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التجارة الخارجية السورية :أرقام مفاجئة
كيف تبدو التجارة الخارجية السورية
هم شركاء
في ظل الحصار الغربي؟ ومن ً
سوريا التجاريون اليوم؟ هل فعال إن حلفاء
دمشق يستحوذون على «حصة األسد»
التعامالتَ التجارية؟ أسئلة كثيرة تجيب
من
ُ
ّ
عنها بيانات تنشر للمرة األولى حول واقع
التجارة الخارجية السورية
دمشق  -زياد غصن
طيلة السنوات التسع املاضية ،لم تهدأ
ُ
الجهود الخارجية الساعية في فرض
حال من العزل االقتصادي الكامل على
دمشق؛ من توسيع دائرة العقوبات إلى
عرقلة استعادة الحكومة السيطرة على
ال ـثــروات وامل ــوارد الوطنية ،فالحرص
على استمرار خروج املعابر الحدودية
عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار االقـ ـتـ ـص ــادي
الفعلي .غالبية خطوات العزل ّ
توجهت
فــي املـقــام األول للنيل مــن بنية قطاع
التجارة الخارجية ،وذلك عبر إضعاف
هذا القطاع وتحويله من ّ
محرك تنموي
إل ــى ع ــبء ثـقـيــل عـلــى اق ـت ـصــاد ال ـبــاد.
هذه العقوبات ليست وحدها املسؤولة
ّ
عما أصــاب قطاع التجارة الخارجية،
ّ
فالسياسات الحكومية املتبعة خالل
السنوات الست األولى من عمر الحرب
ّ
تتحمل جزءًا من ّاملسؤولية ،وال سيما
ّ
مــا يتعلق بــالـتــأخــر فــي إع ــادة هيكلة
الـ ـقـ ـط ــاع ل ـي ـن ـس ـجــم مـ ــع االح ـت ـي ــاج ــات
االقتصادية الضرورية .وهو ما لم يبدأ
إال قبل حوالى عامني واستهدف وضع
آلـيــة جــديــدة ملـنــح إجـ ــازات االسـتـيــراد،
وترشيد السلع املسموح باستيرادها
لـلـحـيـلــولــة دون ال ـض ـغــط ع ـلــى ســوق
القطع األجنبي ،وتشجيع الـصــادرات
لـتــرمـيــم مــا فـقــدتــه ال ـبــاد مــن مـصــادر
القطع األجنبي.
ّ
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات اإلح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة امل ـت ـع ــل ـق ــة
وصادراتها خالل
بمستوردات البالد ّ
الـعــامــن األخـيــريــن ،تــؤشــر إلــى نتائج
تـلــك اإلج ـ ـ ــراءات ،إذ بـحـســب الـبـيــانــات
الـخــاصــة ب ــوزارة االقـتـصــاد والـتـجــارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وال ـ ـتـ ــي ح ـص ـل ــت عـلـيـهــا
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،فـ ــإن مـ ـسـ ـت ــوردات ال ـب ــاد
خـ ــال الـ ـع ــام امل ــاض ــي ت ــراج ـع ــت %18
م ـقــارنــة ب ـعــام  .2018فـقــد بـلـغــت قيمة
املستوردات في عــام  2019حوالى 5.2
مليار يورو بانخفاض قدره  1.1مليار
يــورو عــن عــام  .2018انخفاض يعزوه

مـصــدر اق ـت ـصــادي إل ــى عــامـلــن اثـنــن:
األول ،تـشــديــد الـحـصــار الـغــربــي على
ســوريــا مــع بــدايــة عــام  2019وعرقلته
تــأمــن اح ـت ـيــاجــات ال ـس ــوق .وال ـثــانــي،
ّ
اآللية الجديدة املتبعة في منح إجازات
االسـ ـتـ ـي ــراد ل ـل ـم ــواد امل ـس ـم ــوح ــة ال ـتــي
تراجع عددها  %77مقارنة بعام ،2016
كما أن عدد املوافقات املمنوحة تراجع
منذ عــام  2016ولنهاية الـعــام املاضي
.%43
وم ـ ــع أن ق ـي ـمــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات امل ـسـ ّـج ـلــة
فـ ــي ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي شـ ـه ــدت ت ـحـ ّـس ـنــا
ملحوظًا بلغ  ،%21.6إال أن قيمتها ال
تــزال متدنية جـدًا مقارنة بسنوات ما
قبل األزم ــة .فهي فــي الـعــام املــاضــي لم
تـتـجــاوز  523.3مـلـيــون ي ــورو ،بــزيــادة
قدرها  93مليون يــورو عن عــام .2018
وب ـح ـســب مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ،فـ ــإن تلك
ّ
متغيرات
ال ــزي ــادة ج ــاءت بـعــد ح ــدوث
عـ ـ ّـدة ،أب ــرزه ــا ع ــودة كثير مــن املعامل
وامل ـن ـش ــآت الـصـنــاعـيــة لـلـعـمــل .وتـبـعــا
لبيانات وزارة الصناعة فــإن  %18من
املنشآت العائدة عــادت العام املاضي.
كما أن عودة العمل ،وإن بشكل جزئي،
إلى معبر نصيب الحدودي مع األردن،
أس ـهــم فــي تـحــريــك بـسـيــط ل ـل ـصــادرات
السورية من جهة ،وفي تغيير تركيبة
ال ــدول املـسـتــوردة للسلع الـســوريــة من
ج ـهــة أخ ـ ــرى .وكـ ــان ث ـ ّـمــة ت ـعــويــل على
ّ
متدرج للصادرات ،إال
حدوث انتعاش
أن تشديد الحصار الغربي ومنع البالد
االس ـت ـفــادة مــن مـعــابــرهــا ال ـبـ ّـريــة حــاال
دون تحقيق ذلك.
وبـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى مـ ــا سـ ـب ــق ،ف ـ ــإن املـ ـي ــزان
ّ
التجاري للعام املاضي سجل خسارة
ق ــدره ــا  4.6م ـل ـي ــارات ي ـ ــورو ،بـتــراجــع
واضح عن الخسارة املسجلة في ميزان
عــام  ،2018والتي بلغت آنــذاك حوالى
ّ
 5.9مليارات يورو .خسارة تشكل عبئًا
ً
ثقيال على سعر صرف الليرة ،وتاليًا
على الوضع املعيشي للسوريني.

وتـ ـظـ ـه ــر بـ ـي ــان ــات وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد
وال ـت ـجــارة الـخــارجـيــة احـتـفــاظ الصني
ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدارة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوردة ل ـل ـس ـل ــع
والبضائع للسوق السورية ،إذ بلغت
ق ـي ـمــة م ــا ص ـ ّـدرت ــه ف ــي الـ ـع ــام املــاضــي
حوالى  718مليون يورو ،بزيادة قدرها
 119مليون يورو عن عام  .2018ومع أن

ّ
تصدرت السعودية
قائمة الدول التي
ّ
صدر إليها القطاع
الخاص السوري في
العام الماضي
الصادرات املصرية تراجعت من حيث
الـقـيـمــة إال أن ـهــا ق ـفــزت لتحتل املــرتـبــة
الثانية في العام املاضي بعدما كانت
فــي ع ــام  2018تـحـتــل املــرتـبــة الـثــالـثــة،
ك ــذل ــك ت ــراجـ ـع ــت روس ـ ـيـ ــا مـ ــن املــرت ـبــة
الـثــانـيــة إل ــى املــرتـبــة الــرابـعــة فــي الـعــام
املاضي ،وذلك نتيجة تراجع صادراتها

بحوالى  69مليون يورو.
ال ـه ـن ــد ،ال ـت ــي ح ــاف ـظ ــت ع ـل ــى ع ــاق ــات
دبـلــومــاسـيــة واقـتـصــاديــة مــع دمـشــق،
كـ ــانـ ــت م ـ ــن ب ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـتـ ــي زادت
صــادراتـهــا للسوق الـســوريــة بحوالى
 70مليون يورو ،وهو ما جعلها تحتل
ّ
املصدرة
املرتبة الثالثة في قائمة الدول
لـســوريــا خ ــال ال ـعــام امل ــاض ــي ،بعدما
ك ــان ــت ت ـح ـتــل امل ــرت ـب ــة ال ـخ ــام ـس ــة ع ــام
 .2018كذلك زادت الصادرات اإليرانية
بحوالي  67مليون يورو خالل العامني
األخيرين ،ولتأتي في مرتبة معاكسة
لـكــل الـتــوقـعــات واملـعـلــومــات املـتــداولــة
حول طبيعة العالقة االقتصادية التي
بــاتــت تربطها بدمشق أث ـنــاء الـحــرب،
حيث انتقلت من املرتبة الـ  14في عام
 2018إلــى املــرتـبــة الـســادســة فــي العام
التالي .في حني كان ّ
مبررًا غياب تركيا
عن قائمة أهم  20دولة استوردت منها
دم ـش ــق اح ـت ـيــاجــات ـهــا خـ ــال ال ـعــامــن
األخيرين.
وكمؤشر واضح على تشديد الحصار
االقتصادي على دمشق ،فإن البيانات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن الـ ــواليـ ــات
املتحدة األميركية ،التي كانت بني أهم
 20دولة يستورد منها القطاع الخاص
ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن اح ـت ـيــاجــات ال ـبــاد
عام  ،2018غابت عن القائمة في العام

املــاضــي ،فــي حــن أن امل ـس ـتــوردات من
فرنسا تراجعت حــوالــى  %51مقارنة
بقيمة السلع املستوردة منها في العام
ما قبل املاضي.

ّ ً
السعودية أوال!

ّ
يتعلق بالدول التي ّ
توجهت
أما في ما
نحوها الـصــادرات السورية في العام
املــاضــي ،فــإن بيانات وزارة االقتصاد
تـشـيــر إل ــى أن ــه م ــن ب ــن أه ــم  20دول ــة
ّ
صدر إليها القطاع الخاص كان هناك
 13دولة عربية تجاوزت مستورداتها
م ــن س ــوري ــا  344.8م ـل ـيــون يـ ـ ــورو ،ال
ب ــل إن  6دول مـنـهــا اس ـت ـحــوذت على
امل ــراك ــز الـسـتــة األول ــى فــي تـلــك ال ــدول.
ويالحظ كذلك أن الخالفات السياسية
ب ــن الـ ـ ــدول ل ــم ت ـق ـطــع «ص ـل ــة ال ــرح ــم»
الـتـجــاريــة مــع دمـشــق وبــالـعـكــس .فقد
ّ
تصدرت السعودية قائمة الــدول التي
ّ
صدر لها القطاع الخاص السوري في
الـعــام املــاضــي مــا قيمته  74.5مليون
يــورو ،بزيادة قدرها  19مليون يورو
ع ــن ال ـع ــام ال ـســابــق ،الـ ــذي جـ ــاءت فيه
ثــانـيــا بـعــد لـبـنــان .وبـحـســب مــا يذكر
اقـتـصــاديــون ،فــإن هــذا الـتـحـ ّـول سببه
إعادة تشغيل معبر نصيب الحدودي
مع األردن بعد سيطرة الحكومة عليه
في العام ما قبل املاضي ،وتاليًا فتح

غابت إيران عن الدول الـ  20األهم في استقبال الصادرات السورية في عام ( 2019أ ف ب)

الواليات المتحدة خارج «العشرين»

ُ
إن أه ــم مــاحـظــة تـسـ ّـجــل عـلــى تركيبة
ال ـشــركــاء ا ّلـتـجــاريــن لـســوريــا فــي عــام
 2019تتمثل في تباين تأثيرات العامل
السياسي واملوقف الخارجي من األزمة
والعقوبات الغربية .ففي الوقت الذي
ّ
يتبدى تأثير هذا العامل بوضوح في
م ـلــف االس ـت ـي ــراد ع ـبــر ح ـض ــور بعض
«ال ـ ــدول الـحـلـيـفــة وال ـصــدي ـقــة» ،يغيب
فــي ملف التصدير إذ تصل ص ــادرات
الـقـطــاع ال ـخــاص إل ــى أس ــواق دول لها
مواقف من األزمة السورية.

الـ ـط ــري ــق ج ــزئ ـي ــا أم ـ ــام س ـل ــع زراعـ ـي ــة
وصـ ـن ــاعـ ـي ــة ع ـ ــدي ـ ــدة ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ــى
األسواق السعودية.
ومـ ــع أن املـ ـسـ ـت ــوردات ال ـل ـب ـنــان ـيــة مــن
ســوريــا زادت بنحو  12مـلـيــون يــورو
في العام املاضي ،إذ ّ
سجلت ما قيمته
 69.4مليون يــورو ،إال أن ذلــك لم يحل
دون ف ـقــدان لـبـنــان مرتبته األول ــى في
قــائـمــة الـ ــدول امل ـس ـت ــوردة م ــن ســوريــا،
ّ
ّ
متقدمًا
إذ حل ثانيًا في العام املاضي
على العراق ،الــذي استورد بما قيمته
 50مليون يورو  ،وبنسبة زيادة ّ تصل
إلى حوالى  %61مقارنة بما تحقق في
العام السابق.

فلسطين

ّ
ّ
ّ
نتنياهو نحو الضم في تموز :ال أهمية للمعارضين
يحيى دبوق
ت ـع ـمــل إس ــرائـ ـي ــل ع ـل ــى ت ـظ ـه ـيــر امل ــوق ــف
ال ــرس ـم ــي لــأن ـظ ـمــة ال ـع ــرب ـي ــة ،امل ـع ـلــن لها
ولـ ـ ــإدارة األمـيــركـيــة فــي ال ـغــرف املـغـلـقــة،
إزاء تـ ّ
ـوجــه تــل أبـيــب لـضـ ّـم أكـثــر مــن ثلث
أراضي الضفة الغربية املحتلة ،األمر الذي
يـفـ ّـســر تـكــاثــر الـتـصــريـحــات اإلسرائيلية
وال ـت ـســري ـبــات ف ــي اإلع ـ ــام ال ـع ـب ــري ،عن
حقيقة املوقف الرسمي لألنظمة ،املساند
ّ
و«املتفهم» ملوقف تل أبيب وأطماعها ،على
حساب فلسطني والقضية الفلسطينية.
ورغ ــم أن عــواصــم عــربـيــة ،بينها عـ ّـمــان،
أعلنت رفض الضم ّ
ولوحت بإجراءات ،فإن
ّ
ّ
إسرائيل تتعاطى بخفة موازية لجدية هذه
املواقف ،وهي ّ
ّ
تتفهم أسبابها وتعول فقط
على ما تدلي به األنظمة بعيدًا عن اإلعالم.
امل ــوق ــف ه ــو ذاتـ ــه م ــن ت ـه ــدي ــدات الـسـلـطــة
الفلسطينية الـتــي تـهـ ّـدد باالنسحاب من

جزء من االتفاقيات مع إسرائيل والواليات
املتحدة ،وكذلك وقف التنسيق األمني.
ّ
عـلــى هــذه الخلفية ،أك ــد رئـيــس ّالحكومة
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو ،خطة الضم،
مرجحًا أن ال ّ
ّ
يؤدي ذلك إلى أي أضرار أو
ٍّ
ترد في العالقات مع األردن ،الفتًا إلى أن
ّ
اتفاقية السالم بني الجانبني تعد مصلحة
ّ
أيضًا للمملكة الهاشمية ،ويتعذر
حيوية ّ
عليها التخلي عنها .وأعــاد نتنياهو ،في
حــديــث إل ــى صـحـيـفــة «م ــاك ــور ري ـشــون»
ال ـع ـبــريــة ،تــأكـيــد ال ـتــزامــه ف ــرض الـسـيــادة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة (الـ ـض ــم) ف ــي مـطـلــع ت ـمــوز/
يــولـيــو امل ـق ـبــل ،وف ـقــا لــاتـفــاقـيــات املـبــرمــة
م ــع ش ــرك ــائ ــه ف ــي االئ ـ ـتـ ــاف ال ـح ـكــومــي،
وقــال إن األمــور إذا كانت مرتبطة به هو،
ففرض السيادة فــي الضفة حاصل هذا
ّ
الصيف ،و«أن ــوي أن أنفذ ما اتفقنا عليه
ف ــي االئ ـ ـتـ ــاف ،وهـ ــو ال ــدف ــع إلـ ــى تـطـبـيــق
السيادة بعد االنتهاء من رسم الخرائط مع

األميركيني ،وهو ما لن يحدث قبل ّ
األول
ّ
من تموز /يوليو املقبل» .وملح إلى ضرورة
أن ال ي ــراه ــن أحـ ــد ع ـلــى فــاع ـل ـيــة مــوقــف
حزب «أزرق أبيض» الذي يظهر في العلن
التباسًا ما تجاه الضم ،وكذلك األمــر بما
ّ
يتعلق باألميركيني ،وقــال« :نحن بالطبع
نــريــد اعـتــرافــا أمـيــركـيــا بـفــرض الـسـيــادة،
وك ــان ــت لـنــا مـنــاقـشــات طــويـلــة ح ــول هــذا
األمر مع شركائنا في التحالف من أزرق
أبيض ،إذ بعد إصراري اتفقنا على إمكان
الــدفــع قــدمــا بـمـســار الـضــم فــي الحكومة
وفــي الكنيست وأن موافقتهم على ذلك
ليست إلــزامـيــة ،أي أن فــرض الـسـيــادة ال
يرتبط بهم».
امل ــوافـ ـق ــة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي ش ـ ـ ّـدد عـلـيـهــا
نـتـنـيــاهــو ،ج ــاء ال ـتــأك ـيــد عـلـيـهــا ،إضــافــة
إلــى املــوقــف املعلن «فــرض السيادة شأن
إسرائيلي» ،عبر توجيه الواليات املتحدة
تـحــذيـرًا لــأمـيــركـيــن مــن احـتـمــال ان ــدالع

أع ـم ــال ع ـنــف ف ــي ال ـض ـفــة ،ودع ـت ـهــم إلــى
أخ ــذ الـحـيـطــة وال ـح ــذر .الـتـحــذيــر الـصــادر
عن السفارة في القدس املحتلة لم يذكر
امل ــوج ــب ل ــه ،إال أن ــه ك ـمــا ّشـ ـ ّـدد مــراق ـبــون
في تل أبيب مرتبط بخطة الضم القريبة
وتداعياتها املحتملة.
ورغم أنباء الضم والتأكيد عليه من أعلى
املستويات في تل أبيب ،كشفت صحيفة
«مـعــاريــف» أمــس أن املـسـتــوى السياسي
لم يصدر بعد توجيهات ّ
خاصة للجيش
كــي يباشر اسـتـعــداده ملــواجـهــة تداعيات
تنفيذ الـخـطــة ،مــا يعني أن التحضيرات
السياسية لــم تنته بـعــد ،رغ ــم الـتــأكـيــدات
الـصــادرة عــن نتنياهو إزاء املــوعــد ،أو أن
املؤسسة السياسية ال تــرى أن تهديدات
السلطة وتـحــذيــراتـهــا ،وكــذلــك ردة الفعل
املرتقبة للفلسطينيني ،توجب استعدادات
خــاصــة لـلـمــواجـهــة بـمـسـتــوى التخطيط
ّ
للتصدي ملواجهات.
املسبق

وك ــان ــت صـحـيـفــة «إس ــرائ ـي ــل ه ـي ــوم» قد
ً
كشفت أن دوال عربية ال تعارض إسرائيل
والــواليـ ّـات املتحدة إن ّقررتا املضي قدمًا
فــي خــطــة الـضــم ،مـشـيــرة إلــى أن مــن بني
ه ــذه ال ـ ــدول :األردن وم ـصــر والـسـعــوديــة
ً
ّ
ودوال خليجية .وحسب ما أكــد املصدر،
ّ
يـفــضــل األردن وج ــود ق ــوات إســرائـيـلـيــة
عـلــى ال ـح ــدود الـغــربـيــة للمملكة ،ال قــوات
فلسطينية أو دولية ،وهــو أهــم ّ
لعمان من
أي مصلحة فلسطينية.
بـ ــاملـ ــوازاة ،نـقـلــت الـصـحـيـفــة ع ــن مـصــدر
سعودي رفيع املستوى قوله إن إسرائيل
حقيقة واقعة وإن الرياض والقاهرة وأبو
ظبي ّ
وعمان «لن ّ
تعرض للخطر عالقاتها
م ــع إدارة (ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد)
ترامب من أجلهم»ّ .أما ما يرتبط باملوقف
امل ـصــري ،فنقلت الصحيفة عــن مصدر
ّ
التصدي إليران أهم
أمني مصري قوله إن
وأولى من القضية الفلسطينية.

ّ
مجددًا ،عاد تنظيم «داعــش» إلى واجهة المشهد األمني العراقي .خالل األسابيع
ّ
القليلة الماضية ،برز نشاطه في المحافظات الشمالية تحديدًا .في المقابل ،أعلن رئيس
الــوزراء مصطفى الكاظمي ،غير ّ
مرة ،عن «قرب» إطالق عمليات «القضاء» على
فلول أكثر التنظيمات ّ
الحديث ،مقرون بتحذيرات ومخاوف
تطرفًا في العالم .هذا
ّ
هيكليته ّ
ّ
ّ
الخاصة في «أرض
اضطر إلى التخلي عن
من «والدة» جديدة للتنظيم ،الذي
الخالفة» ،بعدنهاية سيطرته العسكرية عام  ،2019وصياغة هيكل تنظيمي جديد
فيه «الكثير من االختصار والمرونة والالمركزية» ،كما ّ
يعبر الخبير في هذه الجماعات
والتنظيمات هشام الهاشمي

المقابلة

أجرى الحوار نور أيوب

مالحظات
ث ـ ـ ـ ــاث م ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــات رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ي ـم ـكــن
استنتاجها مــن خــال مقارنة تركيبة
الدول التي ّ
توجهت نحوها الصادرات
السورية خالل العامني األخيرين:
األول ـ ـ ـ ــى ،ت ـت ــراج ــع ت ــرك ـي ــا م ــن املــرت ـبــة
الثالثة فــي الـعــام مــا قبل املــاضــي إلى
املرتبة السابعة في العام املاضي ،وهذا
ترافق أيضًا مع تراجع شديد في قيمة
مستورداتها من سوريا وبنسبة تصل
إلى حوالى  ،%32إذ لم تتجاوز قيمتها
أكـثــر مــن  21.3مليون ي ــورو فــي العام
املاضي.
الـثــانـيــة ،غـيــاب إي ــران عــن ال ــدول الـ ـ 20
األهم في استقبال الصادرات السورية
في عام  ،2019وهو ما يطرح تساؤالت
كثيرة حيال األسباب التي تحول دون
اسـتـفــادة دمـشــق مــن الـســوق اإليرانية
الــواس ـعــة وال ـ ــدور الـسـلـبــي للعقوبات
طهران.
األميركية على ّ
الثالثة ،تباين تأثر مستوردات بعض
ال ــدول األوروب ـيــة مــن ســوريــا بتشديد
ً
العقوبات في األشهر السابقة ،فمثال
مـ ـسـ ـت ــوردات أمل ــان ـي ــا ت ــراج ـع ــت ،%15
وإس ـب ــان ـي ــا  %46.3م ــع غـ ـي ــاب كــامــل
لـفــرنـســا عــن خــريـطــة أه ــم  20دول ــة تم
التصدير إليها في العامني األخيرين.
وجـ ـ ـ ــود دول ع ــربـ ـي ــة وغـ ــرب ـ ـيـ ــة ع ـلــى
خريطة الـتـجــارة الخارجية السورية
ك ــان ل ــه ثـمـنــه أي ـض ــا ،ف ــرغ ــم اسـتـثـنــاء
الـعـقــوبــات الغربية «ظــاهــريــا» للسلع
الغذائية والدوائية وغيرها ،إال أن ذلك
ّ
تضرر عملية تأمني تلك
لم يحل دون
السلع للمواطن السوري ،حيث تضطر
ال ـح ـك ــوم ــة والـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص لــدفــع
مــا بــن  %50-30زيـ ــادة عـلــى تكاليف
اس ـت ـي ــراد ك ــل سـلـعــة نـتـيـجــة الرت ـف ــاع
تكاليف الـشـحــن إل ــى ســوريــا ورس ــوم
إع ــادة الـتــأمــن وم ــا تتطلبه إج ــراءات
الـتـحــايــل واالل ـت ـف ــاف عـلــى الـعـقــوبــات
وغـ ـي ــره ــا .وف ـ ــي م ـث ــل ه ـ ــذه الـ ـظ ــروف
املرافقة النتشار فيروس كورونا ،فإن
ال ـت ـكــال ـيــف س ـت ـكــون قــاب ـلــة ل ــارت ـف ــاع،
وتــال ـيــا ت ـهــديــد لـقـمــة ع ـيــش  %85من
الـســوريــن الــذيــن يعيشون تحت خط
ال ـف ـق ــراء وف ــق ت ـق ــدي ــرات أم ـم ـيــة مضى
عليها نحو عام.

ّ
مستمرة...
اللقاءات األمنية
بطلب فلسطيني!

ّ
أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن لقاءات
ج ـم ـع ــت كـ ـب ــار امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن فـ ــي أجـ ـه ــزة
األمــن الفلسطينية وضباطًا فــي الجيش
اإلســرائ ـي ـلــي ،رغ ــم إع ــان الـسـلـطــة وقــف
التنسيق األم ـنــي .ال ـل ـقــاءات الـتــي ّ
سجلت
في اليومني املاضيني ،كما أكدت املصادر
ملوقع «والال» العبري ،جرت ً
بناء على طلب
الجانب الفلسطيني ،خشية تصعيد أمني
من شأنه اإلضرار بالسلطة .كما طرحت
في اللقاءات سلسلة من القضايا املدنية
واألم ـن ـي ــة ،مـنـهــا ح ــرك ــة دخ ـ ــول وخـ ــروج
ّ
العمال الفلسطينيني ،من إسرائيل وإليها،
إذ إن امل ــؤس ـس ــة األم ـن ـي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ّ
تخشى عمليات انتحارية فردية ينفذها
عـ ّـمـ ّـال فلسطينيون على خلفية املــواقــف
املتعلقة بالضم.
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الخبير في شؤون الجماعات التكفيرية
• «داعش» ينتظر الفوضى في العراق وسوريا ليعود
ٌ
ّ
عملياته الهجينة
• التنظيم مشغول في تطوير
• هناك نحو  8000عنصر غير ناشط في والية العراق
استراتيجية ّ
ّ
معينة ،يعتمدها
¶ هل هناك
تنظيم «داعش» ،في املرحلة الراهنة؟
أخ ـي ـرًا ،ب ــات تـنـظـيــم «داع ـ ــش» يعتمد
عـ ـل ــى امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة األم ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة وال ـت ـم ــوي ــل
ال ــذات ــي ،بــاح ـثــا ف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه عن
املـ ـ ــوارد ال ـب ـشــريــة وال ـب ـي ـئــة الـحــاضـنــة
ّ
يتكيف معها الهيكل التنظيمي
التي
ّ
ّ
الـجــديــد ،املنسجم مــع ت ـحــوالت تكتيكاته القتالية،
ّ
األمنية؛
أي مــن ٌالهجمات العسكرية إلــى الهجمات
منهجية تعتمد على االسـتـنــزاف واإلنـهــاك املجهد،
وهذا يشمل ممارسة ثنائية االنتقام ّواملصالحة مع
ّ
السكانية ُ
السنية.
املجتمعات ذات األغلبية
هنا ،تكشف الهيكلية عن وجود استراتيجية واضحة
ّ
أو قابلة للتطبيق لــدى التنظيم ،تمكنه من العودة
ّ
ّ
الفعلية والـسـيـطــرة عـلــى مـنــاطــق جـغــرافـيــة معينة،
لكنه ينتظر الفوضى وانتهاء مهام «التحالف الدولي
ملكافحة إره ــاب داع ــش» فــي ال ـعــراق وس ــوري ــا .لكن،
وفي الوقت عينه ،ما من مجال للشك بأن التنظيم ما
ّ
زال قادرًا على شن عمليات ّ
ونوعية يمتلك
تعرضية
فيها قــدرة املـبــادرة الزمانية واملكانية ،فــي جبهات
ّ
ّ
وخاصة القريبة من املناطق املتنازع عليها
متعددة،
والحدودية واملفتوحة ،والتي سبق أن سيطر عليها
أو ال يزال يملك فيها خاليا ّ
أمنية.
¶ كيف انعكست التغييرات ،التي طــرأت على بنية التنظيم،
على أدائه؟
إن من شأن الهيكل التنظيمي الجديد أن ّ
يمد «داعش»
ب ــال ـق ــدرة ع ـلــى ت ـطــويــر أســال ـيــب عـمـلـيــاتــه الهجينة
َ
شهري
وغوايته اإلعالمية ،وهذا أصبح واضحًا في
آذار /مارس ونيسان /أبريل ،املاضيني ،حيث الحظ
املراقبون ارتـفــاع نشاطه األمني إلــى نسبة الضعف
مـمــا ك ــان عـلـيــه فــي األش ـهــر الـســابـقــة .وه ــذا مــا أثــار

ّ
األمنية – العسكرية في
املزيد من القلق لدى القيادة
العاصمة بغداد و«قــوات التحالف» على حد ســواء،
وال سيما من ناحية إعادة تجربة تنظيم «القاعدة ـ ـ
فرع العراق» ( )2013 - 2010في الصعود ّ
مرة أخرى
بعد القضاء على قيادة التنظيم (أبو عمر البغدادي
وأب ــو حـمــزة املـهــاجــر) ،وانـكـمــاش عملياته وم ــوارده
الـبـشــريــة إل ــى درج ــة االخ ـت ـفــاء أو ع ــدم ال ــوج ــود ،ثم
ّ
مطورة أكثر ّ
توحشًا وخبرة في إدارة
ظهور نسخة
إمكاناتها وتقسيم أدوارهــا ،بمعزل عن التباين في
ّ
التوحش والهيكليات واملناهج التنظيمية والتعامل
ّ
مع السكان.
ّ
¶ َ
هيكليته الجديدة؟
عالم يرتكز التنظيم في
ال يزال الهيكل التنظيمي الجديد يعتمد على وسائل
التنظيمي القديم،
االتصال اإلداري املتبعـة في الهيكل
ّ
مــا بــن وســائــل االتـصــال الكتابي املشفر ،والشفهي
الفوري عبر مكتب يعرف بـ«ساعي بريد الواليات»،
ّ
ويتفرع منه «ساعي بريد الــواليــة» ،و«ســاعــي بريد
ال ـق ــواط ــع» ،وي ـعــرف فــي الـتـنـظـيــم ب ــ«الــرب ـطــة» ،وهــو
ّ
مــن يـحـ ّـدد الــزمــان واملـكــان لتسلم وتسليم الرسائل،
وي ـع ـت ـب ــر ن ـق ـط ــة ال ـض ـع ــف الـ ـت ــي ال ي ـم ـك ــن لـلـهـيـكــل
التنظيمي أن يتجاوزها ،وهــي سبب دمــاره فــي ّكل
مــراحـلــه الـســابـقــة ،وهــي السبب الرئيسي فــي تأخر
الـبـيــانــات واألوام ـ ــر بــن وح ــدات الهيكل التنظيمي
ّ
وتعدد املستويات اإلدارية.
لطول خط االتصال
ّ
كــذلــك ،ي ـبــرز ال ـي ــوم ،وف ــي خ ـطــوة اح ـت ــرازي ــة ،تحريم
وتجريم من يستخدم وسائل االتصال اإللكترونية
ّ
العنكبوتية ،في ضوء اإلمكانات
املرتبطة بالشبكة
ّ
املتوفرة في اختراق ومتابعة تلك الوسائل.
ّ
الهيكلية الجديدة؟
¶ ما هي أبرز معالم
يوضح الهيكل التنظيمي الجديد خطوط السلطة

وامل ـســؤول ـيــة واالتـ ـص ــال الــرس ـمــيّ ،أمـ ــا أبـ ــرز معامله
فيمكن إيجازها بـ:
 -1تخفيض عدد الواليات إلى  14والية بعدما كانت
 35والية.
 -2تخفيض ع ــدد ال ــدواوي ــن مــن  14واالح ـت ـفــاظ ب ـ 5
فقط ،هي :الجند ،األمن العام ،القضاء واملظالم ،بيت
املال واإلعالم املركزي.
 -3تخفيض عــدد املكاتب والهيئات الخارجية ال ـ ،5
وجمع وظائفها في مكتب واحد ،وهو مكتب الهجرة
وإدارة الواليات البعيدة.
 -4االعتماد على الالمركزية في تنفيذ أوامر «اللجنة
ّ
املفوضة».
 -5االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى الـ ـتـ ـم ــوي ــل ال ـ ــذات ـ ــي لـ ـل ــوالي ــات،
وتخفيض كفاالت ورواتب املوارد البشرية التنفيذية
واللوجستية.
 -6إل ـ ـغـ ــاء ورش الـ ـتـ ـط ــوي ــر وال ـت ـص ـن ـي ــع ال ـخ ــاص ــة
باألسلحة البيولوجية والكيميائية.
 -7تخفيض عديد العمليات االنتحارية واالنغماسية
إلى ّ
حدها األدنى.
ّ
 -8إي ـقــاف الـهـجــرة وال ـت ـطــوع إل ــى ال ـع ــراق وســوريــا،
ّ
العكسية وعودة األجانب إلى دولهم
والبدء بالهجرة
أو الهجرة إلى والية غرب أفريقيا.
 -9تـخـفـيــض ع ــدي ــد الـ ـق ــوات ال ـع ـس ـكــريــة ،ح ـيــث كــان
ّ
«ديوان الجند» بني َ
يتكون من 3
عامي  2014و2017
جيوش« :الخالفة» و«العسرة» و«داب ــق» ،وقــوام كل
واحد منها  12ألفًا ،وبمجموع نحو  36ألف عنصر.
ّأما اليوم ،فبات عديد عناصر القتالية الناشطة في
والية العراق وفي  11قاطعًا بني  350و 4000عنصر،
كما أن هـنــاك نحو  8000عنصر غير نــاشــط ،يمكن
ّ
مستعدة للقيام بالنشاط
اعتبارهم قـ ّـوة احتياطية
ّ
عندما تستدعى ،وهي التي تعرف إعالميًا بالخاليا
النائمة.

من هم أبرز القادة الجدد؟
ّ
التكفيرية املتعاقبة عـلــى تنظيمات «ال ـقــاعــدة» و«داع ــش»
رغــم اخـتــاف الـقـيــادات
في العراق ،فإن القادة الجدد ،منذ ظهورهم ككوادر وسطية في عهد أبو مصعب
الــزرقــاوي ( )2004وحتى صعودهم على رأس الـهــرم الـقـيــادي ( ،)2019هــم أبــرز
ـام على ســاحــة الجماعات
الـقـيــادات األيــديــولــوجـيــة الـتــي ب ــرزت بشكل تــراتـبــي مـتـنـ ٍ
«التكفيرية الجهادية» .وإن كان تأثيرهم في مناطق خارج أرض الصراع في العراق
وسوريا ال يزال ضعيفًا ،لكن املؤشرات تشير إلى أنهم يعملون على تكتيك إدارة
العمليات اإلرهــابـيــة الخارجية بطريقة الـصــدمــات والــذئــاب املـنـفــردة ،وفــق الحاجة
ّ
التحديات
اإلعالمية إلثبات حضورهم ،ووفقًا للظروف الداخلية من جهة ،وطبيعة
الدولية التي تواجهها فلول التنظيم في العراق وسوريا من جانب آخر .هذا باإلضافة
ُ ّ
«السنية» والفصائل التكفيرية
إلــى تقييم تجربتهم في مصالحة املناطق العربية
الجديدة.
األخرى ،ومدى استمرار ّقوة وتماسك تحالفاتهم
ّ
ً
وعــن ه ــؤالء ،الــذيــن صــاغــوا هيكال تنظيميًا جــديـدًا يحقق لهم انـكـمــاش الــوحــدات
اإلداريةّ ،
ّ
ديموغرافيًاّ ،
قسموا مهامهم بينهم على
ويمهد فرض سلطتهم وإحكامها
الشكل التالي:
« -1الخليفة» :أبو إبراهيم القرشي.

« -2مجلس الـشــورى» :بزعامة جمعة عــواد الـبــدري ،ويتألف من  5أعضاء هــم :أبو
محمد املصري ،أبو هاشم الـجــزراوي ،أبو سعد الليبي ،أبو صالح الـجــزراوي ،وأبو
عبد الله القاضي الغالمي.
« -3اللجنة املفوضة» :بزعامة «حجي حامد» ،سامي جاسم محمد الجبوريّ .
مكونة
من  5أعضاء هم:
 «حجي تيسير» ،معتز نومان عبد نايف الجبوري؛ املشرف على األمــن والجندواملكاتب الخارجية ،وقد أعلن عن مقتله قبل أيام في غارة لـ«التحالف» في ريف دير
الزور السوري ،مطلع شهر ّأيار /مايو الجاري.
 «أب ــو ال ـحــارث» ،زي ــاد جــوهــر عبد الـلــه؛ املـشــرف على املـضــافــات وامل ـخــازن والنقلوالبريد الخاص.
 «حجي زي ــد» ،بشار خطاب غــزال الصميدعي؛ املـشــرف على القضاء والهيئاتالشرعية.
 «أبو حمزة القرشي املهاجر» ،املشرف على اإلعالم املركزي.« -أبو صالح الجزراوي» ،نايف حمد شياع ،املشرف على عمليات التمويل واالستثمار.

