تحد إسرائير والتي تأوي عددا كب را من النازح ن ولكنها لم تتعرض لقصف عنيف تي ة
اتفاق ض االشتباك مع إسرائير ا ظر البنك الدولي  2017ص .51
(44) World Bank (2017). pp. 68.
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واتمنطة اإلجرامية والتهريب والقطاع غ ر الرسمي )45(.وال توجد بيا ات دقيقة عن التوظيف في
سورية سثناء النزاع ولكن يبدو سن وكاالت اتمم املتحدة واملنظمات غ ر الحكومية املحلية والدولية
ج
ج
رئيسيا للتوظيف الرسمي ال سيما في مناطق سيطرة املعارضة إذ ّ
يقدر
قد سصبحت مصدرا
ّ
استبيان سجري عام  2017في سورية على منظمات املجتمع املدمب سن قطاع املجتمع املدمب قد وظف
ما يقارب  42000موظف و 27000متطوع)46(.
 .2التباينات االجتماعية االقتصادية السائدة قبل النزاع
كا ت املناطق التي تحملت الضرر اتك ر سثناء النزاع كما ذكر ا في القسم السابق هي املناطق التي
عا ت من تمي ز ضدها في السياسات االقتصادية قبر النزاع وعلى وجد الخصوص الغالبية العظمى
من سكان اترياف في النمال النرقي من سورية وسكان سرياف حلب ودمنق وحمص ودرعا الذين
يعرضوا للتهميش السياس ي واالجتماعي واالقتصادي .بدس النظام منذ عام  2001بتنفيذ إصالحات
اقتصادية يولي رالية ّسدت إلى تحرير الت ارة الخارجية وخصخصة شركات القطاع العام ويسهير
القواعد والقوا ن الناظمة لالستثمارات الخاصة وتخفيض الضرائب املفروضة على االستثمارات
اتجنبية ور ع الدعم الحكومب وتخفيض اإل فاق العام على الخدمات االجتماعية والبنية التحتية
ج
واالستثمار الحكومب .وفي الوقت ذاتد س رزت هذ اإلصالحات خبا اقتصادية ذات عالقات واسعة
وقامت بحماية مصالحهم والتسامح مع احتكارهم للسوق (احتكار مطلق سو احتكار القلة) .ومنحت
جميع تلك السياسات امتيازات للنخب السياسية واالقتصادية ال سيما في املراكي الحضرية للمدن
ج ج
الرئيسية على حساب سكان الريف الذين تضرروا ضررا بالغا تسبب الجفاف الذي حدث ب ن عامب
 2007و )47(.2010ولذلك لم يكن من املفاجئ سن مؤشر الفقر متعدد اتتعاد لعام  2009في سورية
ج
كان مرتفعا في محا ظات الحسكة ودير اليور والرقة )48(.كما كا ت معدالت البطالة وغياب املساواة

(45) The SCPR (2014). Alienation and Violence Report: https://bit.ly/2LZON34; Barakat, S and Milton S (2015) Houses

of Wisdom Matter: The Responsibility to Protect and Rebuild Higher Education in the Arab World. Brookings Doha
Centre: https://brook.gs/2LZVlhQ
( )46االستبيان قامت بد منظمة غ ر حكومية يعمر من سملا يا اسمها مواطنون تجر سورية ملييد من املعلومات عن منهجية و تائج هذا
االستطالع هو متاح على الرابطhttps://bit.ly/2KgKxdt :
(47) Said, S. (2011), SCRP (2015). Roots and Impacts of the Syrian Crisis: https://bit.ly/2KehqHE; Barout (2011). The past
decade in Syria: the dialectic of stagnation and reform: https://bit.ly/2YQ9UuM
(48) UNICEF (2014). Multidimensional Poverty in Syria: https://bit.ly/24ZH1Hg
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ب ن الجنس ن وضعف البنى التحتية االجتماعية واملادية قبر النزاع سعلى في النمال النرقي وفي
اتجياء الجنوبية من البالد وكا ت سسوس في املناطق الريفية ضمن تلك املناطق)49(.
عمق النزاع جميع هذ التباينات املناطقية التي كا ت موجودة قبر النزاع ب ن املركي واتطراف
واملدن واترياف باإلضا ة إلى تفاوت الدخر وغياب املساواة ب ن الجنس ن حيث عا ت املناطق
املحرومة والسكان املحرومون من درجات سك ر من الدمار والعنف الذي عا تد غ رها من املناطق في
ج
سورية .ولذلك ال بد سن يهدف سي تخطيط إلعادة اإلعمار االقتصادية عموما والتعافي االقتصادي
ج
املبكر خصوصا إلى تقليص هذ التباينات االجتماعية االقتصادية للوصول إلى االستقرار واالعتماد
على الذات.
 .3النشاطات االقتصادية والعالقات التجارية الحالية
لم ّ
تؤد الحدود الداخلية ب ن املناطق اتربع في سورية املقسمة بحكم اتمر الواقع إلى خلق عالقات
اقتصادية خارجية مختلفة وحسب بر إنها زادت من سهمية الت ارة باعتبارها وسيلة لتوليد الدخر
ج
إذ سصبحت الضرائب على الت ارة (عادة هي الت ارة غ ر الرسمية سو التهريب) ب ن املناطق املختلفة
داخر البالد ومع دول الجوار إحدى سهم مصادر العائدات لجميع الفصائر العسكرية املسيطرة في
املناطق اتربع املذكورة في سورية بما يها جيش النظام وقواتد اتمنية.
أ .منطقة درع الفرات
ج ج
يعتمد منطقة درع الفرات في النمال الغربب من الناحية االقتصادية اعتمادا كب را على االقتصاد
التركب ت د ال يوجد سي معامالت اقتصادية (على اتقر معامالت رسمية) ال مع مناطق النظام وال مع
مناطق اإلدارة الذاتية .و تي ة ا خفاض املساعدات اتجنبية ملنطقة درع الفرات سصبحت تركيا
ّ
امليود الرئيس ي للمساعدات والنريك االقتصادي اتهم إن لم يكن الوحيد .و تي ة لذلك ازداد
تد ق واردات م موعة كب رة من السلع القادمة من تركيا بما يها مواد البناء (الحديد واإلسمنت)
ومولدات الكهرباء واتجهية الكهربائية واملالتمل واملنت ات الغذائية.
للتغلب على منكلة غياب الخدمات املصر ية في منطقة درع الفرات تم إمناء تعض مراكي تحوير
اتموال (مكاتب حواالت) وتركيب تعض آالت الصرا ة اآللية التاتعة لبعض البنوك التركية في
( )49كا ت الف وة ب ن الجنس ن كب رة قبر ا دالع النزاع إذ كا ت البالد في املركي  124من سصر  134ب ن عامب  2010و 2011ا ظر بر امج
ج
ج
اتمم املتحدة اإل مائب 2011؛ عن عدم املساواة ب ن الجنس ن ا ظر سيضاhttps://bit.ly/2GgG5cW :؛ وسيضا:
( https://uni.cf/2GJIX1eسورية :ملف املساواة ب ن الجنس ن في منطقة النرق اتوسط وشمال س ريقيا وضع الفتيات والنساء في
النرق اتوسط وشمال س ريقيا)https://bit.ly/1MLxEPx :

-43-

التعافي االقتصادي في سورية :خارطة الفاعل ن وتقييم السياسات الراهنة

املنطقة )50(.وتذهب عادة عائدات الضرائب املفروضة على الت ارة مع تركيا إلى السلطة العسكرية
املسيطرة في املنطقة وفي تعض الحاالت توجد اتفاقيات ب ن القوات العسكرية املحلية واملجالمل
ّ
املحلية املد ية ي ري من خاللها تقاسم العائدات بما يمكن املجالمل املحلية من القيام ببعض
الخدمات املد ية اتساسية وما عدا ذلك تدار عائدات الضرائب ويستخدم تنكر مباشر من قبر
القوى العسكرية)51(.
رغم يشجيع الجا ب التركب للتوريد الرسمي وغ ر الرسمي من تركيا إلى منطقة درع الفرات إال سن
ج
الصادرات من مناطق سيطرة املعارضة إلى تركيا تلقى ترحيبا سقر تسبب منا سة املنت ات السورية
ّ
للمنت ات التركية للحصول على حصة داخر السوق التركب .وينكر غياب شهادات املننأ التي
ج
ج
ج
تصدرها عادة السلطات الرسمية الوطنية سو املحلية عقبة سخرى سمام الصادرات السورية )52(.وو قا
ج
لرئيمل لجنة االستقرار في حلب إن جميع املحاصير اليراعية السورية تقريبا (مثر القطن وزيت
ج
الييتون والقمح) املنت ة في شمال غرب سورية ّ
تهرب إلى تركيا بأسعار منخفضة جدا ال تكاد يغطب
تكاليف إ تاجها من قبر امليارع ن .ومن املرجح سن يكون لهذ العالقة الت ارية غ ر املتواز ة مع تركيا
آثار سلبية على االقتصاد السوري املحلي وهذا يعني سن قطاعي الت ارة والخدمات يتوسعان على
ّ
حساب قطاعي اليراعة والصناعة املتسم ن بكونهما مناط ن إ تاجي ن ذوي عمالة كثيفة وفي نهاية
املطاف س زيد هذا من اعتماد النمال الغربب من سورية على االقتصاد التركب ويفاقم الضرر
الحاصر على سلسلة القيمة املضا ة اليراعية والصناعية املحلية .باإلضا ة إلى هذ الصعوبات
االقتصادية يوجد بضعة آالف من املقاتل ن السابق ن املقيم ن في منطقة درع الفرات وهم عاطلون
عن العمر ومعتمدون على املعو ات ومن املحتمر سن يعودوا إلى القتال في حال ساءت ظروف
عائالتهم االجتماعية االقتصادية.
ج
إن مثر هذ الظروف قد تؤثر سلبا على االستقرار االقتصادي واالعتماد على الذات وجهود
ج
التنمية والتي تمثر اتهداف الرئيسة ل رامج التعافي املبكر والطوير اتمد سيضا ولذلك إ د من
اتهمية بمكان يشجيع الت ارة ع ر الحدود في االت اه ن ال سيما ّ
سن الت ارة والنناطات
ّ
اللوجستية املرتبطة بها -السيما النقر -تخلق رص عمر وينكر مصدر هام لتوليد الدخر في جميع
ج
مناطق سورية .لذلك ينبغي سال يكون التعاون االقتصادي مع تركيا مقتصرا على املساعدات والت ارة

( )50مقابالت قامت بها الباحثة مع رئيمل لجنة االستقرار في م لمل محا ظة حلب (زيوريخ شباط .)2019
( )51في تعض قاط املعابر الحدودية يوجد سكثر من طرف عسكري مسيطر على الحدود مع تركيا وفي هذ الحالة يتناطرون العائدات.
( )52املرجع السابق.
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ج
بات ا واحد بر سن يتضمن سيضا حرية وسهولة وصول البضائع والخدمات السورية املنت ة في
النمال الغربب إلى السوق التركية.
ب .إدلب
محا ظة إدلب التي ترزح تحت سيطرة هيئة تحرير النام املث رة للجدل وحكومة اإل قاذ التاتعة لها
منذ  )53( 2017باتت معيولة عن غ رها من املناطق وتخضع لهجمات متقطعة يننها قوات النظام
عليها .وكان جيء كب ر من املساعدات الرسمية اتجنبية القادمة إلى سورية يصر إلى إدلب ب ن عامب
 2011و  .2016لكن ومنذ سيطرة هيئة تحرير النام على إدلب ا خفض تد ق املساعدات
ج
ج ّج
حادا تاركا مالي ن املد ي ن دون سي دعم ( )54كا ت استراتي ية البقاء الوحيدة املتاحة
ا خفاضا
لهؤالء الناس والذين هم في غالبيتهم من النازح ن وذوي الحاجة هي املناركة في الت ارة غ ر
الرسمية والتهريب مع مناطق النظام وتركيا)55(.
لقد كا ت محا ظة إدلب مهملة حتى قبر النزاع ويعتمد سكانها في معينتهم على اليراعة ال سيما
ج
محصول الييتون وبعض الت ارة اليراعية خاصة صناعة زيت الييتون ( )56ويبدو اليوم سن مناطق
ج
النظام هي سهم سوق لبيع منت ات إدلب اليراعية ضال عن كونها سوق النراء الرئيس ي ملدخالت
اإل تاج .ولكن تسبب الرسوم املفروضة من السلطات املسيطرة داخر إدلب والرشاوي التي ي ب سن
ج
تد ع للعناصر املوجودين على حواجي النظام إن امليارع ن واملستهلك ن يواجهون سضرارا كب رة من
حيث سعر وتكلفة البضائع .وكغ رها من مناطق املعارضة إن العملة املستخدمة في إدلب هي الل رة
السورية والنظام املصرفي خارج عن العمر .ويبدو في الوقت الراهن سن هذا الوضع االقتصادي
سيستمر على ما هو عليد ما لم يكن هناك يسوية سياسية إلدلب مع ظام اتسد ورسو هيئة تحرير
النام.

( )53باإلضا ة إلى محا ظة إدلب يسيطر هيئة تحرير النام على سجياء من ريف حماة النمالي والالذقية.
(54) McKernan, B. (2019). Aid Agencies pull out of Idlib in face of new Terror threat Syria. The Guardian. 12-02-2019:
https://bit.ly/2YHxI3K
ج
( )55ا ظر مثال ملحة عامة عن الوضع اإلمسامب في سورية https://bit.ly/2Zvtjyb :2018
( )56محمد العبدهللا تحرير إدلب امتحان ال يقبر الفنر :اتمن االقتصادي ضرورة إلدارة وتنمية املرا ق مركي عمران للدراسات
االستراتي ية https://bit.ly/2Zvtl9h :2015-06-21
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ج .املحافظات الشمالية الشرقية والشرقية
محا ظات النرق والنمال النرقي في سورية وبالتحديد الحسكة والرقة ودير اليور وسجياء من
ريف حلب الخاضعة لسيطرة اإلدارة الذاتية غنية باملوارد الطبيعية واليراعية بما يها النفط
والقطن والقمح كما تحتوي هذ املناطق على محطات الطاقة الرئيسة في سورية املوجودة على
سدود الطبقة والبعث وينرين على نهر الفرات ولذلك تم تقدير مساهمة مناطق اإلدارة الذاتية في
إجمالي الناتج املحلي السوري عام  2016بما مسبتد  .%55ويعت ر كر من الت ارة ومبيعات النفط
والرسوم الجمركية من سهم مصادر العائدات في مواز ة اإلدارة الذاتية والتي يغطب إضا ة إلى سمور
ج
يبا وين ر التقديرات إلى ّ
سن السلطات املسؤولة عن هذ اتمنطة
سخرى رواتب  3700موظف تقر
قد ّ
حصلت دخال قدر  350000دوالر سم ركب في عام  2016لوحد )57(.
ج
ج
تحد املناطق الخاضعة لسيطرة اإلدارة الذاتية تركيا شماال والعراق شرقا بما في ذلك النريط
ج
الحدودي مع إقليم كردستان العراق لذا إن التعامالت الت ارية العابرة للحدود يها سكثر شيوعا
ج
ج
وسهولة من غ رها من املناطق .املنت ات اليراعية املنت ة محليا واتغنام والنفط عادة ما تباع إلى
كردستان العراق وتركيا و ظام اتسد .وفي املقابر إن املنت ات الضرورية للمستهلك ن والبضائع
ج
الصناعية غالبا ما يتم است رادها إلى هذ املناطق من العراق وتكون من سصر إيرامب سو صيني .في
ج
حن ّ
يعرضت الرقة ودير اليور التاتعت ن لإلدارة الذاتية حاليا لدمار واسع النطاق إن الحسكة
ج
ج
ج
ج
كا ت من ب ن املحا ظات السورية القليلة التي لم ينهد قصفا سو دمارا كب را سثناء النزاع و ظرا
التفاقات ب ن القيادة السياسية العسكرية لإلدارة الذاتية و ظام اتسد إن تعض اتمنطة
ج
االقتصادية املدارة مركييا ما تيال قائمة مثر تعض حقول النفط والخدمات املصر ية .فب عام
ج
 2017مثال اتفق ظام اتسد وحيب االتحاد الديمقراطب ( )PYDوهو الفرع السوري لحيب العمال
الكردستامب ( )PKKعلى مناركة عائدات النفط املستخرج من الحقول التي يسيطر عليها النظام في
الحسكة)58(.
ج
من الناحية النظرية يمكن ملناطق اإلدارة الذاتية تحقيق درجة معينة من االعتماد على الذات
ج
تي ة للنناطات االقتصادية .ولكن من الناحية العملية تفوق احتياجاتها املتزايدة تي ة النزاع
والدمار والعدد الكب ر من النازح ن العائدات املتو رة لها .وفي غياب إحصائيات اقتصادية شفا ة
ج
من الصعب تقييم ما إذا كا ت منكلة التنمية وتلبية االحتياجات في هذ املحا ظات الغنية مسبيا
(57) Drwish, S.M. (2016). Will Syria’s Kurds Succeed at Self-sufficiency?, Al Monitor. 3-05-2016: https://bit.ly/2YHzq0Z
(58) Middle East Monitor (2017). Syria, PKK/PYD share oil revenues in Al-Hasakah. 27-07-2017: https://bit.ly/2T3ahg9
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يعود إلى عدم كفاية املوارد مقار ة باالحتياجات سو يعود إلى سياسات توزيع املوارد يها .إذ سن النخب
ج
االقتصادية التي برزت مؤخرا في املحا ظات النمالية النرقية والنرقية والتي يسيطر على م مر
اتمنطة االقتصادية املربحة (النفط والحواالت املالية والت ارة) تمتلك صالت واسعة مع
السلطات العسكرية والسياسية في املنطقة ( PYDو )PKKوتوجد لديها صالت عائلية مع شخصيات
ج
عسكرية وسياسية كب رة .وو قا الستبيان قام بد مركي التحلير واتبحاث العملياتية ( )59إن سعمال
ج
الحواالت املالية غ ر الرسمية سو "مكاتب الحواالت" في الحسكة مثال تديرها عائالت إما مرتبطة مع
قوات سوريا الديمقراطية سو حيب االتحاد الديمقراطبرحيب العمال الكردستامب سو النخبة
السياسية في اإلدارة الذاتية .وييعم مراقبون آخرون سن تهريب النفط من حقول النفط النرقية
يسيطر عليد م موعة صغ رة وقوية من اتشخاص الذين "جمعوا ثروة طائلة" سثناء النزاع)60(.
و تي ة لذلك إن االقتصاد السياس ي السائد (املعادلة العسكرية -الت ارية) في ظر ظام اتسد قد
سعيد إ تاجها في مناطق اإلدارة الذاتية ولذلك من اتهمية بمكان اال تبا إلى املسألت ن التاليت ن في
هذا الجيء من البالد :سياسات (إعادة) توزيع الدخر والثروة واالقتصاد السياس ي.
د .املحافظات الخاضعة لسيطرة النظام
ج
يعامب املحا ظات الخاضعة لسيطرة النظام عموما من منكالت اجتماعية اقتصادية تي ة
سياسات التقنف التي تتبعها الحكومة تسبب اإل فاق العسكري الكب ر والعقوبات الدولية.
ج
املنكالت التي تواجد هذ املناطق حاليا تتضمن قص الوقود و درة البضائع املستوردة
ج
والبطالة .كما تواجد املناطق التي استعاد النظام سيطرتد عليها حديثآ من قوى املعارضة تحديا
ج
إضا يا يتمثر في إزالة كميات كب رة من ات قاض وإعادة بناء املنازل والبنية التحتية .وبات إ تاج
الطاقة والحصول عليها في سورية (الوقود والغاز والكهرباء) تعد العقوبات اتم ركية واتوروبية
ج
ج
ج
ج
وغالء اتمر الذي يؤثر سلبا على الصناعة املحلية ضال عن الطبقات الفق رة
اتخ رة سكثر درة
وذات الدخر املتوسط .وقامت إيران بتزويد سورية بالنفط طوال ترة النزاع ولكن تعد رض
ج
العقوبات اتم ركية الجديدة ا خفض عدد اقالت وشحنات النفط القادمة من إيران ا خفاضا
ج
را)61(.
كب
(59) Center for Operational Analysis and Research COAR (2019). Beyond Checkpoints: Local Economic Gaps and the

Political Economy of Syria’s Business Community: https://bit.ly/33d5m0u
ج
( )60مقابلة سجرتها الكاتبة مع م .ا( .شخص مسؤول من املنطقة ترك اسمد م هوال تسباب سمنية).
;(61) The Straits Times (2019). In Syria's Aleppo, gas shortages add to daily woes. 18-02-2019: https://bit.ly/31jNcbP
and Lund, A. (2019). The blame game over Syria’s winter fuel crisis. On 03-03-2019: https://bit.ly/2T56Up1
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يرزح النظام السوري فسد تحت ضغط مالي كب ر إذ ا خفضت عائداتد الرئيسية (النفط
ج
ج
والضرائب) ا خفاضا كب را وا خفضت سصول االحتياطات اتجنبية تي ة للحرب وعرقلت
العقوبات االقتصادية الدولية الت ارة اتجنبية وغ رها من املعامالت التي كا ت ت ري مع النظام.
كما س د من غ ر املرجح تقديم إيران سو روسيا مساعدات مالية جديدة للنظام إذ إن كال البلدين
يعا يان إما من سزمات سو عقوبات اقتصادية .وما ييال التموير الدولي واسع النطاق سو ذو النطاق
الضيق لعمليات الترميم سو إعادة اإلعمار في ظر ظام اتسد خارج املعادلة حتى اآلن )62(.وين ر قطع
ج
الدعم الحكومب وزيادة الضرائب وارتفاع سسعار خدمات الدولة التي جرت مؤخرا إلى الحاجة امللحة
للحكومة للحصول على عائدات لها .وبالنظر إلى هذ التطورات من املتوقع سن يستمر املؤشرات
ج
االجتماعية االقتصادية املذكورة آ فا مثر الفقر والبطالة بالتدهور وسن تث ر موجة جديدة من
االحت اجات على الرغم من القمع السياس ي املستمر )63(.وبعبارة سخرى سيؤدي ذلك إلى املييد من
عدم االستقرار في مناطق النظام.
من وجهة ظر االقتصاد السياس ي من املهم ذكر ّ
سن ّ
ميودي البضائع والخدمات الرئيسي ن قبر
النزاع والذين كا وا موال ن للنظام قد استعادوا سسواقهم في املدن التي استرد النظام سيطرتد عليها
من خالل إتعاد املوردين املحلي ن لألعمال الذين ظهروا سثناء النزاع ومن اتمثلة على ذلك شركة
س رياتر (التي يملكها ابن خال الرئيمل تنار اتسد) ( )64التي عادت إلى الغوطة النرقية واستحوذت
على معظم سوق اإل تر ت واالتصاالت تعد عام  .2018سمحت س رياتر لجيء ضئير من السوق في
الغوطة النرقية سن يدار من قبر امليودين املحلي ن الذين قد يصبحون في نهاية املطاف "رجال
اتعمال املوال ن والحلفاء" الجدد.
ج
على الرغم من اتوضاع االقتصادية املختلفة في املناطق السورية اتربع إال سنها تتنارك جميعا
تسمات عامة هي :اإل فاق العسكري الكب ر على حساب اإل فاق االجتماعي والتنموي وتنامب
ّ
وتوسع النناطات االقتصادية غ ر اإل تاجية ويعميق التباينات
االقتصادات غ ر الرسمية

ج
( )62سالم سعيد وجهاد يازجي  2018إعادة إعمار سورية :إعادة دمج وبناء سالم عادل اجتماعيا سم إعادة ترسيخ للنظام؟ تحلير
سياسات دولية مؤسسة ريدريش إي رت قسم النرق اتوسط وشمال إ ريقيا كا ون اتول https://bit.ly/2YNdiWY :2018
( )63رغم تحقيق النظام للعديد من اال تصارات العسكرية في العام ن املاضي ن تنامت االحت اجات ضد سياسات التقنف والنداءات
ج
ملييد من اتمن االجتماعي االقتصادي في املناطق املوالية للنظام للمييد عن هذ االحت اجات ا ظر مثال:
Spencer, R. (2019). Loyal Syrians criticize President Assad over fuel shortages. The Times. On 28-01-2019:
https://bit.ly/2MEFRQa
(64) COAR (2019), p. 13-14.
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االجتماعية االقتصادية التي كا ت سائدة قبر النزاع وإعادة إ تاج طبيعة االقتصاد السياس ي ما
قبر النزاع واملتمثلة بالتحالف للنخب العسكرية والت ارية.
من الجدير بالذكر في هذا النقاش حول االقتصاد السوري س د في السنوات اتخ رة باتت الحواالت
الفردية سحد مصادر الدخر الرئيسة للعديد من العائالت السورية في جميع سجياء البالد إذ وصر
حجم الحواالت املالية للسوري ن املقيم ن في الخارج إلى  1.5مليار دوالر عام  2017وت اوز م موع
اتجور والرواتب املسجلة التي د عت في سورية في العام ذاتد )65(.يبلغ متوسط املبالغ املالية التي
تصر إلى العائلة من خالل الحواالت بضعة مئات من الدوالرات في النهر وهو مبلغ مهم للبقاء على
كاف إلمناء مناريع استثمارية تدر دخر
قيد الحياة وقد يغطب تعض سعمال الترميم ولكند غ ر ٍ
مستدام)66(.

ثالثاً :توصيات سياساتية للتعافي االقتصادي المبكر في سورية
رغم التوصيات للبدء بالتعافي االقتصادي املبكر في سقرب وقت ممكن في البلدان الخارجة من
النزاعات إال سن هذ الجهود في سورية ما تيال مقتصرة على مبادرات متواضعة تحت مظلة
املجالملرالحكومات املحلية سو برامج تنمية صغ رة النطاق ّ
تقدمها منظمات غ ر حكومية ووكاالت
اتمم املتحدة ملجموعات اجتماعية محددة (سكان اترياف النساء) وبأشكال ّ
محددة (مثر التموير
البالغ الصغر).
معظم املساعدات الرسمية املتد قة إلى سورية منذ عام  39( 2011مليون دوالر) حتى عام 2016
( 2.584مليار دوالر) استهد ت اتمن الغذائب ( )%50والرعاية الصحية وتأم ن املأوى الطارئ في
ح ن حصلت سمنطة التعافي املبكر على سقر من  %2من التموير حتى عام  )67(.2016وفي ذلك العام
بدست املساعدات غ ر اإلمسا ية التي يستهدف املجالمل والحكومات املحلية واملجتمع املدمب
ج ج
وإحالل االستقرار باالزدياد ازديادا كب را ال سيما تلك التي تقدمها الدول اتوروبية ومؤسسة االتحاد
( )65قيمة الحواالت السنوية إلى سورية تصر إلى  1.5مليار دوالر بتاريخ https://bit.ly/2BW97f4 :2018 -003-1
( )66سنان حتاحت تأث ر الحواالت واالستثمار على إعادة اإلعمار في ترة ما تعد النزاع في سورية ورقة غ ر مننورة جرى تقديمها في ورشة
ج
تعنوان "إعادة اإلعمار في سورية هر هو إعادة دمج وبناء للسالم عادل اجتماعيا سم إعادة تثبيت للنظام؟" كا ت الورشة من تنظيم
مؤسسة ريدريش إي رت في  26و 2018 -09- 27في ب روت.
ج
( )67ازدادت املساعدات اتجنبية الرسمية لسورية بمعدل  %131سنويا من  39مليون دوالر عام  2011إلى  2584مليون دوالر عام 2016
وكان املا حون الرئيسيون هم الواليات املتحدة اتم ركية ( )%23سملا يا ( )%21االتحاد اتوروبب واململكة املتحدة ( )%12ا ظر البنك
الدولي  2017صفحة .72
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اتوروبب التي س فقت  1.210مليار دوالر على هذ املجاالت )68(.مع ذلك قد ركي التموير اتوروبب
ج
حو
على بناء قدرات املؤسسات والسلطات املحلية ضال عن االستقرار السياس ي العسكري .وعلى ٍ
منابد يدعم صندوق االئتمان إلعادة إعمار سورية املتعدد اتطراف الذي سمش ئ عام 2013
مناريع حصرية في م االت البنى التحتية واتمن الغذائب والصحة والتعليم ولكند ال يدعم سمنطة
التعافي االقتصادي املبكر بالضرورة)69(.
باإلضا ة إلى غياب تموير التعافي االقتصادي في سورية ال توجد هناك استراتي ية سو خطة عمر
شاملة يستطيع من خاللها الجهات الدولية املا حة والفواعر املحلية توجيد جهودهم وتنسيقها .وفي
ج
واقع اتمر من الصعب على املعن ن وسصحاب املصلحة سن يضعوا سهدا ا وسولويات الستراتي ية
كهذ في ظر العقوبات املتزايدة على ظام اتسد وعيلة هيئة تحرير النام واستمرار غياب اتمن
واملفاوضات الطويلة املتعثرة للوصول إلى يسوية سياسية .ولكن دون وجود استراتي ية للتعافي
االقتصادي املبكر ال يمكن سن يتحقق سي استقرار سو يعافي اقتصادي في البالد.
ج
على خلفية ما ذكر ا يتطلب التعافي االقتصادي املبكر في سورية جهودا خاصة ومقاربات مبتكرة
ج
تأخذ في حسابها جميع التحديات واملحددات الخاصة بالسياق السوري .و ظرا للعقوبات والتموير
املحدود املتاح لتعافي االقتصاد السوري دون اتفاق سالم لن يتد ق سي تموير للتعافي االقتصادي
ج
املبكر من الدول الغربية واملؤسسات املالية والدولية إلى مناطق سيطرة اتسد وسيكون قائما على
تموير صغ ر النطاق مع ترك ز على املناريع املحلية .و يما يلي تعض اتولويات واالعتبارات التي
يمكن سن يساعد سصحاب القرار في تصميم استراتي يات وبرامج ّعالة للتعافي االقتصادي املبكر في
سورية.

( )68ب ن اتعوام  2016وّ 2018
قدم صندوق النزاع واالستقرار واتمن في اململكة املتحدة  133مليون جنيد إسترليني وحتى عام  2018س فق
االتحاد اتوروبب  1.035مليار يورو (حوالي  1.210مليار دوالر) على االستقرار واملساعدات غ ر اإلمسا ية ذات الصلة .على املستوى
الثنائب قامت الجهات املا حة الغربية بما يها سملا يا والسويد وهولندا بتموير برامج لبناء قدرات الحكم املحلي ودعم املجتمع املدمب في
سورية ا ظر:
F. Z. (2018). Dilemmas of Stabilization Assistance: The Case of Syria. Carnegie Endowment for International Peace.
October 2018. P. 38.
( )69ا ظر صندوق االئتمان إلعادة إعمار سوريةhttp://www.srtfund.org :
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 .1األهداف والنطاق
ي ب النظر إلى برامج التعافي االقتصادي املبكر ك يء من االستراتي ية اتوسع لبناء السالم
والتنمية ولذلك ي ب القيام بمفاضالت ب ن سهداف التنمية طويلة اتمد وسهداف االستقرار قص رة
اتمد وكذلك التنسيق ب ن املستويات املحلية واإلقليمية والوطنية.
أ .أهداف التنمية وإحالل االستقرار
ج
ظرا للعدد الكب ر لألشخاص العاطل ن عن العمر واملقاتل ن السابق ن والعائالت وات راد
املعتمدين على املساعدات في سورية ال بد ل رامج التوظيف الطارئة سن تكون هي سولى اتولويات في
ج
هذ املرحلة .وكما ذكر ا آ فا قد س فق جيء معت ر من تموير إحالل االستقرار لسورية على بناء
القدرات والتطوير املؤسس ي والتدريب وخاصة منذ عام  .2016وقد كا ت املجموعة املستهد ة
تنكر رئيمل من هذا الدعم موظفب منظمات املجتمع املدمب واملؤسسات والحكومات املحلية
املسؤولة عن تقديم الخدمات املحلية وإصالح البنية التحتية.
اآلن هو الوقت املناسب إليالء اهتمام سك ر ملناريع توليد الدخر ال سيما في ظر تخفيض التصعيد
العسكري في اتجياء النمالية والنرقية والنمالية النرقية من البالد وال يتضمن ذلك التموير
بالغ الصغر وتقديم النقد مقابر العمر ومنح املناريع الناشئة وحسب بر كذلك برامج خاصة
لدعم امليارع ن والحر ي ن والصناعات املنزلية واتعمال الت ارية الصغ رة .وينبغي يشجيع
ج
املجتمعات الريفية على ينكير يعاو يات للميارع ن إل تاج املنت ات الصناعية اليراعية محليا حتى
بأتسط اتدوات ويسويق محاصيلهم بأسعار عادلة .كما ي ب استهداف النرائح النسائية والنابة
من القوة العاملة ب رامج للتعليم العالي والتدريب املنهي ليتمكنوا من الوصول إلى رص عمر جديدة
ج
باإلضا ة إلى تقديم دعم خاص للنناطات التي ينكر جيءا من سالسر القيمة املضا ة املحلية
مثر القطن -الغيل – النسيج -القماش الييتون -زيت الييتون القمح – الطح ن -املعجنات .يمكن
للما ح ن الدولي ن (مثر تركيا ودول االتحاد اتوروبب) سن يدعموا االقتصادات املحلية في سورية من
خالل اتفاقات خاصة تتيح للمنت ات املحلية سن تصر إلى سسواقها دون رسوم ويساعد في يسويقها.
ب .إعادة دمج املستويات املحلية واإلقليمية والوطنية
ج ج
يضيف اال قسام القائم في سورية والناجم عن الصراعات ب ن القوى املحلية والدولية تحديا كب را
آخر إلى برامج التعافي املبكر .لذلك ال بد ملناريع التعافي االقتصادي املحلية سن تكون ّ
منسقة بدقة
ج
وبناء عليد ي ب سن
إلعطاء اتولوية إلعادة دمج املجتمع واالقتصاد السوري على املدى الطوير
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ّ
ت ّ
مقاربة إقليميةرمناطقية .على سبير املثال سينكر
صمم جميع برامج البنى التحتية املحلية و ق
ٍ
ترميم وإصالح شبكات املواصالت ب ن املناطق السورية خطوة معت رة ت ا يسهير حركة البضائع
واتشخاص ب ن تلك املناطق.
 .2المؤسسات المحلية وهشاشة الدولة
ّ
يعد الفواعر املحلية (املجتمعات واإلدارات) هم سصحاب املصلحة الرئيسيون وشركاء التعاون
اتساسيون للجهات الدولية املا حة في مرحلة التعافي االقتصادي املبكر .هم ليسوا امليودين
الرئيسي ن لبيا ات تقييم االحتياجات واتضرار الالزم للتخطيط للتعافي االقتصادي املبكر وحسب
ج
ج
بر سيضا املصممون واملدراء واملنسقون الرئيسيون ملناريع التعافي املبكر .كما ذكر ا آ فا ينبغي في
هذ املرحلة احترام مبادئ امللكية الوطنية والتناركية وعدم التمي ز من خالل التعاون الوثيق مع
املجتمعات والدعم ّ
الفعال للمؤسسات املحلية.
في الحالة السورية ال ّ
يعد القدرات املؤسسية للحكومات املحلية في مناطق املعارضة ومناطق اإلدارة
الذاتية كا ية رغم العدد الكب ر من برامج التدريب وبناء القدرات التي جرت في تلك املناطق في اتعوام
اتخ رة .قد سثر الوضع اتمني والتغي ر الديمغرافي الدائم والدخر غ ر الثابت سثناء النزاع على عمر
وكفاءة هذ املؤسسات ّ
وسدى إلى استنزاف العناصر املدربة واملؤهلة .كما قاد غياب العائد الثابت
ج
معتمدة على املا ح ن وتاتعة تولوياتهم مما ّ
يقوض
والتموير الذايب هذ املؤسسات املحلية لتصبح
ج
مصداقيتها سمام قاعدتها النعبية .بالرغم سن معظم املجالمل املحلية كا ت منتخبة و قا ملقاربة
من اتسفر إلى اتعلى إال ّ
سن العديد منها ما ييال يعامب من منكالت في النرعية والتمثير ال سيما
ج
يما يتعلق باملساواة ب ن الجنس ن .وسخ را إن غياب مؤسسة شاملة و اعلة لإلشراف على كا ة
املجالمل املحلية وتنسيق مناطاتها قد سسهم في اضعا ها .ورغم هذ التحديات ال بد من االستمرار
في العمر الوثيق مع املؤسسات الوطنية والفواعر املحلية سثناء مرحلة التعافي االقتصادي املبكر
للمساعدة في يعييي قدراتها استبدال الجهات الفاعلة املؤسساتية املحلية غ ر الكفؤة بأجهية
دولية سكثر اعلية ما هو إال حر قص ر اتجر إذ من شأن ذلك سن يؤدي إلى ينكير مؤسسات
موازية وتقليص امللكية املحلية وتقويض قدرة املؤسسات املحلية في االعتماد على الذات)70(.
كما سن تحقيق مستوى سعلى من التنسيق ب ن الجهود املحلية والدولية في سورية لتلبية احتياجات
ج
ج
ج
املجتمعات وتمك ن الحكومات املحلية ودعم التموير واالكتفاء الذايب يعد سمرا ضروريا .نظرا
لضعف التنسيق وقع مقدمو املساعدة الدوليون واملجالمل املحلية في سورية في تنا مل مباشر مع
(70) Boyce, J.K. (2008) and Hugo, D.V., Specker, L. (2009).
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ج
تعضهم البعض سحيا ا بصفتهم سرباب عمر ومقدمب خدمات رواتب املدرس ن واتطباء واملهندس ن
والفني ن التي يسددها املنظمات غ ر الحكومية الدولية والجهات املا حة هي سك ر تعدة سضعاف من
تلك التي يعطيها السلطات واملنظمات غ ر الحكومية املحلية اتمر الذي جعر هذ املؤسسات
ج
املحلية سقر جذبا للموظف ن سصحاب املهارة والكفاءة العالية ( )71وقد ّسدى هذا التفاوت في اتجور
إلى تفاوت في الدخر ضمن املجتمعات ويسبب بفقدان املؤسسات املحلية للموظف ن املؤهل ن لصالح
املؤسسات اتجنبية .حيث سن مثر هذا الوضع ال يييد الضغط املالي على املواز ات املحلية املحدودة
ج
ج
سصال وحسب بر وبوجود موظف ن سقر سهلية متو رين ليعملوا لديهم ويؤثر هذا سيضا على جودة
الخدمات التي تقدمها املؤسسات املحلية.
ج
ّ
وكذلك اتمر يما يتعلق بتو ر الخدمات والسلع .مقدمب املساعدات الخارجية يو رون غالبا
ج
ج
العديد من الخدمات والبضائع م ا ا للسكان وهو سمر مهم جدا سثناء النزاع ولكن لد تأث ر سلبي
ج
على االعتماد على الذات للم تمعات في مرحلة التعافي االقتصادي املبكر .وو قا لرئيمل لجنة إعادة
االستقرار في حلب إن محاوالت املجلمل املحلي لتموير فسد من خالل جمع الرسوم على الخدمات
التي يقدمها (مثر الكهرباء) قد واجهت تحديات كب رة تي ة املنا سة مع مقدمب الخدمات
املجا ية )72(.وقد يكون سحد الحلول ات ضر للمنظمات غ ر الحكومية الدولية ورسو الجهات املا حة
في تقديم دعم مالي للعائالت الفق رة لتتمكن من يسديد وات ر الكهرباء مليودي الخدمة املحلي ن.
ج
وسخ را ال يمكن سن ينجح التعاون ب ن الجهات املا حة الدولية والسلطات املحلية سثناء التعافي
االقتصادي املبكر في ظر س ظمة قمعية شديدة (مثر حكومة إسالمية متنددة سو ظام اتسد) إذ
إن هذ ات ظمة تمي زية بطبيعتها وغ ر قادرة على تطبيق حكم القا ون .باإلضا ة إلى الهناشة
ّ
العامة ملؤسسات الدولة السورية قد تم عملية إعادة ا تخاب وينكير اإلدارات املحلية في ظر
ج
ظام اتسد باستخدام املقاربة السابقة ذاتها (من اتعلى إلى اتسفر) و ضال عن سنها اسدة ومييفة
ّ
ومرتبطة بأجهية املخابرات وال ينكر سكثر من كونها م رد روع إدارة محلية للحكومة املركيية في
دمنق)73(.

ج
( )71ا ظر مثال تقارير وحدة املعلومات التاتعة لوحدة تنسيق الدعم متاح على الرابطhttps://www.acu-sy.org/imu-reports/ :
( )72مقابلة سجرتها الباحثة في شهر شباط  2019في مدينة زيوريخ السويسرية.
ج
ج
ج
( )73و قا للقا ون  107تمتلك السلطات املحلية املنتخبة بالقا ون فوذا محدودا في عملية صناعة القرار وهي خاضعة لسلطة الشخصية
املركيية (املحا ظ) الذي يعيند الرئيمل ا ظر غريبة م .2018

-53-

التعافي االقتصادي في سورية :خارطة الفاعل ن وتقييم السياسات الراهنة

 .3النازحون والفئات االجتماعية الهشّة األخرى
ّ
إحدى سهم سولويات برامج التعافي االقتصادي املبكر هي تمك ن الفئات ّ
املهمنة واملحرومة .إذ ينكر
ّ
النازحون والنساء والنباب والفقراء واتقليات سهم الفئات الهنة في م تمع ما تعد النزاع .وي ب
سن يستهدف مناريع التعافي االقتصادي املبكر هذ املجموعات وتحميها من اإلجراءات التمي زية .في
الحالة السورية ينطبق هذا على وجد الخصوص على اتقليات العربية في املناطق الخاضعة
لسيطرة اإلدارة الذاتية وعلى اتكراد واتقليات غ ر املسلمة في مناطق سيطرة املعارضة وعلى
ّ
املستردة من قبر النظام والخاضعة لسيطرتد وسكان اترياف
العائدين وسكان املدن واترياف
والنساء في جميع املناطق .لذلك يعت ر استهداف مناركة مسائية سك ر في جميع برامج التعافي
االقتصادي املبكر وإعطاء اتولوية ملناريع البنية التحتية في املناطق الريفية والضواحي التي كا ت
مهملة ّ
تندة قبر النزاع ال سيما التعليم والصحة والبنية التحتية للميا من سهم اتولويات.
تغية تلبية احتياجات السكان الفقراء في سورية (الذين يمثلون في الوقت الراهن ما مسبتد  %80من
عدد السكان) ي ب سن يعطب مناريع التعافي االقتصادي املبكر اتولية على منايع اإلسكان
االجتماعي والترميم منخفض التكاليف وليمل ملناريع التعافي الكب رة ومرتفعة التكاليف .كما ي ب
سن تتلقى املبادرات املجتمعية التضامنية للتعافي االقتصادي مثر مبادرات التسويق الجماعية
ج
ج ج
ج
للميارع ن سو النقر الجماعي لأل قاض دعما ماليا وتقنيا .كما س د من املفيد جدا إشراك قوى العمر
ج
املحلية واملوارد املحلية في مناطات التعافي االقتصادي املبكر بدال من است رارها من الخارج.
ي ب االلتزام الصارم بمبدس عدم التمي ز والتحقق مند باستمرار في وضع وتنفيذ برامج التعافي
ج
ج
االقتصادي املبكر تغية ت نب الفساد من قبر املسؤول ن وخصوصا في مناطق النظام مثال كان
من املفترض ب ر امج التموير بالغ الصغر في سورية ّ
املقدم من اتو روا سن يستهدف الفقراء والفئات
ج
ّ
عمليا ّ
تمتعت النخب القوية وعلى رسسهم س راد الجيش و روع املخابرات
الهنة سثناء النزاع ولكن
بوصول تفضيلي إلى هذ ال رامج على حساب املحتاج ن من الناس)74(.
ج ّ
وسخ را ينكر البنية التحتية والظروف االجتماعية االقتصادية الضعيفة تعض سهم عوامر زعيعة
ج
االستقرار في املجتمعات عموما وفي البلدان الخارجة من النزاع على وجد الخصوص )75(.وملعالجة
ج
هذا اتمر ينبغي على برامج التعافي االقتصادي املبكر في سورية إعطاء اتولوية تكثر املدن تهمينا
( )74ملييد من املعلومات عن هذ الحالة ا ظر :قروض “سو روا" في سورية في خدمة عناصر ميلينيات النظام موقع درج :2018-12-10
https://bit.ly/2PAhIYN
(75) UNDP (2008). pp.17.
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ج
ودما جرا واملناطق ّ
املدمرة واملهملة داخر املدن سيضا مثر الرقة ودير اليور واملناطق املتضررة من
حلب وحمص وريف دمنق (الغوطة النرقية).
 .4القطاعات اإلنتاجية وأنشطة االكتفاء الذاتي
تسباب ثالثة هي :خلق رص
ي ب إعطاء سولوية ك رى لإل تاج في مرحلة التعافي االقتصادي املبكر
ٍ
عمر وتخفيض تكاليف املعينة وزيادة االعتماد على الذات .على الرغم من ارتفاع تكاليف اإل تاج
ج
ج
الذي يسبب بد النزاع في سورية ما زالت الواردات سغلى ثمنا من املنت ات املحلية ظرا لال خفاض
الحاد في قيمة الل رة السورية منذ عام  .2011بر من شأن اإل تاج الصناعي واليراعي سن ّ
يحفي
االرتباطات االقتصادية السابقة والالحقة في سي عملية إ تاجية وسن يدعم سالسر القيمة املضا ة
املحلية .لقد سظهر اقتصاد سورية قبر النزاع درجة عالية من اتمن الغذائب واالعتماد على الذات في
العديد من املنت ات اليراعية املصنعة والسلع الصناعية .وبالتالي ال بد سن تأخذ سياسات الت ارة
الخارجية واالستثمار ما تعد النزاع هذ امل زة االقتصادية في اعتبارها وسن تضمن درجة معينة من
الحماية والدعم للمناريع والصناعية املحلية الصغ رة واملتوسطة وامليارع ن .وسيساعد هذا اتمر
في ت نب السيناريو العراقي في مرحلة ما تعد النزاع والتي سدى يد تحرير الت ارة تعد عام  2003إلى
ج
مستوردا بالكامر للبضائع امل ّ
صنعة
اإلضرار في اتمنطة اإل تاجية غ ر النفطية .العراق اليوم ليمل
ج
واالستهالكية ومعتمدا بالكامر على الصادرات النفطية وحسب بر ال يمكند تقديم املتطلبات
اتساسية للبنية التحتية لدعم اإل تاج املحلي)76(.
 .5دور الجهات المانحة الدولية :المساعدات أم االستثمار؟
لطاملا جرى ا تقاد دور الجهات املا حة الدولية واملساعدات اتجنبية في البلدان الخارجة من
النزاعات ( )77فب ح ن يدعو العديد من الباحث ن إلى االستثمار بدل املساعدات لتخفيض االعتماد
ج
على املساعدات في م تمعات ما تعد النزاع ودعم االستدامة عوضا عن ذلك ييعم آخرون س د
ج
بإمكان برامج املساعدات حتى سن ّ
تقوض جهود االكتفاء الذايب .و قا لهذا اليعم اتخ ر ال يضمن
Dodge, T. (2013). Back to the future: The failure to reform the post-war political economy of Iraq. in Berdal, M. and
Zaum, D. (2013). Political Economy of State building. Routledge. London and New York. pp. 191-208.
(77) Boyce, J.K. (2008). Post-Conflict Recovery: Resource Mobilization and Reconstruction: https://bit.ly/2YkE5uu; Collier,
P. (2009). The Bottom Billion. Oxford University Press. pp. 98-175; del Castillo, G. (2008). Rebuilding War-Torn States:
The Challenge of Post-Conflict Economic Reconstruction. Oxford University Press. del Castillo, G. (2010). Peace through
Reconstruction: An Effective Strategy for Afghanistan. Brown Journal of World Affairs 16, No. 2: 195-211; Bhatia,
Michael. 2005. Post conflict Profit: The Political Economy of Intervention. Global Governance 11, no. 2: 205-24.
)(76
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التموير واسع النطاق للتعافي تائج اجحة بالضرورة بر يحمر مخاطرة عالية لتنكير شبكات
محسوبية مرتبطة مع "سعمال إعادة اتعمار" .قد تؤدي املناريع اتهلية وصغ رة النطاق في املرحلة
اال تقالية من التعافي إلى تقليص هذا النوع من املخاطر وبالتالي يكون لها تائج سكثر اعة.
تظهر الت ارب البلدان الخارجة من النزاعات سن اال خراط الدولي الكب ر يرتبط عادة بالتدخر في
السياسة االقتصادية بر يعتقد تعض الباحث ن سن التدخالت بحد ذاتها وسلوك املا ح ن هي
ج
املسؤولة عن نر عمليات إعادة اإلعمار وبناء السالم تعد النزاع )78(.مثال تحرير االقتصاد هو
سحد املطالب اتساسية التي تفرضها الجهات املا حة واملؤسسات الدولية لدعم اتعمال الت ارية
املنخرطة في إعادة اإلعمار .فب ح ن تخدم هذ السياسات املصالح الت ارية للنركات الكب رة
القادمة من الدول املا حة هي تضر باالقتصادات املحلية ويعمر ضد سهداف التنمية واالعتماد
على الذات واالكتفاء الذايب .لذا ي ب على مقدمب املساعدات والقروض الدولي ن لعملية التعافي
االقتصادي املبكر في سورية سخذ هذا اتمر في الحسبان ويعييي السياسات االقتصادية التي تدعم
وتحمي االقتصادات املحلية والقطاعات اإل تاجية سثناء مرحلة التعافي.
ج
وسخ را ي ب على الجهات املا حة سال يقتصر دعمها للتعافي االقتصادي املبكر على التد قات
النقدية بر ي ب سن تدعم التعافي االقتصادي في سورية من خالل اتفاقيات ت ارية واقتصادية
يعطب ات ضلية للمنت ن السوري ن من املحا ظات التي يسيطر عليها املعارضة وتقدم لهم معاملة
خاصة في سسواقها في الخارج .على سبير املثال يمكن لالتحاد اتوروبب وتركيا ضمان الوصول الحر
للمنت ات السورية الصناعية واليراعية إلى سسواقها على اتقر سثناء سعوام التعافي املبكر ويمكن
لها يسهير شراء املنت ات الوسيطة ومعدات وسدوات التصنيع .كما يمكن تقديم الدعم على شكر
تطوير حلول لعقبات اإل تاج والتصدير الحالية مثر غياب شهادات املننأ الرسمية والتحديات
املماثلة في الوصول إلى النبكات املصر ية في تلك املناطق الخارجة عن سيطرة ظام اتسد وهيئة
تحرير النام الرازح ن تحت عقوبات دولية شديدة.

(78) Boyce, J.K. (2008), p.5, 24 and Woodward, S.L. (2013). The IFIs and post-conflict political Economy, in Berdal, M. and

Zaum, D. (2013). Political Economy of State building. Routledge. London and New York, pp. 140-157.
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رابعاً :خاتمة
ّ
واملحددات والتحديات الرئيسية
الهدف الرئيمل الذي ترمب إليد هذ الورقة هو تحديد اتولويات
التي يواجهها ّ
صناع السياسات وم تمعات املا ح ن في صياغة سياسة للتعافي االقتصادي املبكر في
ّ
معطلة إال ّ
سن ثمة
سورية .وعلى الرغم من سن القتال في سورية لم ينتد تعد وسن مفاوضات السالم
ّ
حاجة ملحة لبدء العمر على التعافي االقتصادي واالستقرار .كما ّبينت الورقة إن التدهور
االجتماعي االقتصادي وتنامب التفاوت االجتماعي وتيايد غياب املساواة االقتصادية في جميع س حاء
املناطق السورية قد وصر إلى مراحر تنذر بالخطر .بغض النظر عن تائج املفاوضات السياسية
قد تخرج موجة جديدة من االحت اجات املطالبة بالعدالة االجتماعية والحرية وسيادة القا ون في
سرجاء سورية ما لم تبذل جهود لتحس ن الوضع االجتماعي االقتصادي للسكان.
تحتاج سورية إلى مقاربة مبتكرة للتعافي االقتصادي املبكر يأخذ بحسابد التعقيد السياس ي ودرجة
اإللحاح العالية لتحس ن اتوضاع االجتماعية االقتصادية .ينبغي تصميم وتنفيذ العقوبات
االقتصادية الدولية بحذر لتفادي العقاب الجماعي ضد مناطق بأكملها سو ضد سكان تلك املناطق
ج
الذين كا وا هم الضحايا الرئيسيون لهذا النزاع والقمع السياس ي الذي كان قائما قبر النزاع .كما
يمكن لآلثار السلبية للعقوبات املفروضة على ظام اتسد سن تصر تسهولة إلى مناطق سخرى تي ة
الروابط املتداخلة االقتصادية الرسمية وغ ر الرسمية ب ن مختلف املناطق.
ج
وسخ را يعتمد التعافي االقتصادي املستدام واالستقرار في سورية على الوصول إلى حر سياس ي عادل
وعلى وضع حد للنزاع املسلح قبر كر ش يء بدون اتمن والسالم لن يكون هناك يعافي اقتصادي
وازدهار والعكمل صحيح.
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المبحث الثالث

االقتصاد السياسي للتعافي المبكر
في سورية
سيمن الدسوقي*
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* سيمن الدسوقي :باحث في مركي عمران للدراسات اإلستراتي ية تتركي دراساتد على الحوكمة واالقتصاد السياس ي.
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المبحث الثالث :االقتصاد السياسي للتعافي المبكر في سورية
مدخل
يما يقترب النزاع في سورية من نهايتد دو ما س ق واضح للسالم يتركي النقاش اليوم في جيء
محوري مند على عمليتي التعافي املبكر وإعادة اإلعمار اللتان ال تقتصران على البعد االقتصادي
حسب بما يتضمند من إعادة تدوير عجلة الحياة االقتصادية وإ ما بكونهما عمليات مركبة ت ري
ج
في بيئات اجتماعية مختلفة وتحمر في طياتها شحنا سياسية ومن هنا تأيب سهمية تناول االقتصاد
السياس ي السوري والقوى الفاعلة يد وتوصيفد في زمن ما قبر النزاع والتحوالت التي شهدها
خالل سعوام النزاع.
ج
سعيد ينكير االقتصاد السياس ي السوري خالل حقبة ما قبر النزاع ا طالقا من مصالح النخبة
الحاكمة وتوجهاتها حيث قادت سياسات ا فتاح حا ظ اتسد على النخب ال رجوازية املحا ظة إلى
ينكر شبكات اقتصادية غ ر رسمية ب ن شاغلي السلطة وكبار مالكب رسس املال .وقد خضعت هذ
ج
النبكات للتغ ر خالل مراحر تحرير االقتصاد السوري منذ مطلع السبعينيات بالتقلير تدري يا
ج
ج
من الدور املركيي للدولة لتكتسب تعدا جديدا عقب تولي تنار اتسد زمام السلطة تمثر بتنكر
ظام يسلطب مرن يمثر رجال اتعمال املنفتح ن للخارج ذوو النزعة الت ارية قاطرتد اتساسية
ج
باعتبارهم محركات للنمو االقتصادي وجسورا لال دماج باتسواق الخارجية .وعلى الرغم من النمو
االقتصادي الذي تحقق جلد من خالل االستثمار في القطاعات الريعية إن منا عد املادية بقيت
ج
حكرا على النخبة االقتصادية املتحالفة مع النظام في ح ن عمت آثار النمو االقتصادي السلبية
وتداعياتد السياسية املجتمع والدولة السورية محفية ئات من املجتمع السوري على االحت اج
عام .2011
سعيد ينكير االقتصاد السياس ي السوري خالل النزاع وبفعلد ويعد الالمركيية السمة العامة
واتبرز لالقتصاد السياس ي الناش ئ لم يعد هنالك إدارة مركيية تحتكر املوارد وتحكم االقتصاد
السوري وإ ما اقتصادات النواحي التي تتباين س ماطها االقتصادية وشبكاتها الت ارية ومواردها
وهياكلها لإلدارة االقتصادية والفاعلون يها ب ن منطقة وسخرى هو اقتصاد يناركب ب ن القطاع ن
العام والخاص في مناطق سيطرة النظام وقاطرتد اتساسية رجال اتعمال املوالون للنظام والنخب
االقتصادية الصاعدة .بينما يتسم االقتصاد السياس ي يما تبقى من مناطق سيطرة صائر
املعارضة و"هيئة تحرير النام" بأ د المركيي اعتمادي على ما تو ر الجهات املا حة من دعم
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ج
ومرتبط اقتصاديا بتركيا ع ر النبكات الت ارية الناشئة في النمال بمراكيها املؤثرة .باملقابر يتسم
االقتصاد السياس ي في مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية بأ د مركيي يخضع في جيئد اتك ر لسلطة حيب
االتحاد الديمقراطب  PYDإلى جا ب وجود تعض الهيئات الحكومية التاتعة لنظام اتسد التي
يقتصر وجودها على التمثير السيادي.
إلى جا ب ما سبق يتسم االقتصاد السياس ي في مناطق النفوذ الثالث باعتماد الكب ر على الريع ع ر
السيطرة على املوارد الطبيعية وما يتحصر عليد رقاء النزاع املحليون من اقتصاد النزاع من رسوم
املعابر والتهريب كذلك على الدعم الوا د من الجهات املا حة من الخارج والحواالت الخارجية
للمغترب ن.
يحد االقتصاد السياس ي الناش ئ من قدرة برامج وخطط التعافي املبكر على استعادة االستقرار
ج
وتوطيد السالم بر يعد محفيا للنزاع حيث يعوق الالمركيية بصيغتها الراهنة القدرة على تصدير
رؤية وطنية تكاملية للتعافي املبكر وإدارتها كما ال يحفي االقتصاد الريألي خلق رص عمر بالقدر
ج
ج
ج
الكافي ومن شأ د سن يخلق موا اقتصاديا منوها وتكتمر صورة التحدي التي تواجد عمليات
التعافي املبكر بخضوعها ملقاربة "السالم من سجر االزدهار" القائمة على سولويتي استعادة النظام
وتوليد النمو االقتصادي الذي تحتكر ثمار النخبة دون العامة.

أوالً :االقتصاد السياسي السوري ما قبل النزاع
سعيد ينكير االقتصاد السياس ي السوري و ق اعتبارات وتوجهات النخبة الحاكمة لينتقر من
االشتراكية في حقبة البعث الستيني إلى رسسمالية الدولة في عهد حا ظ اتسد وما س رزتد من شبكات
ج
اقتصادية خبوية .سما التحول اتكثر عمقا تم في عهد تنار اتسد مع صعود الرسسمالية التسلطية
ج
وينكر شبكات النخب االقتصادية الجديدة الالهثة وراء الربح السريع املولد ريعيا محدثة بذلك
هيات اجتماعية وسزمات تنموية-اقتصادية حفيت بدورها الحراك االحت اجي عام .2011
 .1االقتصاد السياسي في عهد حافظ األسد :شبكات النخب االقتصادية
سدت سياسات الجناح الراديكالي للبعث ب ن عامب  1970-1966إلى يعميق حالة االستقطاب في
ج
ضال عن عيل
املجتمع السوري ب ن ريف ومدينة وتكريمل العداء الطبقب واال قسام السياس ي
ج
النظام خارجيا عقب كسة عام  1967اتمر الذي استفاد مند الجناح ال راغمايب بقيادة حا ظ
اتسد لالستيالء على السلطة بحلول عام .1970
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ج
ج
سراد النظام تدعيم فسد اقتصاديا ع ر ينكير خبد االقتصادية املرتبطة بد عضويا ولتحقيق
ذلك قام بالتقرب من القوى ال رجوازية املحا ظة وبناء العالقات معها تنكر غ ر معلن وتخفيف
القيود على القطاع الخاص واتهم زيادة حجم القطاع العام ع ر زيادة اإل فاق العام واعت رت هذ
الخطوات بمثابة موجة التحرير االقتصادي اتولى في سورية.
سدت تلك السياسات إلى يعييي دور الدولة االقتصادي وتحولها إلى العب اقتصادي يتمتع بقدر كب ر
ج
من االستقالل الذايب لخلق القوى االجتماعية والعالقات االقتصادية-االجتماعية عوضا عن
الوقوع تحت هيمنة تلك القوى وعالقاتها ( )1و تي ة لهذ السياسات برزت شبكات اقتصادية
ينكلت من شراكات غ ر رسمية ب ن خب النظام ورجال اتعمال اتثرياء في مطلع السبعينيات.
ستاحت هذ النبكات للنظام وم تمع رجال اتعمال االستفادة من الريع االقتصادي الذي تولد من
و رة املساعدات الخارجية من دول الخليج والتي بلغت مسبتها  %10من إجمالي الناتج املحلي في
آواخر السبعينيات وبداية الثما ينيات )2(.وقد تكفلت خب النظام العليا بمستوياتها السياسية
واتمنية والعسكرية بتو ر الغطاء اتمني والتسهيالت الب روقراطية لعدد من سقطاب رجال اتعمال
اتثرياء ممن تكفلوا بدورهم بوضع مهاراتهم اإلدارية وشبكاتهم الت ارية بتصرف النظام.
ج
ج
شهدت شبكات النخب االقتصادية طورا جديدا في الفترة املمتدة ب ن ( )1985-1978حيث ضمت
ج
كال من ممثلي الب روقراطية العليا في مؤسسات الدولة ووا دين جدد ممن راكموا ثرواتهم من خالل
اتمنطة غ ر النرعية القتصاد الظر (التهريب السوق السوداء) والذي تنامى تنكر غ ر مسبوق
بفعر سزمة قص املواد االستهالكية واملواد الخام في السوق املحلية والتدخر السوري في لبنان وقد
ج
ضر القائمون في هذ النبكات استمرار العمر يما بينهم سرا لضمان مصالحهم.
شكر الريع االقتصادي وشبكات التهريب والسوق السوداء حوا ي لتوسع النبكات االقتصادية
بطاتعها غ ر الرسمي خالل املرحلت ن السابقت ن ولتننأ خب اقتصادية اشتملت على :ال رجوازية
الب روقراطية وطبقة رجال اتعمال اتثرياء ومهربب السلع واملحروقات وشريحة العامل ن في
تقديم الخدمات املالية .في ح ن سضيفت شريحة جديدة من رجال اتعمال ارتبط موها بالتصدير
للخارج في املرحلة الثالثة لتوسع النبكات االقتصادية حيث لجأ النظام عقب سزمة النقد اتجنبي
ج
( )1986إلى تبني استراتي ية التصدير للحصول على القطع اتجنبي ( )3والحقا لسداد الديون
( )1ولكر ب ريتمل االقتصاد السياس ي في سورية تحت حكم اتسد رياض الريمل للكتب والننر ط .2012 1ص .26
(2) Bassam Haddad, Business Networks in Syria, The political Economy of Authoritarian Resilience, Stanford University.
2011, Page: 29.
( )3ولكر ب ريتمل االقتصاد السياس ي في سورية تحت حكم اتسد مرجع سابق ص .101-100
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السو يتية ع ر مبادلتها بالسلع االستهالكية اتمر الذي ستاح لعدد من رجال اتعمال وبعض خب
ج
ال رجوازية الب روقراطية ممن راكموا سمواال في ترات سابقة إمكا ية الدخول في م ال اتعمال
الت ارية والصناعية خالل موجة التحرير االقتصادي الثا ية سو ما سطلق عليد التعددية االقتصادية
التي شملت تحرير القطع اتجنبي في الفترة ( )1988-1986وإصدار قوا ن في عام  1988يسمح
للقطاع الخاص بالتناركية مع القطاع العام في االستثمار في قطاع اليراعة و تح املجال للقطاع
الخاص لالستثمار في قطاعات سوسع من خالل إصدار القا ون رقم  10لعام  1991وقد سدت هذ
املوجة بنتي تها إلى تقلص الدور املركيي للدولة في إدارة االقتصاد ومنح القطاع الخاص دور سك ر
في هذا الصدد وقد ت لى ذلك تنكر واضح في وجود ممثل ن مستقل ن من القطاع الخاص في ال رملان
وفي غرف الت ارة والصناعة والهيئة االستنارية (الرابط الرسمي ب ن الدولة والقطاع الخاص عام
)4(.)1981
 .2االقتصاد السياسي في عهد بشار األسد :الرأسمالية التسلطية
تثبت الت ربة السورية عدم االرتباط العضوي بالضرورة ب ن تطبيق اقتصاد السوق الرسسمالي وتبني
القيم اللي رالية والتحول الديمقراطب حيث يمكن لعملية تحرير االقتصاد سن تتم في إطار ظام
سياس ي يسلطب لين م عنها رسسمالية يسلطية تحتكر خبتها ثمار النمو االقتصادي وما يمكن سن
يفرز ذلك من سزمات تنموية واختالالت اقتصادية وتصدعات اجتماعية.
ج
توفي حا ظ اتسد في حييران من عام  2000مخلفا لوريثد تنار اتسد تركة حرجة على كا ة
الصعد وقد حاول اتخ ر تفكيك اتزمات البنيوية املتراكمة ع ر تبني مقاربة إصالحية متعددة
جهض اإلصالح السياس ي تحت ضغط هواجمل الحرس
املسارات اختزلها بخطابد للقسم وفي ح ن س ِّ
القديم للنظام والتهديدات اتمنية الناشئة عن البيئة اإلقليمية املضطربة بحسب تعض
الروايات ( )5واصر النظام تحرير االقتصاد السوري ع ر تطبيق م تزس القتصاد السوق تحت مسمى
اقتصاد السوق االجتماعي لتسفر تلك العملية عن يعييي مواقع ممثلي التيار املنادي بتحرير
االقتصاد الوطني واملؤيد للقطاع الخاص واالقتصاد الريألي في النبكات االقتصادية للنظام
متوزع ن على تحالف ن رئيس ن هما :شام القابضة وسورية القابضة على حساب ممثلي ب روقراطية
الدولة الذين قدوا معظم مواقعهم بحلول عام  2006مع هروب ائب الرئيمل عبد الحليم خدام
( )4سورورا سوتيما و النخبة االقتصادية السورية :شبكات الحظوة واقتصاد الحرب حكاية ما ا حكت :2016-11-16
https://bit.ly/2OZBEVB
( )5عيمب تنارة سورية درب اآلالم حو الحرية؛ محاولة في التاريخ الراهن املركي العربب لألبحاث ودراسة السياسات .2013 .ص ص-47 :
.48
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ج
للخارج وا تحار وزير الداخلية آ ذاك غازي كنعان ( )6ضال عن قدان عدد من رجال اتعمال
املناوئ ن لصعود تنار اتسد و خبتد مواقعهم ضمن النبكات االقتصادية القائمة كان منهم رجر
اتعمال رياض سيف)7(.
قادت سياسات التحرير االقتصادي إلى ينكر ظام رسسمال يسلطب مرن يمثر رجال اتعمال
َ
الصاعدون املتحالفون مع النظام قاطرتد في االستثمار وبوابا ِّتد الستقطاب الرسامير الخارجية
لتوليد النمو االقتصادي بينما تم اإلبقاء على البنى النعبوية التقليدية التسلطية ممثلة بحيب
ج
البعث ومنظماتد وإن ضعف دورها ضال عن تحوير منظمات املجتمع املدمب غ ر الحكومية إلى
م رد واجهات للسياسات الحكومية)8(.
ج
ج
تمكنت الرسسمالية التسلطية من تحقيق معدالت مو مرتفعة مسبيا بلغت وسطيا  %4.45خالل
الفترة املمتدة ب ن عامب  )9( 2010-2001كما قاد تحرير االقتصاد وكسر احتكار الدولة لقطاعات
اقتصادية حيوية كالت ارة الخارجية والتأم ن واملصارف وإتاحتها سمام استثمار القطاع الخاص إلى
تيايد مسبة مساهمتد في الناتج املحلي اإلجمالي لتبلغ  %66بحسب التقديرات الحكومية لعام 2010
تؤد مؤشرات
في ح ن كا ت ال تتعدى حاجي  %30عند تولي حا ظ اتسد السلطة ( )10لكن باملقابر لم ِّ
ج
النمو االقتصادي املرتفعة مسبيا وزيادة حجم القطاع الخاص إلى تنمية حقيقية وتحس ن املستوى
املعيش ي للمواطن السوري إذ احتكرت النخبة االقتصادية للنظام كما سسلفنا تنبكاتها على
املستوي ن املركيي واملحلي ثمار النمو االقتصادي وقد سدى ترك زها على االستثمار في القطاعات
الريعية إلى حدوث اختالالت هيكلية في االقتصاد السوري كذلك ساهمت السياسات الحكومية
املحابية ملصالح النخبة االقتصادية بتآكر العقد االجتماعي وانهيار شبكات الحماية االجتماعية
ويعميق الف وات التنموية والتي حفيت بدورها الحراك االحت اجي عام .2011

( )6محمد جمال باروت العقد اتخ ر في تاريخ سوريةر جدلية الجمود واإلصالح املركي العربب لألبحاث ودراسة السياسات ط2010 1
ص .46
( )7ملييد من املعلومات عن رياض سيف ا ظر :رياض سيف كار جي النرق اتوسط متاح على الرابطhttps://bit.ly/2Km16TT :
( )8محمد جمال باروت العقد اتخ ر في تاريخ سوريةر جدلية الجمود واإلصالح مرجع سابق ص ص.152-147 :
( )9ربيع صر زكب محش ي وخالد سبو إسماعير اتزمة السورية الجذور واآلثار االقتصادية واالجتماعية املركي السوري للبحوث كا ون
الثامب  2013صhttps://bit.ly/2YeBxcB:18
( )10سم ر سعيفان سياسات توزيع الدخر ودورها في اال ف ار االجتماعي في سورية خلفيات الثورة؛ دراسات سورية املركي العربب
لألبحاث ودراسة السياسات ط  2013 1ص  .110ب روت
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ثانياً :االقتصاد السياسي في ظل النزاع :النخب الناشئة وشبكات التجارة
النشطة
سعيد ينكير االقتصاد السياس ي السوري خالل سعوام النزاع وبفعلد حيث سضعف تحكم املركي
باالقتصاد لت رز اقتصادات النواحي وطال التغي ر بنية م تمع رجال اتعمال التقليدي بظهور خب
اقتصادية جديدة كما تمت إعادة ينكير شبكات الت ارة املحلية واإلقليمية بما تضمنتد من
ج
ضمور مراكي ت ارية وبروز سخرى ضال عن يعييي هج اقتصاد الريع.
 .1الالمركزية ونخبها الناشئة وشبكاتها التجارية
ج
تحولت الحركة االحت اجية عام  2011تدري يا إلى ياع مفتوح مأزوم مركب اتتعاد وقد شكر
تفكك الجغرا ية السورية إلى مناطق فوذ وتقوض االقتصاد الوطني وبروز س ماط اقتصادية
منوهة السياق اتوسع الذي تمت يد إعادة ينكر االقتصاد السياس ي السوري ويعد الالمركيية
السمة اتبرز لالقتصاد السياس ي الناش ئ لم يعد هنالك إدارة مركيية تحتكر املوارد وتحكم
االقتصاد السوري وإ ما اقتصادات النواحي ( )11التي تتباين س ماطها االقتصادية وشبكاتها الت ارية
يلغ ما سبق استمرار
ومواردها وهياكلها لإلدارة االقتصادية والفاعل ن يها ب ن منطقة وسخرى ولم ِّ
التفاعر االقتصادي املتقلب ب ن تلك االقتصادات عن طريق شبكات التهريب واملعابر غ ر الرسمية
ج
والوسطاء الت اري ن وغالبا ما تطابقت اقتصاد املحليات مع مناطق النفوذ الثالث املتوزعة ب ن:
 )1منطقة سيطرة اإلدارة الذاتية في النرق السوري.
 )2منطقة سيطرة النظام السوري تمتد من الجنوب إلى الوسط بات ا الساحر وسجياء من
النمال.
 )3منطقة سيطرة املعارضة في النمال والتي تضم كر من منطقتي درع الفرات وعفرين ومنطقة
سخرى مهيمن عليها من قبر "هيئة تحرير النام" في محا ظة إدلب.
تأثر االقتصاد السوري بالنزاع الدائر إذ تم تدم ر جيء كب ر من البنية التحتية واالقتصادية
والرسسمال البنري وقدرت تعض املصادر مسبة تراجع االقتصاد السوري بما يييد عن  %70ب ن
 2010و )12( 2017ويمكن قط اإلشارة إلى حجم املواز ة العامة للدولة ب ن عامب  2010و2019
ج
للتدلير على ما سبق كما يب ن الجدول ( )1ضال عن حجم الخسائر في الناتج املحلي اإلجمالي والتي
( )11سسامة القاض ي تأث ر الحرب على اتصول االقتصادية السورية مركي الجييرة للدراسات https://bit.ly/30lmxfh :2017-01-26
(12) Economic Freedom Index 2019. The Heritage Foundation.: 2019: https://herit.ag/2zZzdft
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قدرها البنك الدولي ب ن عامب  2011و 2016بأربعة سضعاف حجم الناتج املحلي لعام  2010سي ما
يقارب  226مليار دوالر سمريكب)13(.
جدول  :1يب ن تطور املواز

ة العامة للدولة في سورية وتوزعها على مختلف القطاعات ب ن عامب )14(2019-2010

العام

قيمة موازنة
مليارل.س

سعر
صرف $

قيمة موازنة
مليار$

نسبة
العجز

نسبة اإلنفاق
الجاري

نسبة اإلنفاق
االستثماري

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

745
835
1326
1383
1390
1554
1980
2260
3187
3882

45.5
45.5
55
67.5
160
158
250
517
500
435

16.5
18.3
24.1
20.07
8.18
8.5
6.6
5.1
6.3
8.92

%6.5
%5.78
%39
%56
%40.5
%38
%31
%27
%25.3
----

%81
%55
%71.7
%80.05
%82
%73.6
%74.3
%87.7
%74.1
%71.66

%19
%45
%28.3
%19.5
%18
%26.4
%25.7
%12.3
%25.9
%28.33

كذلك ّ
يعرض النظام والحلقات االقتصادية املرتبطة بد وحلفاؤ إلى مروحة واسعة من العقوبات
سبرزها تلك التي رضها االتحاد اتوروبب والواليات املتحدة اتمريكية ( )15وقد سدى اال كماش
االقتصادي والعقوبات وهروب رؤوس اتموال للخارج إلى إعادة ينكير م تمع رجال اتعمال
ج
الكبار ( )16حيث سعاد رجال اتعمال تموضعهم االقتصادي داخر وخارج سورية تكيفا مع الواقع
ج
الناش ئ وبحثا عن الفرص االقتصادية كما عمر النظام على إعادة بناء شبكاتد االقتصادية على
ج
املستوى املركيي لتأم ن احتياجاتد اتساسية والتحاير على ظام العقوبات ضال عن استنزاف
خصومد املحلي ن وذلك ع ر استبعاد من ينك بوالئهم وممن سحجموا عن دعمد من هذ النبكات
( )13خسائر الحرب :التبعات االقتصادية واالجتماعية للصراع في سوريا البنك الدولي https://bit.ly/2QTsPNo : 2017-07-10
( )14اترقام الواردة في الجدول بحسب ما سوردتد صحيفة الحر حسام صالح مواز ة سوريا  .2019ال زيادة في الرواتب وخفض للدعم
وإعادة اإلعمار تحتاج لنصف قرن https://bit.ly/2B0k9zA :2018-11-05
;(15) List of Syrian Individuals under Sanctions by the European Union. Syrian report. 30-01-2019: https://bit.ly/2OEJAjb
;List of Syrian Entities under Sanctions by the European Union. Syrian report. 22-01-2019: https://bit.ly/2YBRgm9
List of Syrian Individuals and Entities under Sanctions by the U.S. Administration. Syrian report, 27-11-2018:
https://bit.ly/2LXzA2j.
(16) SAMER ABBOUD. The Economics of War and Peace in Syria, CENTURY FOUNDATION, 31-01-2017:
https://bit.ly/2zj4AlT

-66-

االقتصاد السياس ي للتعافي املبكر في سورية

كرجر اتعمال عماد غريوايب والعمر على توسعتها ع ر ضم وجو جديدة ( )17مثر وسيم القطان
ّ
وآل القاطرجي ممن استغلوا مساحات الفراغ املتنكلة في النبكات القديمة واملتفككة الحتالل
ج
مواقع متقدمة في هذ النبكات وغالبا ما كا ت تدار عمليات ا تقاء الوا دين الجدد من قبر
املراكي املؤثرة بالقصر الجمهوري و ق صيغة "الرعاية مقابر الوالء")18(.
عيز اقتصاد النواحي وتقييد العقوبات وتضرر القطاعات اإل تاجية واالعتماد املتزايد على االست راد
من سهمية الت ار املحلي ن سولئك الذين تولوا مهمة تو ر السلع والربط ب ن االقتصادات املحلية
ج
تعضها تعضا وب ن املحليات ومننأ السلع باعتبارهم وسطاء ت اري ن وقد سسهموا بنناطهم هذا
من غ ر سن يدركوا بإعادة ينكير شبكات الت ارة املحلية ومراكيها وضمن هذا السياق قدت حلب
مكا تها كمركي اقتصادي وت اري للنمال السوري مع تحول جيء معت ر من ت ارها املحلي ن
ج
وصناعييها للعمر ا طالقا من الداخر التركب سيما في غازي عينتاب وتوظيف شبكاتهم للت ارة مع
سورية والعالم العربب مسهم ن بذلك با تعاش اقتصاد املدينة ( )19إذ ارتفع حجم ت ارتها مع
سورية بنسبة  %411ب ن عامب  2012و 2013ما يقارب  55مليون دوالر في عام  2012إلى ما يييد
ج
عن  278مليون دوالر في عام  2013لتواصر ارتفاعها وتبلغ قريبا من  387مليون دوالر في عام
 )20( 2017كذلك يمكن مالحظة النبكات الت ارية الناشئة بمراكيها من خالل استعراض تحول
بلدة سرمدا في محا ظة إدلب إلى مركي ت اري وسكني هام في النمال السوري لقربها من مع ر باب
الهوى وتحولها إلى منطقة عمر الت ار املحلي ن سيما الوا دين من حلب كما يب ن النكر ()21(.)1

( )17رجر سعمال دمنقب :من سبرز مؤسس ي شركة إعمار النام وكذلك شركة شام القابضة وبنك النرق كما كان يعت ر سك ر وكير
الست راد وت ميع السيارات في سورية .شغر منصب رئيمل غر ة صناعة دمنق وريفها لدورت ن متتاليت ن قبر سن يستقير في نهاية
 2012ويغادر سورية.
( )18سيمن الدسوقي النخب االقتصادية الناشئة في سورية؛ القطان وآل القاطرجي كمثال ن مركي عمران للدراسات االستراتي ية -22
https://bit.ly/2UhMY1D:2019-02
( )19سيمن الدسوقي صعود الت ار املحلي ن في سورية في :الوسطاء املحليون في سورية ما تعد  2011التحول واالستمرارية مؤسسة
ريدريش اي رت حييران  2019ب روت.
(20) GAZIANTEP. A trade, culture, and gastronomy center located on the Historical Silk Road. Link: https://bit.ly/32PqJ8j
( )21السوق الحرة في سرمدا و رة في البضائع وتصدير إلى مناطق النظام والعراق سوريتنا https://bit.ly/2IRNBy0 :2017-01-29
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النكر ( )1يب ن النبكات الت

ارية املتنكلة في النمال السوري عقب عام )22(2012

يعد شبكات الت ارة املحلية حساسة للتغ رات على الصعد السياسية والعسكرية وكذلك
االقتصادية حيث ساهم تقييد الحركة الت ارية في وقت سابق من مع ر باب السالمة بإعادة
ينكير شبكات الت ارة املحلية في النمال كما حد من مكا ة اعياز الت ارية ومن شأن تكثيف
العقوبات على النظام والحاجة للبدائر املستوردة في ظر استمرار عطالة اإل تاج ( )23والتنا مل
اإلقليمي للسيطرة على شبكات الت ارة ( )24وإعادة ا تتاح املعابر الحدودية وتقيد الحركة ع ر
سخرى سن يعيد ينكير شبكات الت ارة املحلية في سورية.
 .2ريعية االقتصاد السوري
يعرف االقتصاد الريألي بأ د اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخر وفي معظم الحاالت يكون
ج
ج
مصدرا طبيعيا ليمل بحاجة إلى آليات إ تاج ويأخذ االقتصاد الريألي املعاصر شكر اقتصاد
ج
الخدمات سواء كا ت مالية سم عقارية ( )25ويعت ر االقتصاد السوري و ق هذا التعريف ريعيا
باعتماد الرئيس ي خالل عهد حا ظ اتسد على الريع املتحقق عن صادرات النفط واملساعدات
الخارجية ولم تثمر سياسات التحرير االقتصادي في عهد تنار اتسد إال عن زيادة الطاتع الريألي
لالقتصاد مع ترك ز النخبة االقتصادية استثماراتها على القطاعات الخدمية والريعية كالعقار
( )22الخريطة مقتبسة من :سيمن الدسوقي صعود الت ار املحلي ن في سورية " مرجع سابق.
( )23عودة حركة التهريب من لبنان إلى سورية النرق اتوسط https://bit.ly/2ELA1Hd :2019-03-03
ج
( )24سلسلة توريد ب ن جبر علي ومع ر صيب تفتح رصا للت ارة اإلقليمية الخليج https://bit.ly/2yC1RTu :2018-12-23
( )25وليد سبو سليمان ما هو االقتصاد الريألي العربب الجديد https://bit.ly/2XH4Hld :2014-11-17
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والخدمات املصر ية املدرة للربح السريع مع اإلشارة هنا إلى قدرة الدولة السورية على التحكم
بفرص االستثمار في القطاعات القائمة على الريع وتوزيعها ضمن شبكاتها االقتصادية.
عيز النزاع من الطاتع الريألي لالقتصاد سيما مع تضرر القطاعات اإل تاجية كاليراعة والصناعة
وفي هذا الصدد زاد النظام من التحكم بالعقار في ظر تراجع عوائد القطاع العام ووقوع حقول
النفط والغاز شرقي الفرات بيد اإلدارة الذاتية وتحكم روسيا بدرجة رئيسية وإيران بدرجة ثا وية
تعوائد التنقيب واستثمار الثروات املعد ية لعقود قادمة ( )26وقد سصدرت حكومة النظام السوري
م موعة من القوا ن والتنريعات لتسهير تحكمها بالعقار واحتكار العوائد املالية املتحققة عند
وتصديرها كإطار قا ومب إلعادة اإلعمار والتعافي املبكر في املناطق التي تأثرت بالنزاع ومنها :القا ون
رقم  10لعام  2018القاض ي ب واز إحداث منطقة تنظيمية سو سكثر ضمن املخطط التنظيمي العام
للوحدات اإلدارية ( )27والقا ون رقم  5لعام  2016حول التناركية ب ن القطاع ن العام والخاص ()28
واملرسوم التنريألي  19لعام  2015والقاض ي ب واز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة
خاصة إلدارة واستثمار سمالك الوحدات اإلدارية سو جيء منها)29(.
برزت املعابر الداخلية كمصدر رئيمل للريع العائد على رقاء النزاع حيث تقدر عائداتد بمليارات
الل رات السورية خالل سعوام النزاع وإن بدست بالتراجع منذ منتصف عام  2018با خفاض عدد
ج
املعابر مما يقارب  30بداية عام  2018إلى  17مع را بداية عام  2019وذلك على خلفية سيطرة
قوات النظام على مناطق سيطرة املعارضة في الغوطة النرقية وريف حمص النمالي ومحا ظتي
درعا والقنيطرة ( )30وتركي معظم املعابر الداخلية املتبقية في النمال السوري)31(.
اتخذ الريع املتحقق من املعابر مسميات متعددة ك ة "التر يق" و"الترسيم" فب حالة التر يق
تتقاض ى الفصائر العسكرية الرسمية وغ ر الرسمية مبالغ مالية لقاء مرا قتها للبضائع الت ارية
وتأم ن حمايتها من التفتيش ومصادرة البضائع في منطقة سيطرتها ويعت ر الفرقة الراتعة سبرز

( )26سنان حتاحت تطور االقتصاد السياس ي السوري في ظر الحرب م لة لباب مركي الجييرة للدراسات العدد صفر و م ر .2018
ص .252
( )27ص القا ون رقم  10لعام  2018موقع رئاسة م لمل الوزراءhttps://bit.ly/2ECtyxZ :
( )28ص القا ون رقم  5لعام  2016حول التناركية ب ن القطاع ن العام والخاص موقع رئاسة م لمل الوزراءhttps://bit.ly/2A0h4iR :
( )29ص املرسوم التنريألي  19لعام  2015موقع م لمل النعب السوريhttps://bit.ly/2EOkOpN :
( )30إحصائية توصر إليها الباحث من خالل رصد املعابر الداخلية املنتنرة في سورية.
( )31ملف خاص-سورية :معابر داخلية وخارجية ب ن شرعية وغ ر شرعية .خريطة معقدة وحدود مستباحة موقع -11-13 Pont Post
https://bit.ly/2tSBPZM :2018
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متعهدي التر يق بحكم ا تنارها وتبعيتها ملاهر اتسد ( )32سما بالنسبة للترسيم هو مبلغ مالي يد ع
ج
مقابر عبور ات راد والبضائع الت ارية ب ن منطقتي فوذ مختلفت ن وغالبا ما يتم منح حق اال تفاع
املادي باملع ر إلى وسيط ت اري محلي يعت ر بمثابة واجهة للت ار الكبار واملسؤول ن اتمني ن
للنظام)33(.
يعد املساعدات الخارجية التي تو رها الجهات املا حة عن طريق املنظمات الحكومية وغ ر
الحكومية وكذلك التحويالت الخارجية سبرز املصادر الريعية لالقتصاد السوري خالل سعوام
النزاع ويظهر النكر ( )2حجم الدعم املالي املقدم من قبر املا ح ن لسورية عن طريق خطة
االست ابة لألزمة السورية ب ن عامب  2018-2012والذي تخطى حاجي  20مليار دوالر سمريكب.
حجم تمويل االستجابة األممية للنزاع السوري بين 2018-2012
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التمويل املطلوب

ابة اتممية لألزمة السورية ب ن سعوام )34(2018-2012

سما يما يتعلق بالتحويالت الخارجية التي يعد سحد املصادر الرئيسة للقطع اتجنبي بالنسبة للنظام
سظهرت سرقام املجموعة اإلحصائية لسنة  2017الصادرة عن املكتب املركيي لإلحصاء ارتفاع حجم
تلك التحويالت من  1.22مليار دوالر سمريكب عام  2011لتبلغ حو  2.37مليار دوالر سمريكب عام
 2016كما سظهرت املجموعة اإلحصائية ارتفاع مسبة مساهمة التحويالت الخارجية في الدخر
( )32الفرقة الراتعة :من العسكرة إلى "الت ارة" صدى النام https://bit.ly/2IRSZAZ :2017-12-29
( )33سطراف النزاع في سورية تفرقهم املعارك وت معهم املالي ن موقع https://bit.ly/2VEFbv4 :2018-07-31 France 24
( )34اترقام الواردة في الجدول مقتبسة من موقع:
Financial Tracking Service. Tracking Humanitarian aid flows. :https://fts.unocha.org/
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القومب من  %1.9عام  2011إلى  %19عام  2016متفوقة بذلك على مساهمة الصناعة واملقدرة ب ة
 %18عام )35(.2016

ثالثاً :االقتصاد السياسي للتعافي المبكر في مناطق النفوذ :اتجاهات
الفاعلين وسياساتهم
َّ
قوض النزاع االقتصاد الوطني و ككت الجغرا ية على مناطق فوذ تتباين يما بينها من حيث مط
اقتصادها السياس ي وات اهات الفاعل ن يها االقتصاد يناركب ب ن القطاع ن الخاص والعام في
مناطق سيطرة النظام في ح ن يتسم االقتصاد القائم بمناطق سيطرة صائر املعارضة وهيئة
تحرير النام بالالمركيية االعتمادية سما اقتصاد اإلدارة الذاتية هو مركيي تتحكم بد السلطة.
 .1مناطق سيطرة النظام السوري :التشاركية بين القطاعين الخاص والعام
سلجأت العقوبات واال كماش االقتصادي والحاجة إلى رسس املال النظام إلى االعتماد املتزايد على
ج
القطاع الخاص مفسحا املجال سمامد للولوج للقطاعات االقتصادية التي كا ت تحتكرها الدولة
َّ
وسطر لذلك ع ر القا ون رقم ( )5لعام  2016الخاص بالتناركية ب ن القطاع ن العام والخاص
ليواصر سياساتد التي بدسها في حقبة التسعينيات والتي تكثفت في العنرية اتولى من اتلفية
الثا ية.
ستاحت املوجة الثا ية من سياسات تحرير االقتصاد في حقبة التسعينيات املجال سمام تنامب دور
وحجم القطاع الخاص حيث كسرت هذ السياسات الصادرة بقوا ن اقتصادية واستثمارية ومنها
قا ون االستثمار رقم  10لعام  1991احتكارية الدولة لقطاعات اقتصادية وإتاحتها للقطاع الخاص
ج
يناركا ع ر إحداث النركات القابضة كما ستاحت لنخبة ب روقراطية الدولة رصة الستثمار
رسسمالها في االقتصاد املحلي)36(.
اكتسبت النركات القابضة د عة مع صدور املرسوم التنريألي رقم  7لعام ّ 2000
املعدل لقا ون
ِّ
االستثمار رقم  )37( 10وزيادة االعتماد عليها من قبر الحكومة باعتبارها سوعية استثمارية لر ع
معدالت النمو االقتصادي لتظهر شركتان قابضتان هما :سورية وشام وقد خضعت السياسات
ج
( )35تحلير اقتصادي 6.5 :مليون دوالر يوميا صافي التحويالت الجارية الخارجية في سورية شكلت  %19من الدخر القومب وزادت عن الدعم
االجتماعي في املواز ة بة  %11جريدة الوطن https://bit.ly/2KgEOUZ :2018-07-23
( )36محمد جمال باروت العقد اتخ ر في تاريخ سوريةر جدلية الجمود واإلصالح مرجع سابق ص ص.65-62 :
( )37ص املرسوم التنريألي  7لعام  2000موقع م لمل النعب https://bit.ly/2KAIaBd :2000-05-13
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الحكومية لهما يما يتعلق بمنحهما امتيازات التعاقدات الحكومية وإتاحة مييد من قطاعات
الدولة سيما الخدمية كاملصارف واالتصاالت سمام استثماراتهما وحماية احتكاراتهما.
د عت العقوبات واال كماش االقتصادي وتقلص اإل فاق العام النظام إلى االعتماد املتزايد على
القطاع الخاص و خبد هم سداتد لتحف ز النمو االقتصادي وتوليد الريع كما سنهم وسطاؤ لتلبية
ج
احتياجاتد اتساسية وسداء تعض وظائف حكومتد ضال عن كونهم رسس حربتد في إعادة اإلعمار
َّ
بما يمثلو د من امتدادات وتحالفات اقتصادية إقليمية ودولية وقد سطر النظام الدور الجديد
للقطاع الخاص وللعالقة التناركية ب ن القطاع ن الخاص والعام من خالل م موعة من القوا ن
والتنريعات في مقدمتها قا ون التناركية رقم  5لعام  2016واملرسوم التنريألي رقم  19لعام
 2015وقد شهدت القطاعات الريعية سيما النفط والعقار سبرز ت ليات العالقة التناركية ب ن
القطاع ن الخاص والعام إذ سصدرت حكومة النظام السوري عدة قرارات خولت بموجبها القطاع
ج
الخاص حق است راد وتوزيع املنتقات النفطية تعد سن كان اتمر حكرا على النركة السورية
لتخيين وتوزيع املواد البترولية_ محروقات ( )38وقد يعيز االعتماد الحكومب على القطاع الخاص
لتأم ن املنتقات النفطية مع ينديد العقوبات اتوروبية واتمريكية على النظام ( )39في ح ن
استفادت خبة النظام االقتصادية من تحرير قطاع النفط سمثال محمد حمنو الذي عمر من
خالل شركة  EBLA TRADE SERVICESاملسجلة في لبنان باسم سوالد على قر املنتقات النفطية
مليناء با ياس ( )40كذلك رجر اتعمال رامب مخلوف الذي اعتمد على وسطاء ت اري ن سمثال آل
القاطرجي لتس ر صفقات قر النفط من املناطق املسيطر عليها من قبر اإلدارة الذاتية)41(.
زادت سهمية القطاع العقاري بالنسبة للنظام كمصدر للريع سيما مع شح املوارد النفطية وقصورها
ج
عن توليد الريع الكافي للتحكم باقتصاد الدولة ( )42حيث تح النظام الباب منرعا سمام القطاع
ج
َّ
الخاص للدخول في شراكات مع القطاع العام في قطاع العقار وسطر ذلك قا و يا ع ر إصدار
م موعة من القوا ن والتنريعات سبرزها القا ون رقم  10لعام  2018واملرسوم التنريألي  19لعام
( )38السماح للقطاع الخاص باست راد الفيول واملازوت موقع االقتصادي https://bit.ly/2VIUpiZ :2014-10-02
ج
ج
( )39السماح لغرف الصناعة والصناعي ن باست راد الفيول واملازوت برا وبحرا لثالثة سشهر سخبار النفط والغاز السوري :2019-03-05
https://bit.ly/2ZubFur
( )40يار الغيالي رجال اتسد .سسرار اختراق النظام السوري للعقوبات الدولية العربب الجديد https://bit.ly/2Tn9LwT :2016-04-05
( )41يحتكر رامب مخلوف قر وتوريد املنتقات النفطية من املنطقة النرقية ع ر وسطاء ت اري ن سمثال القاطرجي والنيخ ؤاد سبو دلو
حوار سجرا الباحث ع ر وسائر التواصر االجتماعي مع صحفب متخصص بالنؤون االقتصادية مقيم في سورية تاريخ املقابلة -02-01
 .2019كذلك يمكن مراجعة عالقة القاطرجي وشريكد (سبو دلو) … بأزمة الغاز في سورية صحيفة جسر اإللكترو ية راير :2019
https://bit.ly/2EFDEOD
( )42سنان حتاحت تطور االقتصاد السياس ي السوري في ظر الحرب مرجع سابق ص .250
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 2015وتمثر عقود النراكة التي وقعتها شركة دمنق شام القابضة التي تتولى إدارة سمالك
محا ظة دمنق مع عدد من النركات القابضة الخاصة اململوكة لنخبة رجال اتعمال لالستثمار
في منروعي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي املثال اتبرز على التناركية ب ن القطاع ن الخاص والعام
في قطاع العقارات)43(.
ستاحت التناركية لنخبة املسؤول ن الحكومي ن والنخب االقتصادية الناشئة رصة دمج رسسمالها
املستحدث بالنبكات االقتصادية القائمة كما ستاح لها تطوير دورها من م رد وسيط ت اري إلى
ج
لعب سدوار سكثر عمقا في االقتصاد ( )44وينكر رجر اتعمال الصاعد وسيم قطان بصفقاتد املليارية
ج
الستثمار مننآت الدولة الخدمية والسياحية مثاال على ما سبق ( )45كما سهر قا ون التناركية
قو نة عملية قر ملكية سصول الدولة ملستثمري القطاع الخاص املحسوب ن على النظام)46(.
 .2مناطق سيطرة المعارضة :اقتصادات المركزية اعتمادية
تلقت املعارضة السورية خسائر ادحة عام  2018مع قدانها مناطق سيطرتها في الجنوب والوسط
السوري ليقتصر تواجدها على مناطق فوذ ثالث تقع في النمال والنمال الغربب وفي ح ن تتمايي
هذ املناطق من حيث القوى املسيطرة عليها والنمط اإلداري القائم يها تتقاطع جميعها
باقتصادها الالمركيي االعتمادي.
تنتنر الفصائر املنضوية ضمن "الجيش الوطني" الذي تم ينكيلد في عام  2017في منطقتي درع
الفرات و عفرين بينما تهيمن هيئة تحرير النام على املنطقة الخارجة عن سيطرة النظام في
محا ظة إدلب إلى جا ب الفصائر املنضوية ضمن ما يعرف بة" :الجبهة الوطنية" املنكلة في عام
 2018مع ا تنار ينكيالت جهادية بمسميات متعددة كما يب ن النكر ( .)3وكما هو الحال
ج
عسكريا تفتقد هذ املناطق الثالث إلى بنية إدارية موحدة إذ تنقسم املجالمل املحلية في محا ظة
ج
إدلب من حيث تبعيتها اإلدارية لكر من الحكومة السورية املؤقتة -اسميا -و"لحكومة اإل قاذ "تنكر
( )43للمييد حول شركة دمنق شام القابضة والعقود املوقعة مع النركات القابضة الخاصة مراجعة موقع دمنق شام القابضة:
https://bit.ly/2IVtC1k
(44) Samer Abboud. From the Social Market Economy to the National Partnership: The conflict elite and public-private
partnerships in a post-war Syria. The London School of Economics and Political Science. Conflict Research
Programme, 31-01-2019: https://bit.ly/2KhPmDn
( )45سيمن الدسوقي النخب االقتصادية الناشئة في سورية؛ القطان وآل القاطرجي كمثال ن .مرجع سابق.
(46) Jihad Yazigi, Destruct to Reconstruct: How the Syrian Regime Capitalises on Property Destruction and Land
Legislation, Friedrich-Ebert-Stiftung, July 2017. Page 11.
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قسري سو طوعي إضا ة إلى تواجد م المل محلية مستقلة ال تتبع تي مرجعية إدارية ( )47في ح ن
ج
إداريا بالواليات التركية املحاذية لها)48(.
ترتبط املجالمل املحلية في منطقتي درع الفرات وعفرين

النكر ( )3يب ن خريطة توزع املعابر الحدودية الرسمية وغ ر الرسمية وكذلك املعابر الداخلية في مناطق سيطرة املعارضة

قوض التنظب العسكري واإلداري ويعطر منظومة اإل تاج وسياسات الجهات املا حة واقتصاد
النزاع املساعي الهاد ة إلي اد منظومة اقتصادية موحدة في هذ املناطق ليكون البدير اقتصادات
النواحي ( )49وتت لى هذ االعتمادية تنكر واضح باعتماد السكان املحلي ن واملجالمل املحلية بدرجة
كب رة على الدعم الذي تو ر هذ الجهات يما يتعلق بتوليد رص العمر سو تو ر الخدمات
اتساسية سيما في قطاعي الصحة والتربية مع اإلشارة إلى تراجع الدعم املقدم ملا مسبتد %60-50
للم المل املحلية في محا ظة إدلب وتوقف تنفيذ عدة مناريع في م ال دعم االستقرار عقب تمدد

( )47من ر الفق ر واقع البنى املحلية اإلدارية القائمة في محا ظة إدلب خالل العام  2018مركي عمران للدراسات االستراتي ية -01-31
https://bit.ly/2SQAVqA :2018
( )48خالد الخطيب "درع الفرات"؛ حكومات محلية تدعمها تركيا املدن https://bit.ly/2tW9iCo :2018-07-01
ج
( )49إحصائية تقديرية توصر إليها الباحث من خالل رصد الجهات املا حة وشركائها املحلي ن العامل ن مع املجالمل املحلية علما بأن الرقم
ج
غ ر ثابت ومتغ ر تبعا لعوامر متعددة.
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ج
حكومة اإل قاذ ( )50اتمر الذي امعكمل سلبا على جودة واستقرار الخدمات في مناطق عمر املجالمل
املحلية في محا ظة إدلب.
ج
تظهر اعتمادية اقتصادات النواحي في مناطق سيطرة املعارضة سيضا بارتباطها االقتصادي بتركيا
واعتماديتها عليها لتأم ن احتياجاتها اتساسية من السلع والخدمات سيما في ظر يعطر حركة
ج ج
اإل تاج وتلعب املعابر الحدودية الرسمية وغ ر الرسمية دورا هاما في عملية ربط اقتصاد النواحي
بالجا ب التركب مفضية إلى إعادة ينكير شبكات الت ارة املحلية ومراكيها املؤثرة في النمال
ج
السوري وو قا ملديرية الت ارة والجمارك التركية بمنطقة جنوب ات اضول قد بلغ حجم صادرات
والية غازي عنتاب إلى مناطق ريفب حلب النمالي والنمالي النرقي خالل اتشهر العنر اتولى من
ج
عام  2018مستوى  560مليون دوالر ومرتفعة بنسبة  %22مقار ة تعام  2017وهو ما يمثر تقريبا
ج
صف صادرات تركيا إلى سورية( .)51علما بأن  %40من هذ الصادرات قد تمت عن طريق مع ر
قارقاميش_ جرابلمل ( )52ومن مظاهر اعتمادية اقتصادات النواحي في هذ املناطق وارتباطها
بالجا ب التركب مياحمة الل رة التركية لل رة السورية في عمليات التداول الت ارية والخدمات املالية
ج
ضال عن كونها عملة رواتب العامل ن في املؤسسات الخدمية واملقاتل ن في منطقتي درع الفرات
ج
وعفرين ( )53كذلك ا تتاح الجا ب التركب عددا من مؤسساتد الرسمية في هذ املناطق ومنها مؤسسة
ج
ج
ال ريد املعرو ة اختصارا ب ة  )54( PTTعالوة عن تولي شركات تركية إمداد عدد من مدن درع الفرات
بالكهرباء وامليا واالتصاالت)55(.
 .3مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية :اقتصاد مركزي بيد السلطة
ج
تمكنت اإلدارة الذاتية من زيادة طاق سيطرتها وترجمة رؤيتها للحكم باالعتماد سساسا على الدعم
اتمريكب ولم يغ ر التحوالت التي عاينتها اإلدارة الذاتية بأطوارها املختلفة مط ممارستها للسلطة
ج
القائم على املركيية اتمر الذي ينسحب سيضا على االقتصاد.
( )50ور دااليب وآخرون “مخاوف اإلرهاب”“ ..شماعة” لتقليص دعم املناريع املد ية عنب بلدي :2018-11-11
https://bit.ly/2Kd6Hx5
(51) Southeastern Gaziantep's exports to Syria record 22 pct rise in 10 months, Daily Sabah newspaper, 14-11-2018:
https://bit.ly/2YCUc1Y
ج
ج
( )52الصادرات التركية إلى سورية ينهد ارتفاعا ملحوظا يني شفق العربية https://bit.ly/2ZrzByM :2018-11-14
(53) Khaled al-Khateb, FSA takes hit with slump of Turkish lira. Al-Monitor. 08-08-2018: https://bit.ly/2Ys6HSM
( )54محمود الحرك ا تتاح الفرع الخاممل ملؤسسة " "PTTالتركية بريف حلب بلدي يوز https://bit.ly/2VKfUQo :2018-11-08
( )55جودي عرش تفاصير بدء املنروع التركب لتزويد مناطق "درع الفرات" بالكهرباء سورينت ت :2018-08-20
https://bit.ly/2XLKWcz
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تمكنت قوات سوريا الديمقراطية التي تمثر الجناح العسكري لإلدارة الذاتية من تحقيق مكاسب
ميدا ية على حساب تنظيم الدولة في شرق سورية لتصبح بذلك الالعب املحلي اتبرز في تلك
ج
املنطقة والتي ما تيال تدار عليا من قبر اإلدارة الذاتية للمقاطعات بحسب التقسيمات والهياكر
اإلدارية املعمول بها منذ منتصف عام  2014وما سلحق بها من مناطق مستقلة ينمر الرقة ودير
اليور ومنبج على الرغم من اإلعالن عن "الفيدرالية الديمقراطية لنمال سورية" عام )56( 2017
وكذلك الهيئة التنفيذية املنبثقة عن املجلمل العام "لإلدارة الذاتية شمال وشرق سورية" في شهر
سكتوبر لعام  )57( 2018حيث بقيت هذ الهياكر م رد مسميات ضفاضة سكثر منها هياكر حوكمية
قائمة على اترض)58(.
يؤطر العقد االجتماعي الصادر عام  2014النظام االقتصادي لإلدارة الذاتية هو بالتعريف اقتصاد
يناركب قائم على التنمية الناملة واملستدامة وعلى مبدس "كر و ق عملد" يحول دون االحتكار
ويسألى لتحقيق العدالة االجتماعية وكفالة اتشكال الوطنية مللكية وسائر اإل تاج وضمان حقوق
العمال واملستهلك ن وحماية البيئة ويعييي السيادة الوطنية( )59وقد خول العقد االجتماعي املجلمل
التنريألي للمقاطعة إقرار املواز ة العامة والسياسة العامة والخطط التنموية في ح ن س اط بهيئات
املجالمل التنفيذية وم المل اإلدارة املحلية والكومو ات على صعيد املقاطعات تنفيذ هذ
ج
تطبيقا لروح العقد االجتماعي الرا ض لفكرة املركيية والحكم املركيي في اإلدارة60.
السياسات
ج
يتمايي االقتصاد القائم واقعيا في مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية عما ورد في وثيقة العقد االجتماعي
ج
حيث يخضع للتحكم من قبر املركي ممثال بحيب العمال الكردستامب  PKKعن طريق شبكة من
كوادر املتواجدين في املؤسسات الرسمية لإلدارة الذاتية ( )61كذلك ع ر الهياكر املوازية لإلدارة
الذاتية واملنكلة من قبر حيب االتحاد الديمقراطب  PYDوحركة املجتمع الديمقراطب TEV-DEM
ج
وسيضا عن طريق القنوات غ ر الرسمية ( )62على سبير املثال يتولى رئيمل هيئة الطاقة في الجييرة
( )56للمييد حول سياق ينكر اإلدارة الذاتية مراجعة بدر مال رشيد الواقع الحوكمي في مناطق اإلدارة الذاتية بحث متضمن في الكتاب
السنوي الراتع تعنوان :حول املركيية والالمركيية في سورية ب ن النظرية والتطبيق مركي عمران للدراسات االستراتي ية سبتم ر :2018
https://bit.ly/2N7mnQH
( )57هر من رق ب ن "اإلدارة الذاتية" الجديدة والقديمة؟ املدن https://bit.ly/2XM6t4E:2018-10-04
( )58حوار سجرا الباحث ع ر وسائر التواصر االجتماعي مع مصدر محلي في محا ظة الحسكة .2019-03-08
( )59ميثاق العقد االجتماعي لإلدارة الذاتية الديمقراطية مقاطعة الجييرة (املادة https://bit.ly/2J2Uqg6 :2014-01-06 )42
( )60ميثاق العقد االجتماعي لإلدارة الذاتية الديمقراطية مقاطعة الجييرة (املادة  )53املرجع السابق.
( )61خيار حيب العمال الكردستامب املنذر بالسوء في شمال سورية م موعة اتزمات الدولية ص :2017-05- 04 8
https://bit.ly/2Mvzwq6
( )62جا و شاكر تعد  4سنوات من حكم املنطقة :قوا ن اإلدارة الذاتية من التفاوت إلى اال تقائية في التطبيق:
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اإلشراف على عملية تكرير النفط من حقر الرميالن إلى دييل وبنزين بينما يقرر سحد الكوادر املدربة
على يد حيب  PKKعملية التوزيع واتسعار واإليرادات ( )63ويتقاطع ما سبق مع تأكيد ائبة الرئاسة
املنتركة لهيئة الطاقة التاتعة لإلدارة الذاتية سمر حس ن بأن الهيئة غ ر معنية بأمور تصريف وبيع
النفط)64(.
تمتلك اإلدارة الذاتية إلى جا ب سلطتها الرسمية عدة آليات تمكنها من التدخر باالقتصاد حيث
قامت شركة "هفكرِّتن" الت ارية املقربة من اإلدارة الذاتية وفي مسألى اإلدارة الذاتية للحد من سزمة
مادة السكر بوضع يدها على كميات السكر الداخلة إلى سراض ي الجييرة السورية من إقليم
كردستان العراق وتوزيعها بأسعار مالئمة عن طريق الكومو ات)65(.
يخضع اقتصاد اإلدارة الذاتية في قطاعاتد الحيوية للتحكم من قبر النظام السوري حيث يعتمد
اإلدارة الذاتية على الكوادر الفنية وموظفب الدولة التاتع ن لحكومة النظام السوري في ينغير
املننآت االقتصادية الهامة كسد الطبقة كذلك اعتمادها على النظام في إدارة وينغير واستثمار
املننآت النفطية والغازية عن طريق يعاقدات غ ر رسمية يتوالها وسطاء محليون ب ن الطر ن)66(.

رابعاً :خالصة
خلف النزاع الدائر في سورية منذ ما يييد عن ثمامب سعوام تركة ثقيلة من الدمار في الرسسمال ن املادي
والبنري واختالالت هيكلية في االقتصاد طالت سماتد وقطاعاتد وس ماط تراكم رسسمال وتوزيع
الثروة يد كما سحدثت ا يياحات م تمعية بحركات النزوح والهجرة والتغي ر الديمغرافي ولعر
اتثر اتهم ما ولد النزاع من اقتصاد سياس ي يتسم بالالمركيية بأ ماطها التي تتراوح ب ن التناركية
واالعتمادية والتحكم السلطوي كما يتسم بالريعية املفرطة.
يعد االقتصاد السياس ي الناش ئ سحد التحديات التي يعوق تو ر البيئة املناسبة لعمليات التعافي
املبكر املفضية لالستقرار بر يعد تنكلد الراهن سحد محفيات استمرار النزاع حيث تخضع برامج
ج
التعافي املبكر القائمة حاليا ملصالح وتوجهات القوى الفاعلة في مناطق النفوذ الثالث وحلفائهم سو
Rok-online :2018-07-26 https://bit.ly/31dPuZZ
( )63خيار حيب العمال الكردستامب املنذر بالسوء في شمال سورية مرجع سابق ص .9
( )64ضياء عودة اقتصاد الفيدرالية في النمال .املفاتيح بيد الج ران عنب بلدي https://bit.ly/2YGokcC :2017-10-22
ازدواجية القوا ن ّ
ّ
ّ
والضرائب م لة صور https://bit.ly/2EZ2cUb :2017-04-21
الذاتية بة ن
( )65ريد إدوار اقتصاد اإلدارة
( )66محمد الحس ن "سوس ي" ..رجر سعمال جديد يدخر على خط صفقات الغاز ب ن "قسد" والنظام موقع اقتصاد :2019-01-18
https://bit.ly/2Ztbz6h
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الجهات املا حة بما يفقدها التكامر على الصعيد الوطني ومن شأن ذلك سن يرسخ الالمركيية
ج
بأ ماطها املتباينة اقتصاديا وهياكلها الحوكمية وما يتضمند ذلك من تداعيات سياسية
واجتماعية.
ستاح اقتصاد النزاع والعقوبات املفروضة وامسحاب عدد من رجال اتعمال من املنهد االقتصادي
ّ
لتصدر املنهد االقتصادي وال تختلف هذ النخبة الناشئة عن
املجال سمام خبة اقتصادية اشئة
ظ رتها من خبة ما قبر عام  2011من حيث ترك زها على االستثمار في القطاعات الريعية وفي
مقدمتها العقار ومن شأن استمرار االعتماد على القطاعات الريعية لتوليد رسس املال وتحف ز النمو
االقتصادي سن يولد اختناقات اقتصادية ذات كلف اجتماعية باهظة .باملقابر تتمايي النخبة
ج
الصاعدة عن ظ راتها من خبة ما قبر عام  2011بكونها ال ينكر كتلة متماسكة اجتماعيا وال
ج
اقتصاديا وما يعنيد ذلك من عدم قدرتها على ينكير وزن سياس ي معت ر سو واة لقوة سياسية
مستقلة عن املركي يمكن التعوير عليها في معادالت إعادة اإلعمار سو حتى في معادالت السياسة
الداخلية.
يعيز العقوبات االقتصادية واال كماش االقتصادي اعتمادية النظام على القطاع الخاص و خبد
املتحالفة معد هم سدواتد لتحف ز النمو االقتصادي وتوليد الريع كما سنهم وسطاؤ لتلبية
ج
احتياجاتد اتساسية وسداء تعض وظائف حكومتد ضال عن كونهم رسس حربتد في إعادة اإلعمار
بما يمثلو د من امتدادات وتحالفات اقتصادية إقليمية ودولية ومن املرجح سن يؤدي هذا إلى
ا حسار متزايد لدور الدولة االقتصادي واالجتماعي وما قد يولد ذلك من كوارث اجتماعية وسزمات
اقتصادية.
تحول الالمركيية السائدة في مناطق سيطرة املعارضة دون بروز آليات مركيية قادرة على تصدير
ج
رؤية سو بر امج اقتصادي ضال عن إدارة هذ املناطق كما يعوق االعتمادية املفرطة على الجهات
ج
مساع إلطالق مناطات إ تاجية في هذ املنطقة كما سنها
املا حة واالرتباط اقتصاديا بتركيا سية
ٍ
تقوض من هياكر اإلدارة املحلية واستقالليتها اتمر الذي يعيز حدة اتزمات اإلمسا ية والخدمية
وسوء اتوضاع االقتصادية في هذ املناطق ويد ع بمييد من السكان إلى اال خراط بأمنطة
االقتصاد غ ر الرسمي سو باتمنطة املرتبطة باقتصاد النزاع لتدبر سمور معينتها.
يوظف االقتصاد في مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية تغراض إحكام حيب  PYDسيطرتد على
املجتمعات املحلية من خالل ربط معينة السكان واحتياجاتهم اتساسية باملنروع السياس ي
للحيب كما يوظف لخدمة سجندة حيب العمال الكردستامب اإلقليمية اتمر الذي يؤدي إلى استثارة
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ج
الحساسيات املحلية ويعميق حالة اال قسام العربب-الكردي ضال عن إقحام املنطقة بنزاعات
تت اوز حدود الجغرا ية السورية كذلك يقوض اعتماد اإلدارة الذاتية على النظام السوري في
ينغير واستثمار املننآت الحيوية واالقتصادية من مساعيها لتطوير قدراتها الحوكمية ومنروعها
للحكم.
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المبحث الرابع :التعافي المبكر في سورية:
تقييم دور وقدرة النظام السوري
مُلخّصٌ تنفيذيّ
ّ
ظلت البنية التنريعية املرتبطة بالسياسات االقتصادية التي ما تئ النظام السوري ّ
يتبناها

ج
تدري يا طيلة العقود التي سبقت ا دالع النزاع في سورية في عام  2011ذات سثر واضح على هج
النظام في التعامر مع تطور اتحداث في اتعوام التي تلت ا دالع النزاع .وبعد دراسة هذ البنية
ج
ج
تفصيليا يمكننا استخالص ثالث سمات رئيسية تصبغ السياسات املنبثقة عنها .سوال :يسييمل
ّ
القوا ن وت ي رها لصالح شبكات النظام املؤلفة من تحالف رجال اتعمال وكبار الب روقراطي ن
ج
ج
والعسكري ن (لينضم لهم سمراء الحرب تدري يا خالل سعوام النزاع) .ثا يا :اال تقائية في تطبيق
ّ
لتصب في صالح ئات سو مناطق جغرا ية معينة على حساب مناطق و ئات
هذ السياسات
ج
سخرى؛ إما ّ
لتعمد النظام معاقبتها وإما لعدم كفاية موارد املالية لتوجيهها لها .ثالثا :يعييي
ج
ج
ج
ج
املركيية التي سخذت تعدا سياسيا بتدعيم مؤسسات النظام فسد وبعدا اقتصاديا بتدعيم
شبكاتد االقتصادية بما يضمن اتد ويحفظ والء هذ النرائح لد في الوقت فسد.
 من خالل ما رشح من املمارسات والسياسات التي تبناها النظام إلدارة مرحلة التعافي املبكر حتى
ج
اآلن والتي من املفترض سن تمتد تباعا لتغطب معظم املناطق السورية خالل اتعوام القليلية
ج
ج
القادمة الحظ سن سياسة النظام لم تحد كث را عما ايسمت بد سابقا .قد استهدف النظام
بأمنطة التعافي االقتصادية وإعادة تأهير البنى التحتية مناطقد السابقة تنكر ملحوظ حيث
ج
يأمر النظام من خالل ترك ز االستثمارات في هذ املناطق اتقر تضررا وفي القطاعات اتكثر
ج
ج
ربحية سن يو ر لد ذلك سيولة مالية يستطيع من خاللها اال تقال للعمر تدري يا في املناطق
ج
اتكثر تضررا.
ج
 في املقابر اتبع النظام سياسة عيل املناطق التي سعاد السيطرة عليها عسكريا عن تعضها البعض
ج
ج
ج
سوال وعن محيطها اإلقليمي ثا يا كما قام بتنديد قبضتد اتمنية عليها مستخدما سداة
ج
املوا قات اتمنية واالعتقال التعسفب وقد قام سيضا بتكثيف عمليات الت نيد اإلجباري.
ج ج
ج ج
وشهدت هذ املناطق تنكر عام تعد عودة سيطرة النظام عليها ا فالتا سمنيا وتراجعا حادا في
ّ
الواقع الخدمب واالقتصادي وكان من سحد سهم سسبابد يسلط امللينيات واملجموعات املسلحة
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املوالية للنظام على هذ املناطق والتحكم في اقتصاداتها إلى حد مؤثر مما سدى إلى عيوف
جماعي عن العودة من قبر النازح ن والالجئ ن لها وبالتالي تقويض رص يعا يها تنكر كب ر.
 ال يتوقع لسياسات النظام السوري سن تؤدي إلى يعافي مبكر في عموم البالد على املدى البعيد
وذلك ّ
مرد إلى عدة سسباب يرجع سهمها لطبيعة االستثمارات فسها املتمركية حول العقارات
والخدمات املالية والتي يستحوذ على جيء كب ر من عوائدها املالية القطاع الخاص وشبكات
النظام االقتصادية املتحالفة مع الب روقراط بطبيعة الحال .باإلضا ة إلى ذلك سيؤدي
ج
استحواذ إيران وروسيا تدري يا على مقدرات االقتصاد السوري إلى التأث ر على سياسات توجيد
االستثمارات والدعم للمحا ظات إن لم يكن لهذ الدول والنبكات االقتصادية املحلية
املرتبطة بهم مصلحة في ذلك .كما سن سياسة النظام بالعمر على استقطاب رؤوس اتموال
واالستثمارات دون العمر على استعادة اليد العاملة املهاجرة واستهداف من بقب من هذ
ّ
الطبقة بالت نيد اإلجباري
سيقوض قدرة قطاعات اقتصادية يعتمد على اليد العاملة
ج
بالدرجة اتولى في ينغيلها (كالصناعة واليراعة والبنية التحتية) على التعافي ضال عن إبقاء
ج
ج
ّ ج
ج
مهمنة و ق رة ماديا وبنريا (وهي مناطق املعارضة السابقة).
مناطق واسعة من البالد

أوالً :البنية التشريعية المرتبطة بالسياسات االقتصادية للنظام السوري
بعد  :2011استمرار نفس النهج
 .1بُنية النظام االقتصادي السوري قبل  :2011دخول البيروقراط إلى السوق
شهدت ترة الثما ينيات تحوالت جذرية على مستوى السياسات االقتصادية في سورية بعد عقود
من تبني الدولة لسياسات اشتراكية طبقت من خاللها عمليات تأميم وإصالح زراعي واسعة
ّ
املالك وطبقة ال رجوازي ن ّ
تم تبني ما عرف تسياسيات اال فتاح االقتصادي والل رلة
استهد ت كبار
تنكر تدريجي إلى سن تم تبني كرة اقتصاد السوق االجتماعي في عهد تنار اتسد .مع ا خفاض
ج
ّ
سسعار النفط عامليا وما ترتب على ذلك من تقليص للدعم املالي الخليجي وحواالت املغترب ن املقيم ن
في تلك الدول تنكر خاص باتت الحكومة السورية مضطرة (وراغبة في الوقت فسد) بتبني
ج
وصفات سكثر لي رالية مضحية بكث ٍر من سياسات الدعم االجتماعي لصالح سياسات الخصخصة
مما تح الباب على مصراعيد سمام القطاع الخاص واملستثمر اتجنبي للدخول إلى السوق السورية.
ج
وتم قر مركي الثقر االقتصادي من القطاعات اليراعية والصناعية تدري يا حو القطاع املالي
وقطاع البنوك والخدمات ملا يهم من ربحية سريعة وجاذبية للمستثمرين املحلي ن واتجا ب.
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ومستطيع توجيد مالحظت ن رئيسيت ن هنا على حيثيات هذ املرحلة واللت ن كان لهما سثر كب ر على
ج
بنية النظام السياسية واالقتصادية :سوال :لم يعني هذ اإلصالحات النيول رالية بالضرورة امسحاب
ج
الدولة من السوق وتراجع دورها كما ّيدعي مروجو هذ اتيديولوجيا بر على العكمل تماما
استمرت الدولة بلعب الدور التدخلي فسد في السوق ولكن هذ املرة لصالح رسس املال واملستثمرين
وعلى حساب املواطن ن البسطاء والطبقات العاملة )1(.قد كان دور الدولة وجهازها الب روقراطب
ج
حاسما في ترة التحوالت االقتصادية في سن التنريعات وتوجيد د ة الدعم الحكومب ويسخ ر
مقدراتد لخدمة قطاعات معينة وت ار ومستثمرين تعينهم .وفي مرحلة الحقة شهد السوق دخول
جهاز الدولة الب روقراطب إليد ولكن هذ املرة ليمل كمنظم ومراقب بر كمالك ومستثمر)2(.
ّ
ج
ثا يا :اقتصرت جميع اإلصالحات على النق االقتصادي ولم تتعداها للنق السياس ي بحيث و ِّظفت
ج
إلطالق يد "تحالف الب روقراطي ن والت ار" في السوق دون سن تممل سيا من امتيازاتهم السياسية
واتمنية .ولم ينهد البالد سي تحسن يذكر على مستوى التمثير السياس ي للمناطق الريفية ّ
واملهمنة
ولم يتم يعييي الرقابة النعبية على م زا ية الدولة و فقاتها العامة مما جعر االقتصاد الوطني
ج
مرتهنا لنبكات املتنفذين ومصالحهم الضيقة وسضحت املحسوبية والفساد سمة عامة لالقتصاد
ج
ومحركا لد .وفي نهاية املطاف امسحبت الدولة من مسؤولياتها االجتماعية وتموضعت في السوق
ج
م ددا كمالك لالقتصاد ال كمنظم لد اتمر الذي سدى النهيار العقد السابق وسوصر املجتمع
السوري عنية اال تفاضات النعبية التي ا دلعت في تعض الدول العربية عام  2011إلى حد
اال ف ار)3(.
 .2تعامل النظام مع االحتجاجات بأشهرها األولى
على عكمل سياستد اتمنية والعسكرية حاول النظام السوري في اتشهر اتولى لتف ر النزاع العمر
على احتوائد عن طريق جملة من القوا ن والتنريعات التي منحت تعض االمتيازات املالية لفئات
محددة من النعب السترضائهم وبالتحديد ملوظفب الدولة والعسكري ن .على سبير املثال صت
املراسيم التنريعية  44و 41و 46للعام  2011على زيادات مقطوعة ومسبية على رواتب موظفب
Bob Jessop , Liberalism, Neoliberalism, and Urban Governance: A State Theoretical Perspective, Antipode 34, No. 3,
2002, pp: 452-472.
(2) Ali Kadri, the Unmaking of Arab Socialism. London: Anthem Press, 2016; Raymond Hinnebusch, The Political Economy
of Economic Liberalization in Syria, International Journal of Middle East Studies 27, No. 3, 2009, pp: 305-320:
https://bit.ly/2GGN7am
(3) Shamel Azmeh,, Syria’s Passage to Conflict: The End of the “Developmental Rentier Fix” and the Consolidation of New
Elite Rule, Politics & Society 44, No. 4, 2016, pp 499–523.
)(1
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القطاع العام وإضا ة يعويضات التد ئة إليها وينمير متقاعدي الدولة والقطاع العام بالتأم ن
ّ
الصحي .كما سعفى املرسوم  47لعام  2011الفالح ن من الغرامات املترتبة على الري وسعفى مرسوم
آخر املنترك ن املد ي ن من الغرامات املترتبة على است رار الكهرباء (املرسوم  58للعام )2011
وإعادة جدولة قروض الصناعي ن املتأخرين عن السداد (املرسوم  121لعام  .)2011وعلى الصعيد
السياس ي سقر املرسوم  49لعام  2011الجنسية السورية للمسجل ن في سجالت "سجا ب الحسكة"
ج
وتم إمناء صندوق دير اليور للتنمية بفعر املرسوم  84لعام  .2011وسخ را تم إلغاء العمر بمحكمة
سمن الدولة (املرسوم  53لعام  )2011وإصدار قا ون العفو العام تنهر سيار (املرسوم  61لعام
 )2011ور ع حالة الطورائ املستمرة منذ العام ( 1963املرسوم  161لعام  )2011لكن مع بقاء
سريان مفاعير اتوامر والقرارات العر ية الصادرة خالل تلك الفترة والتي شملت االستيالء على
اتموال املنقولة وغ ر املنقولة لبعض ات راد والجهات (املرسوم  56لعام .)2011
عكف النظام السوري في العام اتول من النزاع على استرضاء ئات مناطقية وس راد قطاعات
اجتماعية واقتصادية تعينها بإصالحات وهبات لحظية تد ع من خيينة الدولة بهدف تحييدها عن
اال خراط في االحت اجات )4(.ايسمت هذ السياسات با تقائيتها ومحدودية طاق الجهات املستهد ة
من خاللها دون مالحظة سي تحركات ّ
جادة على الصعيد الرسمي لتغي ر النهج االقتصادي فسد
الذي سدى لهذ االحت اجات في املقام اتول .خالل السنوات الالحقة سبقى النظام على سياستد
فسها القائمة على االحتواء الجيئب ومنح االمتيازات اللحظية على سبير املثال سصدر النظام
املرسوم  14للعام  2016والقاض ي ب واز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامر لدى الجهات العامة إذا
ج
التحق بالخدمة اإلليامية واالحتياطية وسصدر سيضا املرسوم  7للعام  2015الذي منح  4000ل.س
ج
ج
( 20دوالرا) شهريا لكر موظفب القطاع العام "كتعويض معيش ي" في محاولة السترضاء موظفب
ج
الدولة الذين ع ّدوا سابقا القاعدة التاريخية املؤيدة للنظام والضامنة الستقرار  .كما استمرت
سياسة تخصيص االمتيازات ت راد الجيش واتجهية اتمنية واملتقاعدين العسكري ن وذويهم كما
الحظ في عدة مراسيم سخرى)5(.
 .3الدخول في اقتصاد النزاع
مع احتدام املعارك وخروج سكثر من ثلثي اتراض ي السورية عن سيطرة النظام السوري خالل اتعوام
اتولى للنزاع بدس اقتصاد النزاع يهيمن على مختلف القطاعات االقتصادية وعلى امتداد الرقعة
( )4خالد تركاوي اقتصاديات الحرب في سورية جسور للدراسات و م ر https://bit.ly/2AZbtIw :2018
( )5ا ظر املراسيم التنريعية  14و 17و 58لعام  2011واملرسوم  39لعام  2013والقا و ن  43و 45لعام  2018على سبير املثال ال الحصر.
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ج ج
الجغرا ية و اعليها املختلف ن .وقد لعبت عدة عوامر دورا كب را في تدهور االقتصاد السوري وينو
بنيتد ومن سهم هذ العوامر:
ج
ً
أوال :العقوبات االقتصادية التي رضها املجتمع الدولي مبكرا على النظام السوري وباتخص من قبر
الواليات املتحدة واالتحاد اتوروبب والتي استهد ت العديد من املؤسسات الحكومية وات راد
التكنوقراط واملؤسسات الخاصة الداعمة للنظام في قطاعات الطاقة واملالية والد اع )6(.وقد
سلحقت هذ العقوبات الضرر اتك ر بقطاعي النفط والغاز من حيث اإل تاج والتسويق مما سلقى
ج
بظاللد تباعا على العجي املالي في املواز ة العامة وتقلص الناتج املحلي وا خفاض إيرادات الدولة .لكن
في املقابر وبرغم الضرر الكب ر الذي سلحقتد هذ العقوبات باالقتصاد السوري إال سن سثرها كان
ج
ج
محدودا في يغي ر النظام سو يغي ر هجد وذلك لتمكن اتخ ر من التكيف معها معتمدا على شبكاتد
املصلحية واستخدامد لرجال سعمال مغمورين لاللتفاف على هذ العقوبات)7(.
ً
ج
ثانيا :هروب رؤوس اتموال املحلية للخارج وتركي مسبة كب رة منها في دول الجوار كلبنان وتركيا مثال
ج
تم سحب ما يقارب املائة مليار ل رة سورية في عام ( 2012ما يعادل تقريبا مليار و صف دوالر سمريكب)
ج
ّ
من البنوك السورية و قلها للخارج ليتم استثمارها م ددا هناك ( )8وقد شكلت النركات السورية
ما مسبتد  %26من م مر النركات اتجنبية َّ
املؤسسة في تركيا عام )9(.2014
ً
ثالثا :الدمار الكب ر الذي سصاب البنية التحتية وباتخص قطاعات الطاقة وامليا والنقر وخروج
املناطق الغنية بالثروات الطبيعية عن سيطرة النظام)10(.
س رزت العوامر السابقة تحديات كب رة على النظام من حيث قدرتد على حماية مصالحد وتثبيت
سركان حكمد مما اضطر إلى إعادة ترتيب سولوياتد واتخاذ ملجموعة من التداب ر ملواجهة هذ
التحديات لكنها رسمت في الوقت فسد مالمح سياسة النظام في املرحلة الراهنة وفي مرحلة ما تعد
ا تهاء النزاع وكان من سهمها:

(6) Insight : Syria Sanctions, Skuld, 21-11- 2018: https://bit.ly/2ElFkOm

( )7العقوبات وسثرها على ات ظمة النمولية :النموذج السوري دوام السلطوية وتحولها مدو ة صح :2017-08-28
https://bit.ly/2tsWyDe
( )8سامر عبود اتموال السورية الهاربة إلى الخارج ارتدت سقنعة ت عر من الصعب عودتها https://bit.ly/2XnODF8 :2013 -05-12
(9) Samer Abboud, The Economics of War and Peace in Syria, The Century Foundation, 31-01-2017:
https://bit.ly/2zj4AlT
(10) Jihad Yaziji, Syria’s War Economy, European Council on Foreign Relations, 07-04-2014: https://bit.ly/2V7hH1F
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أ .التوجه نحو الخارج :مع ا قضاء العام اتول للنزاع ّ
تبنى النظام السوري سياسات هد ت
لتعويض النقص املالي واإل تاجي لديد قام بإبرام عدة اتفاقيات يعاون مع الدول الصديقة لد
كإيران وروسيا وكوريا النمالية وروما يا و نزويال وبيالروسيا )11(.يما ّ
خص النظام السوري
إيران بامتيازات في م االت الت ارة الحرة (القا ون  87للعام  )2011والقطاع املصرفي (القا ون
ج
 1للعام  )2013والجمركب (القا ون  40للعام  )2015ضال عن منحها امتيازات استثمارية
ضخمة في قطاعات رئيسية كقطاعات الطاقة واالتصاالت والثروة الطبيعية مقابر دعم مالي
وعسكري بدست تقدمد إيران للنظام السوري منذ بداية النزاع )12(.وقد ازداد الحضور اإليرامب في
ج
االقتصاد السوري تنكر ملحوظ لي َتوج ذلك مؤخرا بتوقيع اتفاقية يعاون شامر على املستوى
ج
املصرفي واملالي نهاية العام  2018اتحا الباب على مصراعيد للنركات اإليرا ية لالستثمار في
سورية )13(.حيث يسألى إيران لربط االقتصاد السوري بها تنكر مباشر من خالل ضم سورية
والعراق لنبكة الطاقة والنقر املحلية اإليرا ية)14(.
ج
وعلى الصعيد فسد تبدو روسيا هي اتخرى طامحة لجني ثمار دعمها للنظام السوري عسكريا
ج
وسياسيا من خالل ضمان مصالحها االقتصادية والجيوسياسية املتمثلة بتواجدها على ساحر
البحر املتوسط وحفاظها على مبيعات اتسلحة وتحكمها بت ارة الغاز في املنطقة )15(.على
الصعيد االستثماري تركي روسيا تنكر رئيمل على قطاعات الطاقة والفوسفات والتنقيب عن
النفط والغاز .وقد شهد العام  2018وحد دخول ما يربو على  80شركة روسية للسوق السوري
ّ
للتعرف إلى واقع االستثمار في قطاعات الشحن والطاقة واليراعة والسياحة في املناطق
ج
ج
َّ
الساحلية والوسطى )16(.وفي ينرين الثامب عام  2017وقع النظام السوري بروتوكوال خاصا مع
ج
( )11ا ظر املراسيم  51و 93و 98للعام  2011واملرسوم  9للعام  2012واملرسوم ن  16و  33للعام  2015إال سن كث را من هذ الدول
ج ج
ج
ج
ج
ج
ّ
الحليفة مثلت متنفسا سياسيا ورمييا ال سكثر للنظام كبيالروسيا وسبخازيا والسودان دون سن تقدم دعما حقيقيا كب را.
ج
ج
ج
ّ
( )12على سبير املثال قدمت إيران في اتعوام الثالث اتولى قط من عمر النزاع  3مليارات دوالر قروضا مالية للنظام ضال عن التزامها
بالدعم العسكري املستمر .ا ظر :سالم السعدي مصالح إيران االقتصادية تترسخ في سورية مركي كار يغي للسالم الدولي -06-02
https://bit.ly/2GC3k2d :2015
(13) Hashem Osseiran, Iran to reap rewards in Syria’s reconstruction, says Syria economy minister, The National, 31-122018: https://bit.ly/2EX7Oi8
( )14ازاد جمكاري توقيع مذكرة تفاهم لربط الكهرباء ب ن سورية والعراق وإيران رووداو https://bit.ly/2DUuoFS 2017 -11-22
إيران تبدس بإمناء سكة حديد تربطها مع العراق وسورية عربب https://bit.ly/2ROxTTF :2018-11-12 21
(15) Simon Saradzhyan, Russia’s Interest in Syria is Not Assad, Belfer Center for Sciences and International Affairs, 21-102015: https://bit.ly/2ICkePM
( )16روسيا يسيطر على اقتصاد الساحر السوري ويسألى لتوسيع فوذها قناة الجسر الفضائية :2019-01-07
https://bit.ly/2GVsVCD
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الطرف الروس ي يمنح اتخ ر امتيازات استثمارية ضخمة في م ال إعادة اإلعمار )17(.تنكر عام
ّ
يعد قضية الدين الخارجي -التي اعتمد عليها النظام بكثرة كمخرج للكث ر من سزماتد -من القضايا
ج
التي سوف تلقب بظاللها طويال على االقتصاد السوري مع مديو ية ت اوزت حاجي الة  60مليار
ج
ج
دوالر يعود معظمها إليران وروسيا وحدهما )18(.حيث من املؤكد سنها ستبقى عبئا ثقيال على
ّ
الحتمية إلى تلك الدول.
االقتصاد في املراحر املقبلة وستؤدي إلى تبعية النظام
ب .تقشف على حساب ّ
املهمشين :ين ر اترقام املستقاة من تحلير بيا ات املواز ة العامة في سورية
ب ن عامب  2019 – 2011إلى ا خفاض حاد في القيمة اإلجمالية لهذ املوزا ة رغم قيام النظام
بننر ترقامها بالل رة السورية وتقديمها للرسي العام على سنها في ازدياد سنوي رغم اتزمة وسنها
ج
اتك ر في تاريخ البالد .إال س د وعند حساب القيم الحقيقية لها بالدوالر اتمريكب لحظ ا خفاضا
ج ج
حادا جدا بحجمها الحقيقب كما تب ن اتشكال سد ا ( .)4 3 2 1ويعيى هذا اال خفاض الحاد
تنكر عام إلى ا خفاض عائدات بدل تقديم الخدمات وإيرادات الضرائب (الناجمة
في امل زا ية
ٍ
ّ
باتصر عن الخلر في النظام الضريب ّي فسد ّ
وتهرب كبار املكلف ن سصحاب النفوذ من د عها)
ج
ضال عن ا خفاض عوائد النفط والغاز .وقد ّاتخذ النظام ج
بناء على ذلك تداب ر عدة لتفادي
هذ اآلثار سو للتخفيف من وطأتها عليد قام بالتضحية بالدعم االجتماعي ّ
وخفض الرواتب
واتجور واإل فاق على االستثمار في املقابر زاد اإل فاق على الد اع واتمن .فب عام 2011
ّ
خ ّ
صص مبلغ  6,7مليار دوالر للدعم االجتماعي (ما مثر  %36من قيمة املواز ة العامة حينها)
ج
لينخفض هذا املبلغ تباعا حتى بلغت قيمتد في مواز ة عام  2019ما يقارب  1,8مليار دوالر (%21
من املواز ة العامة) .وبالطريقة فسها تم تخفيض اإل فاق على الرواتب واتجور من  3,4مليار
دوالر عام  2011إلى ما دون املليار دوالر في عام  2019اتمر الذي سدى ال خفاض كب ر في دخر
ج
املواطن ن مصحوبا بارتفاع كب ر في سسعار املواد اتسياسية املتأثرة تسياسات خفض الدعم سو
"عقلنتد" كما سصطلح على يسميتد من قبر حكومة النظام والذي شمر الخ ز واملحروقات
والكهرباء .وعلى صعيد آخر كان لخفض اإل فاق الحكومب على االستثمار سثر مدمر على خلق
ّ
رص عمر جديدة للمواطن ن على سبير املثال و رت مواز ة عام  2016رص عمر سقر

ج
ج
ج
( )17في سعيها لالستحواذ على عقود إعمار سورية ..روسيا توقع برتوكوال اقتصاديا جديدا مع حكومة ظام اتسد السورية ت -10-09
https://bit.ly/2U4uDFy :2017
( )18ضال يوسف سورية غارقة بالدم والديون م لة صور https://bit.ly/2SPEWk3 :2017-05-27
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بثالث ن سلف رصة عمر عن العام الذي سبقد يما تراجعت قدرة القطاع الخاص تسبب
اتوضاع اتمنية تنكر عام مما يسبب بارتفاع كب ر في معدالت البطالة)19(.
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( )19مواز ة  :2016التضخم يبتلع ما تبقى من االقتصاد السوري الحر https://bit.ly/2T8Nwd8 :2016-12-12
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Report, 10-05-2018.
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ج
ج .االقتراض الداخلي :لجأت حكومة النظام السوري لالقتراض الداخلي متوجهة بذلك حو
البنك املركيي لالستدا ة وإصدار كميات سك ر من النقد لتعويض العجي املالي املستمر دون
يغطيتد بالنقد اتجنبي اتمر الذي يسبب في نهاية املطاف بارتفاع اتسعار وزيادة مسب التضخم
مقابر تراجع قيمة الل رة السورية .وبلغت قيمة املديو ية الداخلية و ق تعض التقديرات عام
ج
 2018سربع تريليو ات ل.س (سي ما يعادل تقريبا  8مليار دوالر سمريكب) اتمر الذي حاول النظام
ّ ج
مخلفا بذلك
معالجتد بالضغط املتزايد على إيرادات القطاع العام وسموال التأمينات واملعاشات ِّ
ّ ج
مدمرة على النمو والنناط االقتصادي )21(.بموجب املواز ة العامة للعام  2019تم
تبعات
التوسع في منح قروض وسلف لتسديد العجي التمويني وعجي املواز ة في ح ن يؤ ّجر سداد
سسناد الخيينة املوضوعة في التغطية النقدية باإلضا ة للعجوز التراكمية السابقة للمواز ة
ّ
املسددة لغاية عام  2019وتقسط على عنرة سقساط سنوية
و وائدها املستحقة وغ ر
متساوية يبدس يسديد القسط اتول منها في 1ر 10ر )22(.2034
 .4تسييس االقتصاد واستعماله كأداة في النزاع
يعمد ات ظمة النمولية والتسلطية تنكر عام إلى اتباع كر ما من شأ د تثبيت سلطتها ويعييي
هيمنتها على مفاصر الحياة العامة كلها ومراكمة اترباح لنبكاتها اليبو ية والنفعية يما تتضخم
ّ
الحاجة لتسييمل هذ القضايا في سوقات اتزمات ّ
وشح املوارد بطبيعة الحال .ولم ينذ النظام
ج
السوري عن هج هذ ات ظمة .منذ تبني هذا اتخ ر لسياساتد النيولي رالية تيامنا مع ضمور
إيراديتد تدري جيا سضحت قرارات توزيع الخدمات كالكهرباء والصحة والتعليم ّ
مسيسة تنكر سك ر
وتخضع لحسابات مناطقية وطائفية وتهدف بالدرجة اتولى لتعييي صالحيات النظام وخدمة
شبكاتد اليبوينة وضرب معارضيد .تب ّ ن اتشكال ( )5و ( )6توزع الدعم الحكومب املقدم للوحدات
ج
وسيضا ّ
توزع املناريع االستثمارية على
اإلدارة املحلية خالل شهر ينرين الثامب لعام 2018
املحا ظات خالل النصف اتول من عام  2018كمثال واضح على اال تقائية.

( )21املواز ة العامة في سورية لعام  :2019سداة لتمويد الواقع االقتصادي مركي عمران للدراسات االستراتي ية :2018-12-24
https://bit.ly/2GQKkMJ
ج
( )22مصطفى السيد عجي املواز ة دين يسدد اتجيال القادمة من السوري ن بدءا من عام  2034ج رون :2019-12-09
https://bit.ly/2GCV4Pf
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ظة خالل النصف اتول في عام )23(2018

برزت قضية تنظيم اتراض ي والعنوائيات السكنية كمثال واضح على تالعب النظام السوري
ج
بالتنريعات والقوا ن واستعمالها كأداة للضغط على معارضيد وفي الوقت فسد استمرارا لنهجد
( )23الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر تموز  2018مركي عمران للدراسات االستراتي ية :2018-08-13
https://bit.ly/2IClSkq

-92-

التعافي املبكر في سورية :تقييم دور وقدرة النظام السوري

باالصطفاف مع كبار رجال اتعمال ويسهير سيطرتهم على املقدرات االقتصادية على حساب
الطبقات الوسطى والد يا .مع بدء اتزمة االقتصادية في الثما ينيات ومع موجات الهجرة الكب رة
حو مراكي املدن الحضرية برزت سزمة السكن والعنوائيات تنكر واسع اء الحر الذي اعتمد
ج
النظام السوري (في عدة مناطق في حلب ودمنق وريفها على سبير املثال) متكئا على القا ون 60
للعام  1979تعمليات استمالك واسعة لتلك املناطق العنوائية وبيعها بأسعار زهيدة لنركات
التطوير العقاري اململوكة لرجال سعمال مرتبط ن بالنظام ( )24بهدف تحويلها تحياء ارهة وجني
ج ّ
سرباح طائلة .في هذا السياق سيضا مثر النزاع رصة ذهبية للنظام السوري وحلفائد من رجال
ّ
للتوسع في تطبيق هذ السياسة تنكر كب ر وإحياء مناريع التطوير العقاري في كر من
اتعمال
دمنق وحمص وحلب من جديد .لكن النظام لم ينجح في كث ر من الحاالت في تنفيذ هذ املناريع
ج
ظرا لصعوبة إخالء هذ اتحياء العنوائية املكتظة ومقاومة سهلها تنكر كب ر لعمليات اإلخالء
ّ
حيث اتبع النظام سياسة تدم ر هذ املناطق املهمنة والتي كا ت بالغالب تقطنها اتكثرية املعارضة
والفق رة في الوقت فسد ومن ثم تهج ر سهلها وتقديمها كمناطق مستفيدة من خطط إعادة اإلعمار
تعد مصادرة اتمالك يها واستمالكها ونهبها .يما حند النظام ّ
منرعيد إلصدار عدة قوا ن من
شأنها يسهير تطبيق هذ الخطط وقو نتها كالقا ون  66للعام  2012والقا ون  26للعام 2013
والقا ون  23للعام  2015والقا ون  10للعام )25(.2018
ج
ج
سياسيا تم استخدام سالح مصادرة اتمالك في مسألى النظام السوري لضرب معارضيد س رادا
كا وا سم م تمعات بعد ر ع النظام لقا ون الطوارئ املعمول بد منذ العام  1963تم استبدالد
ج
ورا بقا ون مكا حة اإلرهاب (القا ون  19لعام  )2012وتم إمناء محكمة مكا حة اإلرهاب (القا ون
 22للعام  )2012والذي يبيح للنظام مصادرة اتموال املنقولة وغ ر املنقولة لكر من يتهم بارتكاب
س عال إرهابية ضد القطر )26(.يما سقرت يعديالت قا ون الخدمة اإلليامية (القا ون  35للعام
 )2017الحجي االحتياطب على اتموال املنقولة وغ ر املنقولة للمكلف ن بالد ع الذين امتنعوا عن
يسديد بدل وات الخدمة )27(.ين ر هذا املثال (وغ ر الكث ر) على سياسة النظام السوري القاضية
( )24شعبان سحمد ووليد محيثاوي شبح االستمالك يطارد معضمية النام...طال  %81من مساحتها  11 ..سلف منزل ..و 120سلف شجرة
زيتون تحت التهديد ...م لمل النعب يوص ي ومحا ظة دمنق تخترق سيام سورية https://bit.ly/2V3vW7w :2008-05-28
(25) Munqeth Othman Agha, Class and Exclusion in Syria, Rosa Luxemburg Foundation, 20-07-2018:
https://bit.ly/2SPG6Mr
( )26صحيفة :قرار مسرب من حكومة النظام يقض ي بمصادرة سموال معارض ي اتسد السورية ت :2017-08-30
https://bit.ly/2It2whE
( )27القا ون رقم ر3ر لعام  2018الخاص بإزالة س قاض اتبنية املتضررة تي ة سسباب طبيعية سو غ ر طبيعية سو لخضوعها للقوا ن التي
تقض ي بهدمها الجمهورية العربية السورية رئاسة م لمل الوزراء .2018-02-12
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بت ي ر القوا ن والتنريعات ملعاقبة خصومد السياسي ن ونهب الطبقات االجتماعية واالقتصادية
املهمنة وت ريدهم من سمالكهم وحقوقهم املد ية لصالح مؤيديد وملينياتد وشبكاتد االقتصادية.
من احية سخرى تركيت استثمارات الدولة في املناطق اآلمنة (املناطق املوالية للنظام) وفي قطاعات
استثمارية خدمية معينة كاالتصاالت والتطوير العقاري كما سنب ّ ن في قادم الدراسة.
 .5تحالف البيروقراطية والتجار :مزيد من التحكم والصالحيات
حا ظ تحالف الب روقراطية والت ار على متا تد خالل سعوام النزاع برغم التغي رات التي طالت
ج
بنيتد حيث بقيت شريحة رجال اتعمال املنتفع ن من النظام سابقا على والئها لد تعد ا دالع النزاع
قامت بتموير امللينيات املدا عة عن النظام ولم تنقر رؤوس سموالها للخارج مما ساهم بحفظ
االقتصاد السوري من االنهيار الكامر وفي املقابر كا أها النظام بمكاسب مادية واجتماعية .ومع
غرق البالد سكثر أكثر في اقتصاد النزاع ازدادت الحاجة لظهور جير جديد من رجال سعمال للتعامر
مع هذ املرحلة ( )28حيث تم االعتماد عليهم في البداية كت ار مغمورين لاللتفاف على العقوبات
االقتصادية ويسهير حركة التبادالت الت ارية ب ن كر من مناطق النظام ومناطق تنظيم الدولة
ومناطق اإلدارة الذاتية سرعان ما ا خرطت هذ النريحة من رجال اتعمال في العمر العسكري
ّ
ّ
ومحي الدين املنفوش و ادر قلألي وسامر وز
والسياس ي في آن واحد .ويمثر كر من حسام قاطرجي
سمثلة بارزة لهذ النريحة والتي استفادت من مغادرة تعض رجال اتعمال السابق ن املعارض ن
للنظام وقيامهم تنراء سصولهم بأسعار متد ية مما ساهم بتركي الثروة في يد عدد قلير من رجال
ج
يا)29( .
اتعمال تدري
إلى جا ب ذلك ازداد فوذ القطاع الخاص في االقتصاد السوري تنكر كب ر خالل سعوام النزاع
ويعيز ذلك تنكر سك ر تعد صدور القا ون رقم  5في عام  2016حول التناركية ب ن القطاع ن العام
ّ
والخاص والذي مكن القطاع الخاص من الدخول في جميع املجاالت االقتصادية باستثناء قطاع
النفط .وبذلك سصبحت البنية التنريعية االقتصادية سحد سدوات تمك ن هذ النريحة من رجال
ج
اتعمال ومنحتمهم الفرصة للتحكم في االقتصاد املحلي تنكر سك ر وو قا لبعض املصادر املقربة

ج
ج
ج ج
( )28على سبير املثال شهدت غر تا ت ارة حلب ودمنق يغ را كب را في سعضائها .فب حلب كان  10من سصر  12عضوا منتخبا من املستثمرين
الجدد معظمهم لم يكو وا معرو ن قبر اال تفاضة .سما في دمنق قد سيى  7من سصر  12من خلفية مماثلة.
( )29جوزيف ظاهر ظام اتسد ما زال يتكئ على شظايا ال رجوازية السنية حكاية ما ا حكت https://bit.ly/2T829gL :2018-01-02
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من النظام يستحوذ سقر من  10رجال سعمال على ما يعادل  %60من الواردات السورية )30(.على
ج
ج
الصعيد اآلخر امعكست امليلنياوية التي ا تهجها النظام السوري على سلوكد سياسيا واقتصاديا
بطبيعة الحال ا خرطت امللينيات املسلحة املوالية للنظام و"م موعات النبيحة" في اقتصاد
ج
ج
النزاع تنكر مباشر و رضت فسها العبا رئيسيا في عمليات التبادل الت اري واحتكار الخدمات
ّ
ج
العامة ( )31ضال عن ارتكابها لجرائم النهب والسرقة تنكر منظم في عموم املدن السورية التي
ج
سابقا)32(.
تدخلها وباتخص مناطق املعارضة
 .6خالصة
من خالل تحليلنا لألرضية التنريعية والسياسات االقتصادية التي ارتكي عليها النظام السوري في
إدارتد لألزمة منذ ا دالع النزاع يالحظ سن هذ السياسات ايسمت بثالث سمات رئيسة :اال تقائية
والتسييمل وترك ز الصالحيات .وفي ح ن سن هذ السياسات لم َت ِّحد كث جرا عما ّ
ظر النظام ينتهجد
ج
لعقود سابقة في إدارة البالد إن من غ ر املتوقع سيضا سن رى النظام يحيد عنها في إدارة مرحلتي
ج
ّ
سيوضح الجيء الالحق
التعافي املبكر سو إعادة اإلعمار وهو ما بدست إرهاصاتد بالظهور عليا كما
من هذ الدراسة.
ّ
مثر يسييمل القوا ن والتنريعات واال تقائية في تطبيقها سحد اتدوات الفاعلة للنظام لييادة فوذ
وتحكمد باملجتمع تعد سن عجي عن تلبية املطالب املجتمعية وعدم تو ر الرغبة الصادقة لديد
ج
لتلبية هذ املطالب .محاوال في الوقت ذاتد العمر على تلبية جيء من هذ املطالب بما يتفق
ومصالحد ومحاولة السترضاء تعض النرائح االجتماعية من مؤيديد )33(.مع عدم اكتراثد بتبعات
تعض القوا ن والتنريعات على تعض الفئات االجتماعية البسيطة واملهمنة والفئات املعارضة لد
ج
ج
ج
َّ
داخر وخارج البلد )34(.وقد سخذت اال تقائية ستعادا مناطقية سيضا (وهي غ ر منفكة عن السياسية
(30) Joseph Daher, The political economic context of Syria’s reconstruction: a prospective in light of alegacy of unequal

development, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 05-12-2018:
https://bit.ly/2VcbRw1
( )31لالطالع سكثر على مفهوم م موعات النبيحة ا ظر:
تسام جوهر النبيحة اتسدية في سورية – ماذج ج رون https://bit.ly/2KcdsiE :2017-05-02
)32( Aron Lund, Who Are the Pro-Assad Militias? Carnegie Middle East Center, 02-03-2015: https://bit.ly/2E3R7PR
( )33على سبير املثال منح القا ون  36لعام  2014ذوي "النهداء" ومن في حكمهم صف النواغر املراد ملؤها بموجب املسابقات
واالختبارات التي ت ريها الجهات العامة.
ج
ج
( )34مثال حاول النظام يعويض النقص الحاد لديد بالقطع اتجنبي على حساب املواطن ن فرض البنك املركيي شروطا على سحب
ج
الحواالت املالية وتصريف العمالت اتجنبية بحيث ال يسمح باستالم سكثر من حوالة واحدة في النهر على سن تصرف حصرا بالل رة
السورية في ح ن رض القرار في حاالت ّ
معينة إبقاء الحواالت لثالثة سشهر كوديعة في البنك سو د ع غرامة مقدارها  %10من قيمة
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بطبيعة الحال) خص النظام مناطق تعينها ببعض اإلجراءات فب اتعوام القليلة املاضية
سصبحت مدن مثر السويداء والالذقية وطرطوس تحتضن  %68من املناريع االستثمارية املرخصة
ج
من قبر هيئة االستثمار السورية في ح ن سن هذ املدن لم تكن ينكر مكا ا تكثر من  %11من
م مر املناريع االستثمارية السورية عام  )35(.2010باملقابر كان تدم ر ونهب ومصادرة املمتلكات
والحقوق صيب املناطق اتخرى املناوئة لد.
وقد عمد النظام إلى تدم ر جميع الهياكر املد ية والخدمية البديلة التي ظهرت على امتداد املناطق
السورية سثناء ترة النزاع )36(.وحرص على استرداد هياكلد السياسة واالقتصادية واتمنية في كر
ج
ج
املناطق التي استطاع استعادتها عسكريا على مدار اتعوام السابقة .وقام بربطها خدميا باملراكي
الحضرية املوالية لد وكسر ارتباطها السابق باملراكي الحضرية املعارضة لد .اتمر الذي يعني جعلها
ج
ج
معتمدة عليد خدماتيا ما يسهر عليد التحكم يها مستقبال تنكر سك ر .ومن جهة سخرى سظهرت
تائج ا تخابات اإلدارة املحلية اتخ رة في مناطق سيطرة النظام مدى يغلغر النبكات اليبو ية في
ج
ج
مفاصر الدولة .حيث د استحوذا كامال لحيب البعث على كر الدوائر اال تخابية في ح ن سن 7
ج
ج
من سصر  14محا ظا منتخبا هم إما رجال سعمال وإما ذوو خلفية عسكرية وهم تعثيون باملجمر.

ثانياً :تقييم قدرة النظام على إطالق عملية تعافي مبكر فعّالة وشاملة
لجميع مناطقه
 .1قراءة في البرنامج الوطني التنموي لـسورية ما بعد األزمة
ج
سصدرت هيئة التخطيط والتعاون الدولي التاتعة لرئاسة م لمل الوزراء مطلع العام  2017ورقة
تعنوان :ال ر امج الوطني التنموي لةسورية ما تعد اتزمة والتي ستت بهدف تأط ر وتخطيط إدارة
اتزمة وبناء مقاربة دقيقة لتخطيط مراحر اال تقال إلى ما تعد اتزمة والتحول من الجمود التنموي
ج
إطالق تدريجي لطاقات املجتمع واالقتصاد وصوال إلى النهوض ب ميع
الذي رضتد اتزمة إلى
ٍ

الحوالة .ا ظر« :املركيي السوري» ّ
يقيد استالم الحواالت املالية الحياة https://bit.ly/2XdQVX4 :2017-11-01؛ سسلوب جديد
لتعفيش ومالحقة السوري ن تنكر قا ومب بلدي .https://bit.ly/2DYtybd :2017-11-01
(35) Joseph Daher, The political economic context of Syria’s reconstruction: a prospective in light of a legacy of unequal
development, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 05-12-2018:
https://bit.ly/2VcbRw1
( )36خضر خضور إمساك ظام اتسد بالدولة السورية مركي كار يجي للنرق اتوسط https://bit.ly/2NiJWrj :2015-07-08
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ج
ج
ّ
مكو ات التنمية االقتصادية واملجتمعية قطاعيا وجغرا يا )37(.وتبنت الورقة النمو النامر
ج
(قطاعيا وجغرا جيا) كمنطلقات سساسية لها يما ّ
( )Inclusive Growthوالتوازن التنموي
قسمت
عملية اال تقال إلى سورية ما تعد اتزمة إلى سربع مراحر :اإلغاثة واالست ابة والتعافي واال تعاش
ومن ثم االستدامة التنموية .وحددت الورقة مرحلة التعافي (والتي هي مصب ترك ز ا هنا) بأنها الترك ز
على مناطات إعادة اإلعمار (بمفهوم إعادة تأهير البنى التحتية بوجد خاص) وتكريمل مفهوم بواك ر
ج
التعافي ضال عن تو ر الخدمات الالزمة بحسب اتضرار التي منيت بها البنى التحتية والقطاعات
ج
ّ
املختلفة .يما يلي مستعرض قديا سهم املحاور التي ركي عليها ال ر امج وهي:
 اإلصالح املؤسساتي :يؤكد ال ر امج الوطني التنموي ملا تعد اتزمة على مكا حة الفساد كسياج
لحماية عملية اال تقال حتى ال تتحول سورية لثقب تضيع يد جميع الجهود املبذولة على حد
ّ
ّ
التحول بم ملها
وصفد .من احية سخرى ركي ال ر امج على دور الدولة املركيي في قيادة عملية
ّج
جليا من خالل ذلك
بمؤسساتها القائمة دون النظر في استحداث مؤسسات جديدة .إذ يتضح
عيم النظام السوري على ترميم مؤسساتد اإلدارية بصيغتها املركيية السابقة باإلضا ة لعدم
االعتراف بكر البنى اإلدارية والحوكمية التي ظهرت في مختلف املناطق السورية بر وتحطيمها
ج
كخطوة سولى في سبير استرداد ما كان سائدا منها قبر النزاع .من احية سخرى عمد النظام
ج
السوري مطوال كحال بقية ات ظمة النمولية على يسييمل مكا حة الفساد كوسيلة ملكا أة
املوال ن والتخلص من املعارض ن سو ممن ينك في والئهم داخر مؤسساتد وبدت تلك السياسة
ج
واضحة مع إبقاء تطبيق قا ون الكسب غ ر املنروع ساريا بحسب رئيمل الهيئة املركيية للرقابة
والتفتيش)38(.
 الحوار الوطني :يؤكد هذا املحور على سهمية املصالحات الوطنية كوسيلة وحيدة للعودة إلى
حضن الوطن كما يصفها ال ر امج هي الدعامة اتساسية إلي اد البيئة املناسبة الستدامة
و اح الحوار الوطني ...ويعييي التماسك االجتماعي واال تماء للهوية الوطنية .وال يعترف هذ
الوثيقة بالحوار الوطني القائم على تلبية مطالب املواطن ن السوري ن على اختالف ا تماءاتهم
ج
ج
السياسية واالجتماعية واملساءلة للم رم ن جميعا بر هي سرضية ال مناص من اال طالق منها
لتحقيق ا تقال وطني اجتماعي شامر وعادل بر على العكمل من ذلك ترى في موذج املصالحة
( )37ال ر امج الوطني التنموي لة "سورية ما تعد الحرب"  ..خطى متسارعة لتأط ر التخطيط وإطالق طاقات املجتمع وبلورة رؤى التنمية وإعادة
اإلعمار الجمهورية العربية السورية م لمل رئاسة الوزراء https://bit.ly/2Vbftyk :2018-07-27
( )38الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر آب  2018مركي عمران للدراسات االستراتي ية :2018 -09-19
https://bit.ly/2IqYPsN
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ج
جيدا -الوسيلة الوحيدة لذلكّ )39(.
وتهدد هذ الرؤية
الوطنية -التي اخت رتد املجتمعات السورية
عودة مالي ن النازح ن والالجئ ن الرا ض ن للمصالحة الوطنية مع النظام إلى مدنهم وقراهم على
املدى املتوسط والطوير اتجر مما ّ
يعمق من حجم النزيف البنري الذي ّ
يعرضت لد البالد خالل
سعوام النزاع.
ّ
 النمو والتنمية :في محوري البنية التحتية والقطاعات االقتصادية اتساسية يؤكد ال ر امج
ج
الوطني التنموي ملا تعد اتزمة على البدء بالقطاعات اتقر ضررا واتكثر ربحية وإن بدا هذا
ج
منطقيا من احية حساب الجدوى االقتصادية البحتة إ د ينطوي على مخاطر جسيمة قد تترتب
ج
ج
على ذلك الحقا .هذا بالضرورة يعني استثناء قطاع واسع من مناطق املعارضة سابقا من دائرة
ج
إعادة التأهير لكونها اتكثر تضررا على مستوى البنى التحتية واالقتصادية والخدمات والتي
ّ
سي ري تأجير معالجتها حتى تو ر الظروف املناسبة كما ص ال ر امج .وفي املقابر سيتم زج ما
ج
تخصصد الدولة للتعافي املبكر في مناطق النظام وحواضند املؤيدة بحكم سنها اتقر يعرضا للدمار
ج
ج
سمنا من احية ضمان اترباح السريعةّ .
وتم التأكيد سيضا على يسيير
وسن االستثمار يها يعت ر سكثر
اإل تاج وذلك بتحوير اإل تاج إلى سموال سائلة تسرعة كب رة لترميم وة التموير وهو ما يعني
الترك ز على القطاعات املالية والخدمات والتطوير العقاري بما يناقض إدعاء ال ر امج بإعطاء
ج
اتولوية لقطاعي اليراعة والصناعة .ويتقاطع ذلك سيضا مع اهتمام يبديد النظام لالستثمار في
ّ
السكنية الضخمة  -التي ال يمكن للسواد اتعظم من النعب ممن يرزحون تحت خط
اإلمناءات
ّ
الفقر التملك يها – كما الحظ من خالل تحلير املخططات التنظيمية لكر من حلب ودمنق
وريفها)40(.
 .2مدخل نظري تطبيقي لعملية التعافي المبكر في مناطق النظام السوري
ّ
مستطيع يعريف عملية التعافي املبكر في سياق النزاعات املسلحة والحروب بأنها املرحلة السابقة على
إعادة اإلعمار والالحقة لوقف اتعمال القتالية ب ن اتطراف املتصارعة وهي عملية متعددة اتتعاد
تتضمن استعادة الخدمات اتساسية واملسكن وسبر العيش للمواطن ن وتفعير اإلدارة املحلية
ج
اهيك عن إعادة االستقرار للسوق وتدوير عجلة االقتصاد املحلي بحدود الد يا .كما تهدف سيضا
ج
إلرساء قواعد الحوكمة الرشيدة ويعييي حكم القا ون واتمن آخذة اتتعاد االجتماعية والبيئية تع ن
( )39سثبتت ت ربة املصالحات التي اتبعها النظام السوري سن اتخ ر عاد و كث اتفاقياتد السابقة حتى مع املصالح ن برسيد إما باالعتقال
التعسفب سو باالغتيال.
( )40مسرين زريق «البنك الدولي» :حلب مفتاح الحياة وقلب االقتصاد جريدة اتخبار https://bit.ly/2IsE2oW :2018-08-03
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ج
االعتبار .وتنطلق عملية التعافي املبكر من سياق العمر اإلمسامب واإلغاثب وصوال ملرحلة التنمية
املستدامة الوطنية وتتضمن كذلك عودة الالجئ ن والنازح ن إلى مدنهم وقراهم وينعكمل ينابك
سهداف هذ العملية ويعدد مستويات تطبيقها على تنوع الفاعل ن املنخرط ن يها واتدوات
املستخدمة لتنفيذها .ويستند عملية التعافي املبكر تنكر رئيس ي إلى ثالث دعامات هي بمثابة
الرا عات اتساسية لها وهي :النبكات االقتصادية املمولة لها واترضية التنريعية التي ترتكي عليها
وسخ جرا املؤسسات الحكومية واملنظمات غ ر الحكومية ّ
املنفذة لهذ ال رامج على اترض .كما ّ
يوضح
النكر رقم ( )7يعد القدرة على توليد رص عمر وإمعاش القطاعات االقتصادية الرئيسية كاليراعة
والت ارة والصناعة الهدف النهائب الذي يحدد اح سي عملية يعافي مبكر من عدمد وهي بدورها
تتطلب إصالح البنية التحتية كامليا والكهرباء والطرق واالتصاالت واملساكن كمتطلبات سابقة على
ذلك يضاف إلى ذلك وجود عدد من املتغ رات الفرعية الالزمة لن اح التعافي املبكر كعودة الالجئ ن
والنازح ن واستعادة اتمن ويعييي حكم القا ون.

النكر ( )7يب ن مخطط حركب لعملية التعافي املبكر في مناطق النظام السوري
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ج ج
ومستعرض يما يلي تقييما سوليا لقدرة النظام السوري وعيمد على إطالق عمليات يعافي مبكر
منروعة من خالل يسليط الضوء تنكر عام على امللفات الرئيسية الثالثة لعملية التعافي املبكر.
كما سيتناول القسم التالي دراسة واقع عملية التعافي املبكر في مدينتي حلب كواحدة من املدن التي
بقيت تحت سيطرة النظام في جيءها الغربب خالل سعوام النزاع في ح ن يتناول قسم آخر دراسة
حالة مدينة دوما في ريف دمنق كإحدى املدن التي استطاع النظام استردادها عن طريق حملتد
ج
العسكرية اتخ رة سو كما يطلق عليها ت اوزا "مناطق املصالحات" وعقد مقار ة بينها وب ن مدينة
حلب من خالل رصد الوضع اتمني في كال املدينت ن مع بيان سهم الفاعل ن على الصعيد اتمني ومن
ثم النظر في سياسة النظام ت ا إعادة تأهير البنية التحتية سو قطاعات محددة منها وفي النهاية
ج
سيتم تقييم قدرة االقتصاد املحلي في كلتا املدينت ن على التعافي واال دماج الحقا بمس رة إعادة
اإلعمار والتنمية.
ج
ج
أ .تحقيق األمن :دائما يكون مطلب تحقيق اتمن سابقا على النروع بتطبيق سي برامج للتعافي
املبكر ال سبير إلى تحريك عجلة السوق وجذب االستثمارات ورؤوس اتموال الهاربة من
ج
جديد ضال عن إعادة الالجئ ن والنازح ن دون توا ر قدر مع ن من اتمن واتمان وسيادة
ّ
القا ون .وعلى النقيض من ذلك يؤدي امعدام اتمن واستمرار مظاهر التسلح واملليناوية إلى
يعميق النزيف االقتصادي والبنري وتدم ر البنى التحتية وعرقلة استعادة الخدمات اتساسية
وهو ما يؤثر بدور على مستوى دخر ات راد ور اهيتهم وقدرتهم على الولوج واال دماج في
ج
االقتصاد م ددا .تنكر عملي يؤدي عدم ضبط اتمن وا تنار العسكرة والسالح إلى عرقلة
تطبيق برامج يسريح املقاتل ن ودم هم في الحياة املدينة مما يعني عدم قدرة القطاعات
االقتصادية على استرداد سعداد كب رة من اتيدي العاملة التي يسربت للمناركة في القتال من
قبر.
عا ت معظم املناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري وتلك التي استعاد السيطرة عليها من
ظاهرة غياب اتمن وتفش ي ظاهرة ا تنار السالح العنوائب باإلضا ة لتضخم سلطة
ّ
املجموعات املسلحة املحلية وامللينيات اتجنبية وتحكمها بمفاصر الحياة العامة والخدمات
ج
كالخ ز والغاز وامليا و رض هيمنتها سيضا على عدد من غرف الصناعة والت ارة واملجالمل
ج
املحلية .ويرجع ذلك في جيء كب ر مند إلى سحد سمرين اثن ن :سوال ضعف إمكا يات النظام فسد
ج
لفرض اتمن على امتداد مناطق سيطرتد (إال ما يتعلق منها بأمن النظام فسد) .ثا يا عدم
ج
اكتراث النظام سصال بكث ر من املناطق التي استعادها وتركها كغنيمة للملينيات التي شاركت
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ج
ّ
سيقوض رص يعا يها
بالسيطرة عليها تطبيقا لسياسة العقوبة الجماعية اتمر الذي
ج
ج
واقتصاديا في نهاية املطاف)41(.
اجتماعيا
حتى نهاية عام  2018ين ر تقديرات مفوضية الالجئ ن إلى سن سعداد الذين اختاروا العودة
ج
طواعية من الالجئ ن السوري ن في الخارج لم يت اوز حاجي  103,000من سصر سكثر من 5,6
ج
ج
ّ
مسجر ( )42مما يكنف عيو ا واضحا عن العودة رغم مرور سشهر عديدة على
مليون الجئ
تراجع حدة العمليات العسكرية الكب رة في عموم اتراض ي السورية وهو ما عيا تقرير البنك
الدولي إلى عدة عوامر سهمها قدان اتمن و قص الخدمات.
ّ ج
ب .إصالح البنية التحتية والخدمات :كان قطاع البنية التحتية من سكثر القطاعات تأثرا بالنزاع
في سورية والذي يسبب بدمار شاسع في قطاع املساكن واملبامب الخدمية العامة وشبكات امليا
والكهرباء .فب التقرير الذي سصدر البنك الدولي عام  2017تم تقدير الدمار في قطاع
ّ
املساكن في  10مدن سورية بة %27ما ب ن دمار كلي وجيئب يما يعرضت املبامب الصحية لدمار
ّ
بنسبة  %16تنكر كلي و %50تنكر جيئب وا خفضت مسبة إمدادات الطاقة الكهربائية في
عموم البالد بنسبة  )43( %70يما ا خفص عدد املدارس بنسبة  )44(.%38من احية سخرى
يعامب كث ر من القطاعات الخدمية في مناطق النظام إلى جا ب الدمار الف زيائب من عدة
صعوبات سخرى تتمثر في تفش ي حالة االست رار واالستخدام غ ر املنروع لهذ الخدمات
ج
واالمتناع عن د ع الرسوم ( )45اتمر الذي يصاحب عادة حالة الفلتان اتمني وتراخي قبضة
ّ
الدولة وترهر مؤسساتها .باإلضا ة إلى ذلك شكر ت ار الحرب وحلفاؤهم من السياسي ن
والعسكري ن في كث ر من اتحيان لوبيات ضاغطة حالت دون (سو ّثبطت) عملية استعادة
ج
الخدمات اتساسية وذلك طمعا في اإلبقاء على املكاسب االقتصادية املتحققة من خالل
( )41سدت هذ السياسات في كث ر من اتحيان إلى حدوث ّردات عر شعبية را ضة سخذت الطاتع املسلح ك روز ما ّ
سمي بحركة املقاومة
النعبية سو سرايا الجنوب في مدينة درعا التي قامت بتبني عدد من العمليات العسكرية التي استهد ت القوات اتمنية في محا ظة
درعا .ا ظر :ذير رضا تلبيسة ودرعا ..الثورة الثا ية؟ املدن https://bit.ly/2DYua0v :2019-01-03
(42) The Mobility of Displaced Syrians: An Economic and Social Analysis, The World Bank, 06-02-2019:
https://bit.ly/2DiDU5s
(43) The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria, The World Bank, 10-07- 2017,
https://bit.ly/2tJxMxX
ج
( )44ريم ربيع املركي الوطني للبحوث واستطالع الرسي يفتح حوارا حول مأزق التعليم املنهي في سورية خرسامب :تقليص متسارع للف وة
مع سوق العمر ومهارات مكثفة ملخرجات الثا ويات واملعاهد املهنية البعث ميديا https://bit.ly/2VccZQh :2018-11-10
( )45في هذا االسياق اقترح وزير الكهرباء بأن يتم إعفاء املنترك ن في املناطق التي كان يسيطر عليها املسلحون من الفوائد والرسوم املترتبة
عليهم خالل الفترة السابقة .ا ظر :وزير الكهرباء :مقترح بمرسوم إلعفاء املنترك ن في املناطق املحررة من الفوائد والرسوم وكالة
سوقات النام اإلخبارية https://bit.ly/2Sf42DW 2018-07-08
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تحكمهم بالوسائط البديلة كمولدات الكهرباء وتنكات امليا  .وكان لهذا الدمار الواسع على
مستوى البنى التحتية سثر كب ر في يعطير النبكات االقتصادية وتدم ر رسس املال البنري فب
ج
عموم سورية وو قا لبعض اإلحصاءات التقديرية بلغت مسبة البطالة  %60ومسبة الفقر
املدقع سكثر من  %60يما ت اوزت مسبة الفقر العادي حاجي الة  %83مع نهاية عام )46(.2018
سدت سيطرة النظام السوري على مناطق واسعة خالل عامب  2017و 2018دون سن يتزامن
ذلك مع توسيع دائرة فوذ على املوارد املالية اتهم ومنها النفط والغاز والطرق الدولية إلى
ج
زيادة اتعباء على كاهر النظام ومضاعفة عجي املالي والحوكمي املستمر خصوصا في ظر
ينديد العقوبات الدولية املفروضة عليد .اتمر الذي امعكمل على شكر سزمات خدمية حادة في
ج
ج
متفاوتا ّ
يعيز
مناطق سيطرتد )47(.بالرغم من ذلك شهدت معظم القطاعات الخدمية تحسنا
مع ازدياد قدرة املؤسسات الحكومية على الجباية وتحصير العوائد الضريبية والرسوم
ج
الجمركية وازدياد إ تاج النفط والغاز سيضا .حيث لوحظ ارتفاع قيمة اإليرادات املحلية بواقع
ّ
 90مليار ل.س ( 200مليون دوالر) ب ن عامب  2017و  )48(.2018ومثر قطاعا الكهرباء والنقر
سولوية لدى حكومة النظام ب ن عامب  2016و 2018حيث ارتفعت استطاعة النبكة
الكهربائية العامة من  1200ميغا واط عام  2016إلى  4200ميغا واط عام  2018وذلك تيحة
ج
را)49(.
إلصالح عدد من محطات التوليد الكهربائب وارتفاع واردات الغاز والفيول تنكر كب ر مؤخ
ج
ج
إال سن هذا االرتفاع لم يكن كا يا لتلبية االحتياجات املتزايدة وخصوصا في صر النتاء وفي
ج
كاف ليعيد معد ينغير املصامع واملرا ق الت ارية التي
الوقت فسد لم يكن منتظما
تنكر ٍ
ٍ
ّ
ج
ظلت يعتمد على مصادر التوليد البديلة .في ح ن بقيت معظم املناطق اتشد تضررا دون تيار
كهربائب حتى بداية عام .2019

(46) Economy of Syria, Fanack, 21-02-2018: https://bit.ly/2T5GbLj

ج ج
( )47كا ت سزمة الكهرباء والغاز والخ ز وامليا حاضرة في معظم املدن السورية والتي شهدت يعاظما حادا في صر النتاء وفي ح ن سن
ج
ج
النظام يعيو هذ اتزمات في كث ر من اتحيان إلى العقوبات الدولية املفروضة عليد إال سن عجي مؤسساتد ماليا وحوكميا واستمرار
ج
اقتصاديات الحرب كان لد دور كب ر سيضا .ا ظر :ادي شباط تفاصير وسرقام ..عن سزمة الغاز في سورية اقتصاد :2018-12-26
https://bit.ly/2ItVN7a؛ " سزمة خ ز جديدة والسبب هو التهريب!  https://bit.ly/2T2I0J3 :2018-09-16 DP News؛ سزمة الخ ز
في حلب :ملينيات النظام والسوق السوداء املدن https://bit.ly/2E2kVfI :2018-11-29
( )48الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر سيلول  2018مركي عمران للدراسات االستراتي ية -11-02
https://bit.ly/2GSdECi 2018
ج
( )49الحكومة :خطة بديلة لتأم ن املنتقات النفطية تائ ها خالل سيام واملواطن دائما على حق في مطالبد ..غا م :عقود جديدة وزيادة
اإل تاج لتلبية االحتياجات من الغاز … رحمون :دوريات شرطية لتر يق حموالت الغاز من مرحلة االستالم حتى التوزيع في املراكي
صحيفة الوطن https://bit.ly/2ElLVII :2019-01-14

-102-

التعافي املبكر في سورية :تقييم دور وقدرة النظام السوري

سما في قطاع النقر قد ّ
ظر هاجمل النظام طوال اتعوام السابقة استعادة الطرق الت ارية
واملعابر الحدودية الرئيسة وإعادة تأهيلها ملا في ذلك من مكاسب اقتصادية ضخمة ّ
تدرها عليد.
وفي عام  2019تحولت سولوية النظام إلى إعادة تأهير تعض الطرق الرئيسة باإلضا ة للترك ز
على قطاع املوامئ والسكك الحديدية إلعادة ربط سورية باملحيط اإلقليمي .بلغت مواز ة وزارة
النقر  44.7مليار ل.س منها  700مليون للمديرية العامة للموامئ و 10مليارات ل رة للمؤسسة
العامة للخطوط الحديدية و 29.5مليار للمؤسسة العامة للمواصالت الطرقية في العام
ج
ج
 )50(.2019إال سن عملية إعادة ربط املدن السورية داخليا وخارجيا هي سصعب في الحقيقة مما
ج
تبدو عليد وذلك ظرا لحجم الدمار الكب ر الذي سصاب البنية التحتية لقطاع النقر باإلضا ة
لخروج سجياء واسعة من الطرق الدولية عن سيطرة النظام وا تنار الحواجي التاتعة مللينيات
النظام املختلفة في سجياء سخرى منها.
ج .إعادة التعافي االقتصادي :ين ر التقديرات سن االقتصاد السوري قد خسر  %75من قيمتد
منذ ا دالع النزاع حيث جاءت الخسائر عابرة لجميع القطاعات االقتصادية نملت قطاعات
ج ّ
الطاقة واليراعة وامليا والنقر والتعليم والصحة وغ رها .مثال تقلص حجم قطاع النفط
والغاز بنسبة  %93وكذلك القطاعات غ ر النفطية بنسبة  %52يما ا خفض مخيون القطع
اتجنبي من  21مليار دوالر عام  2010إلى مليار واحد عام  )51(.2015زادت العقوبات اتمريكية
واتوروبية وإحجام هذ الدول عن املساهمة في تموير عمليات إعادة اإلعمار  -في ظر الوضع
الراهن  -من معا اة النظام االقتصادية يما ال تتو ر البنية التحتية وال البيئة االستثمارية
الجاذبة لرؤوس اتموال في الخارج كما ّبينا في اتقسام السابقة.
ج
د عت هذ العوامر النظام السوري ورجال اتعمال املوال ن لد (وخصوصا من سعادوا رؤوس
سموالهم إلى سورية لتنميلها بالعقوبات الدولية) إلى التوجد لالستثمار في القطاعات املصر ية
ج
ج
واملالية والعقارية باعتبارها اتكثر ربحية وسما ا في الوقت الحالي في ظر ضعف مقومات االستثمار
في م االت سخرى كاليراعة والصناعة )52(.سدى ذلك الزدياد ملحوظ في املوجودات املالية في املصارف
ج
ج
الخاصة مع نهاية العام  2018بلغ إجمالي املوجودات املالية في  14مصر ا خاصا  2.078مليار ل.س
( )50الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر كا ون الثامب  2019مركي عمران للدراسات االستراتي ية -15
https://bit.ly/2ElQCRD 2019-02
(51) Matthew RJ Brodsky, The Financial Viability of the Assad Regime in Syria, Security Studies Group, 14-08-2018:
https://bit.ly/2Vu9AfL
( )52الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر تموز  2018مركي عمران للدراسات االستراتي ية -08-13
https://bit.ly/2IClSkq :2018

-103-

التعافي االقتصادي في سورية :خارطة الفاعل ن وتقييم السياسات الراهنة

بييادة قدرها  %9.5مقار ة بالعام  2017وخالل الفترة ( )2018-2014ارتفعت قيمة املوجودات
ج
لدى املصارف التقليدية واإلسالمية بنسبة  )53(.%154ج
بناء على ذلك اتخذ البنك املركيي قرارا تنهر
شباط  2018يسمح للمصارف بإعادة منح القروض من جديد تعد توقف دام  3سنوات بفائدة تبلغ
 %13تنكر تقديري )54(.إال سن ص القرار اشترط سال تقدم هذ املصارف سي تموير في املناطق غ ر
اآلمنة سو غ ر املستقرة مهما كان وعها ومن ضمنها القروض السكنية وقروض الترميم )55(.منذ نهاية
العام  2017اتضحت السياسة الحكومية بالتوسع في سياسة اإلقراض ومنح يسهيالت مصر ية
ج
ّ
يشجع على االقتراض مستهد ة الصناعي ن واليراعي ن وموظفب القطاع العام واملتقاعدين وحتى
محدودي الدخر حيث وا ق املصرف الت اري السوري على وضع خطة يسليفية بمقدار  30مليار
ل.س ويسهيالت ائتما ية مباشرة بقيمة  25مليار ل.س )56(.من احية سخرى سصدر م لمل الوزراء
ّج
مقرا الخطة الحكومية لدعم املناريع الصغ رة واملتناهية الصغر التي
القرار رقم  35للعام 2017
يستهدف القطاعات الريفية واليراعية حيث سيسهم الصندوق الوطني للمعو ة االجتماعية في
يغطية  %4من مقدار الفائدة السنوية التي تبلغ  %10للمنروع كما يب ن جدول ( )57(.)1لهذا
الغرض تم تأسيمل شركة ور للتموير الصغ ر ومتناهي الصغر في شباط  2018برسسمال قدر مليار
ل.س ( 2.3مليون دوالر) لتصبح النركة الرائدة واتك ر في م ال اإلقراض الصغ ر واملتناهي الصغر
ويعمر هذ النركة على تقديم قروض بضما ات شخصية سو عينية سو حتى من دون ضما ات
وهي مملوكة بالكامر لرامب مخلوف)58(.
جدول ( )1يب ن قروض املناريع متناهية الصغر كما سقرها قا ون رئاسة الوزراء رقم 35ر 2016وع القرض

تجاري
زراعي
خدمي

السقف األعلى للقرض

حجم املشروع

 20مليون ل.س
 5مليون ل.س
 15مليون ل.س

 5 - 1عامر
 5 - 1عامر
 10 - 1عامر

( )53موجودات املصارف الخاصة خالل  1700يوم زادت  17باملئة بالدوالر جريدة الوطن https://bit.ly/2ElN6bd :2018-01-19
ّ
( )54روال عطار سورية:املصارف يعاود اإلقراض..والوظيفة الحكومية تضمن التسديد املدن https://bit.ly/2DZ7rBC :2016-02-08
( )55روال عطار سوريةّ :رمم بيتك بقرض املدن https://bit.ly/2GV3xgg :2018-02-06
( )56منهر الصغ ر القروض االستثمارية في املصارف العامة قليلة وخجولة ..املنكلة في التسهيالت سم الصناعي ن سم الثقا ة املصر ية؟!
صحيفة ينرين https://bit.ly/2tvWKl1 :2018-09-19
( )57محمد الواوي ه ةةر ينبةةع الخطةةة الحكوميةةة س ة ة ة ةةوا املالييةةن الجائعةة بة”املناريع الصغ رة ومتناهية الصغر”؟؟ جريدة اتيام -05-27
https://bit.ly/2GEUWx5 :2018
( )58مروان كيالي خطة لالستيالء على مدخرات الفقراء" :شركة ور" لرامب مخلوف املدن https://bit.ly/2tvGlgB :2018-08-28
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ورغم اتخاذ معظم املصارف احتياطات لتطوير قدراتها على الجباية والتعامر مع ملفات القروض
املتعثرة ( )59إال سن عدم القيام بخطوات ّ
جادة لتحس ن البيئة التنريعية واالستثمارية وإصالح
قطاعات البنية التحتية قد يييد من احتمالية نر عدد كب ر من هذ املناريع االستثمارية وبالتالي
حدوث ازدياد هائر في عدد القروض املتعثرة مما قد ينذر بأزمات مالية واقتصادية على املدى
ج
املتوسط والبعيد .سخ را :يعطب شروط اإلقراض ات ضلية ملوظفب الدولة في كث ر من اتحيان كما
ج
تربطها سيضا بإتمام الخدمة اإلليامية والحصول على موا قات سمنية في حاالت سخرى اتمر الذي
ج
يعمر على استثناء قطاعات كب رة من املواطن ن وتقويض قدرتهم على العودة م ددا لسوق العمر
واالستثمار)60(.
وعلى طاق سعم وفي مسألى البنك املركيي الستقطاب املييد من الودائع إلى القطاع املصرفي سعلن
تول مرة في تاريخد عن طرحد لنهادات إيداع بالل رة السورية و ق طريقة سعر الفائدة الثابت)61(.
إال سن اتباع السياسة النقدية هذ مع عدم استقرار سعر صرف الل رة السورية وارتفاع معدالت
التضخم وفي ضوء سسعار شهادات اإليداع املطروحة ( 100مليون ل.س) وسسعار الفائدة علهيا
( )%4.5ال يتوقع لد سن يعود بتلك الفائدة الكب رة على االقتصاد كما يرى محللون )62(.يما يبقى
ّ ج
سمر النظام معلقا تنكر كب ر على عودة سموال السوري ن في الخارج (وبالتحديد في لبنان وتركيا ودول
ج
الخليج) والذي لم يتحقق لغاية اآلن بالنكر املرجو ظرا العتبارات سياسية في املقام اتول.
تنكر عام ال يمكننا قراءة خطة سياسة واضحة ينتهجها النظام إلدخال البالد في حالة التعافي
ج
ج
ج
املبكر املرجوة ظرا لضعف إمكا ّياتد سوال ولعدم رغبتد ثا يا في توجيد موارد املحدودة إلى املناطق
ج
غ ر املوالية لد تنكر واسع .وتتركي مساعي النظام في عمليات التعافي املبكر حاليا على قطاعات
معينة وفي طاقات جغرا ية ّ
محددة في ح ن يعد املعاي ر السياسية ال الفنية والتقنية املحدد اتبرز
في توجيد د ة الدعم والتنمية واالستثمار .ويكمن خطر يسييمل هذ العمليات واال تقائية في
تطبيقها في توسيع الف وة التنموية ب ن مختلف املناطق السورية على املدى املتوسط والبعيد وخلق
( )59على سبير املثال وا ق املصرف املركيي على تأسيمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض .ا ظر :دا ية الدوس “املركيي” يعلن تأسيمل
مؤسسة ضمان مخاطر القروض صحيفة ينرين https://bit.ly/2T72EaJ :2018-10-08
( )60تنكر دائم تتصدر طرطوس والالذقية قائمة املدن بأعداد املستفيدين من القروض الشخصية وقروض الدخر املحدود .ا ظر :عبد
ج
الهادي شباط الالذقية وطرطوس سكثر املحا ظات طلبا للقرض …  5آالف موظف يحصلون على قروض دخر محدود بة 2.4مليار ل رة
ج
شهريا من «التسليف النعبي» جريدة الوطن https://bit.ly/2V9YxIk :2018-12-12
( )61إعالن مصرف سورية املركيي عن إصدار شهادات إيداع بالل رة السورية اإلصدار رقم 1و ق طريقة سعر الفائدة الثابت للمصارف
التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية مصرف سورية املركيي https://bit.ly/2U5r3ek :2019-02-04
(62) Mohammad Bassiki, As sanctions loom, Syria looks to retrieve funds from abroad, Al-Monitor, 15-02-2019:
https://bit.ly/2V9Uzzt
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وات اقتصادية واجتماعية وتكريمل حالة عدم املساواة ات قية في املجتمع ( Horizontal
 )63(.)Inequalityمن خالل دراسات الحاالت املختلفة كتنف سن مناطق "املصالحات" قد ّ
تحولت
ج
تدري يا إلى مناطق مستهلكة بالدرجة اتولى ويعتمد تنكر رئيس ي على ما يسمح النظام لد بالدخول
من مواد استهالكية وطبية يما ال يتم اتخاذ سي تداب ر لتشجيع السكان على إعادة االستثمار مرة
ج
سخرى في القطاعات الحيوية في تلك املناطق مما ي علها إلى حد تعيد مرهو ة بقرارات النظام في
ج
حصولها على الخدمات ومن ثم يعا يها اقتصاديا.
 .3المالمح العامة لسياسة النظام في مناطق سيطرته ،مدينة حلب نموذجاً
عدت مدينة حلب قبر ا دالع النزاع بكونها من سهم املدن في منطقة النرق اتوسط وكا ت يعد
املدينة اتك ر في سورية وعاصمتها االقتصادية بالدرجة اتولى وقد لعب موقعها االستراتيجي الدور
اتبرز في منحها س ضلية في عملية التبادل الت اري مع محيطها املحلي (الغني باليراعة وامليا والنفط)
ومحيطها اإلقليمي الواصر ب ن تركيا ودمنق واتردن والخليج من خالل طرق الشحن الدولية
ّ ج
ميسرا تنكر عام .اعتمدت املدينة
وكذلك قربها للساحر الذي جعر من عملية است راد املواد اتولية
ج
سابقا على الت ارة والصناعة كموارد رئيسة لها وباتخص صناعة النسيج واملواد الغذائية يما
اشتهر الريف الحلبي باليراعة والصناعات اليراعية .وقد لعبت الهجرات املتتاتعة من الريف
للمدينة (وباتخص من مدن الباب وعفرين) في ر د القطاع الصناعي بمد غ ر منقطع من اتيدي
ج
ج
ج
العاملة الرخيصة التي وجدت في مناطق السكن العنوائب في شرق املدينة مالذا رخيصا وآمنا لها.
ج
ج
ج
ج
بالرغم من سن هذ التركيبة االجتماعية قد و رت للمدينة اقتصادا محليا متماكسا و اجحا على
ج
ج
ج
مدار سنوات طويلة إال سنها ّ
اجتماعيا ّ
ظر يترسخ آخذا طاتع التقسيم
سببت في املقابر شرخا
الطبقب ب ن سحياء املدينة املختلفة بحيث تركيت الطبقات الوسطى وامليسورة من الت ار
والصناعي ن في اتحياء الغربية بينما تركيت الطبقات العاملة اتقر ج
غنى (والتي ستت من اترياف
املحيطة في معظم الحاالت) في اتحياء النرقية.
تعد دخول الجيش السوري الحر للمدينة عام  2012تمركي هذا اتخ ر في اتحياء النرقية تنكر
رئيس ي وكذلك بقية اتجسام الثورية التي وجدت في هذ اتحياء حاضنة شعبية لها .ومنذ ذلك الوقت
(ّ )63
يعرف عدم املساواة ات قية بأنها حالة عدم املساواة املمنهجة ب ن املجموعات اتثنية سو الدينية سو اإلقليمية وليست املرتكية على الفرد
ج
ج
كما الحالة الطبيعية تمثر حالة عدم املساواة العامودية مصدرا للنزاعات وعدم االستقرار السياس ي ومحركا لها في كث ر من اتحيان
ج ج
إذ ينعر هذ املجموعات املحرومة باالستياء وقد تبادر للهجوم على املجموعات اتكثر تم زا طلبا للموارد سو لال تقام منها .ا ظر:
Frances Stewart, Horizontal inequalities as a cause of conflict, Bradford Development Lecture, November 2009,
https://bit.ly/2EpkCxa
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وحتى نهاية العام  2016لم تهدس العمليات العسكرية التي ا بنت على خطوط الفصر االجتماعي
االقتصادية السابقة تنكر سو بآخر .يعرض الجيء النرقي من املدينة لعدة هجمات عسكرية
ج
ج
شرسة ّ
شنها النظام السوري مدعوما بالتغطية الجوية الروسية وامللينيات املدعومة إيرا يا اتمر
ّ ّ
الذي سدى لدمار ال سابق لد على مستوى البنية التحتية وقطاع اإلسكان تركي جلد في املناطق
ج
النرقية الخاضعة لسيطرة املعارضة آ ذاك .و ّ
يسبب ذلك سيضا في توليد موجات هجرة وتهج ر
جماعية كان آخرها في شهر كا ون اتول عام  2016والتي حملت معها استعادة النظام السيطرة
على املدينة ككر وإخالء اتحياء النرقية تنكر شبد كامر .و يما يلي مستعرض امللفات الرئيسية
الثالثة لعملية التعافي املبكر:
ج
س .امللف األمني :سخذ يعامر النظام السوري مع مدينة حلب تعد السيطرة عليها تنكر كامر طاتعا
ج ّ ج ج
ومعقدا ظرا لتعقيد تركيبتها االجتماعية واالقتصادية والتفاوت الهائر ب ن سحياء املدينة
خاصا
ج
فسها على جميع الصعد .كا ت سياسة النظام ت ا املدينة سمنية بالدرجة اتولى وقد ّ
جسد
ج
يعي ن حس ن دياب ذي الخلفية العسكرية واتمنية محا ظا لحلب في شهر سبتم ر من عام
 2016هذ العقلية اتمنية في إدارة املدينة إلى جا ب يغلغر اللجنة اتمنية والعسكرية في كر
مفاصر الحياة داخلها )64(.وبنكر عام يعيى عدم االستقرار الحالي في مدينة حلب لعدة سسباب:
 )1ت يئة املدينة إلى عدة قطاعات يسيطر عليها ملينيات مختلفة بحيث تتركي امللينيات
اتجنبية (كلواء الباقر والن باء وسبو الفضر العباس) في املناطق النرقية التي شاركت في
السيطرة عليها ( )65بينما سبقت اتجهية اتمنية وم موعات الد اع الوطني واللجان النعبية
سيطرتها على املناطق الغربية .وتنتنر الحواجي اتمنية التاتعة لهذ املجموعات على مختلف
مداخر املدينة وسحيائها ( )66وتقوم بفرض إتاوات ورسوم على مرور ات راد والبضائع مما يعيق
الحركة الت ارية تنكر كب ر .وفي كث ر من اتحيان يتم رض موا قات سمنية للسماح تعودة
السكان إلى مناطقهم اتصلية )2 )67(.تمارس هذ امللينيات واملجموعات املسلحة هيمنة على
ج
ج
( )64ع ّ ن النظام قبر عدة سشهر من الحملة العسكرية اتخ رة على املحا ظة قائدا جديدا للجنة اتمنية والعسكرية على املدينة وهي اللجنة
املؤلفة من ممثل ن عن اتجهية اتمنية والعسكرية في املحا ظة وهي يعت ر الحاكم الحقيقب لها وهو اللواء زيد صالح ّ
املقرب من روسيا
ليتم إعفاؤ من منصبد تعد ضغوط من املخابرات العسكرية ويعي ن العميد مالك عليا في ينرين الثامب  2017ومن ثم اللواء سليم حربا
في كا ون اتول  .2018و ّ
جسدت في كث ر من اتحيان هذ التعيينات الصراع ب ن مراكي القوى اتمنية والعسكرية داخر املدينة.
( )65امللينيات النيعية ..قوة احتالل سجنبية في حلب الجييرة https://bit.ly/2GFFS4b :2016-12-18
ج
ج
ج
( )66يعيث هذ املجموعات سادا في املدينة ويعد مسبيا رئيسا في منر حالة الفوض ى اتمنية والذعر في املدينة باشتباكاتها املتكررة ا ظر
ج
مثال :قتلى باشتباكات ب ن "الد اع الوطني" و"اتمن الجنائب" في حلب (صور) سورينت ت https://bit.ly/2BOzovN :2018-09-06؛
وليد سبو الخ ر اشتباكات ب ن امليلينيات املوالية للنظام شرقي مدينة حلب ديار ا https://bit.ly/2BQ93gN :2018-10-15
( )67خالد الخطيب دليلك إلى مدينة حلب في ظر سيطرة النظام املدن https://bit.ly/2BPaHiB :2017-05-05
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عدد كب ر من املؤسسات املحلية كم لمل املدينة وتتحكم بالخدمات اتساسية اتخرى كتوزيع
ماديب الغاز والخ ز مما يتسبب بأزمات عديدة في توريدها للمواطن ن )3 )68(.تنتنر حاالت
السرقة والنهب املنظم والخطف مقابر الفدية تنكر واسع وملحوظ في املدينة مما ّ
سبب حالة
ّ ج
ج
دا)69(.
استياء واسعة في صفوف قاطني املدينة وصرف كث را من النازح ن عن العودة إليها م د
ّ
من احية سخرى تمثر قضية الت نيد اإلجباري واالعتقال التعسفب  -والتي تتم ع ر حواجي
النظام املنتنرة في كر سحياء املدينة سبرز اتسباب املؤرقة للنباب في مدينة حلب والتي تمنع
ج
ج
ّ
تمثر مصدر ّ
تربح
سيضا النازح ن النباب من العودة واال خراط في سوق العمر م ددا كما سنها
من قبر عناصر ّ
وضباط اتجهية اتمنية ع ر إدارتهم لعمليات التهريب والسمسرة )70(.وين ر
تعض إحصائيات اتمم املتحدة غ ر املننورة إلى سن عدد سكان مدينة حلب قد ا خفض من
 2.3مليون مسمة (حسب آخر إحصاء عام  )2005إلى ما دون  1.6مليون مسمة مع نهاية العام
 2018منهم  220سلف ازح داخلي .وعلى صعيد عودة النازح ن والالجئ ن قد تم يسجير عودة
 75سلف شخص قط خالل العام  2018ككر.
ب .عمليات إصالح البنية التحتية واستعادة الخدمات .يعد مدينة حلب من سكثر املدن السورية
ج
ج
يعرضا للدمار تنكر إجمالي و ظرا لحجم املدينة وطبيعة اقتصادها القائم على الصناعة
والت ارة إن يعا يها ال يمكن لد سن يتم دون إعادة تأهير البنية التحتية وإعادة تأهير الطرق
ج
ج
ومناطق السكن النعبي املتضررة مما يساعد اتيدي العاملة على العودة م ددا .مثال
ا خفض عدد املننآت الصناعية في قطاع النسيج من  5545إلى  853خالل سنوات النزاع كما
ج
( )68ا ظر مثال:
 ميلينيا إيرا ية تحصر على مقعد في "م لمل محا ظة حلب"! (صور) سورينت ت https://bit.ly/2BOL4hO :2018-09-18؛ قائد ميلينيا ( وج الن رب) عضو في "م لمل محا ظة حلب"! (صور) سورينت ت https://bit.ly/2NqomkJ 2018-09-23؛ سوق هال حلب :م لمل املدينة في خدمة "الد اع الوطني" املدن https://bit.ly/2VbwpEE 2018-11-15؛ سزمة الخ ز في حلب :ملينيات النظام والسوق السوداء املدن  29ينرين اتول https://bit.ly/2E2kVfI 2018ج
( )69ا ظر مثال:
ج
 اال فالت اتمني يتسع في مدينة حلب ويفرز مييدا من الجرائم آخرها قتر طفر تعد اختطا د ورمب جثتد في املدينة املرصد السوريلحقوق اإلمسان https://bit.ly/2E1jA8Y 2018-02-13؛
 راس العلي السرقة وجرائم القتر تيداد في حلب ..من يقف خلفها؟ تلفييون سورية https://bit.ly/2U90HIo 2018-10-12( )70حمالت الت نيد ينر الحركة في حلب 3 :آالف دوالر ثمن الن اة من جيش اتسد السورية ت :2019-02-03
https://bit.ly/2TaeEZf؛
 الخدمة اإلليامية ..كابوس للنباب ومصدر اغتناء لجنود النظام في حلب الجييرة https://bit.ly/2RYEYRx :2019-02-12؛ عبيدة النبوامب تراجع التدقيق اتمني في تعض سحياء حلب خالل رمضان واستمرار التضييق في حي السكري سمارت يوز -25https://bit.ly/2BQmD3F :2018-05

-108-

التعافي املبكر في سورية :تقييم دور وقدرة النظام السوري

ا خفضت قيمة االستثمارات في القطاع من  231مليون إلى سقر من  17مليون ل.س في سواخر
عام  )71(.2018تنكر عام ال توجد مناريع كب رة إلعادة تأهير البنى التحتية في مدينة حلب إال
ج
ما يتعلق بقطاع الكهرباء والذي كان من سشد القطاعات تضررا وسكثرها كلفة من حيث الخسائر
ّ
التي لحقت بد )72(.إال سن هذ املناريع تخدم سحياء محدودة العدد يقع جلها في النصف الغربب
من املدينة وذلك تسبب عدم تضرر بنيتها التحتية تنكر كب ر والتي بقيت تتلقى التيار
ج
الكهربائب تنكر جيئب وبعدد ساعات متفاوت يوميا طوال سعوام النزاع وقد ساعدت سيطرة
النظام السوري على سد ينرين نهاية عام  2018على زيادة عدد ساعات التغذية هذ  )73(.في
ج
ح ن ال تتلقى اتحياء الجنوبية والنرقية حاليا التيار الكهربائب عن طريق النبكة العامة إال
ج
ج
تنكر محدود جدا بحيث ال ييال االعتماد على الوسائر البديلة قائما هناك تنكر رئيمل.
وبالرغم من إعالن حكومة النظام عن مناريع كب رة إلعادة تأهير محطات توليد و قر الكهرباء
بتكلفة تصر  390مليار ل.س ( )74إال سن قدرة النظام على تو ر هذ املبالغ ما تيال موضع شك
ج
خصوصا مع تضارب ات باء تنأن مساهمة إيران وروسيا في ذلك )75(.سما في قطاع النقر والطرق
ج
تعد منكلة الضرر الف زيائب الذي سصاب النوارع الرئيسة والفرعية في املدينة إضا ة إلى إزالة
ج
الركام من سبرز العوائق سمام استعادة ربط املدينة داخليا يما يعامب املدينة من قص حاد في
عدد الباصات العمومية باإلضا ة إلى شح املوارد البنرية القادرة على ينغيلها )76(.وقد تم
تفعير القطار داخر املدينة قط وملسارات محدودة يما لم يتم ينغير املطار لغاية اآلن
بالرغم من اال تهاء من سعمال الصيا ة يد .وبنكر تقديري تبلغ تكلفة إعادة تأهير الطرق في
ج
( )71ميمل بركات النسيج املستورد تهريبا يمهر بخاتم “صنع في سورية” إصرار صناعي في حلب على مناوئة اعتبار اتقمنة مدخالت
إ تاج؟!! البعث ميديا https://bit.ly/2SVE1Pe :2018-09-21
( )72ذلك بالنظر إلى الدمار الذي سصاب املحطة الحرارية الرئيسية في املدينة والتي كا ت يغطب ما يوازي  %60من طاقة املدينة بينما ما
ّ
زالت محطة اليربة في ريف حلب الجنوبب خارج سيطرة النظام وقد شهدت  11محطة رعية من سصر  16من دمار ما ب ن كلي وجيئب.
( )73خالد ز كلو سد ينرين يقلص ساعات التقن ن في حلب جريدة الوطن https://bit.ly/2Sj17tO :2019-02-16
ج
( )74سهمها تأهير الخط  400كيلو ولت بطول  150كيلومتر وتأهير محطة حلب إف واملحطة الحرارية ضال عن وضع 500مركي إلعادة
املنظومة الكهربائية إلى اتحياء النرقية .ا ظر :محمد حمي و «الكهرباء» تحت قبة «النعب» ..و 2019عام كهربائب لحلب …
خربوطلي :ينقصنا  5.5مليون م 3من الغاز ملحطات التوليد ..واجتماع مع «النفط» لييادة الكميات جريدة الوطن :2018-12-05
https://bit.ly/2E9n6hA
ج
( )75ا ظر مثال:
 إيران يسيطر على كهرباء سورية وتيود حلب بالطاقة العربب الجديد https://bit.ly/2HSYM8P :2018-03-04 وزير الكهرباء السوري لة"سبوتنيك" :روسيا يعيد تأهير منظومتنا الكهربائية ( يديو) وكالة سبوتنيك :2018-10-07https://bit.ly/2E4ux9Y
(76) Syria Damage Assessment of selected cities Aleppo, Hama, Idlib, Phase III, World Bank Group, March 2017,
https://bit.ly/2STxlky
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املدينة ما ب ن  470و  530مليون دوالر )77(.من احية سخرى ّثمة معوقات إضا ية تحول دون
ج
استعادة الخدمات في عديد من القطاعات مثال شهدت قطاعات النظا ة والتعليم والنقر
ج
ج
ج
ا خفاضا هائال في مسبة العامل ن يها لدرجة لم يعد معها هذ القطاعات قادرة على العمر
بالحد اتدمى.
في قطاع املساكن ين ر التقديرات إلى سن مسبة الدمار الجيئب لألبنية السكنية بلغت مع نهاية
ّج
الحملة العسكرية  %24يما بلغت مسبة املبامب ّ
كليا  %40مع تكلفة تقديرية ما ب ن 4
املدمرة
–  5مليارات دوالر إلعادة إعمارها )78(.ويب ن النكر ( )8توزع الدمار في املدينة بحسب سحيائها.
ج
وو قا إلحصائيات  UNOSATلم تتعد مسبة إعادة إعمار املبامب السكنية املدمرة في حلب حتى
عام  2017تنكر م مر حاجي  %1قط من سصر سكثر من  35سلف مبنى ّ
مدمر في املدينة)79(.
ّج
عمليا ال يوجد سي عمليات إلعادة تأهير املبامب السكنية في املدينة على اإلطالق إال ما سيى مند
ج
على شكر عمليات ردية يقوم بها تعض املواطن ن رغبة منهم في تالفي د ع اإلي ارات الباهظة
في مناطق يوحهم .إال سن كث جرا من هذ املبامب لم يعد صالحة للحياة وهي ّ
معرضة لالنهيار تنكر
كب ر مما يعرض حياة القاطن ن يها للخطر )80(.كما يب ن النكر (.)8

( )77املرجع السابق
( )78املرجع السابق
(79) Alameen Najjar, Damage Caused by the Syrian Civil War: What the Data Say, Towards Data Science, 27-06-2018:
https://bit.ly/2Eqrk6b
( 80 )80سلف شقة مهددة بالسقوط في حلب وتصدع  85باملئة من مبا يها السورية ت https://bit.ly/2tHMJRW :2019-02-03
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النكر ( )8يب ن مسبة الدمار في مبامب مدينة حلب حتى سيلول )81(2016

يتم تأخ ر اتخاذ القرارات تنكر متعمد يما يخص اتحياء النرقية بحجة تضمينها في املخطط
التنظيمي العام للمدينة والذي من املفترض سن يعالج مناكر السكن العنوائب على حد زعم
ج
حكومة النظام .وبالرغم من سن م لمل مدينة حلب هو املسؤول ظريا عن دراسة املخطط
ّ
ّ
التنظيمي وإصدار إال سن تدخر القطاع الخاص من خالل املناقصات التي تطرحها النركة
العامة للدراسات واالستنارات الفنية الحكومية التاتعة لوزارة اتشغال العامة واإلسكان
Damage density in the City of Aleppo, Syria, United Nation Institute for Training and Research UNitar, 15-12-2016:
https://bit.ly/2NnfDji
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ّ
وتدخر اتطراف اإلقليمية كإيران ع ر ملينياتها يؤثر في قرارات املجلمل املتعلقة بتنظيم
املدينة وبالتالي يييد من احتمالية التضحية تعنوائيات املدينة وطبقتها العاملة)82(.
ج .االنتعاش االقتصادي :يمكننا إي از سهم متطلبات اال تعاش االقتصادي في مدينة حلب
باستعادة البنية التحتية وإعادة ربط سحياء املدينة ببعضها وكذلك ربط املدينة بريفها
ومحيطها اإلقليمي من جديد باإلضا ة إلى يسهير عودة الصناعي ن والت ار والطبقة العاملة
على ّ
حد سواء .وقد سوص ى صناعيو حلب باتخاذ عدة تداب ر لن اح هذ العملية كان من سهمها:
ٍ
تح معابر ت ارية مع العراق واتردن وتخفيض الفوائد على قروض الصناعي ن ومنح
يسهيالت وإعفاءات ضريبية للصناعي ن الذين يسعون إلعادة ينغير معاملهم باإلضا ة
إلعادة تأهير املناطق الصناعية كالنيخ ار والل رمون والراموسة )83(.ولهذا الغرض تم عقد
املؤتمر الصناعي الثالث في حلب تول مرة منذ عنرة سعوام )84(.يما طالب الت ار بتعويضات
عن اتضرار التي لحقت بمحالهم وتحديث قوا ن اإلي ارات في املناطق املتضررة وإلغاء
العراقير سمام إعادة ترميم اتسواق في حلب القديمة )85(.إال س د لم يتم تحقيق الكث ر من هذ
املطالب ( )86مما د ع بكث ر من الت ار والصناعي ن التهام النظام بإهمال املدينة تنكر متعمد
حيث تركي إعادة اإلعمار في املدينة على الجا ب العمرامب بالدرجة اتولى على حساب قطاعاتهم.
ج
ج
ومن شأن ذلك سن يؤدي ذلك إلى يعقيد طموحات إحياء املدينة اقتصاديا من جديد خصوصا
مع امعيالها عن بقية املدن السورية اتخرى وإغالق خطوط الت ارة معها وهيمنة البضائع
ج
التركية والصينية على اتسواق املحلية .في ح ن تننط في املدينة حاليا قط ت ارة مواد البناء
التي تخدم اتغراض السكنية وبدرجة سقر املطاعم السياحية)87(.
ّ
( )82للمييد ا ظر :روال عطار املخططات التنظيمية تأكر حقوق السوري ن املدن  26ينرين االول https://bit.ly/2tD7BKi 2018؛
النظام يبدس بإزالة عنوائيات حلب النرقية التي ّ
دمرها املدن  https://bit.ly/2VhemwO :2018-11-27؛ عبد الكريم الحلبي
النظام يمهر مد ي ن في حي النعار بحلب إلخالء منازلهم بلدي يوز https://bit.ly/2BPWkL0 :2018-11-06
( )83خالل اجتماع هيئتها ..هذ سبرز توصيات غر ة صناعة حلب البعث ميديا https://bit.ly/2Eua4gc :2018-05-15
( )84رئيمل م لمل الوزراء يفتتح املؤتمر الصناعي الثالث في مدينة حلب تعنوان (صناعتنا  ..قوتنا) وزارة السياحة السورية -05-11
https://bit.ly/2Esbvvr :2018
( )85رئيمل غر ة ت ارة حلب :صف ت ار حلب خارج سورية وكالة سوقات شام اإلخبارية https://bit.ly/2SWq17U :2018-04-26
( )86على سبير املثال يطالب صناعيو النسيج واتقمنة في حلب منذ مدة طويلة بتعدير املرسوم  127للعام  - 2017والذي يمنح الخيوط
ج
ج
جمركيا بمقدار  %50باعتبارها من مدخالت اإل تاج اتمر الذي ّ
يضر باملنتج املحلي تنكر كب ر -ولكن دون ائدة.
واتقمنة تخفيضا
ج
ا ظر :النسيج املستورد تهريبا يمهر بخاتم “صنع في سورية” إصرار صناعي في حلب على مناوئة اعتبار اتقمنة مدخالت إ تاج؟!!
البعث ميديا https://bit.ly/2SVE1Pe :2018-09-21
(87) Tom Westcott, 'Thank God you survived the war': How life returned to Aleppo's Old City, Middle East Eye, December
15, 2018, https://bit.ly/2TbTZEc
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 .4المالمح العامة لسياسة النظام السوري في إدارة المناطق المستردة ،مدينة
دوما نموذجاً
ج
ج
ج
اتبع النظام السوري مدعوما بحلفائد خالل السنوات اتخ رة املاضية استراتي ية مختلفة في
ج
التعامر مع املناطق الخارجة عن سيطرتد سعيا مند الستعادها تمثلت هذ االستراتي ية بحصار
ج
املناطق املعارضة وقصفها تنكر ممنهج متبعا سسلوب "الت ويع سو الرضوخ" لد ع اتهالي
لالستسالم لنروط النظام في النهاية .هذ النروط التي ا طوت في الغالب على تهج ر مقاتلي
الفصائر والناشط ن الثوري ن في مختلف املجاالت وكر من هو را ض لهذ "املصالحة" .وسألى
ج
النظام من خالل تطبيق هذا النموذج إلى إعادة ترميم مؤسساتد متمثلة بالبلديات واتجهية اتمنية
ّ
والحيبية في هذ املناطق واتهم من ذلك كلد تدم ر كر الهياكر املد ية والحوكمية التي ظهرت يها
ج
ج
سابقا والتي كا ت يعد منا سا ملؤسسات الدولة في مراحر معينة .إال سن النظام قد عجي عن الو اء
تعهود التي قطعها بإعادة الخدمات العامة لهذ املناطق في حاالت كث رة تسباب يعيى لعدم اكتراثد
بها وعدم قدرتد على القيام بذلك وسياستد املتمثلة باستمرار العقاب الجماعي لسكان هذ
املناطق.
ج
قبر ا دالع النزاع كا ت يعد مدينة دوما من سك ر مدن ريف دمنق ومركيها اإلداري ضال عن كونها
سهم املراكي اليراعية في املنطقة والتي ّ
تصدر إ تاجها لكر املدن املحيطة بها وعلى رسسها العاصمة
ج
دمنق وهي سيضا مركي ت اري مهم للمنت ات اليراعية والحيوا ية والصناعات الحر ية كصناعة
املفروشات .وخالل سعوام النزاع برزت مدينة دوما كواحدة من سهم حواضن املعارضة السورية
ج
ج
ج
ج
مد يا وعسكريا وظلت لسنوات طويلة مركي تهديد مباشر للعاصمة مما جعلها هد ا رئيسا لقوات
ج
النظام .في ح ن كا ت مدينة دوما آخر املدن ا ضماما التفاقيات املصالحة في الغوطة النرقية
ج
التاتعة لريف دمنق؛ ظرا لكثا تها السكا ية وقوة جيش اإلسالم املسيطر عليها آ ذاك .وقض ى
ج
االتفاق امل رم في يسان  2018بخروج ما يقارب من  19سلفا ما ب ن عسكري ومدمب من املدينة حو
النمال السوري ومنح مهلة ستة سشهر للنباب في سن الخدمة اإلليامية لاللتحاق بها )88(.تعد
استعادة النظام ملدن الغوطة النرقية سألى إلى رض سيطرتد املطلقة عليها بإبقائها معيولة عن
تعضها البعض من جهة وعن محيطها الخارجي من جهة سخرى قد حاول النظام ربط بقية مدن
ج
الغوطة النرقية بمدينة دمنق تنكر مباشر محاوال كسر ارتباطها التاريخي بمدينة دوما وإضعاف
اتخ رة كمركي رئيس ي للمحا ظة .ومن احية سخرى ّ
يسهر هذ االستراتي ية استخدام سالح تقديم
( )88املرجع فسد.
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الخدمات واملوا قات اتمنية كوسيلة للتحكم في هذ املجتمعات ومعاقبتها وقت الحاجة إلى ذلك.
ج
تبعا لوضعهم اتمني والسياس ي كما ّ
تقيمد مؤسسات النظام اتمنية ()89
وقد تم تصنيف املواطن ن
ج
وبناء على هذا التصنيف يتم تقييد حركة املواطن ن وتحديد رصهم في العمر .و يما يلي مستعرض
امللفات الرئيسية الثالثة لعملية التعافي املبكر:
أ .امللف األمني :تم ينديد القبضة اتمنية على مدينة دوما دون سواها من مدن الغوطة
ج
النرقية ظرا ملا كا ت ينكلد من رميية ثورية ومد ية .وتمثلت استراتي ية النظام اتمنية في
ج
املدينة تعيلها عن بقية مدن الغوطة النرقية وعيل سحياء املدينة سيضا عن تعضها البعض
قام بتقسيم املدينة إلى قطاعات متعددة ومربعات سمنية موزعة ب ن روع النظام املختلفة
كاملخابرات الجوية واتمن السياس ي وسمن الدولة ومنع عملية التنقر ب ن هذ القطاعات بحرية
ّ
املحلي ن .يما تم حظر خروج املد ي ن من املدينة إال بموا قات سمنية ال يعطى
من قبر السكان
ج
في الغالب لكر من كان لد صلة بالعمر الثوري سابقا وتمنح موا قات املغادرة هذ للحاالت
ج
ج
الطبية غالبا قط وملدة ال تت اوز النهر الواحد ( )90كما قام النظام بالتضييق سيضا على زوار
املدينة من الخارج )91(.كذلك قام النظام بإجراء عمليات مسح سمني شاملة لكر من تبقى يها
ج
ج
ضال عن رض تضييقات سمنية إضا ية على كر الناشط ن الثورين سابقا تصر إلى حد
ج
سيضا وهو ما كان النظام يت ّنبد القيام بد في السابق)92(.
االعتقال التعسفب بما يهم النساء
تيامنت سيطرة قوات النظام على مدينة دوما مع استباحتها من قبر املجموعات املسلحة
املوالية للنظام وسجهيتد اتمنية التي قامت تعمليات سرقة املستودعات الت ارية واملمتلكات
ج
ّ
الشخصية والدراجات النارية مما سثر سلبا على القدرة املالية لكث ر من الت ار الذين بقوا في
ج
ج
املدينة اتمر الذي د ع النرطة الروسية سيضا للتدخر عدة مرات لضبط الوضع )93(.ظرا
لحالة الرعب والخوف التي ا تابت سكان املدينة جراء هذ العمليات ( )94حيث ين ر مصادر
محلية إلى سن املدينة شهدت موجات عودة خالل اتشهر القليلة التي تبعت سيطرة النظام على
Political Demographics: The Markings of the Government of Syria’s Reconciliation Measures in Eastern Ghouta,
Center for Operational Analysis and Research (COAR), 13-12-2018: https://bit.ly/2EvDhrb
( )90مقابلة سجراها الباحث مع سحد مهجري و اشطب مدينة دوما ع ر مكاملة هاتفية في تاريخ :2019-02-19
ج
( )91عمران الدمنقب النظام ليوار مدينة دوما ..العودة قبر التاسعة ليال سو الغرامة والسجن بلدي يوز :2019-02-07
https://bit.ly/2H2b4K6
( )92عمار حمو "التسوية" في دوما :مسح سمني املدن https://bit.ly/2tzJ092 :2018-04-25
( )93ملاذا اعتقلت النرطة الروسية عناصر من النظام في دوما؟ سورينت ت https://bit.ly/2VimwoP :2018-04-14
(94) Ammar Hamou and Justin Clark, Life after reconciliation: East Ghoutans who stayed behind grapple with delayed
settlement papers, disappearances, Syria Direct, 24-01-2019: https://bit.ly/2Nqbo6w
)(89
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ج
املدينة إال سن الواقع اتمني والخدمب في املدينة سوقف كر سشكال العودة إليها بر ود ع عددا
من سكانها ملغادرتها بات ا مناطق سخرى .وقد تصاعدت هذ الظاهرة مع بدء حمالت الت نيد
ّ
مكثف)95(.
تنكر
اإلجباري في شهر سبتم ر عام  2018التي رضها النظام على شباب املدينة
ٍ
ج
قا إلحصائيات اتمم املتحدة لم ّ
وو
يتعدى عدد العائدين ملدينة دوما حتى شهر و م ر عام
ج
 2018حاجي  4500شخص من سصر سكثر من  80سلفا يحوا عن املدينة منذ نهاية عام 2017
وكان معظم هؤالء العائدين ممن قطنوا مراكي اإليواء املؤقتة خالل الحملة اتخ رة لذلك
مستطيع القول إن املدينة لم ينهد حركة عودة تذكر من قبر النازح ن عنها قبر عام )96(.2017
يستثنى من ذلك عناصر املجموعات املسلحة الذين سصبحوا موال ن للنظام تعد سيطرتد على
ّ
تقلد مناصب سياسية سو حيبية في املدينة قبر ا دالع النزاع)97(.
املدينة سو ممن
ب .عمليات إصالح البنية التحتية واستعادة الخدمات .ين ر كر املصادر املحلية إلى سن مدينة
ج
دوما حاليا ال تتمتع بأي خدمات تذكر ما زال املواطنون يعتمدون على الوسائر البدلية في
تأم ن معظم الخدمات اتساسية كمولدات الكهرباء املحلية وآبار امليا وحتى بداية عام 2019
لم تكن شبكة الكهرباء العامة يغطب سكثر من  %10من سحياء املدينة )98(.يما يبدو س د إهمال
ج
متعمد من قبر حكومة النظام للمدينة تعكمل مدن سخرى في ريف دمنق والتي شهدت تحسنا
ج
ج
متفاوتا في مستوى الخدمات .وتقتصر عمليات التأهير على شوارع معدودة وبنكر محدود جدا
ج
إعالميا على س د ا طالق حمالت لتأهير املدينة ككر .وقد ّ
ظر الطريق الرئيمل
يتم يغطيتد
الواصر ب ن دوما ومدينة دمنق خارج الخدمة حتى شهر يوليو  2019وكذلك معظم الطرق
الواصلة ب ن اتحياء الداخلية )99(.يما لم ينهد املدينة عودة واسعة ملديريات النظام
ومؤسساتد والتي اقتصرت تنكر رئيس ي على شعبة الت نيد وشعبة حيب البعث الذي سيطر
بدور على اال تخابات البلدية في املدينة كسائر املناطق السورية الخاضعة لسيطرة
ّ
النظام )100(.يعد الدمار الذي خلفتد حملة النظام العسكرية اتخ رة على البنية التحتية
ج
وخصوصا الطرق وشبكة الكهرباء املحلية واتسواق التحدي اتك ر الذي يحول دون استعادة
ج
( )95سهالي دوما ينزحون إلى ضواحي العاصمة هربا من الدمار والبطالة حرية برس https://bit.ly/2EciZBE :2019-02-20
(96) Political Demographics: The Markings of the Government of Syria’s Reconciliation Measures in Eastern Ghouta,
Center for Operational Analysis and Research (COAR), 13-12-2018: https://bit.ly/2EvDhrb
( )97دوما :عاد املخ رون املدن https://bit.ly/2T0hjW1 18-09-2018:
(98) Damascus and Its Countryside Left without Electricity and Natural Gas while Snowstorms Strike, Enab Baladi, 25-012019: https://bit.ly/2TSPHyl
( )99مقابلة سجراها الباحث مع سحد مهجري و اشطب مدينة دوما ع ر مكاملة هاتفية في تاريخ :2019-02-19
ج
( )100از 22مرشحا من حيب البعث في ا تخابات املجلمل املحلي في مدينة دوما مقابر  8مستقل ن قط.
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املدينة عا يتها كما يب ن النكر ( )101(.)9يضاف إلى ذلك النقص الكب ر في املوارد البنرية
ج
الالزمة لتنغير قطاعات خدمية سخرى كالصحة والتعليم وإزالة النفايات ضال عن امسحاب
ّ
معظم املنظمات التي كا ت تدعم معظم هذ القطاعات من املدينة عقب سيطرة النظام عليها.
ج
ولم يكن قطاع املساكن س ضر حاال من بقية القطاعات في الغوطة النرقية بطبيعة الحال
قد طال الدمار معظم سحياء املدينة كما يب ن النكر (.)9

النكر ( )9يب ن توزع مسبة الدمار في مدن الغوطة النرقية حتى تاريخ شهر شباط )102(2018

ج
حيث سصبح من املالحظ سن سياسة النظام ت ا اتحياء ّ
املدمرة خصوصا في مناطق املعارضة
تنكر عام هو تأجير النظر يها ومحاولة التعامر معها من خالل ينميلها باملخططات
ج
ج
ج
تاريخيا)103(.
التنظيمية املعلنة وهو وما يسبب تهديدا مباشرا للم تمعات املحلية القاطنة يها

Eastern Ghouta Rapid Assessment: Rural Damascus, Syria: 3 - 9 April 2018, REACH, 12-04-2018:
https://bit.ly/2GMTJ8R
(102) Damascus Damage Assessment: Eastern Ghouta Area / Damascus Governorate, United Nation Institute for Training
and Research UNitar, 01-03-2018: https://bit.ly/2Hf3vQN
( )103يحاول النظام إدراج املدينة ضمن ما يسمى إقليم دمنق الك رى .للمييد ا ظر :محمد حمص “إقليم دمنق الك رى” على الطاولة
قبير إعادة اإلعمار عنب بلدي https://bit.ly/2H45PJP 2018-11-11
)(101
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ج
ج .اإلنعاش االقتصاديّ :
عدت الغوطة النرقية دائما املورد الغذائب والبنري للعاصمة دمنق
ج
ضال عن احتضانها لعدد كب ر من الصناعات كالخي يات واملفروشات والكيماويات .إال سن
هذ القطاعات الصناعية قد تضررت تنكر هائر خالل النزاع وخسرت رسسمالها املادي
والبنري على حد سواء )104(.تبدو عملية إحياء الصناعة في مناطق الغوطة النرقية ومدينة
ج
دوما تحديدا مستحيلة في الوضع الراهن حتى في مستوياتها الد يا وعلى الرغم من بقاء قطاع
ج
ج
ج
اليراعة متعا يا إلى حدا ما مقار ة تغ ر من القطاعات االقتصادية إال سن امعيال املدينة عن
محيطها وا تقارها لأليدي العاملة يهدد استمرار اإل تاج في هذا القطاع وتصريفد تنكر ج ّدي.
إلى جا ب ذلك سدى خروج كر املؤسسات الحوكمية واملنظمات اإلغاثية التي منأت ومنطت
خالل سعوام النزاع تعد سيطرة النظام على املدينة إلى خسارة عدد كب ر من السكان تعمالهم
وإلى تضييق املوارد املعينية واإلعا ات التي كان اتهالي يتلقونها تنكر منتظم والذي لم يتم
يعويضد من قبر مؤسسات النظام العائدة للمدينة.
سدت السياسة التي ا تهجها النظام ضد مدينة دوما كإحدى املدن التي استعاد السيطر عليها والتي
تمثلت باستهدا د للقطاعات املنت ة يها من خالل تدم رها والتضييق عليها (سو عدم تو ر سبر
يعا يها على اتقر) إلى جا ب قيامد في الوقت ذاتد بالسماح إلدخال املواد الغذائية والطبية دون
سواها إلى تحوير هذ املناطق إلى مناطق استهالكية بالدرجة اتولى ع ر يسهير دخول هذ املواد
ج
وإلغاء اتتاوات على حركتها .وترسخ هذا اتمر خصوصا تعد سيطرة النظام على قطاع الحواالت
ّ
املالية بالكامر وإخضاعد ملراقبة صارمة في ح ن بقيت هذ املناطق محرومة تنكر كلي من
الخدمات املصر ية)105(.

ثالثاً :هل يستطيع النظام فعالً قيادة عملية تعافي مبكر شاملة لجميع
مناطقه؟
ج
ختاما يمكن القول تنكر واضح إن النظام ليمل لديد القدرة والرغبة لتموير وإدارة عمليات يعافي
عدة سهمها :ا تقار للقدرة املالية تسبب ينظب
مبكر على مستوى البالد ويمكن إرجاع ذلك تسباب ٍ
ج
( )104مثال بلغت خسائر قطاع الكيماويات وحد في الغوطة ما يقارب  81مليار ل.س .ا ظر:
Joseph Daher, The political economic context of Syria’s reconstruction: a prospective in light of alegacy of unequal
development, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, :2018-12-05
https://bit.ly/2VcbRw1
( )105مقابلة سجراها الباحث مع سحد مهجري و اشطب مدينة دوما ع ر مكاملة هاتفية بتاريخ.2019-02-19 :
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ج
االقتصاد خالل سعوام النزاع سوال والعقوبات الدولية الصارمة املفروضة على النظام وسركا د والتي
ج
استطاعت سن تمنع كر الدول الراغبة تعودة العالقات مع النظام من بوابة االقتصاد ثا يا .سضف
إلى ذلك عدم وجود رغبة لدى حلفاء النظام لتحمر تكاليف تأهير هذ املناطق تنكر منفرد .لذلك
ج
من املرجح سن يركي النظام مناريعد واهتمامد في املدى القريب على مناطق فوذ املوالية لد مقدما
ّ ج
ّ
املتعمد ضدها والذي يتخذ
ومطبقا لسياسة التهميش
إياها على املناطق التي ثارت عليد في السابق
سشكال عدة منها )1( :االستبعاد من مناريع تأهير البنى التحتية واإلقراض والتوظيف الحكومب مع
( )2الترك ز على سحب شباب هذ املناطق للخدمة اإلليامية مما يحول دون ا خراطهم في اتعمال
ج
االقتصادية سيضا و( )3عدم تو ر سبر العودة الكريمة لالجئ ن والنازح ن ومصادرة سمالكهم
ج
تنكر ممنهج .ويأمر النظام من خالل ترك ز االستثمارات في املناطق اتقر تضررا وفي القطاعات
ج
اتكثر ربحية سن ّيو ر سيولة مالية يستطيع من خاللها اال تقال للعمر تدري يا في املناطق اتكثر
ج
تضررا وهكذا .ج
بناء على ما سبق في هذ الورقة مستبعد اح النظام في تطبيق هذ السياسة
لألسباب التالية:
ج
 طبيعة االستثمارات التي يقوم بها النظام حاليا والتي ترتكي باتساس على قطاع العقارات
والخدمات ذات الربحية السريعة ومن املعلوم سن وائد هكذا استثمارات ستصب بالضرورة
في خيائن شبكات النظام املؤلفة من كبار الت ار وشركائهم من الب روقراط وقادة امللينيات
ج
املسلحة تي ة للبنية التنريعية املحابية للسياسات االقتصادية التي يتبناها النظام والتي
ت نح بالعموم إلى تفضير هذ النريحة الساعية للربح .لذلك من املستبعد (في حال اح
النظام في تو ر سيولة مالية ضخمة من خالل تلك االستثمارات) سن يسمح هذ النبكات
بتوجيهها للمناطق املتضررة بالنكر املطلوب.
 يتمتد الجدول اليمني لهذ الخطة في حال تطبيقها تعوام طويلة وربما حتى لعقود من اليمن
إال سن بقاء هذ املناطق مدمرة ومهمنة و ارغة من ّ
جر سكانها لهذ الفترة الطويلة يعني تدمب
احتمالية عودة الالجئ ن والنازح ن لها واستبعادها من الخارطة االقتصادية واالستثمارية
ج
ج
املحلية واإلقليمية تمد تعيد .مما ّ
سيهدد رص يعا يها اقتصاديا واجتماعيا يما تعد .كما سن
خطط النظام إلعادة إعمار هذ املناطق عن طريق إصدار مخططات تنظيمية جديدة لها
تنطوي على تهديد مباشر مللكية العقارات العائدة لسكان هذ املناطق مما يهدد قدرتهم
ج
(ورغبتهم) للعودة لها مستقبال.
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 يركي النظام في خطابد على عودة رؤوس اتموال واستقطاب الت ار واملستثمرين من جديد دون
الترك ز على عودة شريحة اليد العاملة التي غادر قسم كب ر منها البالد خالل سعوام النزاع .والتى
من املرجح عدم عودتها في حال عدم إصالح البنية اتمنية واالقتصادية للنظام .اتمر الذي يهدد
رص يعافي قطاعات رئيسية كالصناعة واليراعة املعتمدة بالدرجة اتولى على تو ر اليد
ج
العاملة والتي يرى النظام في كث ر من الحاالت سن االست راد من الخارج هو سجدى اقتصاديا لد
ج
ج
من االستثمار في هذ القطاعات سصال وترميمها م ددا.
ج
ج
 إن تحكم روسيا وإيران باالقتصاد السوري تدري يا لن يترك سيادة للنظام السوري على
قرارات توجيد الدعم للمناطق والقطاعات املتضررة في املستقبر إن لم ترى هذ الدول منفعة
لها في االستثمار في تلك املناطق .حيث تبدي روسيا تنكر عام رغبة بتدعيم املناطق الساحلية
دون سواها وفي ح ن ترغب إيران بإبقاء املدن السنية التاريخية ضعيفة مما يسهر عملية
تمددها في املنطقة.
تنكر عام ال يقوم النظام السوري على اتخاذ خطوات جدية في وقف اقتصاد النزاع والعودة
تدري جيا لالقتصاد الطبيألي تسبب قوة ّ
وتنفذ امللينيات والنبكات االقتصادية املوالية لد من
احية وسيادة العقلية اتمنية على سياسات النظام في التعامر مع املطالب النعبية من احية
ج
سخرى .وينبع مرد ذلك من تيايد فوذ امللينياوية وتداخلها باالقتصاد وسيطرتها عليد .وسخ را يحجم
ج
ددا وذلك إلبقائها ّ
مقسمة مما يسهر
النظام عن إعادة ربط املناطق السورية ببعضها البعض م
ج
ج
عليد السيطرة عليها والتعامر معها تنكر منفرد .ويمكن القول ختاما إن كر هذ العوامر م تمعة
ج
تقوض قدرة البالد على الدخول في مرحلة يعافي مبكر علية يبنى عليها مستقبال سمنطة حقيقية
إلعادة اإلعمار وتحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي.
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ملحق
مخطط يب ن سهم عناصر التعافي املبكر في سورية مع اإلشارة للفاعل ن الرئيسي ن ومؤشرات التعافي:
الفواعل

توافراألمن

البنية
التحتية

التعافي
االقتصادي

القطاعات

املؤشرات على التعافي

 امللينيات واملجموعات املحليةواتجنبية
 الجيش السوري املؤسسات اتمنية الرسمية النرطة الروسية -م موعات املصالحة

اتمن القطاعالعسكري

 معدل االستقرار السكامب عودة الالجئ ن عودة النازح ن معر ة مص ر املفقودين تحسن التواصر االجتماعي والتنقراآلمن
 معدل الجرائم الحواجي اتمنية تدخر املسلح ن واتمني ن في حياةاملواطن ن

 البلدياتّ
 املجالمل املنحلة واملجالملاملستبدلة بها

 الكهرباء امليا الطرق اإلسكان -االتصاالت

 اتزمات في قطاع الخدمات العامة الفساد طبيعة العقود االستثمارية املمنوحة فيهذ القطاعات

 البنوك السورية املنظمات الدولية واملحلية غرف اليراعة والت ارة والصناعة الجمعيات املهنية -الجمعيات غ ر الربحية

 الصناعة الت ارة -اليراعة
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المقاربة التركية للتعافي
المبحث الخامس

االقتصادي المبكر في سورية:
دراسة حالة منطقة
"درع الفرات"
محمد العبدهللا*

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
* محمد العبد هللا :باحث في مركي عمران للدراسات االستراتي ية تتركي اهتماماتد البحثية في م االت اقتصاديات التنمية وإعادة
ج
اإلعمار والتعافي االقتصادي في الدول الخارجة من النزاع واقتصاديات الالجئ ن والنازح ن داخليا.
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المبحث الخامس :المقاربة التركية للتعافي االقتصادي المبكر في
سورية :دراسة حالة منطقة "درع الفرات"
مدخل
يعد منطقة درع الفرات بوابة سورية في شمالها الغربب مع تركيا وهي املنطقة التي سميت باسم
املعركة التي سطلقتها تركيا لتحريرها من صير "تنظيم الدولة" في عام  .2016ومنذ ذلك الح ن
ينهد املنطقة خطوات جيدة في يعا يها االقتصادي مع تقديم س قرة جميع متطلبات هذ العملية
وسعيها لبناء س موذج يمكن تطبيقد في مناطق سخرى .وبينما يرى تعضهم في رض س قرة فوذها
ج
املباشر على هذ املنطقة سيطرة على السلطة االقتصادية داخلها؛ يرى تعض آخر سنها تمثر
رصة مثلى لكبح سيولة هذ املنطقة وعدم استقرارها والحد من يوح سكانها وتردي وضعهم
ج
املعيش ي .إلى جا ب قدرة هذ املنطقة في حال يعا يها اقتصاديا على خلق آثار إي ابية مباشرة على
سكانها وتوطيد دعائم استقرارهم االقتصادي واالجتماعي.
تطرح املقاربة التركية للتعافي االقتصادي في منطقة درع الفرات فسها اليوم كأحد اتتعاد
الرئيسية في املعادلة املستقبلية لعملية إعادة إعمار سورية لذا إن هم املقاربة التركية
ج
ج
ج
وحدودها ومحدداتها يعد سمرا حيويا وهاما في الوقت الحاضر في وقت يت د يد النزاع إلى نهايتد
ج
ج
تلك العملية التي من املتوقع سن تلعب يها تركيا دورا محوريا تسباب ترتبط بالديمغرا يا
ج
واالقتصاد واملوقع الجغرافي إلى جا ب البعد العسكري ضال عن القوة الناعمة التي استثمرت
يها تركيا خالل اتعوام املاضية ع ر استقبالها ملالي ن الالجئ ن السوري ن ودعمها اإلغاثب
َّ
والتنموي للمناطق السورية املتاخمة لحدودها وهو ما مكنها من مسج عالقات متينة مع املجتمع
السوري .وجعر منها منصة رئيسية من املنصات اإلقليمية اتخرى إلعادة إعمار هذا البلد إلى
جا ب دورها املتوقع في ينكير مستقبلد.
في جا ب املحددات التي تروم س قرة تحقيقها من مقاربتها في عملية يعافي اقتصاد هذ املنطقة ت رز
املكاسب االقتصادية اآل ية واملستقبلية كأحد سهم املحددات للمقاربة التركية وفي الجا ب
اإلمسامب ت رز قضية العودة الطوعية لالجئ ن السوري ن كمحدد آخر يسألى س قرة لتحقيقد إذا ما
تمكنت من تو ر النروط املوضوعية لهذ العودة والتي تتمثر جيءهاالرئيس ي في إرساء اتمن
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وتثبيت دعائم االستقرار االقتصادي واالجتماعي وهي بذلك يسألى جاهدة إل اح س موذجها في
عملية التعافي وتو ر جميع املستليمات واملتطلبات التي تكفر تحقيق هذا الهدف.
تحاول هذ الدراسة سن يشخص في بدايتها الواقع االقتصادي واالجتماعي في منطقة درع الفرات
ثم يعرض سهم مؤشرات التعافي االقتصادي املبكر الذي شهدتد القطاعات االقتصادية داخلها
منذ خضوعها للنفوذ التركب لتنتقر تعدها للتعريف بأهم الفواعر الرئيسية املنخرطة في عملية
التعافي والدور املنوط بهم .وفي جيئها اتخ ر تحلر تنكر معمق محددات املقاربة التركية للتعافي
االقتصادي وتكوين تصور مستقبلي واضح لدى القارئ للدور التركب في عملية إعادة إعمار سورية.

أوالً :المشهد االقتصادي االجتماعي
تقع منطقة درع الفرات في شمال غرب سورية وتمتد على طول النريط الحدودي الذي يفصر
ب ن سورية وتركيا بمساحة تقدر بحوالي  2692كم 2وينكر نهر الفرات الحدود الطبيعية
النرقية لها مما ي علها غنية بامليا الصالحة للنرب واليراعة .وعا ت هذ املنطقة من تبعات
النزاع في سورية تعد عام  2012الذي سدى إلى دمار كب ر في البنية التحتية واملرا ق الخدمية
ج
وهجرة رؤوس اتموال الصناعية والت ارية إلى املدن التركية؛ ضال عن هجرة اليد العاملة املاهرة
منها إلى تركيا وسوروبا مما سدى إلى تردي الوضع االقتصادي داخلها تنكر كب ر .هذا إلى جا ب
خضوعها لسيطرة "تنظيم الدولة" الذي نهب مواردها وشو الحياة االقتصادية داخر مدنها.
ج
يضاف إلى ما سبق محاذة هذ املنطقة ملناطق سيطرة النظام السوري الذي يعمر جاهدا على
عدم استقرارها كذلك محاذاتها ملناطق اإلدارة الذاتية التي ارتكبت العديد من ا تهاكات حقوق
اإلمسان بحق مواطني هذ املنطقة وشنها لهجمات عسكرية متكررة على املدن املتاخمة لها ليعيعة
استقرارها ومحاولة السيطرة عليها قبر سن تخضع املنطقة تنكر كامر للنفوذ التركب في عام .2016
ويب ن النكر ( )1صورة تقريبية ملنطقة "درع الفرات" من حيث املدن واملعابر الحدودية في بداية
عام .2019
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النكر ( )1يب ن منطقة درع الفرات في شمال غرب سورية

يت اوز عدد سكان املنطقة مليون شخص يتوزعون في يسع مدن رئيسية وهم مييج من العرب
السنة وينكلون الغالبية إلى جا ب التركمان والكرد .وهذا الرقم في تيايد مضطرد تسبب حركة
النزوح الداخلي بات ا هذ املنطقة وعودة الالجئ ن السوري ن من تركيا .وتتركي غالبية مخيمات
النزوح الداخلي الرسمية والعنوائية في مدينتي اعياز وجرابلمل ويقدر عدد قاطني هذ املخيمات
ج
بحوالي ( )224923ازح يعا ون من ظروف اجتماعية واقتصادية قاسية جدا .كذلك تقطن مسبة
من النازح ن في منازل مستأجرة سو ارغة لم يكتمر بناؤها تعد .1ويب ن النكر ( )2توزع السكان
في املدن الرئيسية.

( )1محمد العبدهللا واقع سبر العيش في مخيمات النزوح :دراسة حالة في مناطق النمال السوري مركي عمران للدراسات االستراتي ية
https://bit.ly/2UK0iQ9 :2018-11-07
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عدد العائالت

عدد ات راد

175,213

192,620

181,250

55,223
10,291

12,090

17,133

7,083

20,284

40,800

68,759

99,060

109,643
65,277
9,523

28,163

36,460

النكر ( )2يب ن عدد السكان في منطقة درع الفرات و

33,480

بياعة

قباس ن

اخترين

الراعي

صوران

مارع

الباب

اعياز

جرابلمل

ج
قا للمدن الرئيسية في شهر يوليو في عام )2(2018

تتركي منكالت سكان منطقة درع الفرات تنكر سساس ي في ارتفاع معدالت البطالة والفقر وتراجع
القدرة النرائية لأل راد تنكر كب ر إلى جا ب عدم تو ر السكن الكافي مع ارتفاع الحاجة لد تعد
تيايد سعداد الوا دين والعائدين إلى املنطقة .اتمر الذي سدى إلى ارتفاع سسعار إي ارات السكن
تنكر ال يتناسب وإمكا ات السكان املادية مع قلة رص العمر وارتفاع تكاليف الحياة املعينية
اتمر الذي امعكست آثار السلبية تنكر سك ر على املهجرين والنازح ن إلى هذ املناطق وسدى إلى
بقاء العديد منهم ضمن املخيمات سو اضطرارهم للسكن في منازل مدمرة غ ر صالحة للسكن
اهيك عن عدم تمكن مسبة كب رة منهم من الحصول على سي رصة عمر)3(.
يما يتعلق بمصادر دخر السكان قد س رزت اتحداث التي شهدتها املنطقة خالل اتعوام
املاضية امعكاسات سلبية على حياة ات راد تي ة التدهور الكب ر في سوق العمر و قدان مسبة
ّج
منصبا على البحث عن
كب رة منهم لسبر عينهم .وسصبح اهتمامهم الرئيمل في الوقت الحاضر
ج
عمر يقيهم شظف العيش تعد سن سصبح عبء تكاليف املعينة ثقيال عليهم في ظر الظروف
االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي يكابدونها.

( )2منسقو است ابة شمال سورية إحصاء ريف حلب النمالي https://bit.ly/2MkOAH2 :2018 – 07 -13
( )3محمد العبدهللا واقع سبر العيش في مخيمات النزوح :دراسة حالة في مناطق النمال السوري مرجع سابق
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ج
و ظرا لطبيعة املنطقة اليراعية قد استمرت اليراعة بكونها املصدر اتول للدخر كما كان
ج
سائدا قبر النزاع في ح ن شملت مصادر الدخر اتخرى العمر في املهن الحرة كالن ارة والحدادة
والعمر في قطاعات الت ارة والصناعة واإلسكان والحرف اليدوية وبيع املواش ي ومنت اتها
واالعتماد على الحواالت املالية الواردة من اتقارب إلى جا ب االعتماد على املساعدات اإلمسا ية
املقدمة من املنظمات اإلغاثية املحلية والدولية )4(.وبات استخدام سكثر من وسيلة لكسب العيش
ّ
ج
لدى اتسر هو النكر اتكثر شيوعا في املنطقة ( )5وبعد سن سصبح الدخر املتولد من العمر وحد
غ ر كاف لتغطية فقاتها في كث ر من الحاالت تي ة لال خفاض الكب ر في مستوياتد إلى جا ب
ارتفاع اتسعار وبات السكان ينفقون سكثر مما يكسبون مما د ع الكث ر من هذ اتسر إلى
االعتماد على مييج من العمر واملساعدات اإلمسا ية لتأم ن احتياجاتها إلى جا ب اال تنار الواسع
لألعمال غ ر الرسمية وغ ر املنروعة مثر تهريب البضائع كما برزت ظاهرة التوظيف لدى
منظمات املجتمع املدمب واملجالمل املحلية واملنظمات غ ر الحكومية العاملة في املنطقة.

ثانياً :مؤشرات التعافي االقتصادي المبكر
ورد يما يلي م موعة من املؤشرات ضمن القطاعات االقتصادية لبيان الخطوات التي تمت في
إطار التعافي االقتصادي ضمن هذ القطاعات منذ خضوعها للنفوذ التركب في عام .2016
 .1قطاع الزراعة
تمتاز منطقة درع الفرات بتو ر مساحات واسعة قابلة لليراعة البعلية واملروية وينكر اليراعة
ج
املصدر اتساس ي للدخر والنناط االقتصادي اتكثر سهمية كما سسلفنا وو قا لبعض
اإلحصاءات تقدر مساحة اتراض ي الصالحة لليراعة في هذ املنطقة بنحو  100سلف هكتار %75
منها تيرع بالحبوب و %25مخصصة للخضار ( )6فب مدينة جرابلمل على سبير املثال يقدر عدد
اتشجار املثمرة اتساسية بة  1.5مليون شجرة ستق حلبي و 1.5مليون شجرة زيتون باإلضا ة

( )4تقرير داينمو درع الفرات وحدة تنسيق الدعم و م ر https://bit.ly/2wc71V1 :2017
(5) Understanding livelihoods in northern Syria: how people are coping with repeated shocks, constant change and an

uncertain future, an assessment using a Household Economy Approach and hazard mapping to better understand
livelihoods in northern Syria, save the children, January 2015.
( )6جالل سليمان مئات الهكتارات اليراعية يعود لإل تاج بريف حلب الجييرة ت https://bit.ly/2LSX6e0 :2019-01-05
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ت واع سخرى من اتشجار املثمرة سما بالنسبة للثروة الحيوا ية في املدينة تقدر اإلحصاءات عدد
اتغنام بة  41000واتبقار بة .)7(4000
ج
و ظرا لظروف النزاع التي شهدتها املنطقة تقلصت مساحة اتراض ي القابلة لليراعة وواجد
َّ
امليارعون العديد من التحديات التي تمثر سهمها في ارتفاع كلفة اإل تاج اليراعي والحيوامب إلى
جا ب ا خفاض سسعار املحاصير اليراعية وصعوبة تصدير هذ املحاصير وإي اد سسواق
لتصريفها .كما منعت اتلغام ومخلفات النزاع الكث ر من امليارع ن من استغالل سراضيهم .يضاف
إلى ذلك س د خالل ترة النزاع لم تو ِّل منظمات التنمية العاملة في هذ املنطقة االهتمام الالزم
للنهوض بهذا القطاع ودعم املناريع التنموية اليراعية والحيوا ية.
منذ بداية  2018ينهد القطاع اليراعي تطورات ملموسة في إطار التعافي حيث ين ر التقارير
امليدا ية إلى وجود مناط زراعي ملحوظ .وتتركي املحاصير اليراعية االستراتي ية املنت ة تنكر
سساس ي على الحبوب كالقمح والنع ر والعدس و بات الكمون إلى جا ب الخضار كالبطاطا
والبصر .كذلك عادت املحاصير اليراعية من اتشجار املثمرة كالييتون والفستق الحلبي واللوز
واملنمش .ويرجع هذا التعافي في جيء كب ر مند إلى االهتمام والدعم الذي َّ
تلقا هذا القطاع من
جا ب الحكومة التركية عن طريق املكاتب اليراعية لدى املجالمل املحلية في هذ املنطقة لتقديم
املدخالت اتساسية كاتسمدة والبذار واتدوية اليراعية وتقديم تعض التسهيالت لتنفيذ ملناريع
اليراعية من قبر الفالح ن وإصدار تعض التنريعات الناظمة للنناط اليراعي والثروة الحيوا ية
واملساعدة على يسويق املحاصير اليراعية إلى تركيا )8(.وتقوم هذ املكاتب بالتعاون والتنسيق مع
املؤسسات التركية والهيئات الحكومية في الواليات التركية املعنية بتننيط القطاع اليراعي)9(.
في هذا اإلطار قامت مديرية الغذاء واليراعة والثروة الحيوا ية في والية غازي عينتاب التركية
بتنكير رق من الخ راء املعني ن بالقطاع بهدف إحياء قطاعي اليراعة والثروة الحيوا ية في هذ
املنطقة من خالل إشرا هم على دعم امليارع ن في شراء اتسمدة واملبيدات ومستليمات العمر
اليراعي واإلشراف كذلك على حمالت اللقاح ضد سمراض الحيوا ات )10(.إلى جا ب وجود دعم
احات ينوبها منغصات تلفييون سورية :2018-03-02

( )7راس محمد جرابلمل تعد عام من ا تهاء "درع الفرات"
http://tiny.cc/2jnn6y
(" )8محلي" جرابلمل يخفض سجور اآلالت اليراعية ملساعدة الفالح ن موقع حرية ت http://tiny.cc/t7pn6y :2019-04-13
( )9جرابلمل تعد عام من ا تهاء "درع الفرات" احات ينوبها منغصات مرجع سابق.
( )10الحكومة التركية تطلق بر امج "دعم امليارع ن في ريف حلب النمالي" وكالة الفرات لأل باء http://tiny.cc/wtqn6y :2018-02-22؛
بدعم تركب ...إحياء قطاعي اليراعة والثروة الحيوا ية في منطقة درع الفرات السورية موقع ترك برس :2018-03-30
http://tiny.cc/wiqn6y
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مقدم من املؤسسة العامة إلكثار البذار التاتعة للحكومة السورية املؤقتة بالتعاون والتنسيق مع
وحدة تنسيق الدعم ومنظمة الهالل اتحمر القطري ع ر منروع "القمح" الذي يستهدف تقديم
مستليمات اإل تاج للميارع ن على شكر قرض حسن بهدف يشجيع زراعة هذا املحصول
االستراتيجي )11(.كذلك تلعب تعض املنظمات غ ر الحكومية بالتنسيق مع املجالمل املحلية
ج ج
والجا ب التركب دورا هاما في تقديم مناريع تنموية لدعم الثروة الحيوا ية واليراعية لتنمية سبر
ج
العيش كمؤسسة إحسان لإلغاثة والتنمية )12(.وسجر سيضا دخول إحدى سك ر النركات التركية
اليراعية " "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleriاملتخصصة بتقديم القروض املالية وتأم ن
البذار واتسمدة واتدوية وسيترا ق دخول هذ النركة مع دخول شركات سخرى يعمر في م ال
ِّ
دعم املناريع الصغ رة .إذ يسألى النركة إلى ا تتاح مكتب لها في املنطقة لتسهير استثماراتها في
ح ن سن يعاملها سيكون تنكر مباشر مع املجالمل املحلية بالتنسيق مع املكاتب اليراعية لديها)13(.
على الرغم من ظهور مالمح تحسن في اإل تاج اليراعي تعد سن ق َ
در حجم املساحة امليروعة بنحو
 %50من سصر املساحة القابلة لليراعة سي ما يعادل  500سلف هكتار إال سن هذا التحسن ليمل
ج
بالسوية املطلوبة واملأمولة و قا للعامل ن في هذا القطاع حيث يواجد الفالحون في ظر اإلشراف
التركب معوقات وتحديات عدة سدت إلى تخفيض سرباحهم واقتصارها على قيمة الكلفة اليراعية
قط تي ة ا خفاض سسعار املحاصير مقار ة بأسعارها في املناطق السورية اتخرى ويرجع ذلك
تنكر سساس ي إلى ارتفاع سسعار املحروقات واتسمدة مما يتسبب بارتفاع تكاليف اإل تاج تنكر
كب ر كذلك صعوبة تصدير محاصيلهم إلى خارج املنطقة واضطرارهم لتصريفها داخر سسواقها
بأقر اتسعار تسباب ترتبط بارتفاع كلفة التصدير مقار ة باتسعار املتد ية لهذ املحاصير إلى
ج
جا ب قيام الحكومة التركية باست راد كميات محدودة جدا من تعض املحاصير اليراعية
كالبطاطا والبصر والحبة السوداء والفستق الحلبي ال تتناسب واإل تاج اليراعي املحلي الكب ر لهذ
املناطق ( )14إذ يعتمد سياسة است راد هذ املواد من قبلها على سد جيء من النقص الذي يعامب
مند سسواقها املحلية .لكن هذا ال ينفب وجود رغبة لدى الحكومة التركية ملساعدة الفالح ن على

( )11منروع القمح  2018املؤسسة العامة إلكثار البذارhttp://tiny.cc/00nn6y :
( )12سحمد اتحمد مدير مكتب مؤسسة إحسان للتنمية في ريف حلب النمالي يوضح لوكالة الفرات منروع سبر العيش وكالة الفرات
لأل باء http://tiny.cc/rbon6y :2019-03-26
( )13مصطفى محمد شركة زراعية عمالقة يعتزم دخول درع الفرات تقارير خاصة موقع اقتصاد :2018-02-17
https://goo.gl/2FpqPg
( )14بدعم تركب ...إحياء قطاعي اليراعة والثروة الحيوا ية في منطقة درع الفرات السورية مرجع سابق.
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تصريف جيء من محاصيلهم ومساعدة هذا القطاع على التعافي ( )15غ ر سن النروط املوضوعة
الست راد هذ املحاصير من قبر الجا ب التركب من حيث السعر والجودة والكميات ال تيال ينكر
ج
عائقا لدى كث ر من امليارع ن لتسويق محاصيلهم .كذلك تواجد تعض املحاصير اليراعية املحلية
كالخضروات والفواكد منا سة من قبر ظ رتها التركية التي تمتاز با خفاض سسعارها )16(.إلى جا ب
عدم وجود جهات رسمية محلية قادرة على شراء جميع املحاصير اليراعية االستراتي ية من
الفالح ن )17(.كذلك تفتقد املجالمل املحلية ككيا ات اظمة للنناط اليراعي القدرة على القيام
ج
بهذا الدور ظرا ملحدودية إمكا اتها املادية .من جا ب آخر يؤثر ت ار الجملة في هذ املنطقة تنكر
سلبي على يسويق املحاصير االستراتي ية كالقمح والنع ر من خالل شراء كميات منها ور ع
سعرها ثم بيعها لألتراك تسعر سعلى مما سدى إلى عدم رغبة الحكومة التركية شراء هذ املحاصير
ج
ظرا لكون سسعارها سعلى مما هو في سسواقها اتمر الذي سدى إلى اقتصار االست راد على س واع سخرى
من الحبوب كالكيبرة والحمص والحبة السوداء والعدس)18(.
في ح ن تلعب صائر الجيش الوطني السوري ( )19ع ر فوذها على املعابر الحدودية مع الجا ب
ج ج
التركب وسيطرتها على املعابر الداخلية مع املناطق اتخرى دورا هاما في تحديد سسعار هذ املواد
اليراعية والقدرة على تصديرها)20(.

( )15شروط يسويق محصول "العدس" من ريف حلب إلى تركيا جريدة عنب بلدي http://tiny.cc/vdsn6y :2019-03-25؛ وشار هنا
إلى سن عملية است راد املحاصير اليراعية من ريف حلب بدست في شهر يوليو من عام  2018ملحصول البطاطا تالها محصوال الفستق
الحلبي والبصر في سواخر شهر و م ر لعام .2018
( )16سوق الهال يننط شمالي حلب جريدة عنب بلدي http://tiny.cc/w1go6y :2018-09-23
( )17في هذا اإلطار يعمر املؤسسة العامة لت ارة وتصنيع الحبوب واملؤسسة العامة إلكثار البذار ووزارة اليراعة في الحكومة السورية
املؤقتة ك هات رسمية على شراء سك ر قدر ممكن من هذ املحاصير و ق إمكا ياتها املادية املتاحة إال سنها ما تيال غ ر قادرة على
شراء جميع محاصير الفالح ن في هذ املنطقة .ا ظر:
Mahmoud Al-Shamali, In Syrian opposition strongholds: cultivating wheat for the “enemies”, Syrian Voice, 22-052018: https://bit.ly/2Hv0jjk
( )18اليراعة في ريف حلب ...طرقات مقطوعة وحدود مغلقة جريدة عنب بلدي http://tiny.cc/0xeo6y :2017-12-31؛ وضياء عودة
بطاطا ريف حلب تخفض اتسعار في تركيا جريدة عنب بلدي http://tiny.cc/7psn6y :2018-07-01
( )19ملييد من املعلومات عن الجيش الوطني السوري ا ظر:
Fatima Taşkömür, What is the new Syrian National Army?, TRT WORLD, 27-01-2018: https://bit.ly/2OoVVI0
ج
( )20حس ن الخطيب اليراعة في النمال السوري ينهد تحسنا تعد سبع عجاف موقع ون بوست :2019-04-16
http://tiny.cc/8lpn6y
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 .2قطاع التجارة
يعد النناط الت اري في منطقة درع الفرات من النناطات االقتصادية الهامة في الوقت الحاضر
ج
ظرا لقربها من الحدود التركية وتوا ر رص التبادل الت اري.
مع بداية إشرا ها على املنطقة سولت الحكومة التركية سهمية ملحوظة لقطاعي الت ارة والنقر
من خالل ترك زها على تفعير املعابر الحدودية معها والسماح بدخول الت ار السوري ن واتتراك
إليها لتننيط الحركة الت ارية وزيادة الكتلة النقدية املتداولة مما يسهم في تخفيض اال كماش
ج
االقتصادي الذي يعامب مند هذ املنطقة .وو قا إلحصاءات وحدة تنسيق الدعم في شهر و م ر
 2017تصدرت ت ارة املواد الغذائية الحركة الت ارية في هذ املنطقة بنسبة  %35تليها ت ارة
الحبوب بنسبة  %19ثم ت ارة البذور واتسمدة واتلبسة بنسبة  %14لكر منهما وت ارة مواد
البناء بنسبة  )21(.%12وتأسست كذلك شركات است راد للمستليمات التي يتطلبها قطاع
اإلمناءات من اإلسمنت والحديد ومستليمات البنى التحتية الالزمة في عمليات البناء والترميم.
تتواجد في الوقت الحاضر في هذ املنطقة ثالثة معابر حدودية مع تركيا إلى جا ب مع رين داخلي ن
مع مناطق النظام السوري ومناطق اإلدارة الذاتية .ويعد مع ر باب السالمة في مدينة اعياز الذي
ج
كان مفتوحا قبر عملية "درع الفرات" في طليعة هذ املعابر وقد يسلمت الحكومة السورية
املؤقتة إدارتد في شهر سبتم ر  2017من صير الجبهة النامية ( )22وفي سبير تطوير الحركة
الت ارية ع ر سمحت الحكومة التركية للناحنات التركية بالعبور املباشر وإ راغ حمولتها من
البضائع في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري منذ  5مارس  2019تعد سن كا ت تقوم بإ راغ
َّ
حمولتها على الجا ب التركب من الحدود وقد مكن هذا اإلجراء الناحنات من اختصار املسا ة
والوقت تنكر كب ر وتقلير تكاليف الشحن التي سدت إلى تخفيض سسعار الكث ر من السلع واملواد
ّ
الغذائية املستوردة من تركيا والحفاظ على جودتها وعدم يعرضها للتلف تسبب تكرار عمل ّيات
التحمير .وعلى الرغم من التداعيات السلبية لهذا اإلجراء على قسم من سصحاب الناحنات
ج
ومئات العمال الذين كا وا يمتهنون العمر في تفريغ ويعبئة الناحنات داخر املع ر إال سن قسما
ج
كب را من البضائع املستوردة من تركيا يتم شحنها إلى مناطق سيطرة النظام و ومناطق اإلدارة

( )21تقرير داينمو درع الفرات مرجع سابق.
ج
( )22ا تتاح مع ر الراعي مع تركيا رسميا جريدة عنب بلدي http://tiny.cc/71ro6y :2017-12-16
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ج
الذاتية وهو ما تتولى الناحنات السورية القيام بد ظرا ملنع الناحنات التركية من الدخول إلى
هذ املناطق)23(.
قامت الحكومة التركية بإعادة ا تتاح مع ر جرابلمل في شهر سبتم ر  2016وقامت وزارة الت ارة
والجمارك التركية بر ع تصنيف املع ر ليتحول إلى مع ر رسمي لالست راد والتصدير ال ري ()24
كذلك قامت غر ة ت ارة والية غازي عينتاب في شهر يوليو  2018بتحديد النروط الالزمة لدخول
وخروج الت ار ع ر املع ر ( )25وفي الجا ب السوري قام املجلمل املحلي ملدينة جرابلمل بإمناء غر ة
ت ارية وصناعية لضبط وتنظيم العمر الت اري في املدينة وتطوير الصناعة والعمر على تنسيق
دخول وخروج الت ار والبضائع من مع ر جرابلمل الحدودي مع تركيا )26(.وتتوخى الحكومة التركية
سن يكون ال تتاح هذا املع ر تأث رات إي ابية على حركة البضائع وآالف اتطنان من املواد الغذائية
ج
واتساسية التي تدخر يوميا إلى املنطقة من خالل يسريع دخول الناحنات .وقد واجد املع ر في
ج
بداية ا تتاحد عددا من املنكالت مثر عدم استقرار الرسوم املفروضة في املع ر وارتفاعها إلى
جا ب اإلتاوات التي تفرضها تعض الفصائر العسكرية على مرور الناحنات والتي سضعفت من
حركة مرور الناحنات ع ر ( )27لكن سرعان ما تم ت اوز هذ املنكالت يما تعد.
في شهر كا ون سول  2017تم ا تتاح مع ر الراعي سمام الحركة الت ارية وحركة املسا رين وهو ما
س سح املجال سمام مرور البضائع املختلفة تسالسة وفي مقدمتها مواد البناء الالزمة إلعادة إعمار
املدن في هذ املناطق .ويحتوي املع ر على سجهية حديثة لتفتيش الحقائب والناحنات عالوة على
ج
قا ملديرية الجمارك التركية قد ّ
الكالب البوليسية .وو
سجر املع ر حتى شهر يناير  2019حوالي
( )70000سلف عملية دخول وخروج للناحنات ع ر )28(.
في إطار سعيها لتحقيق التعافي االقتصادي للقطاع الت اري وزيادة اعليتد قامت الحكومة
السورية املؤقتة بالتعاون مع الحكومة التركية بإحداث املديرية العامة للجمارك في عام 2017

ّ
ّ
ّ
الداخلية وشركات الشحن ّ
والعمال في منطقة
التركية من مع ر باب السالمة على الت ارة
( )23خالد الخطيب كيف يؤثر عبور الناحنات
درع الفرات؟ موقع املو يتور http://tiny.cc/qlxo6y :2019-03-14
ج
ج ج
( )24تركيا تر ع تصنيف مع ر جرابلمل ليكون مع را بريا ت اريا شبكة شام http://tiny.cc/l5ko6y :2016-11-23
( )25تركيا ّ
تفعر مع ر جرابلمل سمام الت ار جريدة عنب بلدي http://tiny.cc/y2mo6y :2018-06-20
( )26مالك الحرك بهدف التنسيق" ..محلي جرابلمل" ينش ئ غر ة ت ارة وصناعة باملدينة موقع بلدي يوز :2018-10-17
http://tiny.cc/0aqo6y
( )27مع ر ت اري جديد شمال حلب ينا مل باب السالمة جريدة عنب بلدي http://tiny.cc/mjqo6y :2016-11-27
( )28تركيا يغلق مع ر الراعي مع سوريا  ..وتوضيح هام للت ار السوري ن موقع تركيا بالعربب http://tiny.cc/rdto6y :2019-01-21
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لضبط صادرات وواردات املعابر الحدودية مع تركيا ومتاتعة اتمور الت ارية واتمنية والرسوم
وتحديد التعر ة الجمركية في املعابر الثالثة .وقامت بإمناء خيينة يتم يها جمع العائدات ّ
املالية
من املعابر لر د خيينة الحكومة واملجالمل املحلية باإليرادات املالية ( )30وتم كذلك تدريب كادر
ج
مؤلف من  120شخصا على اتعمال املرتبطة بتنغير املعابر وإداراتها لتوزيعهم على املعابر
الثالثة )31(.ويرتبط كر مع ر من املعابر الثالثة تغر ة ت ارة تاتعة للم لمل املحلي في املدينة التي
يتواجد يها املع ر بهدف التنسيق مع إدارة املع ر والحكومة التركية واملساهمة في مراقبة اتمنطة
الت ارية ملنع غ ر املنروع منها.
ج
ج
ّ
من جا ب آخر ينكر املعابر الداخلية مع املناطق السورية اتخرى متنفسا اقتصاديا للعديد من
الت ار في هذ املنطقة ومورد رزق للكث ر من السكان والفصائر العسكرية ورغم حالة القطيعة
ج
التي تحكم العالقات ب ن هذ املناطق ومناطق ظام اتسد قد تم التوصر مؤخرا إلى اتفاق غ ر
معلن ب ن النظام واملعارضة السورية ممثلة بالجيش الوطني السوري يتم بموجبد ا تتاح مع ر
ت اري -إمسامب على سوتوستراد حلب  -الباب في  18مارس  2019سطلق عليد اسم مع ر "سبو ز دين"
ويعد هذا املع ر اتول الذي يربط مناطق سيطرة النظام بمنطقة درع الفرات في شمال حلب
ج
وصوال إلى املنا ذ ال رية مع تركيا)32(.
ومنها
29

إلى جا ب ذلك يوجد مع ران يربطان منطقة درع الفرات مع منطقة اإلدارة الذاتية هما مع ر "عون
الدادات" ومع ر "الحمران -سم جلود" على حدود مدينة منبج وهذان املع ران مخصصان ملرور
ج
البضائع الت ارية واملد ي ن وتفرض اإلدارة الذاتية رسوما ت ارية على مرور البضائع املستوردة
من تركيا مسبتها  %5من قيمة البضائع ويسيطر على هذ املعابر صائر عسكرية تتبع للجيش
الوطني السوري )33(.إلى جا ب ذلك يوجد تنسيق ب ن الحكومة التركية وهذ الفصائر يما يتعلق

( )29الحكومة املؤقتة تصدر الئحة رسوم جمركية جديدة في ثالثة معابر جريدة عنب بلدي https://bit.ly/2Zi3FfU :2019-01-10
( )30خالد الخطيب منطقة درع الفرات :ا تتاح مع ر الراعي الحدودي مع تركيا موقع املو يتور http://tiny.cc/5wzo6y :2017-12-29
ج
( )31ا تتاح مع ر الراعي مع تركيا رسميا مرجع سابق.
( )32محمد الخطيب يهدف املع ر الجديد إلى استعادة الوضع االقتصادي في حلب موقع املو يتور :2017-03-29
http://tiny.cc/mv2o6y
ج
ّ
ّ
( )33ت ني صائر الجيش السوري الحر من املعابر الداخلية سمواال كب رة من خالل الضرائب التي تفرضها على البضائع سثناء مرورها
ج
ج
ع رها ويقدر حجم هذ اتموال وسطيا بأكثر من مليون دوالر سمريكب ت نى شهريا ويتم تقاسمها ب ن هذ الفصائر.
ا ظر :خالد الخطيب املعابر في منطقة درع الفرات  ...مصادر كب رة لتموير صائر الجيش السوري الحر موقع املو يتور -09-28
https://bit.ly/2wdPfk8 :2017
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بتحديد املواد املمنوع مرورها ع ر هذ املعابر وهناك الئحة صادرة من الحكومة التركية تحدد
املواد التي يمنع إدخالها إلى مناطق اإلدارة الذاتية ومن بينها اإلسمنت والحديد والسماد)34(.
 .3قطاع الصناعة
ينهد املنطقة بوادر عودة للنناط الصناعي قد شجع مناخ االستقرار النسبي الذي يعيند هذ
املنطقة على إعادة تفعير تعض املصامع القائمة وا تتاح مصامع جديدة في تعض املدن .وشهدت
املنطقة دخول عدد من املستثمرين السوري ن واتتراك لتأسيمل مناريع صناعية رديفة لقطاع
ج
اإلمناءات بهدف يغطية مستليمات القطاع اتكثر مناطا من م ابر ومناشر للحجر وصناعة
الديكور .كذلك س ّجر تأسيمل مناريع صناعية في املنطقة شملت قطاع اتلبسة الجاهية
والتطريي وصناعة الصابون ومواد التنظيف واتوامب البالستيكية وسكياس النايلون وصناعة
اتكياس املخصصة لالستخدام اليراعي )35(.وتننط كذلك تعض الورش الصناعية الصغ رة مثر
ورشات الحدادة والن ارة واتحذية والخياطة وصناعة املنظفات وورش إصالح اآلليات إلى جا ب
ا تنار تعض معاصر الييتون.
ّ
التطور اتبرز في هذا القطاع تمثر بوضع حجر اتساس إلمناء مدينة صناعية في منطقة درع
ج
ج
الفرات بتاريخ  10راير  2018و قا للمعاي ر واملواصفات العاملية على مساحة  56هكتارا بالقرب
من مدينة الباب وبدعم كامر من الحكومة التركية والتي من املتوقع سن تكون مركي جذب ملعظم
الصناعي ن والت ار في هذ املنطقة وسن يسهم في تننيط االقتصاد املحلي وتو ر رص العمر
آلالف النباب وجلب االستثمارات الصناعية التركية إلى املنطقة بهدف إعادة اإلعمار .ومن
املتوقع سن يتم تو ر  6000رصة عمر في ظر وجود مسبة عالية من اليد العاملة النابة التي
يمكن ينغيلها بأجور مقبولة .وينرف املجلمل املحلي في مدينة الباب على إمناء هذ املدينة ويتم
الترخيص للمناريع الصناعية من خالل املكتب الخدمب التاتع للم لمل املحلي )36(.كذلك بدس
املجلمل املحلي في مدينة اعياز في شهر سغسطمل  2018بتنفيذ منروع إمناء مدينة صناعية
ج
وسوق حرة على سطراف املدينة بمساحة تييد عن  30هكتارا بهدف النهوض بالواقع االقتصادي
للمدينة .وجاء قرار إمناء املدينة الصناعية تعد عدة زيارات ميدا ية لو ود من ت ار ستراك وعقد

( )34املعابر الحدودية في سورية  ...مصالح منتركة ب ن سطراف النزاع موقع العرب https://bit.ly/2Hv7ic0 :2018-07-31
ج
( )35خالد الخطيب هر تو ر "درع الفرات" بديال ملدينة حلب الصناعية؟ جريدة املدن http://tiny.cc/shwq6y :2018-05-26
( )36خالد الخطيب البدء ببناء املدينة الصناعية اتولى في منطقة درع الفرات قرب الباب برعاية تركيا موقع املو يتور :2018-03-01
http://tiny.cc/brtq6y

-133-

التعافي االقتصادي في سورية :خارطة الفاعل ن وتقييم السياسات الراهنة

عدة اجتماعات لالتفاق على صيغة نهائية للمنروع )37(.كما سطلق املجلمل املحلي في مدينة مارع في
ج
شهر و م ر  2018منروعا لبناء مدينة صناعية بدعم من بر امج "تطوير" املمول من قبر
منظمة تطوير غ ر الحكومية وتحت إشراف الجا ب التركب في محاولة من املجلمل لعيل املننآت
واملحالت الصناعية عن الت معات السكنية وتو ر مئات رص العمر للنباب)38(.
وفي خطوة يعكمل االهتمام التركب في االستثمار ضمن هذ املنطقة قامت منظمة ""Müsiad
التركية وهي سك ر منظمة ت ارية في تركيا با تتاح مكتب لها في بلدة صوران التاتعة ملدينة اعياز
لبناء شراكات مع رؤوس اتموال املحلية في م الي الصناعة والت ارة وقطاع اإلمناءات من خالل
القيام بإجراء الدراسات وتقديم املعلومات تعضاء املنظمة لتسهير تقييم وتنظيم واختيار
املناريع الالزمة لهذ املنطقة)39(.
 .4قطاع النقل
ج
قامت املجالمل املحلية ببذل جهود كب رة إلعادة ترميم الطرقات املتضررة في منطقتها و ظرا
ملحدودية إمكا اتها املادية والفنية قد اقتصرت سمنطتها في جيء كب ر منها على ترميم وصيا ة
الطرق ضمن املدن في ح ن كان هناك ترميم محدود لبعض الطرق الرئيسية ب ن البلدات
ج
الرئيسية .وفي إطار سعيها لد ع الحركة الت ارية كما سسلفنا قد سولت الحكومة التركية اهتماما
ج
ملحوظا في قطاع النقر وشهدت املنطقة صيا ة وترميم الطرق املتضررة وشق طرق جديدة
بمواصفات دولية لربط املدن الكب رة ببعضها ومع الواليات التركية الحدودية لتيس ر املواصالت
ولتسهير عمليات االست راد والتصدير وبما ينعكمل تنكر إي ابب على الطر ن .وتقوم الحكومة
التركية بدعم مناريع يعبيد الطرقات املعدة من قبر املكاتب الخدمية لدى املجالمل املحلية من
خالل طرح هذ املناريع ع ر مناقصات تقدمها الحكومة التركية وتحصر عليها شركات تركية
متخصصة ومن ثم تقوم هذ النركات بتنفيذ هذ املناريع تنكر كامر بالتعاون والتنسيق مع
املكاتب الخدمية للم المل املحلية .ومن ب ن الطرق التي تم إمناؤها طريق سريع يربط مع ر الراعي
ج
مع مركي مدينة الراعي وق ّدرت كلفة املنروع بة  12.2مليون دوالر تقريبا )40(.وفي مدينة اعياز قام
املجلمل املحلي وبدعم من الحكومة التركية تنق طريق تصر سطرا ها النرقية بطريق مع ر باب
( )37مدينة صناعية في اعياز وسوق للتبادل الت ار ّي الحر مع تركيا موقع سوريتنا برس https://bit.ly/2LJfk55 :2018-08-03
( )38سم ر سبو جواد "محلي" مارع ينرع ببناء مدينة صناعية موقع حرية ت https://bit.ly/2LPfl7J :2018-11-15
ج
( )39سك ر منظمة ت ارية تركية تفتتح مكتبا لها شمال حلب موقع داء سورية http://tiny.cc/upxq6y :2018-05-07
( )40حس ن الخطيب تركيا يعمر على إمناء شبكة مواصالت دولية شمالي حلب لتعييي التبادل الت اري موقع ون بوست -09-01
http://tiny.cc/7aqp6y :2018
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السالمة الحدودي .وهناك خطة لنق طريق سريع يربط مدينة اعياز بمدينة مارع بطول 20
كلم )41(.وهناك مخطط إل از طرق من مدينة الراعي إلى كر من مدن الباب واعياز وجرابلمل .كما
سن هناك مخطط ملد طريق من مدينة الراعي حتى مدينة منبج في حال تم خروج اإلدارة الذاتية
منها)42(.
كما يسألى املجالمل املحلية إلى تنفيذ مناريع يعبيد الطرقات داخر املدن والبلدات التي لم يعد
صالحة للعمر تي ة إهمالها لسنوات متتالية .إلى جا ب وجود كثا ة سكا ية كب رة تتطلب من
قبر جميع الفواعر إيالء مثر هذ املناريع سولوية كب رة لتلبية احتياجاتها في هذا القطاع وتو ر
خطوط قر جديدة لتسهير حركة تنقالت املسا رين.
في سحد جوا ب التعافي اتخرى في قطاع النقر قام املجلمل املحلي في مدينة اعياز بتأهير مبنى
دائرة النقر واملواصالت وباشرت الدائرة عملية يسجير السيارات وتلويحها تنكر كامر وتحديد
الرسوم .وتحتوي الدائرة على شبكة حاسوب مركيية مرتبطة بدائرة النفوس في اعياز وباملؤسسات
الخاصة بالنقر في س قرة .وينمر يسجير السيارات في الدائرة كر من مدن وبلدات الراعي وصوران
ومارع وسخترين .وقد سبق هذ الخطوة في السياق ذاتد قيام املجلمل املحلي في مدينة الباب بالعمر
على منروع مماثر إال سن املنروع ما ييال في طور التنفيذ)43(.
 .5القطاع المالي
ج
ظرا لغياب الخدمات املالية عن املنطقة خالل اتعوام املاضية وباعتبار القطاع املالي سحد
املحركات اتساسية لعملية التعافي االقتصادي املبكر قامت الحكومة التركية با تتاح روع
ملؤسسة ال ريد التركية " "PTTالحكومية في مدن اعياز وجرابلمل ومارع والباب والراعي لتقديم
خدمات الشحن وخدمات الحوالة املالية ود ع الفوات ر والخدمات املصر ية لسكان هذ املنطقة
وللمواطن ن اتتراك إلى جا ب قيامها بتسليم رواتب املوظف ن املتعاقدين مع الحكومة التركية.
ومن املتوقع سن ينهد املنطقة دخول مصارف تركية سخرى تسبب ك ر حجم الطلب على الخدمات
ج
املالية مع تحول املنطقة تدري يا إلى مركي ت اري وصناعي وفي ظر ا تنار مكاتب تحوير سموال
ج
ج
وشركات شحن غ ر ظامية تفرض رسوما مرتفعة مسبيا وغ ر مضمو ة مما سيختصر الكث ر من
( )41خالد الخطيب تركيا تدعم إمناء شبكة طرق في منطقة درع الفرات في ريف حلب بالتعاون مع املجالمل املحلية في املنطقة موقع
املو يتور http://tiny.cc/7opq6y :2018-08-10
( )42مراد عبد الجلير طرقات ريف حلب بوابة تركيا إلعادة اإلعمار جريدة عنب بلدي http://tiny.cc/o5lq6y :2018-08-05
( )43ضياء عودة سيارات ريف حلب يسجر تنبكة مركيية مع تركيا جريدة عنب بلدي http://tiny.cc/b0qq6y :2019-03-10
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الكلفة والوقت على ات راد املقيم ن في تركيا الذين يقومون بإرسال الحواالت املالية إلى داخر هذ
املنطقة)44(.
 .6قطاعي اإلسكان والبنية التحتية
ج
ج
ينهد قطاع اإلسكان في منطقة درع الفرات مناطا واضحا من حيث تنفيذ املناريع السكنية
العائدة للقطاع الخاص تحت إشراف املجالمل املحلية .وقد سسهمت هذ املناريع في تأم ن رص
العمر لنسبة جيدة من النباب )45(.ويعود سبب عودة اال تعاش هذا القطاع في جيء كب ر مند إلى
التسهيالت الكب رة من الحكومة التركية من احية السماح تعبور مواد البناء إلى املنطقة وا تنار
مصامع ملحقات البناء واإلمناءات في املنطقة .لكن املالحظ تنكر عام سن سمنطة املستثمرين
املحلي ن في السوق العقاري في هذ املنطقة ما تيال تقتصر على املناريع الصغ رة كتعبيد الطرقات
وما يرا قها من مناريع سكنية على طاق محدود إذا ما قور ت باالستثمارات التي دخلت بها
النركات التركية الخاصة إلى املنطقة والتي تتم بالتنسيق مع املجالمل املحلية ومنها منروع سكني
في مدينة قباس ن قام املجلمل املحلي في مدينة الباب بتوقيع عقد تنفيذ مع شركة "Göktürk
 " İnşaatلإلمناءات والبناء التركية الخاصة ( )46غ ر سن اتسعار التي تطرحها هذ النركات ال
تتناسب ومستوى دخر السكان مما ينتج عند استفادة مسبة تسيطة منهم من هذ املناريع
للتملك الشخص ي في ح ن يسيطر ت ار العقارات على النسبة اتك ر من هذ املناريع وقيامهم
بإعادة استثمارها من خالل تأج رها للسكان .اتمر الذي لم يسهم تنكر علي في حر سزمة السكن
املتفاقمة في هذ املنطقة.
كذلك تننط تعض املنظمات اإلمسا ية في تنفيذ مناريع سكنية يستهدف تأم ن السكن للفئات
الضعيفة كاتيتام واترامر والنازح ن ومن بينها منروع في مدينة الباب بالتعاون مع مؤسسة إدارة
الكوارث والطوارئ التركية " "AFADإليواء املهجرين في املدينة ( )47ومنروع ن قام بهما املجلمل
املحلي في مدينة جرابلمل سحدهما بالتعاون مع منظمة اتيادي الساعدة لتنفيذ منروع إمناء
م مع سكني يحتوي على سربع ن شقة سكنية إليواء اتيتام من مخيمات النازح ن املنتنرة في
ج ج
( )44تركيا تفتح مركيا ثا يا لة " "PTTداخر سورية جريدة زمان الوصر http://tiny.cc/1s2q6y :2017-11-22
( )45عبد القادر محمد ت ار ومستثمرون يطلقون سضخم منروع سكني بريف حلب موقع بلدي يوز :2018-08-24
https://bit.ly/2VGAyFE
( )46ضياء عودة املستثمرون السوريون خارج الحسابات...شركات تركية خاصة تفرض فسها شمالي حلب جريدة عنب بلدي -04-29
https://bit.ly/2Q5rSCx :2018
( )47خالد الخطيب املجلمل املحلي في الباب يعلن عن منروع بناء م مع سكني إليواء املهجرين موقع املو يتور :2018-08-23
https://bit.ly/2YvAK7l
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املدينة وريفها وتنفيذ منروع بالتعاون مع جمعية البنيان املرصوص الخ رية لبناء  144شقة
ج
سكنية م هية بكر الخدمات في قرية الكوسا إليواء اترامر واتيتام )48(.وتنتنر سيضا مناريع إعادة
ترميم املنازل املتضررة من قبر تعض املنظمات غ ر الحكومية بالتعاون مع املجالمل املحلية بهدف
مساعدة السكان املحلي ن للعودة إلى مساكنهم ومنها منروع ترميم منازل في مدينة الباب بالتعاون
مع هيئة ساعد الخ رية وبتموير من منظمة الهالل اتحمر القطري ( )49ومنروع إلعادة تأهير
املنازل املتضررة في مدينة اعياز بالتعاون مع منظمة الرؤية العاملية)50(.
من جا ب آخر تننط املجالمل املحلية في املدن الرئيسية كما في مدينة اعياز لتوثيق امللكية
العقارية للسكان بهدف ضمان حقوقهم وتنظيم هذا القطاع وت سد هذا تنكر واضح في ا تتاح
دائرة املصالح العقارية في املدينة الستقبال كا ة املعامالت العقارية والدعاوى القا و ية املتعلقة
باملنكالت العقارية في املدينة وريفها )51(.إلى جا ب ذلك ساهمت الحاجة الكب رة إلى السكن
تسبب ازدياد سعداد الوا دين من النازح ن والعائدين إلى املنطقة في إحياء وازدهار قطاع البناء
الذي استطاع تو ر الكث ر من رص العمر للسكان )52(.كذلك كان هناك امعكاس إي ابب لهذا
االزدياد من خالل قيام عدد من الوا دين في دعم اقتصاد املنطقة ع ر ضخهم لكمية من رؤوس
اتموال في هذا القطاع.
ج
في قطاع الكهرباء الذي يعد من القطاعات الحيوية الهامة في إطار عملية التعافي االقتصادي ظرا
لتأث ر املباشر وغ ر املباشر على استقرار السكان ما تيال املنطقة غ ر مغطاة تنكر كامر بالتيار
الكهربائب وهناك تفاوت في تو رها في املدن واترياف .وتتنوع مصادر حصول ات راد على التيار
الكهربائب فب ح ن يتم االعتماد على شبكة الكهرباء في يغذية تعض املدن الرئيسية ما تيال
تعض املدن واترياف يعتمد على النبكات الكهربائية الخاصة "اتمب رات" واملولدات الخاصة.
ج
ويعد الكهرباء سحد سك ر التحديات التي تواجد سكان هذ املنطقة ظرا للتفاوت بأسعار هذ
الخدمة ومدى تو رها وعدم قدرة تعض السكان على د ع تكاليفها .ويتراوح سعر اتمب ر يها ب ن
( )1700- 1000ل.س سي  3-2دوالر في عام  .2017غ ر سن املنكلة اتك ر في هذا الصدد تتمثر في
( )48إمناء م مع سكني إليواء اتيتام قناة اليوتيوب للم لمل املحلي ملدينة جرابلمل وريفها http://tiny.cc/grrs6y :2019-01-30
ج
( )49إبراهيم علو محلي الباب يطلق منروعا لترميم املنازل املتضررة مقابر إيواء عائلة مهجرة ملدة عام كامر وكالة الفرات لأل باء -18
http://tiny.cc/mfqs6y :2019-03
( )50إطالق منروع إلعادة تأهير وترميم املنازل السكنية في اعياز جريدة زمان الوصر http://tiny.cc/y0qs6y :2019-02-14
( )51اعياز ...دائرة املصالح العقارية تفتح سبوابها لتثبيت عقود املواطن ن جريدة عنب بلدي http://tiny.cc/jeps6y :2019-02-03
( )52عمر قوبران إحدى ثمار اتمن  ..ازدهار قطاع البناء بمنطقة "درع الفرات" شمالي سورية وكالة ات اضول لأل باء :2018-07-29
https://urlzs.com/FSRgD
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القطاع الصناعي واليراعي الذي ينكر عدم تو ر الكهرباء لديد سحد العقبات اتساسية إلطالق
ج
ج
املناريع التي يعد محركا سساسيا للبدء تعملية التعافي االقتصادي.
ج
إدراكا منها بأولوية التعافي في هذا القطاع قامت املجالمل املحلية في املدن الرئيسية بالتعاقد مع
شركات تركية خاصة لتغذيتها بالكهرباء قد قام املجلمل املحلي في مدينة اعياز في بداية عام
 2018بتوقيع عقد ملدة عنر سنوات مع شركة تركية خاصة " "ET energyلتزويد املدينة بالكهرباء
بلغت كلفتد  7مليون دوالر )53(.كذلك قام املجلمل املحلي في مدينة الباب بالتعاقد في شهر راير
 2019مع النركة ذاتها لتزويد املدينة بالكهرباء )54(.وتول مرة في املنطقة وبعد تركي االستثمارات
في يد النركات التركية الخاصة قامت شركة سورية تدعى النركة السورية التركية
للكهرباءحديثة التأسيمل مقرها في تركيا بإبرام عقد مع املجلمل املحلي في بلدة صوران لتزويدها
بالكهرباء )55(.إلى جا ب ذلك تقوم تعض املجالمل املحلية في املدن والبلدات ببعض املبادرات
لتنظيم عملية تيويد اتهالي بالكهرباء من خالل تحديد اتسعار والتوزيع العادل للكهرباء ب ن
السكان سواء عن طريق النبكة النظامية سو من خالل النبكات الكهربائية الخاصة .وبغرض
االستفادة من الطاقة النمسية قام املجلمل املحلي في مدينة مارع بتنفيذ منروع إ ارة الطرقات
بدعم من ال ر امج اإلقليمي السوري)56(.
في إطار عملية التعافي االقتصادي في قطاع االتصاالت قامت شركة تورك تليكوم لالتصاالت
التركية الخاصة با تتاح سول مركي لها في مدينة اعياز في شهر يوليو  2018إلى جا ب ذلك قامت
الحكومة التركية بتدعيم سبراج االتصاالت املوجودة في مدن الباب واعياز تنبكة اإل تر ت السريع
( .)4.5Gحيث يعتمد سهالي املنطقة تنكر رئيس ي على شبكات االتصاالت التركية )57(.كذلك قامت
املجالمل املحلية بصيا ة شبكات الهاتف اترض ي في املدن الرئيسية وينغيلها ضمن املنطقة.
ج
ج
شهد قطاع املياه تطورا ملحوظا على صعيد التعافي املبكر تمثر بإعادة ضخ ميا النرب والري
إلى مدينة اعياز تعد سن تم إعادة تأهير سد "ميدا كب" بالتعاون مع الجا ب التركب والذي حقق

( )53اتفاق لتعييي الخدمات في ريف حلب النمالي  ...شركة تركية ّ
تؤمن الكهرباء ملدينة اعياز جريدة عنب بلدي :2018-03-11
https://bit.ly/2HmoNLx
( )54اتفاقية تركية الست رار الكهرباء إلى مدينة الباب شمالي حلب جريدة عنب بلدي https://bit.ly/2Hv1SN6 :2019-02-28
ج
( )55ثالث شركات وقعت عقودا استثمارية إليصال الكهرباء إلى ريف حلب جريدة عنب بلدي https://bit.ly/2EbHVtS :2019-04-08
( )56منروع إل ارة طرقات مارع بالطاقة النمسية جريدة عنب بلدي https://bit.ly/2Jm0FLj :2018-01-01
(" )57تورك تيليكوم" تفتح سول مركي لها بريف حلب جريدة عنب بلدي http://tiny.cc/dy2q6y :2018-07-20
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ج
ج
استقرارا كب را في تلبية احتياجات املدينة من امليا تغراض االستهالك املنزلي وري اتراض
كذلك تننط املجالمل املحلية بدعم من قبر لجنة إعادة االستقرار واملنظمات اإلمسا ية في تنفيذ
تعض املناريع في قطاع امليا كترميم خيا ات امليا وصيا ة املحطات وتوسعة خطوط امليا وحفر
اآلبار ومن ب ن هذ املناريع منروع توسعة شبكة ضخ امليا في مدينة مارع عن طريق املجلمل
املحلي وبدعم من بر امج تطوير بهدف إيصال امليا إلى كا ة البيوت في املدينة )59(.كذلك قام
املجلمل املحلي في مدينة الراعي بتنفيذ منروع تركيب عدادات امليا في املدينة والذي ساهم في
التخفيف من هدر امليا واملصاريف على السكان .إلى جا ب قيام املجالمل املحلية تعدد من مناريع
صيا ة وإعادة تأهير شبكات الصرف الصحي في تعض املدن والبلدات وتأيب هذ املناريع في إطار
الدعم املقدم من لجنة إعادة االستقرار الستدامة الخدمات في املنطقة.
ي)58(.

ثالثاً :الفواعل الرئيسية في عملية التعافي
للوقوف تنكر سك ر على الفواعر الرئيسية املنخرطة في عملية التعافي االقتصادي في املنطقة
وتحديد مدى إسهامها في هذ العملية كان ال بد من إجراء تحلير مستعرض يد دور كر منهم و ق
ما يلي:
 .1المجالس المحلية
يبلغ عدد املجالمل املحلية الرئيسية في املنطقة  10م المل ويتبع لكر منها م المل صغ رة تتلقى
الدعم منها .وظهرت املجالمل املحلية في منطقة درع الفرات تعد خروجها عن سيطرة النظام
السوري في عام  .2012وظلت غالبية هذ املجالمل ذات دور ثا وي تحت مظلة املجالمل العسكرية
التي هيمنت على املراكي الرئيسية في املنطقة .ومع دخول الجا ب التركب إليها في عام 2016
وخضوعها إلشرا د كان هناك قلة وعية في الدور املنوط بهذ املجالمل تعد سن تم ك االرتباط
العضوي ب ن هذ املجالمل واملجالمل العسكرية التي كان لها تأث ر كب ر في ينكير هذ املجالمل.
تبوست املجالمل املحلية مكا ة هامة عندما قام الجا ب التركب بالتعامر معها بصفتها حكومات
محلية بيدها إدارة شؤون املنطقة كاملة من غ ر سن يتدخر في اختيار سعضائها الفخري ن بر ترك
اختيارهم للتوا ق املحلي إلى جا ب عدم تدخلد في ينكير هذ املجالمل إال في حاالت سمنية معنية
( )58إعادة تأهير وينغير سد "ميدا كب" لتأم ن ميا النرب ملدينتي عفرين واعياز بريف حلب قناة الجييرة مباشر :20-03-2019
https://bit.ly/2w1Jk1J
( )59رياض الخطيب منروع توسيع شبكة ضخ ميا النرب في مدينة مارع وكالة الفرات لألبناء https://bit.ly/2JMCll9 :2018-11-02

-139-

التعافي االقتصادي في سورية :خارطة الفاعل ن وتقييم السياسات الراهنة

ج
مثر كون سحد اتعضاء غ ر مرغوب يد محليا سو في حال االشتبا تعالقتد مع منظمات إرهابية
و ق التصنيف التركب .ويتولى الجا ب التركب يغطية رواتب املوظف ن واتعضاء الفخري ن لهذ
سوك َر إلى قوات النرطة واتمن العام مهمة
املجالمل .وبهدف مدها بالسلطة الالزمة للقيام تعملها ِّ
العمر معها كذراع تنفيذية لفرض اتمور التنظيمية وتطبيق القوا ن التي تفرضها املجالمل .إلى
جا ب قيام الجا ب التركب بتزويدها بالوسائر واملعدات الالزمة لتمكينها من القيام بمهامها
ومسؤولياتها)60(.
ج
تتبع املنطقة إداريا إلى واليتي غازي عينتاب وكلمل جنوبب تركيا وتم إلحاق القطاع النرقي منها
الذي يضم مدن الباب وجرابلمل والراعي بوالية غازي عينتاب في ح ن تم إلحاق القطاع الغربب
الذي يضم مدن اعياز ومارع وصوران وسخترين بوالية كلمل وذلك لتسهير عمليات اإلشراف
واملتاتعة واملراقبة اإلدارية .كذلك قام الجا ب التركب با تداب ممثر عند في كر م لمل يحمر
الصفة الرسمية تحت مسمى "مساعد والي" )61(.غ ر سن تصنيف مدن املنطقة بهذا النكر سدى إلى
اختالف سوية ودرجة التعافي االقتصادي بينها من احية املناريع املنفذة والدعم املقدم ملجالسها.
ويعود االختالف في ذلك إلى تلقب املجالمل املحلية التاتعة لوالية غازي عينتاب عناية سك ر من
ّ
احية حجم الخدمات املقدمة و وعيتها وكثا تها مقار ة بم المل املدن املرتبطة بوالية كلمل
تسبب رق اإلمكا يات املادية ب ن هات ن الواليت ن.
شرعت املجالمل املحلية ك هة اظمة للحياة االجتماعية واالقتصادية في محاولة تنظيم
القطاعات االقتصادية ع ر إحداثها تعض املكاتب التخصصية لتتمكن من مأسسة عملها
واالعتماد على فسها وزيادة قدرتها على التنسيق مع الجا ب التركب إلحداث التعافي في هذ
القطاعات ( )62وقامت باستقطاب الكث ر من الخ رات املحلية اإلدارية والفنية للعمر لديها مع ك ر
حجم العمر املطلوب للنهوض بالواقع االقتصادي واالجتماعي للمنطقة إال سن املجالمل املحلية
ككيا ات مد ية في املنطقة تواجد صعوبة كب رة في إدارة اقتصادها تسبب ا تقادها للكفاءات
( )60خالد الخطيب "درع الفرات" :حكومات محلية تدعمها تركيا جريدة املدن https://goo.gl/R9Uzic :2018-07-01
( )61مساعد الوالي هو بمثابة والي على املدينة التي تتبع لها عدة قرى وميارع وهذا املنصب يتسلمد  10سشخاص هم بمثابة صلة الوصر
ب ن املجالمل املحلية.
ج
مثال ق َ
در حجم اإليرادات التي قام املجلمل املحلي
( )62تحاول املجالمل املحلية االعتماد على فسها لتموير فقاتها اإلدارية والتنغيلية
في مدينة الباب بتحصيلها من اتجارات والضرائب والرسوم البلدية بنحو  1.7مليون دوالر في عام .2018
ا ظر:
Sarah EL Deeb, Blurring the border, Turkey deepens roots in northern Syria, The Associated Press, 19-06-2018:
https://bit.ly/2VCKvPv
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والخ رات الالزمة للقيام بذلك وعدم وجود تنسيق بينها يما يتعلق بتوزيع االستثمارات
ج
وتخصيصها ب ن هذ املدن و قا لالحتياجات الفعلية ويرجع ذلك إلى غياب جهة مؤسساتية
رسمية لديها مرجعية سياسية محددة لتنظيم عمر هذ املجالمل والتنسيق مع الجا ب التركب
إلدارة اقتصاد هذ املنطقة و ق رؤية محلية متوا ق عليها ب ن جميع اتطراف يمكن من خاللها
تنفيذ عملية يعافي اقتصادي اجحة مع غياب سي دور ملموس للحكومة السورية املؤقتة في هذا
الصدد.
 .2لجنة إعادة االستقرار
تتبع لجنة إعادة االستقرار ملجلمل محا ظة حلب الحرة التاتع للحكومة السورية املؤقتة وتضم
مهندس ن و ني ن من مختلف االختصاصات وقد تم ينكيلها في سواخر عام  .2015وطرحت كرة
ينكير اللجنة ك هة يعهد إليها مسؤولية تقديم الخدمات الفنية اتساسية للمدن والبلدات التي
تحررت من صير تنظيم الدولة كمرحلة سولى من عملية يعا يها والعمر على تأم ن مستليمات
ذلك بالتنسيق مع جميع املجالمل املحلية والحكومة التركية والجهات الداعمة .ويعد اللجنة في
الوقت الحاضر إحدى الجهات الفاعلة في عملية التعافي االقتصادي التي ينهدها املنطقة.
تركي عمر اللجنة في تقديم دراسات ما قبر تحرير البلدات من صير تنظيم الدولة بالتعاون مع
مستنارين محلي ن من هذ البلدات للتعرف على الحاجات اتكثر سولوية للسكان ومن ثم القيام
بت ه ز إدارة مؤقتة لها تعد تحريرها متمثلة باملجالمل املحلية ثم تقوم اللجنة بإعداد دراسات
عن املناريع الالزمة لها ومن ثم القيام بتنفيذها سواء تنكر مباشر عن طريق اللجنة سو املجالمل
املحلية سم تنفيذها بالتعاون مع جهات سخرى .وقد تمكنت اللجنة من تحقيق إ ازات كب رة في هذا
الصدد في مسار يعافي هذ البلدات من خالل يشخيص احتياجاتها الفعلية وتلبيتها والعمر على
تأهير وتطوير املجالمل املحلية ور ع سوية سدائها من سجر تقديم الخدمات للسكان تنكر
س ضر ( )63كذلك تقديم الدعم املادي لها على شكر منح لتنفيذ مناريع صغ رة للتعافي داخر
البلدات واملدن )64(.ومن ب ن املناريع التي فذتها اللجنة ا تتاح عدد من املخابي ومدها باملصاريف
التنغيلية وإصالح وصيا ة شبكات ومضخات امليا التاتعة للم المل املحلية ومدها بالوقود
الالزم لتنغيلها ودعم البنية التحتية املدرسية ودعم املدارس باملعدات الالزمة ومناريع الترميم
(" )63لجنة إعادة االستقرار" تقيم دورات تدريبية للم المل املحلية بأرياف حلب املحررة راديو الكر :2019-05-07
https://bit.ly/30A9C9d
ج
( )64حس ن خطاب عنرات آالف الدوالرات دعما للمناريع الصغرى في ريف حلب جريدة اتيام السورية :2019-02-01
https://bit.ly/2BePTkq
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وإزالة ات قاض والنظا ة بالتعاون مع املجالمل املحلية وغ رها من املناريع اتخرى .وتحصر اللجنة
على تمويلها من املنظمات املهتمة بإعادة االستقرار ودعم الحوكمة )65(.وبهدف النهوض بواقع
ج
التعافي االقتصادي ظمت لجنة إعادة االستقرار مؤتمرا تعنوان "إعادة إعمار النمال السوري
اتول" في مدينة سخترين في شهر سكتوبر  2018بحضور رؤساء املجالمل املحلية و عاليات املجتمع
املدمب في املنطقة وم موعة من الشخصيات التركية الرسمية)66(.
 .3المؤسسات والمنظمات التركية
ج ج
تلعب املؤسسات الحكومية واملنظمات غ ر الحكومية التركية في الوقت الحاضر دورا هاما في
عملية التعافي االقتصادي في منطقة درع الفرات وقد برز هذا الدور تنكر واضح تعد سن سليمت
الحكومة التركية جميع املنظمات الحكومية وغ ر الحكومية والجهات الداعمة بضرورة التنسيق
مع هذ املؤسسات واملنظمات عند رغبتها بتنفيذ مناريعها اإلغاثية والتنموية .وينمر هذ
املؤسسات واملنظمات كر من منظمة إدارة الكوارث والطوارئ التركية " " AFADومنظمة الهالل
اتحمر التركية " "Türk Kızılayıإلى جا ب وكالة التعاون والتنسيق التركية " "TIKAوهيئة اإلغاثة
ج
اإلمسا ية " ."İHHوهذ املؤسسات على ارتباط وتنسيق مباشر مع تعضها تعضا ومع الوزارات
التركية املعنية لتنفيذ املناريع سواء عن طريق هذ املؤسسات سم من خالل اإلشراف والتنسيق
مع املنظمات اتخرى الراغبة بتنفيذ مناريعها في هذ املنطقة .وقد ساعد هذا النهج على زيادة
اعلية هذ املؤسسات في تحلير عمليات املساعدة واإلغاثة وفي زيادة قدرتها على تحلير
االحتياجات وتحديد اتولويات ويسخ ر املوارد وتنسيق سمنطة إعادة اإلعمار)67(.
ج
و ظرا لخ رتها الكب رة في الجا ب اإلغاثب والتنموي باشرت هذ املؤسسات بتنفيذ تعض اتمنطة
واملناريع الحيوية الالزمة للسكان وإيصال الدعم اإلغاثب للفئات الفق رة واملهمنة قد فذت
منظمة الهالل اتحمر التركب العديد من اتمنطة مثر يشجيع اليراعة وإمناء املنازل السكنية
وتقديم الخدمات الصحية وتو ر اتمن ( )68إلى جا ب ذلك يعمر املؤسسة على تحس ن اتوضاع
( )65مصطفى محمد مناطق "درع الفرات" ينهد حركة عمرا ية كب رة  ..وعودة اتمان بحاجة إلرادة دولية صدى النام -06-22
https://bit.ly/2Q9CnVi :2017
ج
( )66تول مرة  ..املعارضة تنظم مؤتمرا لة "إعادة إعمار النمال السوري" بريف حلب موقع الحر السوري :2018-10-24
https://bit.ly/2JR4rM5
(67) Murat Aslan, Turkey’s Reconstruction Model in Syria, Foundation for political, economic and social research
(SETA), 11-04-2019.
( )68تركيا يعتزم إمناء منازل جديدة للسوري ن املقيم ن على سراضيها في مناطق درع الفرات وكالة الفرات لأل باء :2018-09-09
https://bit.ly/2QdwN4s
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املعينية في مخيمات النزوح املوجودة في املنطقة وتو ر كا ة الخدمات لقاطنيها ( )69وقامت
كذلك بإمناء مستنفي ن في مدينتي الباب والراعي بالتنسيق مع وزارة الصحة التركية )70(.كذلك
تننط منظمة " "AFADالتي قامت با تتاح مركي لها في املنطقة وتتولى تنكر سساس ي مسؤولية
تقديم املساعدات اإلمسا ية في مخيمات النزوح النظامية وغ ر النظامية ( )71إلى جا ب قيامها
بالتعاون مع الجمعيات اتهلية ومنظمات املجتمع املدمب لتنفيذ اتمنطة اإلغاثية وقد قامت في
شهر ديسم ر  2018با تتاح ( )9مدارس في مخيم اإليمان للنازح ن في منطقة اعياز بالتعاون مع
جمعية بيت السالم الباكستا ية )72(.كذلك تقوم وكالة التعاون والتنسيق التركية بتقييم
ج
احتياجات املنطقة لتنفيذ مناريع تنموية يسهم في إعادة يعافي هذ املنطقة )73(.وو قا للبيا ات
الصادرة عنها قد ارتفع حجم املساعدة التنموية الرسمية املقدمة من قبلها لسورية من
 2.694.02مليار دوالر سمريكب في عام  2015إلى  5.851.23في عام  2016ول رتفع إلى  7.246.78في
ج
عام  .2017في ح ن بلغ حجم املساعدة في عام  2012مبلغ  .1.019.93ويعكمل هذ اترقام اهتماما
ج
متناميا من الوكالة وجهودها الرامية إلى إحداث التعافي في هذ املنطقة الخاضعة للنفوذ التركب في
شمال سورية)74(.
ج
و قا للحكومة التركية إن القيام ب عر العمر اإلغاثب والتنموي تحت إشراف منظماتها
ومؤسساتها يهدف إلى مأسسة وتنظيم مناريع اإلغاثة والتنمية املنفذة ضمن املنطقة بحيث يتم
رسم خارطة لالحتياجات اإلغاثية والتنموية ومن ثم توجيد هذ املناريع لتغطيتها تحت إشراف
هذ املؤسسات واملنظمات كذلك محاولة منها لتنظيم عمر املنظمات بالداخر السوري
بالتعاون مع املجالمل املحلية بحيث تكون هذ املجالمل املركي الناظم لعمر منظمات املجتمع
املدمب مما سيسهم بتحس ن آلية عملها والحد من الفساد ضمن قطاع اإلغاثة والتنمية مما

( )69عمر قوبران الهالل اتحمر التركب يطلق خدمة عيادات طبية متنقلة شمالي حلب وكالة ات اضول لأل باء :2019-05-18
https://bit.ly/2Htw789
( )70رئيمل الهالل اتحمر التركب يؤكد استمرارية الدعم التركب إلى الداخر السوري وكالة يو تورك بوست :2018-11-11
https://bit.ly/2JQAlZj
( )71عيت ماض ي رئيمل إدارة الطوارئ التركية ييور مدرسة في "اعياز" السورية وكالة ات اضول لأل باء :2019-05-18
https://bit.ly/2VE1BfU
( )72تركيا تفتتح  9مدراس في منطقة اعياز شمال سوريا قناة حلب اليوم https://bit.ly/30AplFp :2018-12-14
( )73زيارة تفقدية لو د تيكا التركية في مناطق "درع الفرات" في سورية الوكالة التركية للتعاون والتنسيق :2018-02-08
https://bit.ly/2Wh4pUn
(74) Turkish development assistance reports, Turkish cooperation and coordination agency: https://bit.ly/2X0mQtR
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سينعكمل على حياة سكان هذ املنطقة تنكر إي ابب على الرغم من الصعوبات التي تواجهها
املؤسسات التركية واملجالمل املحلية لتنفيذ هذ اآللية في عمر هذا القطاع.
ج
غ ر س د ليمل من الواضح تماما ما إذا كان لتطبيق هذ اآللية تأث ر سلبي في يسريع عملية التعافي
االقتصادي في هذ املنطقة في ظر املعاي ر الصارمة التي تفرضها الحكومة التركية على سي منظمة
تريد العمر في املنطقة والذي سدى إلى امسحاب تعض املنظمات عن العمر داخلها إلى جا ب
وجود شكاوى من قبر تعض السكان املحلي ن من سن الحد من عمر املنظمات غ ر الحكومية
ج
سيؤثر سلبا على مدى القدرة على االست ابة لتلبية احتياجاتهم كون هذ اآللية ستؤدي إلى زيادة
اعتماد السكان املحلي ن على تركيا وسيمنعهم من الحصول على اتموال تنكر مباشر لتنفيذ
ج
املناريع اتكثر إلحاحا بالنسبة لهم )75(.وهنا ي رز التساؤل عن مدى قدرة املنظمات واملؤسسات
ج
التركية على تحمر مسؤولية تلبية االحتياجات والقدرة على تقديم الدعم املادي املتواصر ظرا
ملتطلبات البنية التحتية واالحتياجات الكب رة للسكان .وفي حال سثبتت هذ املؤسسات احها
إنها ستضمن وجودها في هذ املنطقة في املستقبر املنظور ( )76وهو ما يصب في سياق عدد من
التحليالت التي ترى سن التدخر التركب ع ر املؤسسات الحكومية واملنظمات غ ر الحكومية يمهد إلى
ما هو سشبد بتمدد اعم للسيطرة االقتصادية على املنطقة ع ر إقامة عالقات استراتي ية طويلة
اتمد.
 .4المنظمات غير الحكومية
إبان تحرر املنطقة من النظام السوري في عام  2012منطت املنظمات غ ر الحكومية السورية
يها في ظر املعا اة اإلمسا ية للسكان وا تقادهم إلى الكث ر من مقومات الحياة اتساسية وكا ت
سمنطتها ومناريعها بمثابة دعامة سساسية لتعييي صمودهم وتلبية احتياجاتهم اإلمسا ية
املختلفة .وخالل سنوات عملها في املنطقة بدا تنكر واضح ا تقار غالبية هذ املنظمات إلى
ج
خطط تنموية شاملة للنهوض بالواقع االقتصادي واالجتماعي داخلها تعد سن كان ترك زها منصبا
على الجا ب اإلغاثب واإلمسامب لعوامر ترتبط تغياب الكفاءات البنرية املتخصصة في املجال
التنموي وكثرة عدد هذ املنظمات وصغر حجمها وغياب التخصص في عملها إلى جا ب ضعف
قدرتها املالية واعتمادها على مصادر تموير غ ر ثابتة وارتباطها تسياسات وسجندات مموليها إلى
Haid Haid, Post-ISIS Governance in Jarablus: A Turkish-led Strategy, Chatham House, 26-09-2017:
https://bit.ly/2JxgLBW
(76) Aaron Stein and others, Post Conflict Stabilization: Turkey and the End of Operation Euphrates Shield, Atlantic
Council, 13-07-2017: https://bit.ly/2Md5QzF
)(75
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حد كب ر مما امعكمل تنكر واضح على وعية مناريعها ومدى استدامتها .ولكن في الوقت ذاتد
ال يمكن إغفال الدور الذي لعبتد وال زالت تلعبد تعض هذ املنظمات في معالجة منكالت البطالة
والفقر ع ر تو ر رص عمر للسكان من خالل مساهمتها في تأسيمل منروعات تنموية صغ رة
ومتناهية الصغر مدرة للدخر وإتاحة الفرصة لذوي الدخر املحدود لييادة إ تاجيتهم والتمك ن
االقتصادي ملختلف شرائح املجتمع.
ج
يما يتعلق باملنظمات الدولية والوكاالت غ ر الحكومية الدولية هي سيضا لم تحقق الفاعلية
املننودة في تطبيق برام ها اإلغاثية والتنموية لعوامر ترتبط بمحدودية قدرتها في النفاذ إلى
داخر هذ املنطقة لتنفيذ املناريع التنموية واعتمادها على املنظمات املحلية النريكة لتوزيع
الدعم املقدم من قبلها على شكر مناريع إغاثية في جيئها اتك ر مع محدودية املناريع التنموية
ج
ظرا لك ر حجم الدعم املطلوب في الجا ب اإلغاثب وقلة خ رة املنظمات املحلية في تنفيذ املناريع
التنموية .إلى جا ب ذلك إن عمر هذ املنظمات والوكاالت في ظر بيئة محلية ينهد تطورات
عسكرية مستمرة وعدم تو ر اتمن ووجود آليات تنسيق متعددة للقيام بأمنطتها جعر مهمتها
قضية معقدة للغاية .يضاف إلى ذلك إحجام الكث ر من املنظمات والوكاالت اإلقليمية والدولية
عن التواجد داخر هذ املنطقة وقيامها بإيصال مساعداتها اإلغاثية إلى املعابر الحدودية قط
من دون سن تقوم بتتبع وصولها ملستحقيها الفعلي ن .هذا من جا ب ومن جا ب آخر بدت الجهود
اإلغاثية لهذ املنظمات والوكاالت مرتبطة إلى حد كب ر بأجندة سياسية لبعض الجهات ذات
الصلة بها مما سثر تنكر كب ر على ديمومتها واستمرارها .وفي ح ن تضمنت خطط تعض املنظمات
ج
الدولية في است ابتها لألزمة السورية عددا من املناريع في قطاعات اإلمعاش املبكر وسبر العيش
ك ر امج اتمم املتحدة اإل مائب " "UNDPومكتب اتمم املتحدة للتنسيق والنؤون اإلمسا ية
( )OCHAوغ رها من املنظمات اتخرى إال سن هذ املناريع وما تضمنتد من برامج متنوعة لتوليد
الدخر لألسر املتضررة بقيت محدودة تعددها وا تنارها وسثرها)77(.
في ضوء ما سبق رست الحكومة التركية وهي التي راقبت وشخصت عمر هذ املنظمات منذ عام
 2012على حدودها س د ال بد من القيام بتنظيم العمر اإلغاثب والتنموي من خالل منظماتها غ ر
الحكومية ومؤسساتها الحكومية إذا ما س َ
ريد لهذ املنطقة التعافي تسرعة من خالل توجيد مناريع
الدعم املقدمة من قبر املنظمات والوكاالت الدولية ع ر شركائها من املنظمات غ ر الحكومية
املحلية في إطار يحقق التكامر في النناط التنموي ملختلف القطاعات اإلمسا ية واالقتصادية
( )77محمد العبدهللا تنمية سبر العيش في املناطق السورية املحررة :دراسة تحليلية مركي عمران للدراسات االستراتي ية -12-24
https://bit.ly/2M5Ux8q :2015
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للنهوض بواقع هذ املنطقة وتحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي لسكانها .إال سن هذ الرؤية
ال زالت تصطدم بوجود تعض املنظمات التي تطالب بضرورة املرو ة في القيود التي تفرضها
ج
املنظمات واملؤسسات التركية للعمر ضمن هذ املنطقة ا طالقا من سن العمر اإلغاثب والتنموي
يتطلب الديناميكية املرتفعة في تلبية احتياجات السكان.

رابعاً :محددات المقاربة التركية للتعافي االقتصادي
تمثر املحددات م موعة املتغ رات املوضوعية التي يتحدد في ضوئها القدرة على يشخيص املقاربة
التركية ت ا عملية التعافي االقتصادي في منطقة درع الفرات و هم السلوك التركب اآلمب
واملستقبلي حيال هذ العملية وتحديد سولويات الحكومة التركية واستراتي يتها املستقبلية في
إعادة إعمار سورية .ومستعرض يما يلي سهم هذ املحددات.
 .1المكاسب االقتصادية اآلنية والمستقبلية
يعد العامر االقتصادي سحد سبرز مرتكيات السياسة الخارجية التركية منذ تولي حيب العدالة
والتنمية للسلطة في هذا البلد من خالل العمر على تنمية العالقات االقتصادية مع دول الجوار
ج
وتحقيق التكامر االقتصادي يما بينها .وو قا لذلك سعت الحكومة التركية للتقارب السياس ي مع
الحكومة السورية تعد عام  2002تلتها مرحلة تحسن العالقات االقتصادية ب ن البلدين
والتوصر إلى عدد من االتفاقيات االقتصادية بينهما ( )78وقد توج تحسن هذ العالقات بتوقيع
اتفاقية الت ارة الحرة عام  2007مما زاد من حجم الت ارة ب ن البلدين بدرجة كب رة كا ت
الحصة اتك ر يها لتركيا تالها ينكير املجلمل االستراتيجي اتعلى ب ن البلدين في عام .2009
و تي ة لذلك سصبحت تركيا سحد النركاء الت اري ن اتساس ن لسورية .وبلغ حجم التبادل
الت اري ب ن البلدين  1.8مليار دوالر سمريكب عام  .2010وكان من املتوقع سن يتضاعف حجم هذا
التبادل مع نهاية عام .2011
مع بداية عام  2011و تي ة لتداعيات اتحداث الداخلية في سورية والعقوبات االقتصادية
املفروضة عليها تأثرت العالقات االقتصادية ب ن البلدين تنكر كب ر .ا خفض حجم الصادرات
التركية إلى سورية بمقدار النصف مقار ة تعام  2010ليصر إلى  1.5مليار دوالر سمريكب قط.
واستمر هذا اال خفاض ليبلغ حجم الصادرات  338مليون دوالر في عام  2012إلى جا ب خسارة
( )78سركان عدوان العالقات السورية التركية ..املحددات والقضايا العربب للننر والتوزيع القاهرة .2019
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تركيا تسواق عربية عديدة كون سغلب الصادرات التركية كا ت ت د طريقها ع ر سورية إلى دول
املنطقة من خالل خط النقر السريع  M5إال سن عام  2013شهد عودة ارتفاع الصادرات التركية
إلى سورية ليبلغ مستوى  1.024مليار دوالر وليتم ت اوز هذا الرقم في عام  2014ليصر إلى 1.801
مليار دوالر و حو  1.522و  1.322مليار دوالر في عامب  2015و 2016على التوالي على الرغم من
ج
تراجع قيمة الل رة السورية وتوقع ا خفاض املستوردات السورية تبعا لذلك إال سن حاجة السوق
السورية من البضائع التركية كان لها تأث ر سقوى بكث ر من عامر ا خفاض العملة ( )79وليستمر
املنحى التصاعدي للصادرات التركية إلى سورية تعد ذلك حيث تمكنت تركيا من ر ع حصتها من
م مر املستوردات السورية ليصر إلى مسبة  %24في نهاية عام  2017وما قيمتد  1.363مليار
دوالر تعدما كان يبلغ  %9عام  .2010في ح ن بلغ حجم الصادرات في عام  2018ما قيمتد 1.346
مليار دوالر .وكما يب ن النكر (.)3
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1,024
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ات التركية إلى سورية بين عامي  2010و 2018مقدرة بمليار دوالر أمريكي()80

الشكل ( )3يبين قيمة الصادر

( )79جهاد يازجي تركيا تصدر منت اتها إلى سورية ويستورد رسسمالها موقع العربب الجديد https://bit.ly/2JsV7P3 :2015-02-25
(80) Ministry of Trade, Turkey: https://bit.ly/2MIz8EB
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ج
وو قا ملا سبق يت لى لنا تنكر واضح مدى الدور املتصاعد للنفوذ االقتصادي التركب في سورية
مت اوزة إيران كأبرز حلفاء النظام التي بلغ صيبها  %3قط من سوق املستوردات السورية في
عام )81(.2017
ج
تؤشر الخطوات التركية املتسارعة مسبيا في عملية التعافي االقتصادي إلى مدى اتهمية
االقتصادية لهذ املنطقة بالنسبة للحكومة التركية التي يسألى لتثبيت مكاسبها باعتبارها الطرف
ج
الضامن والداعم للمعارضة السورية .وو قا للمنظور االستراتيجي التركب إن البدء بإعادة إعمار
مناطق النمال السوري سيمهد الطريق للنركات التركية للمساهمة في إعادة إعمار سورية.
وتتمثر الخطوة اتولى في هذا الصدد بتحوير منطقة درع الفرات إلى مركي ت اري وصناعي يحتضن
عمليات إعادة اإلعمار في سورية لذا ما إن تم توطيد اتمن تنكلد النسبي في هذ املنطقة حتى
باشرت النركات التركية الحكومية والخاصة بالدخول إلى هذ املنطقة واالستثمار في مختلف
القطاعات االقتصادية والخدمية بهدف التعاقد لتنفيذ االستثمارات وتحقيق املكاسب
االقتصادية .إلى جا ب ذلك ترى الحكومة التركية سن هذ املنطقة تمتلك م موعة من املقومات
التي تكفر تحقيق الن اح لهذ االستثمارات منها ما يرتبط بتو ر اليد العاملة الرخيصة ويعطش
املنطقة لهذ االستثمارات تعد تردي الوضع االقتصادي واالجتماعي يها تنكر كب ر إلى جا ب
وجود سوق استهالكب كب ر يحتضن قرابة مليون مسمة يمكن سن يسهم تنكر كب ر في تننيط
قطاعي الصناعة والت ارة في محا ظاتها الجنوبية مع الطلب املتزايد للمنت ات التركية في هذ
املنطقة إلى جا ب منطقة عفرين ومحا ظة إدلب اللتان تحتضان ما ال يقر عن سربعة مالي ن
مسمة وتوا ر إمكا ية تصدير املنت ات املصنعة لهذ املناطق سو تصديرها إلى مختلف املناطق
السورية ودول الجوار من خالل املعابر الداخلية التي تربط هذ املناطق مع املناطق السورية
اتخرى.
ج
َ
إال سن الواقع االستثماري في املنطقة وو قا للعديد من املراقب ن لم يرق تعد إلى املستوى املطلوب
للنهوض باقتصاد هذ املنطقة ويعا يد .من من جهة ما تيال رص االستثمار غ ر متاحة لجميع
النركات الراغبة بالحصول عليها وكونها محصورة بفئة محددة من النركات الصناعية
والت ارية التركية وتواجد محدود للنركات السورية لعوامر ترتبط بقدرة النركات التركية على
الفوز باملناقصات التي يتم طرحها من قبر واليايب غازي عينتاب وكلمل املتاخمت ن للمنطقة
ج
بالتنسيق مع املجالمل املحلية ظرا للخ رة واإلمكا ات املادية والفنية وتوا ر التسهيالت القا و ية
( )81عد ان سبو عامر خب ر إسرائيلي :النفوذ االقتصادي التركب تسوريا يييد عن اإليرامب موقع عربب :2019-01-01 21
.https://bit.ly/30ravRo
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واللوجستية من الحكومة التركية لهذ النركات .إلى جا ب ذلك تلعب شبكة العالقات الت ارية
ج ج
والصناعية دورا هاما في يسهير دخول هذ النركات إلى املنطقة بالتنسيق مع النركاء املحلي ن
ج
اتمر الذي قد يفرض وعا من احتكار هذ االستثمارات وا تنار حاالت الفساد واملحسوبية.
من جا ب آخر ورغم عوامر الجذب االستثماري في هذ املنطقة ما تيال شريحة كب رة من رجال
اتعمال واملستثمرين السوري ن املقيم ن في تركيا غ ر راغبة بنقر وتوط ن استثماراتها ضمن هذ
املنطقة لعوامر ترتبط بمدى جهوزية هذ املنطقة من الناحية اتمنية واإلدارية والبنية التحتية
وعدم وجود جهة مركيية لتنظيم هذ االستثمارات واإلشراف عليها وضمان مص ر استثماراتهم
إلى جا ب عدم وجود يسهيالت قا و ية ولوجستية حقيقية مقدمة من الجا ب التركب لتشجيعهم
على االستثمار في هذ املنطقة )82(.وبالتالي ينظر سصحاب النركات السورية في تركيا إلى منطقة
درع الفرات كسوق محلي لتصدير منت اتهم إليها وإلى باقي املناطق السورية مع الخ رة الكب رة التي
يمتلكونها حول وعية الطلب وتفضيالت املستهلك ن املحلي ن داخر هذ سسواق هذ املناطق
واعتمادهم على شبكة عالقات داخلية تمكنهم من تصريف منت اتهم والحصول على حصة
سوقية كب رة ضمنها)83(.
ج
وو قا ملا تقدم وفي إطار سعيها لتحقيق املكاسب االقتصادية ويعييي تموضعها في منطقة درع
الفرات يمكن تلممل ثالثة مداخر رئيسية اعتمدتها الحكومة التركية للقيام بذلك وهي:
أ .تفعيل نشاط املعابرالحدودية
ينظر الجا ب التركب إلى تفعير املعابر الحدودية باعتبار سحد املداخر اتساسية للبدء تعملية
ج
التعافي االقتصادي في املرحلة اتولى ويسريع وت رة عودة االستقرار واال طالق للت ه ز مبكرا حو
عملية إعادة اإلعمار في املستقبر مع اقتراب النزاع من نهايتد )84(.حيث تمثر هذ املعابر في منطقة
( )82مراد عبد الجلير املستثمرون السوريون غائبون ...سياد تركية يعيد رسم خريطة اقتصاد ريف حلب جريدة عنب بلدي -01-14
https://bit.ly/2WRxjaE :2018
( )83بلغ عدد النركات السورية املرخصة في تركيا  7243منذ عام  2011في ح ن يت اوز العدد  10000مع النركات غ ر املرخصة .كذلك
يبلغ عدد النركات املؤسسة بالنراكة ب ن السوري ن واتتراك ما يقارب  3000شركة .ويتركي عمر هذ النركات في قطاعات الغذاء
واتلبسة والنسيج واتحذية وت ارة الجملة والت يئة وقطاعي العقارات والسياحة.
ا ظر :عد ان عبد الرزاق تركيا :السوريون يحتلون الصدارة بتأسيمل  10آالف شركة موقع العربب الجديد :2018-12-13
https://bit.ly/2QSt1QC
( )84كنفت تقارير إعالمية عن استعداد تركيا ومنظمات دولية لوضع وإعداد خطط ومناريع من سجر إعادة إعمار سورية تعد منار ة
النزاع على نهايتها .وسن هناك دراسات يعدها منظمات دولية مقرها الجنوب التركب للتحض ر ملرحلة إعادة اإلعمار تسورية .وسوضحت
املصادر سن املنظمات بدست بوضع خططها التنغيلية بإشراف مباشر من لجنة اتمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
"اإلسكوا".
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درع الفرات الرئة االقتصادية التي تتنفمل منها هذ املنطقة إلى جا ب وجود شبكة عالقات ت ارية
قديمة يعود إلى ما قبر عام .2011
وكما سسلفنا وبحكم موقعها الجغرافي وسهميتها االقتصادية اآل ية واملستقبلية للدولة التركية
قامت اتخ رة بإيالء ح ز كب ر من اهتمامها إلعادة تنظيم عمر هذ املعابر ومنح سلطة اإلشراف
عليها للحكومة السورية املؤقتة تعد سن كا ت تحت سيطرة الفصائر العسكرية بهدف االستفادة
من املكاسب االقتصادية لهذ املعابر من خالل الرسوم والضرائب لدعم عملية التعافي
االقتصادي وتأم ن املوارد الالزمة لعمر املجالمل املحلية وتم العمر كذلك على اتخاذ إجراءات
لتننيطها وضمان سمنها وت ه زها بأحدث املعدات والتقنيات .يضاف إلى ذلك النناط الواضح في
الحركة الت ارية التي تتمثر تنكر رئيس ي في است راد مختلف البضائع من تركيا ع ر هذ املعابر
وهو ما ت سد بقيام الحكومة التركية بتفعير ثالثة معابر حدودية في هذ املنطقة وهو ما يت اوز
الحاجة الفعلية لها وبهدف استكمال عملية تفعير هذ املعابر تقوم الحكومة التركية بوضع
مخططات إلمناء طرق دولية سريعة بمواصفات عاملية تربط هذ املعابر باملدن التركية وباملدن
الرئيسية في منطقة درع الفرات كون هذ املدن تمثر عقد ت ارية و قاط عبور رئيسية للناحنات
ب ن مختلف املناطق السورية .إلى جا ب رغبة الحكومة التركية ب لب املييد من االستثمارات
التركية إليها وربط اقتصادها باقتصاد الواليات الجنوبية في تركيا)85(.
وبهدف يسريع وت رة الحركة الت ارية ضمن هذ املعابر قامت الحكومة التركية بالسماح
للناحنات التركية القادمة بالعبور املباشر إلى داخر هذ املنطقة إل راغ حمولتها لدى الت ار
املحلي ن ولت د طريقها تعد ذلك إلى مختلف املناطق السورية .مما امعكمل تنكر اي ابب على
زيادة املكاسب االقتصادية لجميع اتطراف تي ة تقلير تكاليف النقر في ح ن تو ر مختلف
الفصائر املسلحة الحماية للناحنات التي تحمر البضائع التركية باعتبار سن ذلك ينكر مصلحة
للجميع)86(.
ج
وو قا ملديرية الت ارة والجمارك التركية بمنطقة جنوب ات اضول قد بلغ حجم صادرات والية
غازي عينتاب إلى مناطق ريفب حلب النمالي والنمالي النرقي خالل اتشهر العنر اتولى من عام
ا ظر :منظمات دولية بالجنوب التركب ت ري تحض رات إلعادة إعمار سورية موقع ترك برس :2017-11-30
https://bit.ly/2qVqmYh
( )85خالد الخطيب تركيا تدعم إمناء شبكة طرق في منطقة درع الفرات في ريف حلب بالتعاون مع املجالمل املحلية في املنطقة مرجع
سابق.
( )86سالم السعدي الصادرات التركية إلى سورية :مو ازدهار موقع العربب الجديد https://bit.ly/2HoLOO6 :2015-12-14
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ج
 2018مستوى  560مليون دوالر ومرتفعة بنسبة  %22مقار ة تعام  )87( 2017وهو ما يمثر تقريبا
صف صادرات تركيا إلى سورية )88(.وين ر إحصائيات وزارة الت ارة الخارجية التركية إلى سن هناك
ج
اختال ا في طبيعة الصادرات مقار ة بما قبر عام  2011التي كا ت ينكر الكهرباء واملنتقات
النفطية واملواد اتولية للصناعات معظمها في ح ن تتركي الصادرات الحالية على املنت ات
االستهالكية والغذائية والنسي ية ومواد البناء والسيارات .ومن جا ب آخر تفسر زيادة الحركة
الت ارية على هذا النحو باملساهمة الكب رة ملنتريات منظمات اتمم املتحدة واملنظمات اإلمسا ية
للمواد اإلغاثية من تركيا إلى جا ب تموضع مسبة كب رة من الصناعات السورية التي ا تقلت من
مدينة حلب إلى مدينتي غازي عينتاب ومرس ن القريبت ن من الحدود السورية)89(.

ج
( )87و قا للبيا ات املجمعة من مديرية الت ارة والجمارك التركية قد بلغ معدل الناحنات الداخلة والخارجة من مع ر جرابلمل-
ج
قرقاميش  150شاحنة يوميا وخالل الفترة من يناير  2017إلى سكتوبر  2018بلغ عدد الناحنات املحملة بالبضائع إلى سورية 75
سلف شاحنة .ا ظر:
Southeastern Gaziantep's exports to Syria record 22 pct rise in 10 months, Daily Sabah newspaper, 14-11-2018:
https://bit.ly/2YCUc1Y
( )88ينكر مسبة مساهمة السوري ن في م مر الصادرات التركية إلى سورية ما ب ن  %30-20وتضم مدينة عينتاب وحدها  1854شركة
سورية ت ارية وصناعية حتى شهر مايو  2018وقد تم يسجير حوالي  %30من هذ النركات للعمر في م ال االست راد والتصدير
ّ
الحالية غ ر التقليدي.
مستفيدين من شكر الت ارة
ا ظر :هيم ينتك ن ازدهار الصادرات التركية إلى سورية في ظر الحرب موقع املو يتور https://bit.ly/2JshPXQ :2018-06-07
( )89التبادل الت اري ب ن سورية وتركيا ت اوز مستوا قبر الحرب وكالة آكب اإليطالية لأل باء https://bit.ly/2eXrGmD :2016-10-25
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النكر ( )4يب ن منطقة درع الفرات ومنا ذها الحدودية وطريقب النقر السريع  M4و .M5

إلى جا ب ذلك يسألى س قرة لتوسعة هذ املنطقة بضمها ملدينة منبج في حال تم تنفيذ االتفاق
بينها وب ن الواليات املتحدة اتمريكية وامسحاب قوات سوريا الديمقراطية منها والتي من املتوقع
ج ج
سن تلعب دورا هاما في الحركة الت ارية مع العراق بفضر موقعها االستراتيجي وتوضعها على خط
النقر  .M4وفي حال تحسنت العالقات مع النظام السوري في املستقبر ستضمن س قرة عودة
قوا لها الت ارية للس ر على خط النقر السريع  M5والذي سيمكنها من تصدير منت اتها إلى
اتسواق العربية التي توقفت ت ارتها ال رية إليها منذ بداية النزاع في سورية مع وجود س باء عن قيام
سصحاب شاحنات تركية بتقديم طلبات لحكومة النظام السوري للسماح لها بمرور الترا ييت ع ر
اتراض ي التي يسيطر عليها النظام )90(.ويب ن النكر ( )4املنا ذ الحدودية ملنطقة درع الفرات

( )90و اء جديد الشحن الدولي» في «اتربعاء الت اري» … مدير النقر الطرقي :شاحنات تركية طلبت السماح بمرور الترا ييت من سورية
جريدة الوطن https://bit.ly/2HXRsG2 :2019-04-25
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وطريقب النقر السريع  M4و M5التي يسألى س قرة للوصول إليها ويعمر جاهدة للتوصر إلى اتفاق
مع كر من روسيا وإيران إلعادة تح هذ الطرق وتأمينها لتننيط الت ارة في املنطقة)91(.
ب .إنشاء املدن الصناعية
يعد املدن الصناعية سداة للتطوير والنمو ووسيلة لجذب االستثمارات القادرة على تحريك عجلة
التنمية والتنغير والتقلير من مسبة البطالة .وفي سعيها إلى االستفادة من املقومات التي تتمتع بها
املنطقة قامت الحكومة التركية بالتنسيق مع املجالمل املحلية بتنييد ثالث مدن صناعية في
الباب واعياز ومارع إلى جا ب منطقة حرة في اعياز بهدف جذب االستثمار الخاص إلى هذ املدن
وخاصة سن مسبة جيدة من سكان املنطقة ذوو خ رة باملجال الصناعي بمختلف ئاتد ولهم
عالقات جيدة مع سرباب الصناعة في مختلف املناطق السورية ومع الصناعي ن السوري ن الذين
ا تقلوا إلى تركيا وسسسوا مصامعهم في مدنها مما سيعيز من املكاسب االقتصادية املتحققة من
ا تتاح هذ املدن من احيتي اإل تاج والتصدير.
ج ج
إلى جا ب ذلك ستلعب هذ املدن دورا هاما في تنظيم القطاع الصناعي في املنطقة وتطور مع
ا تنار مسبة كب رة من املصامع والورش الصناعية تنكر عنوائب داخر سحياء املدن وعلى
سطرا ها .وسيؤدي توط ن هذ املصامع والورش ضمن املدن الصناعية الجديدة إلى زيادة قدرتها
اإل تاجية وتحقيق الو ورات في التكاليف وقدرتها على تننيط الصناعة املحلية واستقطاب
العمالة املاهرة من داخر وخارج املنطقة ( )92ويتم العمر على تو ر البنية التحتية ضمن هذ
املدن بمواصفات عالية الجودة من ميا وكهرباء وصرف صحي وطرق معبدة إلى جا ب منح
االعفاءات الضريبية والتسهيالت الجمركية واالمتيازات املختلفة.
امل زات االستثمارية التي تطرحها هذ املدن إلى جا ب ا خفاض سجور اتيدي العاملة وتوا رها
ووجود سوق تصريف محلية كب رة وإمكا ية جيدة لتصدير السلع املصنعة استطاعت سن
ت ذب تعض الصناعي ن اتتراك والسوري ن إلى االستثمار يها .ومن املتوقع سن تحقق هذ املدن
( )91تركيا تفصر بنود اتفاق إدلب ...تح طريق ن والحفاظ على الحدود جريدة عنب بلدي  https://bit.ly/2Eu8ue3 :2018-09-18؛
ولقاء تركب روس ي شمال حلب لبحث إعادة تح طريق حلب  -عنتاب الدولي تلفييون سورية :2019-03-11
https://bit.ly/2K4mC1K
( )92في مدينة مارع يسألى املجلمل املحلي للمدينة من خالل منروع إمناء املدينة الصناعية إلى زيادة رص االستثمار للصناعي ن من
سكان املدينة وزيادة رص العمر للعمال وخلق بيئة تنا سية حقيقية ب ن الصناعي ن.
ا ظر :رياض الخطيب مدير منروع املنطقة الصناعية في مدينة مارع يوضح لوكالة الفرات لأل باء آلية س ر العمر في املنروع ومراحلد
وكالة الفرات لأل باء https://bit.ly/2YDxRBo :2018-11-01
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ج ج
ج
الن اح وسن تو ر مالذا استثماريا آمنا للصناعي ن املحلي ن الذين اضطرت الظروف تعضهم إلى
ج
مغادرة املدينة الصناعية في حلب والذين يحاول النظام السوري جاهدا إغراءهم بالعودة إليها
تعد سيطرتد الكاملة على املدينة سواخر عام  .2016إال سن ا تقاد املدينة في ظر سيطرتد عليها
لألمان ووقوعها تحت قبضة امللينيات التي تقاسم الصناعي ن مناريعهم وسرباحهم وقلة تو ر
اليد العاملة حال دون تحقيق ذلك)93(.
في ح ن تكمن املكاسب االقتصادية التي تتوخاها تركيا من إمناء هذ املدن في قدرتها على املساهمة
في حر منكلة البطالة املتفاقمة في املنطقة والتقلير من سسعار املواد االستهالكية والصناعية بما
يتناسب مع القدرات النرائية للسكان .إلى جا ب الحفاظ على اليد العاملة املاهرة وعدم يسربها
ج
إلى املناطق اتخرى داخر سو خارج سورية .كما ستمثر هذ املدن في حال احها حا يا لعودة
ج
العمالة السورية الالجئة في تركيا لتوا ر رص العمر وا خفاض تكاليف املعينة مسبيا باملقار ة
ج ج
مع تعض املدن التركية .كما ستلعب هذ املدن دورا هاما في عملية إعادة اإلعمار إذا ما تم ربطها
بالطرق الدولية.
ج .التركيزعلى قطاع البناء واملقاوالت
يعد قطاع البناء واملقاوالت التركية سحد سبرز القطاعات التي تتخصص بها تركيا على املستوى
املحلي واإلقليمي والدولي وقد حقق هذا القطاع قفيات هامة خالل اتعوام املاضية تمثلت في ّ
تبوء
ج
شركات البناء واملقاوالت التركية املرتبة اتولى ب ن شركات البناء اتكثر مناطا في الوطن العربب إلى
جا ب مناط هذ النركات في سكثر من  90دولة حول العالم .وقد منح هذا القطاع القطاعات
ج
االقتصادية اتخرى رصا لإل تاج والنمو تسبب ك ر حجم مناطد وتو ر لفرص العمر .ومن
العوامر التي مكنت هذا القطاع من إحراز هذا التقدم تو ر اليد العاملة املحلية املاهرة واملدربة
واعتماد تنكر كب ر على السوق الداخلية التركية في الحصول على املواد الخام ومستليمات البناء
التي تمتاز برخص سثمانها مقار ة بدول سخرى مما قلر من تكاليف مناريع البناء لهذ النركات
َّ
ومكنها من الترك ز على الجودة العالية والوقت والسعر املنا مل ملناريعها)94(.
ومنحها م زة تنا سية
إال سن هذا القطاع تأثر تنكر حاد بفعر اتزمة االقتصادية التي يعامب منها تركيا في الوقت
الحاضر وتواجد العديد من هذ النركات صعوبات مالية سدت إلى إ الس تعضها.

ج
( )93خالد الخطيب هر تو ر "درع الفرات" بديال ملدينة حلب الصناعية https://bit.ly/2WVwFsQ :2018-05-26
( )94قطاع البناء التركب :سطوع عالمي وتألق إبداعي موقع ترك برس https://bit.ly/2HqVnfa :2016-04-06
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تدرك س قرة سن دخول شركاتها إلى منطقة درع الفرات لتنفيذ مناريع البناء والبنية التحتية ما هو
ج
إال خطوة سولى لهذ النركات لوضع قدم لها في عملية إعادة اإلعمار القادمة في سورية ظرا
للميايا والقدرات الفنية التي تتمتع بها هذ النركات وقربها الجغرافي لذا يسألى س قرة جاهدة
لكسب السبق في هذا املجال وتأسيمل منطقة صناعية وت ارية تكون بمثابة املمكن والداعم لهذ
النركات حال النروع في عملية إعادة اإلعمار .إلى جا ب محاولتها إي اد رص استثمارية جديدة
يمكن سن يسهم في حر منكلة يعثر قطاع البناء لديها.
في هذا اإلطار يسألى س قرة من خالل عالقاتها مع موسكو بحكم فوذها في سورية إلى الحصول على
حصة من العقود الثمينة إلعادة اإلعمار كذلك تدرك موسكو والنظام السوري سهمية الدور
املستقبلي لتركيا في عملية إعادة اإلعمار .في ظر محدودية القدرات املالية لحلفاء النظام للنروع
بهذ العملية ورغبة النظام بتسريع وت رتها .مع وجود يسريبات عن وجود اتصاالت غ ر مباشرة ب ن
س قرة ودمنق وقنوات مفتوحة بينهما ع ر موسكو.
ج ج
ويبقى اتمر مرتبطا و قا للعديد من التحليالت بالجهة التي ستمول هذ العملية والتي سيكون
ج
لها دور كب ر في تحديد من الذي سيستفيد من سي طفرة في البناء مستقبال .وحتى وإن لم تتمكن
النركات التركية من الحصول على هذ العقود إن الصادرات التركية ملواد إعادة اإلعمار من
املحتمر سن تحصر على الحصة السوقية اتك ر)95(.
 .2عودة الالجئين
ج
بلغ عدد الالجئ ن السوري ن املسجل ن في تركيا  3.606.208الجئ بتاريخ  9مايو  2019و قا
إلحصائيات املفوضية السامية لنؤون الالجئ ن ( )96( )UNHCRفي ح ن تخطى عددهم الفعلي
ج
حاجي اتربعة مالي ن الجئ يتوزعون في مختلف املدن التركية و قا ملصادر غ ر رسمية .ومع طول
ج
سمد النزاع في سورية سخذت ينكر عودة الالجئ ن السوري ن إلى ديارهم هاجسا يؤرق الحكومة
التركية مع اشتداد اال تقادات املوجهة لها من قبر املعارضة السياسية واالستخدام املتزايد
لالجئ ن في االستقطاب السياس ي ب ن اتحياب التركية وعدم التقبر النعبي لوجودهم لدى مسبة
كب رة من السكان داخر املدن الك رى تسباب ترتبط بوجود تصورات لديهم عن مياحمة الالجئ ن
Dorian Jones, Ankara Eyes Syria Reconstruction to Boost Crisis-Hit Economy, 08-10-2018: Voice of America:
https://bit.ly/2OVTdsR
(96) United Nations High Commissioner for Refugees, Syria regional refugee response Turkey, Registered Syrian
Refugees, 09-05-2019: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113
)(95
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لهم على الخدمات العامة ومنا ستهم على رص العمر وعن قيام الحكومة بإ فاق اتموال الطائلة
عليهم مما سبب االستياء لدى مسبة كب رة من النارع التركب لوجودهم ومطالبة الحكومة
بترحيلهم)97(.
في الفترة اتخ رة بدست الحكومة التركية با تهاج إجراءات من شأنها سن تخفف من حدة االحتقان
النعبي ضد الالجئ ن قامت بإغالق العديد من مخيمات الالجئ ن في الواليات املتاخمة للحدود
السورية وبدست يشجع الالجئ ن السوري ن على العودة تنكر طوعي وخاصة إلى املناطق الخاضعة
لنفوذها في درع الفرات وعفرين .والسماح لهم بقضاء إجازة العيد ضمن هذ املناطق مما قد
يشجعهم على االستقرار يها مع خطواتها الحثيثة إلعادة التعافي االقتصادي ضمنها كما بينا
ج
سابقا.
يسألى س قرة في هذا الصدد إل اح ت ربتها في التعافي االقتصادي في هذ املنطقة وجعلها بمثابة
س موذج يمكن تطبيقد في املناطق السورية اتخرى املحاذية لحدودها في ضوء سعيها إلقامة
منطقة آمنة في النمال السوري باالتفاق مع واشنطن )98(.ومحاولة إقناع االتحاد اتوروبب بتموير
مناريع التعافي االقتصادي في هذ املناطق لتشجيع الالجئ ن السوري ن للعودة إلى اتراض ي
السورية وتخفيف عبء استضا تهم من تعض دول االتحاد والحد من تد ق الالجئ ن إلى اتراض ي
ج
التركية ومنها إلى دول االتحاد )99(.وفي ظر صعوبة عودة الالجئ ن إلى مناطق سيطرة النظام و قا
لصيغة تقدمت بها موسكو وتم ر ضها من قبر املعارضة السورية يدور حديث عن وجود
مفاوضات تركية – روسية لتسليم مدينة حلب ت قرة بهدف إعادة إعمارها ويشجيع عودة حوالي
 3مالي ن الجئ سوري إليها من تركيا ومن بلدان سوروبية سخرى)100(.
ج
في هذا السياق وو قا إلحصائيات مع ر باب السالمة الحدودي بلغ عدد العائدين من املع ر
لالستقرار تنكر نهائب في منطقتي درع الفرات وعفرين منذ بداية عام  2019حتى بداية شهر يسان
ج
ج
 6038شخصا )101(.وو قا لوزارة الداخلية التركية بلغ عدد العائدين إلى منطقتي درع الفرات

( )97محمد العبدهللا واقع وتحديات سبر العيش لدى الالجئ ن السوري ن في تركيا :دراسة تحليلية مركي عمران للدراسات االستراتي ية
https://bit.ly/2YI3GZV :2018-01-05
( )98وزير د اع تركيا :املنطقة اآلمنة هي من سجر عودة الالجئ ن وتأم ن الحدود راديو الكر https://bit.ly/2JOIyx6 :2019-02-16
( )99إسماعير جمال تركيا يسألى إلى إعادة  3.5مليون الجئ إلى سورية جريدة القدس العربب https://bit.ly/2LQABKb :2018-08-04
( )100من بوابة الالجئ ن  ...محللون يعلقون على مآل حلب بحسب صحيفة "يني شفق" جريدة زمان الوصر :2018-07-22
https://bit.ly/2LV7FB2
ج
(" )101باب السالمة" يعلن عن عدد العائدين من تركيا إلى سورية "طوعيا" جريدة عنب بلدي https://bit.ly/2Ju3NVo :2019-04-01
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وعفرين  292.790الجئ حتى نهاية عام  )102(.2018وبالتالي إن العدد اإلجمالي يقترب من  300سلف
شخص.
 .3االستقرار االجتماعي االقتصادي
تطرح قضية استقرار منطقة درع الفرات في شقيها االجتماعي واالقتصادي فسها باعتبارها املرتكي
الرئيس ي لال طالق حو عملية يعافي هذ املنطقة وإذ يبدو من السابق توا د الحديث عن وجود
استقرار حقيقب ومتكامر في ظر املعطيات العسكرية الحالية على اترض وعدم وجود اتفاق
صريح ب ن اتطراف املتحاربة واحتمالية عودة النزاع في سي لحظة إلى جا ب النزاع املستمر في إدلب.
ج
وتبعا لذلك يث ر الهاجمل اتمني القلق لدى سكان هذ املنطقة والنازح ن ضمنها ويؤثر تنكر كب ر
على قرارات الالجئ ن السوري ن بالعودة إليها.
مع إدراكها لطبيعة هذ التحديات التي تواجد املنطقة شرعت الحكومة التركية بداية بإيالء
ج
ج
الجا ب اتمني اهتماما خاصا من خالل قيامها بإحداث وينكير ودعم مؤسسات تتولى املهام
اتمنية يها تمثلت بالجيش الوطني والقضاء املدمب والعسكري والنرطة املد ية والعسكرية)103(.
ج
ّ
وتخرجوا يها ضباطا
وس هى سكثر من خمسة آالف سوري تدريباتهم في سكاديمية النرطة التركية
ورجال شرطة للعمر في منطقتي درع الفرات وعفرين وتولي مهام حفظ اتمن واالستقرار
داخلها)104(.
ومن ثم قامت الحكومة التركية بإيالء الخدمات العامة االهتمام الالزم فب قطاع التعليم تقوم
الحكومة التركية بتأم ن مستليمات املدارس في مختلف املراحر والتي بلغ عددها  500مدرسة يها
حو  150سلف طالب مع التكفر بد ع رواتب املدرس ن .وعلى مستوى الدراسة الجامعية تم
ا تتاح روع لجامعاتها الحكومية ك امعة حران وغازي عينتاب .وفي القطاع الصحي قامت
الحكومة التركية بإصالح وتوسيع املستنفيات في املنطقة وترميم عدة مراكي صحية وا تتاح
مستنفى في مدينة الباب تحت إدارتها وتنظيمها .وا تتاح منفي ن آخرين في كر من مدينتي مارع
والراعي )105(.كما تم إطالق العديد من املناريع لترميم املساجد واملخابي والحدائق ومقار البلديات
( )102تركيا  292 ...سلف سوري عادوا تعد "درع الفرات" و"غصن الييتون" جريدة عنب بلدي https://bit.ly/2YCJ84Z :2018-12-22
(" )103درع الفرات" تعد عام ن من طرد التنظيم ..مؤسسات مد ية على طريق االستقرار ومكا حة الفلتان اتمني جريدة زمان الوصر
https://bit.ly/2Hrbae3 :2019-03-10
( )104يوسف دياب حوالي  5آالف شرطب دربتهم تركيا ملناطق "درع الفرات" جريدة النرق اتوسط :2017-10-28
https://bit.ly/2EiasOs
( )105ضياء عودة وآخرون من عفرين إلى جرابلمل...تركيا صغ رة في النمال جريدة عنب بلدي https://bit.ly/2YCI3Ku :2018-08-26
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وملحقاتها من املبامب الخدمية في املنطقة .وتقوم املجالمل املحلية وبدعم من الحكومة التركية
با تتاح املييد من املرا ق واملننآت الخدمية بهدف تو ر جميع الخدمات للسكان املحلي ن
لتحقيق االستقرار في املنطقة ( )106كما شكلت دوائر اتحوال املد ية التي تم تأسيسها في هذ
املنطقة خطوة رائدة لتسهير الخدمات للسكان واستقرارهم االجتماعي)107(.
سسهمت املناريع التي قامت بها الحكومة التركية في قطاع الخدمات العامة بتو ر العديد من رص
ج
العمر للسكان إلى جا ب املناريع في القطاعات االقتصادية التي تم إيرادها سابقا في هذ
ج
ج
ج
ج
ج
الدراسة .بحيث حققت استقرارا اقتصاديا واجتماعيا مسبيا مقبوال لنريحة جيدة من سكان هذ
املنطقة .مع درة املناريع االستثمارية الكب رة التي يعول عليها في تأم ن رص عمر كا ية الستيعاب
معدالت البطالة املرتفعة وتحس ن مستوى دخر السكان وا تنالهم من براثن الفقر املستنري في
املنطقة.

خامساً :خاتمة
تطرح عملية التعافي االقتصادي املبكر في سورية فسها اليوم كأحد سبرز القضايا على اتجندة
الخاصة بهذا البلد في ظر اقتراب النزاع من نهايتد ووجود العديد من املؤشرات التي تدل على بدء
يعافي تعض املناطق مع توا ر النروط ّ
املمكنة لبدء هذ العملية بحدها اتدمى واالهتمام املالحظ
من قبر القوى املسيطرة على مناطقد إلعادة تدوير عجلة الحياة االقتصادية وتحقيق االستقرار
االجتماعي واالقتصادي لسكانها مع اختالف مقاربات هذ القوى من حيث سياساتها وخططها
ووسائلها لتنفيذ هذ العملية.
في هذا السياق حاولت هذ الدراسة تحلير الدور التركب في عملية التعافي االقتصادي في سورية
كو د إحدى القوى النا ذة واملسيطرة على جيء من النمال السوري من خالل العمر على هم
املقاربة التركية في هذ العملية ومعر ة حدودها ومحدداتها والوقوف على املؤشرات الفعلية
للتعافي االقتصادي في مناطق فوذها إلى جا ب التعرف إلى الفواعر الرئيسية التي تقود هذ
العملية ورسم تصور مستقبلي عن الدور الذي ستلعبد تركيا في معادلة إعمار سورية من خالل

(106) Khaled al-Khateb, Turkish-supported public services flourish in Euphrates Shield area, Al-Monitor, 17-09-2018:

https://bit.ly/2JsRLf5
( )107صهيب مكحر دوائر اتحوال املد ية في مناطق “درع الفرات” خطوة رائدة لتسهير الخدمات للسكان موقع سوريتنا برس -31
https://bit.ly/2RfhGvf :2018-07
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التعرف إلى سبرز املمكنات الني ستتيح لها املض ي بخطوات واسعة لكسب السبق بهذ العملية التي
ج ج
من املتوقع سن ينهد تنا سا كب را ب ن العديد من الدول.
تنكر عام يمكن القول إن الروابط الجيوسياسية واالقتصادية واالجتماعية ب ن سورية وتركيا
ستفرض فسها على حدود ومحددات العالقات املستقبلية ب ن البلدين وال يمكن بحال التقلير
من الدور الهام واملحتمر لتركيا في إعادة إعمار هذا البلد واملساهمة في ينكير مستقبلد
االقتصادي والسياس ي و رض سجنداتها املرتبطة بالحفاظ على سمنها القومب ومصالحها
االقتصادية واستقرارها السياسس ي.
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