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العالم
تقرير

االقتصاد السوري «يتباعد» جغرافيًا:

سوق ونموذج لكل منطقة

ما بات يفرق المحافظات
والمناطق السورية
اقتصاديًا اليوم أكبر
بكثير مما كان يجمعها.
فلكل محافظة ،وأحيانًا
لكل منطقة ،اقتصادها
الخاص المنبثق من رحم
الحرب ومجرياتها .اقتصاد
تسيطر عليه أنشطة
غير مشروعة قائمة
على الربح ،وإهمال قيم
العمل واإلنتاج وهدر
الموارد والثروات الوطنية
دمشق ــ زياد غصن

لـيــس الـنـهــج األف ـض ــل ،واس ـت ـفــاد منه
(القاعدة) بالحد األقصى» .وأضاف أن
سيطرة (الـقــاعــدة) على إدلــب «ســوف
ت ـنــاقــش م ــع ال ـج ــان ــب ال ـت ــرك ــي .وكـ ّمــا
ف ـع ـل ـنــا ف ــي ب ـع ــض امل ـن ــاط ــق وت ـم ـكــنــا
مــن إغــاق الـحــدود ،نحتاج إلــى شيء
مشابه في إدلب».
إلــى ذل ــك ،اعـتــرضــت وزارة الخارجية
التركية في بيان للمتحدث باسمها،
حسني مفتي أوغلو ،على تصريحات
مــاكـغــورك ،مـجــددة تأكيدها أن الدعم
األمـ ـي ــرك ــي مل ـن ـظ ـمــة «إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» مـثــل
«ح ـ ــزب االت ـ ـحـ ــاد ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» ال
يمكن تبريره بأي سبب .ولفت البيان
إلــى أن السفارة التركية في واشنطن
ستوصل االعتراض بشكل رسمي إلى
السلطات األميركية هناك.
(األخبار)

ل ــم ت ـعــد إدلـ ــب خ ـض ــراء ك ـمــا كــانــت
ت ـ ــوص ـ ــف ق ـ ـبـ ــل س ـ ـ ـنـ ـ ــوات الـ ـ ـح ـ ــرب،
فـ ـم ــدنـ ـه ــا ت ـ ـحـ ــولـ ــت إلـ ـ ـ ــى م ـن ــاط ــق
ح ــرة لـلـبـضــائــع وال ـس ـلــع الـتــركـيــة،
وم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة ال ـ ـثـ ــاث
(الحسكة ،ديــر ال ــزور والــرقــة) التي
ّ
كانت بمنزلة الخزان االستراتيجي
لغذاء  23مليون سوري ،غدت اليوم
ع ــاج ــزة ع ــن إطـ ـع ــام م ــا ت ـب ـقــى مــن
أبنائها املقيمني فيها ،وصناعيو
حلب الــذيــن كــان يخشاهم الـشــرق،
ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـول بـ ـعـ ـضـ ـه ــم إلـ ـ ـ ــى أص ـ ـحـ ــاب
بسطات وورش صغيرة ،وبعضهم
اآلخ ـ ــر ل ــم ي ـج ــد أم ــام ــه م ــن م ـخــرج
سـ ـ ــوى الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــرة .حـ ـت ــى املـ ـن ــاط ــق
الخاضعة لسيطرة الحكومة فقدت
جزءًا كبيرًا من هويتها وأنشطتها
االقتصادية ملصلحة ما بات يعرف
باقتصاديات العنف أو الحرب.
ف ـ ـب ـ ـع ـ ــد سـ ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــوات ونـ ـ ـي ـ ــف
م ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــارث ـ ــة ،ت ـك ـش ــف ال ـخ ــري ـط ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ل ـل ـبــاد ع ــن اق ـت ـصــاد
«مـ ـبـ ـعـ ـث ــر» و«م ـ ـنـ ــاط ـ ـقـ ــي» ت ـت ـبــدى
م ــام ـح ــه فـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق امل ـت ـع ــددة
وامل ـس ـت ـق ـلــة ع ــن بـعـضـهــا ال ـب ـعــض،
وفـ ـ ــي األنـ ـشـ ـط ــة غ ـي ــر ال ـق ــان ــون ـي ــة،
الـتــي تــزايــدت نسبتها إلــى مرحلة
أصبحت تمثل فيها العمود الفقري
الق ـت ـصــاديــات مـنــاطــق ع ــدي ــدة ،وال
س ـي ـم ــا ت ـل ــك ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـس ـي ـطــرة

مجموعات مسلحة ،والـقــريـبــة من
بـعــض الـ ــدول املـ ـج ــاورة .بــدلـيــل ما
خ ـلــص إل ـي ــه م ـســح ال ـس ـكــان املـنـفــذ
عـ ـ ـ ــام  2014مـ ـ ــن ن ـ ـتـ ــائـ ــج ت ـت ـع ـلــق
بــواقــع األنـشـطــة املرتبطة بالحرب
وانـتـشــارهــا جـغــرافـيــا ،حـيــث أكــدت
الـنـتــائــج غـيــر امل ـن ـشــورة أن تـجــارة
امل ـحــروقــات كـنـشــاط جــديــد ينتشر
في نحو  %30من املناطق السورية
امل ــدروس ــة ،وال ـت ـهــريــب يـنـتـشــر في
 ،%16وب ـيــع امل ـســروقــات فــي ،%15
وت ــولـ ـي ــد الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وب ـي ـع ـه ــا فــي
 ،%9وت ـك ــري ــر وإن ـ ـتـ ــاج امل ـش ـت ـقــات
ال ـن ـف ـط ـي ــة ب ـط ــري ـق ــة غ ـي ــر ن ـظــام ـيــة
ف ــي  .%7م ــع اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى وج ــود
ت ـبــاي ـنــات ك ـب ـيــرة ف ــي ان ـت ـشــار هــذه
األنشطة على مستوى املحافظات
ً
واملـ ـن ــاط ــق ،ف ـم ـثــا تـنـتـشــر ت ـجــارة
املـ ـ ـح ـ ــروق ـ ــات ف ـ ــي نـ ـح ــو  %81مــن
مناطق محافظة إدلــب ونحو %75
مــن مـنــاطــق الـحـسـكــة ،فـيـمــا يسود
ال ـت ـهــريــب ك ـن ـشــاط اق ـت ـص ــادي فــي
ن ـحــو  %44م ــن م ـحــاف ـظــة حـمــص،
و %30من محافظة الالذقية .واقع
ُي ّ
حمل الباحث فــي املــركــز السوري
لبحوث السياسات ،الدكتور نبيل
مــرزوق ،مسؤوليته لجميع أطراف
ال ـح ــرب ،فيشير إل ــى أن «اسـتـمــرار
الـ ـص ــراع امل ـس ـلــح وت ـع ــدد األطـ ــراف
املشاركة فيه أسهما في نشوء عدد
م ــن ج ـب ـهــات امل ــواجـ ـه ــة ،ف ـي ـمــا بــن
األط ــراف املختلفة ونـشــوء مناطق
نـفــوذ اعتبر كــل طــرف أنـهــا منطقة
سيادته ومصدر قوته وتمويله في
معظم الحاالت» .واعتبر في حديثه
إل ــى «األخ ـب ــار» أن «انـكـفــاء الـقــوات
النظامية عن املعابر الحدودية كان
له دور كبير في تحويل تلك املعابر
إلـ ــى مـ ـص ــادر ت ـم ــوي ــل ل ـل ـج ـمــاعــات
املـسـلـحــة ال ـتــي ت ـنــازعــت الـسـيـطــرة
ع ـل ـي ـهــا .ف ـق ــد ح ــرص ــت ك ــل جـمــاعــة
مسيطرة على منطقة أو محافظة
ع ـل ــى ال ـت ـح ـكــم ب ــاملـ ـص ــادر املـحـلـيــة
واملـ ـ ــوارد امل ـت ــوف ــرة ،بــاإلضــافــة إلــى
التحكم بـحــركــة الـسـلــع والبضائع
م ـ ــن وإل ـ ـ ـ ـ ــى املـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـخ ــاضـ ـع ــة
ل ـن ـفــوذهــم ،وال يـقـتـصــر األم ــر على
املـ ـن ــاط ــق ال ــواقـ ـع ــة ت ـح ــت س ـي ـطــرة
الـ ـجـ ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـح ــة ،فــامل ـنــاطــق
الـخــاضـعــة لـسـيـطــرة الـنـظــام أيضًا
خ ـض ـعــت البـ ـت ــزاز أمـ ـ ــراء الـ ـح ــرب».
لتكون نتيجة كل تلك املتغيرات في
النهاية أن السوق السورية الواحدة

ت ـحـ ّـولــت ـ ـ كـمــا يــؤكــد تـقــريــر صــدر
أخ ـي ـرًا ع ــن مــركــز دم ـشــق لــأبـحــاث
وال ـ ــدراس ـ ــات ح ـمــل عـ ـن ــوان «األمـ ــن
الغذائي في سوريا» ـ إلى «أســواق
م ـح ـل ـي ــة ومـ ـن ــاطـ ـقـ ـي ــة ،لـ ـك ــل م ـن ـهــا
مـ ـح ــددات ــه وم ــؤش ــرات ــه ال ـخ ــاص ــة،
مــن حـيــث تــوافـ ُـر امل ــواد واملنتجات
ال ـغــذائ ـيــة واألسـ ـع ــار ،م ــا جـعــل من
إشكالية خلل جغرافية االقتصاد
السوري تطفو على السطح ،وتثير
ً
سـ ـي ــا مـ ــن ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤالت عـ ــن نـهــج
ال ـتــوازن التنموي الجغرافي الــذي
ك ــان ســائ ـدًا قـبــل األزم ـ ــة» .وه ــذا ما
يشير إليه أيضًا الخبير التنموي
ون ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـفــريــق الـتـنـفـيــذي
ل ـل ـح ـك ــوم ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة س ــاب ـق ــا
الدكتور محمود عنبر« ،فاالقتصاد
املنظم لم يكن يشكل تاريخيًا أكثر
م ــن  %30م ــن ح ـجــم االق ـت ـصــاد في
س ــوري ــا ،فـقــد ك ــان ه ـنــاك م ــا يــدعــى
ب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـعـ ـش ــوائ ــي ،وال ـ ــذي
يـعـمــل خـ ــارج إطـ ــار ال ـقــوانــن الـتــي
ت ـن ـظــم ال ـع ـمــل االقـ ـتـ ـص ــادي ،وذل ــك
ألسباب أهمها قصور آليات تنظيم
ال ـع ـم ــل االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وفـ ـس ــاده ــا».
ويضيف فــي تصريح لــ«األخـبــار»
أن «التبعثر اآلن لــه أسـبــاب أمنية
ف ــي امل ـق ــام األول ،لـكـنــه بــالـنـتـيـجــة
سـ ـي ــؤدي إلـ ــى تــأث ـيــر أقـ ــل لـلـجـهــاز
الحكومي فــي رســم مــامــح النظام
االقتصادي الجديد في كل منطقة».

اقتصاد التسويات
ومـ ـ ـ ــع أن مـ ـصـ ـي ــر هـ ـ ـ ــذا ال ـت ـب ـع ـث ــر
والـ ـتـ ـشـ ـت ــت االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي تـ ـح ــدده
مـ ـ ـج ـ ــري ـ ــات امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارك الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
والتسويات السياسية ،إال أن ذلك
ال ي ــوح ــي ل ـك ـث ـيــريــن بــاالط ـم ـئ ـنــان
ً
طاملا أن هناك دوال كثيرة ترغب في
اسـتــدامــة «ال ـنــزاع» ،وصياغة واقــع
جديد على األرض السورية يخدم
مصالح تلك الدول وأهدافها ،األمر
ال ــذي يجعل مــن املـ ــوارد وال ـثــروات
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض املـ ـن ــاط ــق
هــدفــا مـسـتـمـرًا لـبـعــض الـجـمــاعــات
ً
وال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة ،فـ ـض ــا عــن
املـ ـص ــال ــح االقـ ـتـ ـص ــادي ــة املـتـحـقـقــة
ً
لبعض دول ال ـج ــوار ،فـمـثــا يكفي
معرفة أن البضائع التركية الداخلة
إل ـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ال ـ ـسـ ــوري
الـ ـخ ــارج ــة ع ــن س ـي ـط ــرة ال ـح ـكــومــة
الـ ـس ــوري ــة ت ـ ـعـ ـ ّـدت ق ـي ـم ـت ـهــا ال ـع ــام
املــاضــي مــا كــانــت قــد وص ـلــت إلـيــه

سيكون لسقوط معسكر
الجابري تداعيات على سير
المعارك لمصلحة صنعاء

م ـع ـس ـك ـرًا ج ــديـ ـدًا ف ــي ال ـج ــاب ــري عــام
 2010عقب انتهاء الـحــرب السادسة
التي سيطرت خاللها حركة «أنصار
ال ـل ــه» عـلــى مـنـطـقــة ال ـج ــاب ــري .لــذلــك،
س ـي ـكــون ل ـس ـقــوط مـعـسـكــر س ـعــودي
ب ـهــذا الـحـجــم الـكـبـيــر تــداع ـيــات على
سـيــر امل ـع ــارك سـتـصــب ف ــي مصلحة
صنعاء إذا استمر تغيير املـعــادالت
على هذا النحو.
ووف ـ ـ ــق املـ ـت ــابـ ـع ــة ،ن ـج ـح ــت الـ ـق ــوات
الـيـمـنـيــة ف ــي تـ ـج ــاوز الـتـحـصـيـنــات
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوط ال ـ ــدف ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـج ـي ــش
السعودي والوصول إلى العمق ،ما
يضمن تأمني كل اإلنجازات السابقة
في املنطقة ،وذلك استعدادًا لخوض
مرحلة جديدة من الردع معزولة كليًا
عن املراحل السابقة وتأثيراتها .كما
أن مــا حــدث منحها مساحة واسعة

ت ـت ـي ــح ل ـه ــا إدارة ق ــواتـ ـه ــا ل ـت ـعــزيــز
وتـ ــأمـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى امل ـن ـط ـق ــة،
وتمكنها من توجيه نيرانها صوب
أه ــداف جــديــدة ،لعل منطقة الخشل
وما يليها تكون الالحقة لها تباعًا.
وعن الخسائر التي تكبدها الجيش
الـ ـسـ ـع ــودي ،ي ـق ــول م ـص ــدر م ـيــدانــي
إن «أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادًا كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن الـ ـجـ ـن ــود
السعوديني لقوا مصرعهم ...تقريبًا
ن ـح ــو خ ـم ـســن ج ـن ــدي ــا ،إلـ ــى جــانــب
إحـ ــراق ع ــدد مــن اآلل ـي ــات وامل ــدرع ــات
وم ـخــازن األس ـل ـحــة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
«الـ ـطـ ـي ــران ال ـس ـع ــودي ش ــن ع ـشــرات
الغارات الجوية بهدف إعاقة التقدم.
وبعد إخفاقه في ذلك ،قصف مخازن
األسلحة التابعة له».
وأثـبـتــت األيـ ــام املــاضـيــة أن الجيش
السعودي بات فاقدًا أي أوراق جديدة

لـلـضـغــط عـسـكــريــا وال ـس ـي ـطــرة على
األرض ،وأن رهانه على تعدد جبهات
ال ــداخ ــل غ ـيــر م ـج ـ ٍـد ف ــي ظ ــل ت ـســارع
التطورات امليدانية واإلنجازات التي
يـحــرزهــا الـيـمـنـيــون داخ ــل األراض ــي
ً
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ف ـ ـضـ ــا عـ ــن إش ـك ــال ـي ــة
ال ـص ــواري ــخ الـبــالـسـتـيــة ال ـت ــي بــاتــت
ت ـص ـيــب ق ــواع ــد وم ـ ـطـ ــارات وم ــراك ــز
اقـتـصــاديــة بــالـغــة األهـمـيــة .يــذكــر أن
أزمة الصواريخ باتت تتصاعد على
ال ــري ــاض ف ــي األس ـبــوعــن األخـيــريــن
بعدما قصفت محطة لتكرير النفط
فــي ينبع ب ـصــاروخ بعيد امل ــدى ،ثم
قصفت أكبر قاعدة جوية في اململكة،
ف ــي ال ـط ــائ ــف ب ـع ــدة ص ــواري ــخ دفـعــة
واحدة .ومساء السبت املاضي ،أعلن
م ـص ــدر ع ـس ـكــري يـمـنــي ف ـتــح جبهة
قتال جديدة ضد الجيش السعودي

ف ــي امل ـنـ ّـاطــق الــواق ـعــة ش ــرق ج ـيــزان،
حيث نفذ مقاتلون يمنيون هجومًا
مباغتًا على جبل العالي في منطقة
ّ
الداير .وأكــد املصدر ،في حديث إلى
«األخـ ـب ــار» ،مـقـتــل ع ــدد م ــن الـجـنــود
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــن وج ـ ـ ـ ــرح آخـ ـ ــريـ ـ ــن فــي
العملية وإحراق عدد من اآلليات.
ت ـ ــأت ـ ــي كـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات ع ـقــب
الخطاب األخير لزعيم حركة «أنصار
الـ ـ ـل ـ ــه» ،عـ ـب ــد املـ ـل ــك ال ـ ـحـ ــوثـ ــي ،الـ ــذي
أعـلــن فـيــه أن تصعيد ق ــوى ال ـعــدوان
س ـي ــواج ــه بــال ـت ـص ـع ـيــد م ــن الـجـيــش
اليمني و«اللجان الشعبية».
إل ــى ذلـ ــك ،حـ ــذرت «الـ ـق ــوة الـبـحــريــة»
للجيش والـلـجــان ،تحالف الـعــدوان،
مــن «ت ـحــويــل الـبـحــر إل ــى مــواج ـهــة»،
مكررة في بيان أمــس ،أن «التصعيد
سيقابله تصعيد».

الصادرات التركية إلى سوريا في عام
 .2010وبحسب ما يرى الدكتور عنبر
«مــن املتوقع أن يكون هناك نشاطات
اقتصادية متباينة كــل منها سيتأثر
مناطقيًا بدول الجوار (من جهة) ،كما
أن ــه سـيـتــأثــر بــالـقــوى الـفــاعـلــة املــؤثــرة
ع ـل ــى األرض .ل ـك ــن األث ـ ـ ــر األك ـ ـبـ ــر قــد
ينشأ من ظهور خالفات حــول توزيع
ال ـثــروة الناجمة عــن امل ــوارد الباطنية
بني مناطق النفوذ (مثل النفط والغاز
وامل ـ ـيـ ــاه والـ ـف ــوسـ ـف ــات) ،وح ـي ـن ـهــا مــن
املتوقع أن تظهر اختالالت كبيرة بني
منطقة وأخـ ــرى ،يـخـشــى مــن تحولها
تدريجيًا إلى واقع سياسي».
ي ـت ـع ـمــق ال ــدكـ ـت ــور مـ ـ ـ ــرزوق أكـ ـث ــر فــي
بيان تأثيرات تلك الحالة االقتصادية
ال ـتــي تـعـيـشـهــا امل ـحــاف ـظــات واملـنــاطــق
السورية ،فيؤكد أن «اآلثار الناجمة عن
هذا التشظي االقتصادي واالجتماعي،
ي ـضــاف إل ـي ـهــا دمـ ــار الـبـنـيــة التحتية
واألصول اإلنتاجية بما فيها املصانع
والورش واألراضي الزراعية ،وتحويل
املــوارد من اإلنتاج إلى تمويل الحرب،
أدت إلـ ــى ت ــراج ــع ال ـ ـقـ ــدرة اإلن ـتــاج ـيــة
لالقتصاد الــوطـنــي كـكــل ،ونـشــوء فئة
م ــن أمـ ــراء وأغ ـن ـيــاء ال ـح ــرب يمتلكون
الـ ـق ــدرات املــال ـيــة وال ـن ـف ــوذ ،ويـمـكــن أن
يـ ـك ــون لـ ـه ــم ال ـ ـ ـ ــدور األب ـ ـ ـ ــرز س ـيــاس ـيــا
واقتصاديًا في مرحلة ما بعد الصراع،
إذا جــاء الحل بتوافقات دولـيــة بعيدًا
عن تطلعات الشعب السوري».
وف ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــار تـ ـبـ ـل ــور ح ـ ــل س ـيــاســي
لــأزمــة ،ف ــإن مــواجـهــة ظــاهــرة التبعثر
االقتصادي ،وإعــادة االعتبار لألنشطة
االق ـت ـصــاديــة الـقــانــونـيــة الـقــائـمــة على
الشفافية والوضوح ستكونان بمنزلة
ت ـ ـحـ ـ ٍّـد ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى م ــؤسـ ـس ــات
الدولة واالنتقال بها إلى مرحلة إعادة
اإلعـ ـم ــار ،إذ إن ــه يـمـكــن ،وف ــق م ــا يؤكد
عنبر« ،تحويل هذه املشكلة إلى فرصة
ف ــي ح ــال إج ـ ــراء تـغـيـيــرات واس ـع ــة في
منظومة الـحــوكـمــة ،فــاملــرحـلــة الـقــادمــة
س ـت ـت ـم ـي ــز ب ـ ـنـ ــوع م ـ ــن املـ ـن ــافـ ـس ــة بــن
ال ـن ـم ــاذج االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي سـتـكــون
مــوجــودة في كل من املناطق املختلفة،
وإذا بقيت منظومة الحوكمة السورية
الرسمية ينخرها الفساد ،فسيضمحل
دوره ــا فــي املستقبل املتوسط .أمــا في
حــال إع ــادة رســم ال ــدور الحكومي بما
ي ـت ـنــاســب م ــع امل ـت ـغ ـي ــرات ال ـس ـيــاس ـيــة
واألمنية واالقتصادية ،فمن املمكن أن
تشكل منظومة الحوكمة الجديدة رافعة
اقتصادية على املستوى الوطني».
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