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 ة الرئيسي النتائج 
القائمة، وأعزاز ضمن مناطق  • تقع المدن الثالث المدروسة في مناطق سيطرة مختلفة: فطرطوس خاضعة للسلطة السورية 

سورية  "قّوات  سلطة  ضمن  القامشلي  وأغلب  لها،  الموالية  المسّلحة  "المعارضة"  وفصائل  لتركيا  الخاضعة  الفرات"  "درع 
 لكّل من هذه المناطق خصائصها لناحية "اقتصاد الحرب السياسّي". الديموقراطية" و"اإلدارة الذاتية" النابعة عنها.  

اآللّيات  • بفعل  النزاع  قبل  ما  أوضاعه  اليوم عن  كثيرًا  في سوريا  السياسي  االقتصاد  يختلف  الصراع،  بعد عشر سنوات من 
   الخاّصة التي نتجت عن الحرب وتقسيم البالد الفعلّي واإلجراءات األحادية الجانب )العقوبات(.

تماشيًا مع األزمة اللبنانية. وأّدت إلى انهيار كبير في    2020ضربت أزمة اقتصادية ومالية جميع مناطق سوريا في عام   •
، ضمن كّل  والخدمات  السلع  وتسويق  إنتاج  شبكاتزعزعت هذه األزمة    سعر صرف الليرة السورية وارتفاع كبير في التضخم.

 من هذا التدهور.   19منطقة نفوذ وبين مناطق النفوذ، ثّم فاقمت أزمة جائحة كوفيد 
( التي حّددتها  SMEBأّثرت هذه األزمة على الظروف المعيشية للسكان. فقد بلغت سلة إنفاق الحّد األدنى للبقاء الشهرّية ) •

يوًما    22يوًما في طرطوس و  37ير الماهر في أعزاز، و  يوم عمل للعامل غ  45وكاالت اإلغاثة لشخٍص واحد قيمة رواتب  
في   االنخراط  الشباب  من  الكثير  اضطّر  كذلك،  الفقر.  خّط  تحت  البالد  في  األسر  معظم  وقعت  لذلك،  نتيجًة  القامشلي.  في 

يزيد من مخاطر قانونّية. ما  أنشطة غير  داخل وخارج سوريا وفي  أو منفعة  أجر  تقاتل مقابل  استمرار    ميليشيات مسّلحة 
 تقسيم البالد بفعل األمر الواقع ومن انهيار األمن بشكٍل أكبر واالبتعاد عن أمل إعادة االستقرار والنهوض. 

شهدت أصاًل تداعيات كانت قد  التي  و   السلع ومستلزمات اإلنتاج من الخارجفاقمت هذه األزمة من إشكالّيات سالسل توريد   •
البالد إلى مناطق نفوذ مختلفة  الحرب واإلجراءات األحادّية الجانب )ا أمراء حرب وميليشيات مسّلحة  بات  لعقوبات( وتقسيم 

 . وعلى االستيراد إلى كّل منها بينها التبادلعلى  ون يهيمن 
تضّخمت أسعار السلع والخدمات بشكٍل كبير في كاّفة أنحاء البالد تزامنًا مع انهيار أسعار الصرف. لكّن الالفت أن أسعار   •

 متقاربة جدًا بين المناطق رغم التباين واالختالف الكبير في أسعار السلع والخدمات المتوفرة في كّل منها. الصرف بقيت 
مجال   • وفي  والدوائي  الغذائي  أمنها  البالد  وفقدت  األخيرة،  األزمة  مع  أكثر  الثالثة  النفوذ  مناطق  في  اإلنتاج  آلّيات  تداعت 

 سنة جفاف في األمطار، وذلك نتيجة النهيار الزراعة المروّية. الطاقة، وأضحت عرضًة ألزمة جوع إذا ما شهدت 
آلّيات   • تطّور  مع  وإيران،  تركيا  من  خاّصة  المستوردة،  بتلك  محلّيًا  تنتج  كانت  التي  األساسّية  السلع  من  كثير  استبدال  تّم 

السلع بين منطقة نفوذ وأخرى. وقد قّوضت  استيراد مختلفة، رسمّية وغير رسمّية، لكلًّ من مناطق النفوذ وآلّيات أخرى لعبور  
هذه اآللّيات التكامل االقتصادي في اإلنتاج الذي كان قائمًا بين المناطق. كما زاد تمركز العملّيات االقتصادّية حول احتكارات  

، أدوية، إلخ(بعض الفعالّيات المرتبطة بسلطات أمر الواقع على مستلزمات اإلنتاج )محروقات، أعالف،    كبيرة هيمنت عبرها
عدد  و/أو على شبكات التوزيع الكبيرة. كذلك تفاقمت االحتكارات بالنسبة للسلع المستوردة أيضًا لهيمنة    على اإلنتاج ذاته

ال من  تمويلهاقليل  وسبل  الخارجّية  التجارة  على  على  فعالّيات  ولقدرتهم  الصراع  مناطق  في  المؤّثرة  الدول  مع  الرتباطهم   ،
 . بات االقتصاديةااللتفاف على العقو 

آلّيات إلعادة   • إلى نشوء  اإلغاثة  ومنّظمات  المتحدة  األمم  لسنين طويلة عبر  العينّية  المساعدات  توزيع  استمرار  أّدى  كذلك 
لسبل   الكثيرين  فقدان  وإلى  المحلّي  اإلنتاج  تقويض  إلى  أّدى  ما  هذا  بأسعاٍر رخيصة.  األسواق  في  المساعدات  تدوير هذه 

 االستدامة.   العمل وكسب العيش و 
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،  وسيلًة للصراع بين األطراف وكذلك وسيلة للهيمنة ضمن كّل منطقة نفوذتستخدم مياه الشرب والكهرباء وكذلك االتصاالت ك •
 . بدل أن تكون خدمات عاّمة

خالل   • كثيرًا  العقارات  أسعار  األخيرةارتفعت  أمام  الفترة  أساسّيًا  ملجأ  العقاري  االستثمار  بقي  بحيث  الصرف  ،  أسعار  انهيار 
السريع. الخاّصة    والتضّخم  الملكّيات  على  االستيالء  على  الحرب"  "أمراء  تشّجع  ريعّية،  كفرص  العقارات  تضّخم  فاقم  ما 

ما    ومع الريف  هذا ضمن إعادة توزيع للسّكان بين األحياءوالعاّمة. خاّصة وأّن احتكارات تهيمن على مواد البناء. ويجري  
  ّي. قوقعة اجتماعّية على الصعيد المحل أنتج

الثالث على حد سواء • للمدن  السياسي  االقتصاد  دوًرا مهًما في  المشروعة  التهريب واألنشطة غير  مدن  فهي أصاًل    .يلعب 
 حدودّية، اشتهرت منذ ما قبل سنوات الصراع بتواجد شبكات ضمنها قادرة على "التهريب" عبر الحدود وعلى التهّرب من أّية 

خالل سنوات الصراع مع ضعف الحكومة المركزّية وهيمنة القوى المقاتلة على اإلدارات  الوضع تفاقم هذا . وقد سياسات عاّمة
 . المركزّية والمحلّية على السواء

ن  معظم "أمراء الحرب" في المدن الثالث ذوي نفوذ محلّي فقط ال يتعّدى المدينة ومحيطها. في حين تأتي "الريوع" الكبيرة م •
الهيمنة المباشرة على تجارات المحروقات وخدمات الكهرباء واالتصاالت، والتي ترتبط بقّمة هرم السلطة المسّلحة في المناطق  

  ا.الثالث وتقوم على التفاوض بينه

 التوصيات الرئيسّية 
استبدالها   • من  بّد  وال  طويلة،  لفترٍة  المحتاجين  على  العينّية  المساعدات  بتوزيع  االستمرار  ُيمكن  مالّية ال  بتوزيعات    سريعًا 

وكذلك ال ُيمكن االستمرار طوياًل بآلّيات دعم أسعار بعض المواد،    تنموّية تشّجع دورة االقتصاد والتشغيل المحلّيين.أو    مباشرة
 في مناطق الحكومة واإلدارة الذاتّية، ألّنها تستنفذ الموارد وتخلق مجااًل كبيرًا للفساد والتهريب. كما هو الحال خاّصة 

ال بّد من أن تأخذ منّظمات اإلغاثة واإلدارات القائمة االقتصاد السياسي الناتج عن آلّيات المساعدات والدعم بعين االعتبار،   •
واستمكي   الحرب"  و"أمراء  االحتكارات  تشّجع  الصراعال  اإلجراءات    .رار  سياسات  على  للقائمين  بالنسبة  األمر  هو  وكذلك 

 األحادّية الجانب. 
أن  إحدى األولوّيات في هذا الصدد    إعادة تنشيط االقتصاد المحّلي وإيجاد سبل الشغل وكسب المعيشة للمواطنين.ال بّد من   •

بشكٍل حّر بين المناطق الثالث، بتوافٍق مع السلطات القائمة في هذه    واألفرادتعمل األمم المتحدة على تأمين عبور السلع  
السلط  احتكار  تؤّمن عدم  تهيمن عليها، ضمن شروٍط  التي  الخارجّية  القوى  ومع  واستخدام   اتالمناطق    القائمة في سوريا 

 اوض.سالحًا أو وسيلة للتف  حرّية الحركة
يحتاج التعامل مع الفعالّيات االقتصادّية، خاّصة الكبيرة منها، إلى كثيٍر من العقالنية، بعيدًا عن الحرب اإلعالمّية التي يشّنها   •

"أمراء الحرب" على بعضهم البعض في المناطق الثالث. ومن المفّضل أن يبقى دومًا حاضرًا التساؤل عّمن سيستفيد حقيقًة  
  راء الذي سيتّم اتخاذهما؟من الخطوة أو اإلج

. وال  محاطة باقتصادّيات الحرب والتهريب والريع، في حين ستبقى  تشجيع النشاطات االقتصادّية الصغيرة والمتوّسطةال بّد من   •
مساعدتها بشكٍل  الدفع إلنشاء تعاونّيات قطاعّية ُيمكن  و تشبيك بين مشاريع هذه النشاطات وسبل التسويق والتوزيع، بّد من ال
من  جماعيّ  بّد  وال  بين  أن  .  والسّكان  السلع  وحركّية  االقتصادّية  العجلة  تحريك  هدف  والدعم  المساعدة  سبل  جميع  تتبّنى 

 .القائمة العمل التنموي للخروج من الحلقة المفرغةتشجيع المناطق و 



 6   | الصفحة 
 

 

 الفهرس
 الصفحة  

  8 الملخص 
 9 الفصل األّول: أهداف ومنهجّية البحث 

 9 أهداف الدراسة   1.1
 10 منهجّية البحث  1.2
 10 االقتصاد السياسي للحرب في سوريا  1.3

 13 التطّورات االقتصادّية والمالّية خالل سنوات الصراعالفصل الثاني: 
 13 تطّور أسعار صرف العملة السورّية  2.1

 13 أسعار الصرف ومراحل الصراع في سوريا 2.1.1
  15 فترتي المسح أسعار الصرف المرصودة في  2.1.2
 16 تحليل مسوحات أسعار الصرف 2.1.3

  17 تطّورات التضّخم 2.2
 18 األجور والمداخيل 2.3

  22 الفصل الثالث: سالسل قيم السلع والخدمات 
 22 آلّية مسح األسعار واالستقصاء حول سالسل القيم وتحليل نتائجها  3.1
 22 المواد الغذائّية 3.2

 22 الخبز  3.2.1
 24 البرغل  3.2.2
 26 المعكرونة  3.2.3
 28 لحم الدجاج والبيض  3.2.4
 31 الحليب وحليب األطفال  3.2.5
 32 العدس األحمر والحّمص 3.2.6
 34 والملحواألرز الشاي والسّكر   3.2.7
 37 الزيت النباتي ورّب البندورة 3.2.8
 40 الخضار والفواكه 3.2.9

  41 المواد غير الغذائّية 3.3
 41 المنّظفات ومعجون األسنان  3.3.1
  44 حفاضات األطفال والفوط النسائّية 3.3.2

  46 المياه والطاقة واالتصاالت 3.4
 46 المياه  3.4.1



 7   | الصفحة 
 

 

 48 الكهرباء  3.4.2
 51 الطاقة والمحروقات  3.4.3

 55 العمار والعقار  3.5
 56 االسمنت والحديد  3.5.1
 62 العقار والسكن  3.5.2

 65 الوسائل الصحّية للوقاية من وباء كورون  3.6
 67 الفصل الرابع: االقتصاد السياسي في المدن الثالث و"أمراء الحرب" 

 67 االقتصاد السياسي وأمراء الحرب 4.1
 69 المعابر مع الخارج وبين مناطق النفوذ  4.2
 73 المجتمع واالقتصاد في المدن الثالث 4.3

 73 طرطوس 4.3.1
 74 القامشلي 4.3.2
 75 أعزاز  4.3.3

 76 أمراء الحرب في المدن الثالثاالقتصاد السياسي و  4.4
 77 طرطوس 4.4.1
 78 القامشلي 4.4.2
  80 أعزاز  4.4.3

 82 الفصل الخامس: الخالصات والتوصّيات 
 82 الخالصات  5.1
 85 التوصيات  5.2

 
 88 المراجع 
 92 : منهجّية مسح األسعار1الملحق 

 

 

 



 8   | الصفحة 
 

 

 الملّخص 
 

اهتّمت هذه الدراسة بسالسل قيم منتجات مختلفة، غذائّية وغير غذائّية، ومستلزمات بناء وصّحة فيما يخّص الوقاية من وباء كوفيد  
في ثالث مدن سورّية، هي طرطوس والقامشلي وأعزاز. تتقارب من حيث حجمها السّكاني ومن حيث تموضعها قرب حدوٍد دولّية.    19

 ن حيث القوى المسيطرة عليها. لكّنها تختلف م

، وكذلك على مقابالت مفّصلة  2020واعتمدت على بحوث مفّصلة حول أسعار هذه السلع والخدمات وتطّورها بين آب وتشرين األّول  
تسويقها. وتضّمن  مع راصدين محلّيين حول سبل تأمين هذه السلع والخدمات وحول الالعبين األساسيين في إنتاجها أو توريدها أو  

 ذلك آلّيات المساعدات اإلنسانّية وآثارها على األسواق وعلى االقتصاد السياسي. 

يوّضح الفصل األول أهداف البحث ومنهجّيته ويضعها ضمن أرضّية بحوث االقتصاد السياسي التي جرت حول سوريا قبل وأثناء سنوات  
 الصراع. 

تعيشها مختلف المناطق السورّية في فترة البحث، خاّصة مع االنهيار الكبير لسعر  ة التي  كما يضع الفصل الثاني أرضية األزمة المالي
 .19-الصرف وللتضّخم الكبير الذي لحقه، وارتباط ذلك مع األزمة المالية واالقتصادية في لبنان وأزمة تفشي وباء الكوفيد 

أسعارها بين شهري البحث، وآلّيات تأمينها للمواطنين والقائمين  ثم يبّين الفصل الثالث نتائج البحث عن كّل منتج وسلعة، من تطّور  
للمواد   بالنسبة  تباعًا  النتائج  التقرير هذه  الثالث. ويفّصل  بين المدن  القائمة، مع مقارنة األوضاع  السلطات  ذلك وروابطهم مع  على 

 . 19-ارّية، نهايًة بمستلزمات الوقاية من وباء كوفيد الغذائّية، والسلع والخدمات غير الغذائّية، ومن ثّم مواد البناء واألمور العق

النفوذ   المعابر مع الخارج وبين مناطق  للمدن الثالث ويقارنها. كما يبّين دور  الرابع عناصر االقتصاد السياسّي  ثّم يستخلص الفصل 
 على هذا االقتصاد السياسّي وكذلك ُيبرز دور "أمراء الحرب" ونوعّياتهم. 

 امس إلى مجموعة من الخالصات والتوصيات.  وينتهي الفصل الخ 
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 الفصل األّول: أهداف ومنهجّية البحث
 

 أهداف الدراسة  1.1
وتداعياتها الحرب  مع  كبير  بشكٍل  السوريين  للمواطنين  المعيشّية  األحوال  "الفساد"،تدهورت  انتشار  لناحية  خاّصة  اإلجراءات    ،  ومع 

)العقوبات(  الجانب  المتحدة  1األحادّية  األمم  منّظمات  من  المساعدات  بعض  تدّفقت  واالستشفائي.  الغذائي  أمنها  البالد  وفقدت   ،
المغتربو  التي تكسبه أسرهم أو مّما يحّوله لهم  أّن أغلب المواطنين ما زالوا يعتاشون من الدخل  إاّل  الكبرى،  ن، والمنّظمات اإلنسانّية 

 يشترون بها منتوجات وخدمات محلّية أو مستوردة كي يلبّوا احتياجاتهم األساسّية.  

 2طق سلسلة القيم لهذه المنتوجات تأّثرت كثيرًا مع تداعيات الصراع، وخاّصة مؤّخرًا. فمن ناحية، أضحت البلد مقّسمة فعلّيًا إلى أربع منا
تحرير  أو حركة  لها  الموالية  والفصائل  تركيا  أو  الديموقراطي  أو مجلس سوريا  السورّية  الحكومة  التوالي،  عليها، على  تهيمن  نفوذ، 
العمل   في مجال  الصراع وصعوبات  قبل  ما  قيم  المناطق في سالسل  بين  انقطاعات  أنتج  التقسيم  هذا  اإلنقاذ وتركيا.  الشام وحكومة 

أنتج أيضًا سالسل قيم جديدة واقتصاد سياسي جديد، ُيمكن أن تطلق عليه تسمية "اقتصاد الحرب"، خاّصته األساسّية    واإلنتاج. إاّل أّنه
 أّنه يجني ريوعًا من جّرائها "لصالح أمراء حرب".  

لبنان كي ُتؤّدي  ، جاءت األزمة االقتصادية والمالية في  2019و  2015نوعًا ما بين    أسعار الصرفومن ناحية أخرى، وبعد أن ثُبتت  
في جميع المناطق. وقد أّدى هذا   hyperinflationإلى انهيار كبير في سعر صرف الليرة السورية وانطالق موجة من التضّخم المفِرط 
كوفيد وباء  بروز  مع  األزمة  هذه  تزامنت  وقد  الحرب".  "اقتصاد  دور  تعاظم  واالقتصادية    19-إلى  الصحّية  األوضاع  على  وتداعياته 

 والمعيشّية. 

إلى سلطة مختلفة، بحكم  يهدف هذا البحث إلى سبر آلّيات المعيشة للّسكان من خالل دراسة أحوال ثالث مدن سورّية تخضع كّل منها  
الواقع:   قاعدة بحرّية روسّية،    طرطوساألمر  فيها  تتواجد  والتي  السورّية  الحكومة  تديرها  التي تخضع أغلب أحيائها    والقامشليالتي 

المتحدة، وكذلك   الديموقراطّية" )"قسد"( المدعومة من الواليات  "قّوات سوريا  "د  أعزازلهيمنة  الفرات"  التي تقع ضمن منطقة عملّية  رع 
 وتهيمن عليها تركيا والفصائل الموالية لها.    

كما تهدف الدراسة إلى تحليل اقتصادّيات الحرب التي نشأت في المناطق التي تقع فيها هذه المدن وكيف تؤّثر هذه االقتصادّيات على 
ي سوريا وتعافي االقتصاد والمجتمع السورّي  االقتصاد والمجتمع في كلٍّ منها. ليخلص إلى توصيات حول سبل تجّنب كارثة إنسانّية ف

اقتصاد من  االنتقال  اقتصاد-وسبل  إلى  للحرب  والكرامة -سياسي  االزدهار  في  جميعهم  المواطنين  تطّلعات  يحّقق  يكون  3سياسي  ال   ،
 استمرارًا القتصاد الحرب بصيغٍة أخرى.

دراسة حول األوضاع السكانّية واالجتماعّية قبل وأثناء الصراع في    السياسّية، جرت-بالتوازي مع هذه الدراسة االقتصادية واالقتصادّية
هذه   وستحظى  المناطق.  هذه  في  الحوكمة  على  األوضاع  هذه  آثار  أيضًا  تسبر  وأعزاز(  القامشلي  )طرطوس،  المعنّية  الثالث  المدن 

 
1 Aita, Samir, 2020.  

ًا للحكومة  في الحقيقة، يمكن الحديث عن خمسة مناطق وليس أربعة، إذ أّن حالة جنوب سوريا )حوران وجبل الدروز( خاّصة وإن كانت السيطرة فيها اسميّ  2
   السورّية.

3 Wolfson, 1998 ; Le Billon, 2000.  
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ي برنامج  الباحثين ضمن  من  لمجموعة  إجمالي  تقريٍر  إلى  إضافٍة  خاّص،  بتقريٍر  عن  الدراسة  قريبًا  سيصدر  األوروبي  االتحاد  دعمه 
. إاّل أّن الموضوعين شديدا االرتباط، خاّصة بين آلّيات االقتصاد السياسّي وتلك للحوكمة المحلّية.  4الحوكمة دون الوطنّية في سوريا 

 وبالتالي، ستشير هذه الدراسة إلى بعض نتائج الدراسة االجتماعّية السياسّية في موضعها.

 لبحث منهجّية ا  1.2
بغية فهم آلّيات المعيشة للّسكان في سياق دراسة أحوال المدن المعنّية والتطّورات األخيرة، قام فريق العمل بإجراء مسحي أسعار في  

. اهتّم هذان المسحان بالمواد الغذائّية وغير  2020المدن المعنّية وفي جوارها، على التوالي في منتصف آب ومنتصف تشرين األّول  
منهجّية مسح األسعار ورصد سالسل القيمة في المدن الثالث    1الغذائّية وكذلك بالخدمات األساسّية ومواد العمران. ويفّصل الملحق  

 المدروسة وفي جوارها.

انطالقًا من منهجّية  المعنّية وجوارها  القيم في المدن  إلى رصد سالسل  ناحية،  المسحان، من  اقتصا   5وقد هدف هذان  د  تحاول رصد 
الحرب وعالقته مع االقتصاد اإلنتاجي وتدّفق المساعدات، وكذلك إلى رصد تغّير هذه السالسل مع التطّورات المتسارعة األخيرة، خاّصة  

انتشار وباء كوفيد   المنتجات    19مع  البلدات لسبر مسار توزيع هذه  المنهجّية على مقارنة أسعار السلع بين  وتداعياته. تقوم هذه 
 يبها" إذا ما كانت خطوط التماس أو الحدود تفصل بين هذه البلدات.  بينها أو "تهر 

منّظمة   بها  تقوم  التي  المسوحات  نتائج  مع  األسعار  مسحي  نتائج  مقارنة  تّمت  الشمالية    6Reachكذلك  بالمناطق  فقط  تهتّم  التي 
ك المقارنة مع الرصد الحديث لألسعار الذي تقوم به  الشرقية والغربية، ولكّنها تعود بعيدًا في الزمن في مسوحات أسعارها. يضاف إلى ذل

 في لبنان.   8ومع معطيات عن األسعار في لبنان وّفرتها مشكورًة "مؤسّسة البحوث واالستشارات"  7MGALمنّظمة 

البحث، تزامن المسحان مع حمالت استقصائّية لدى "راصدين رئيسّيين   القيم  key informantsولغايات هذا  للمواد  " حول سالسل 
 والخدمات األساسّية وحول الالعبين األساسيين في أسواقها وتحدياتها.  

أّما بالنسبة لسبر االقتصاد السياسي للمدن الثالث، فقد تّم تتّبع سالسل تأمين السلع والخدمات ومن ينتجها ويؤّمن جلبها واستيرادها  
الد. ومن خالل ذلك تّم تتّبع ارتباطات الفعالّيات المنخرطة في هذه  وتجميعها سواء من خارج سوريا أو من المناطق المختلفة في الب 

 النشاطات مع قوى الهيمنة في كّل منطقة والقوى الخارجّية. بحيث يتّم تصنيف تلك الفعالّيات ودورها في االقتصاد السياسّي. 

 االقتصاد السياسي للحرب في سوريا  1.3
. كما صدرت دراسات حول جذور "االنتفاضة السورّية" الكامنة   9الصراع ببعض االهتمام حظي االقتصاد السياسي لسوريا قبل سنوات  

ليبرال النيو  التطّور  الدراسات  هذه  بعض  أبرزت  هكذا  للبالد.  السياسي  االقتصاد  على  طرأت  التي  التحّوالت  السلطة   يفي  لسياسات 
ا وبين فئات الطبقة الوسطة الفالحية أو المدينّية التي نشأت من  إلى اليوم، وكيف كسرت الرابط بينه  2000القائمة، خاّصة منذ سنة  

 
4 COSV, 2020.  
5 Aita, 2017 b and c.  
6 https://www.reach-initiative.org/where-we-work/syria/  
7 https://www.mgal.me/node/42 
8 https://crilebanon.com/  
9 Bahout, 1994; Perthes, 1997; Batatu, 1999; Schad, 2001; Hinnebush; 2002; Aita, 2007 a and b, Aita 2008; Haddad, 2011a 
and b; Matar, 2016. 

https://www.reach-initiative.org/where-we-work/syria/
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أبناؤها،   الدولة"، أو باألحرى  "برجوازّية  القرن الماضي. وكذلك كيف نشأ في ظّل هذا التطّور تحالٌف جديد بين  صلبها في خمسينات 
 . 10وبين طبقة التّجار القديمة السورّية واللبنانّية والتمركز الكبير لرأس المال 

الذي حدث، ما أّدى من ناحية إلى نهوض    11كما أبرزت هذه الدراسات التطّورات في األوساط الزراعّية و"اإلصالح الزراعي المعكوس" 
رأسمالية زراعّية جديدة، ومن ناحية أخرى إلى تسارع هجرة الريف إلى المدينة واالكتظاظ في األحياء "غير النظامّية" في أطراف المدن  

مدن المتوّسطة. وقد أّدت تجربة الهجرة الداخلّية إلى صعود تمّسك المجتمعات المهاجرة بالشبكات الطائفّية مقارنًة مع تجربتها الكبرى وال
األصلّية في الريف ومع إرث مجتمعات المدينة. وأّدى تراجع الدولة وبناها التحتّية ومؤسساتها عن األحياء "غير النظامّية" وحّتى عن 

لم الذي  اإلسالم   الريف  ظهر  بالتالي  والسياسّي.  الطائفي  تأطيرها  وبروز  الطائفّية  الخيرّية  الجمعّيات  نفوذ  ازدياد  إلى  معزواًل  يعد 
 ، مثله مثل التأطيرات الطائفّية األخرى. 12السياسي كأحد سبل االندماج في المدينة ضمن التطّورات المتسارعة 

التي قّوضت مشروع "برجوازية الدولة"    1967التحّوالت السورّية وتلك في المنطقة خاّصة بعد نكسة  وربطت دراسات جذور الصراع بين  
التي أّدت إلى تعاظم الريع النفطّي ودور دول الخليج ونموذجها في   1979و   1973ذات األصول المتواضعة وبعد "صدمة النفط" في  

 . 13ات القائمة على الريوع )العقارات، الموارد الطبيعّية، إلخ(المنطقة، سواء على مستوى منظومات الحوكمة أو االقتصاد

. قليٌل من هذه  14ومع استمرار الصراع في سورية طوياًل، ظهرت في السنوات التالية دراسات تهتّم باالقتصاد السياسي خالل هذا الصراع 
"المنظومات التي تدفع فيها الحوافز االقتصادّية الجهات الفاعلة  الدراسات رّكز على "اقتصاد الحرب" السياسي الذي يمكن تعريفه أّنه  

، وعلى اآللّيات  15للتحريض على العنف السياسي والمشاركة فيه، أو التي تسّهل استمرار الصراع من خالل توفير وسائل لتمويل العنف" 
( الجانب  األحادّية  اإلجراءات  جّراء  الصراع، سواًء من  نشأت خالل  التي  الهيمنة  الخاّصة  )الحصار،  العسكرّية  العملّيات  أو  العقوبات( 

ات  الخارجّية، وغيرهما( أو تدّفق المساعدات الدولّية، والقطيعة التي أّدت إليها مع آلّيات ما قبل الصراع. بل أصّرت بعضها على أّن آليّ 
ط على ممارسات مناطق سيطرة الحكومة وكأّن هذه  ، مركزًة فق16"اقتصاد الحرب" السياسي ليست سوى استمرارّية آللّيات ما قبل الصراع

 طوال عشر سنين من الصراع.    17المناطق وحوكمتها لم تتغّير كثيراً 

هكذا، ندرٌة من هذه الدراسات سبرت كيف أّن اإلجراءات األحادّية الجانب )العقوبات( التي فرضتها الواليات المتحدة وأوروبا في بداية  
، وكيف أّن دورها كان أساسّيًا في تمويل  18تحويل معظم التجارة الخارجّية وتمويلها إلى القطاع غير النظاميّ الصراع هي التي أّدت إلى  

االنتفاضة تتحّول   والقمع  عسكرة  أهلّية  األمور  كي  حرٍب  الموارد 19إلى  على  بالهيمنة  الخارجّية  التدّخالت  ربطت  أيضًا  منها  وندرٌة   .

 
10 Ajl, 2019.  
11 Ababsa, 2007; Aita, 2009.  .كان اإلصالح الزراعي قد أّمم الملكّيات الزراعية الكبيرة في الستينات ووّزعها ملكيات صغيرة )بحدود 3 هكتار( على الفالحين 

ّصة وقدرة المستثمرين ويشير تعبير اإلصالح الزراعي المضاد إلى إعادة تجميع األراضي الزراعّية في استثمارات كبيرة، بسبب هبوط مستويات المياه الجوفّية خا
 2003هم على الضخ من أعماق كبيرة ومكننة الزراعة لتقليص التكاليف. وبنتيجة ذلك حدثت موجات هجرة كبيرة من الريف إلى المدينة خاصة في الكبار وحد

  .2004و
12 Delibas, 2015; Brooke & Netchley, 2016; Aita, 2016; Yilmaz, 2018.  
13 Kadri, 2012; Aita, 2013.  
14 Yazigi, 2014; Turkmani & al., 2018.  
15 Peterson, 2014. 
16 Darwisheh, 2013; Daher, 2018, 2019 and 2020; COAR, 2019; Haddad, 2020. 
17 Abboud, 2017. 
18 Aita, 2020a.  
19 Yazigi, 2014; Said, 2019.  
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التجارة الخارجّية المغتربين  20الطبيعّية وكذلك على  أو تحويالت  الخارجّية  المعونات  تؤّثر  التي حّللت كيف  الدراسات  نادرٌة هي  . كذلك 
، رغم أّنها ضرورّية مع تدهور األحوال المعيشّية للسّكان  21ليها على االقتصاد واالقتصاد السياسي والحوكمة في المناطق التي تتدّفق إ

". كذلك لم تحَظ المناطق غير الخاضعة لسلطة الحكومة إاّل نادرًا على تحليالت لالقتصاد  do no harmوأّن هدفها هو "عدم اإلساءة  
 .  22السياسّي الخاّص بها 

و  جوانب  مختلف  لربط  المحاوالت  نادرًا  إاّل  غابت  البعض وكذلك  بعضها  مع  الصراع  من  سنين  عشرة  بعد  السياسّي  االقتصاد   23اقع 
 . 24واالهتمام بكيفية معالجة إشكالّيات االقتصاد السياسي للتعافي وإعادة اإلعمار ما بعد الحرب 

حّدة الصراع العسكري    هكذا تشّكل هذه الدراسة محاولًة لسبر كّل هذه التأثيرات على االقتصاد السياسي لسوريا اليوم، بعد أن انخفضت
 نوعًا ما، وانقسمت البالد إلى مناطق نفوذ خارجي منفصلة. 

  

 
20 Aita, 2017a, Karatasli, 2019, Aksenyonok, 2020.  
21 World Bank, 2020.  
22 Turkmani & al, 2015; Bojicic-Dzelilovic & Turkmani, 2018; Hatahet, 2019. 
23 Dahi, 2018, Turkawi, 2018.  
24 Woertz, 2013; Omran, 2019; Aita, 2020b.  
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 الفصل الثاني: التطّورات االقتصادّية والمالّية خالل سنوات الصراع
 

 تطّور أسعار صرف العملة السورّية   2.1
حّتى آب    2011)شباط    مرحلة االنتفاضة األولىمّر الصراع القائم في سوريا بعّدة مراحل اختلفت في خصائصها االقتصادّية. لم تشهد  

هذه  2012 في  األكبر  األثر  المناطق.  مختلف  في  البعض  بعضه  على  سوريا  اقتصاد  وبقي  والمساكن،  المنشآت  في  كبيرًا  دمارًا   )
مريكّية واألوروبّية والنخفاض االستثمار، عدا القطاع العقاري الذي شهد نهضًة قوّية في البناء حيث ضعفت  المرحلة كان للعقوبات األ

خرجت مستعرة    حربًا أهلّية(، عرفت سوريا  2015)حّتى منتصف    المرحلة الثانية. في  25قدرة الدولة على ضبط العمار غير المرّخص
اإلسالمّية"   "الدولة  تنظيم  احتالل  عبر  ثّم  ومن  نشأت،  التي  المتعّددة  الفصائل  عبر  بدايًة  الحكومة،  سلطة  من  كثيرة  مناطق  خاللها 
وانقطاعًا في سبل   كبيرًا  دمارًا  المرحلة  الشمال. شهدت هذه  التركّية في  الحدود  العراق حّتى  )داعش( مدنًا ومناطق واسعة من حدود 

( مع  2019)حّتى منتصف    الثالثةمن جّراء ذلك. بدأت المرحلة  متسارع  القتصادي بين أنحاء البالد ونشوء "اقتصاد حرب"  التواصل ا
والروسي األمريكي  والقضاء على    التدّخل  المسّلحة  المعارضة  نفوذ فصائل  مناطق  تقليص  إلى  رويدًا  رويدًا  أخذ  في سوريا،  المباشر 

مدن على  قائمة  كسلطة  داعش  شرق    هيمنة  شمال  على  الذاتية  واإلدارة  الديمقراطّية"  سوريا  "قّوات  دور  بروز  إلى  وكذلك  وبلدات 
في  26سوريا  الحرب  اقتصادّيات  ترّسخ  وبدء  األوروبّية  والدول  الجوار  دول  إلى  للسّكان  الكبير  النزوح  هو  المرحلة  هذه  سمات  أهّم   .

عليها الحكومة السورّية التي خّفت تداعيات الصراع قلياًل على اقتصاداتها  تسيطر  مناطق السيطرة المختلفة، بما فيها المنطقة التي  
" انقسمت فيها البالد  ترسيخ الشرذمةمن الصراع، ُيمكن توصيفها بمرحلة "  رابعةالمرحلة الثانّية. وتعيش سوريا اليوم مرحلًة  مقارنًة مع  

وتثّبتت التدّخالت األجنبّية الروسّية واإليرانية والتركّية واألمريكّية، لكن    مناطق سيطرة مختلفة. خّف القتال كثيرًا في هذه المرحلة،  4إلى  
، ما أخذ سوريا إلى وضٍع معيشّي للسّكان أسوأ من جميع  19-انفجرت في بدايتها األزمة المالية في لبنان وتبعتها أزمة وباء كوفيد 

 .  اآلن المراحل السابقة. يهّدد بكارثة إنسانّية

    
 الصرف ومراحل الصراع في سورياأسعار  2.1.1

 العملة الوطنّية هي الوسيلة األساسّية للتبادل في االقتصاد والمجتمع، لتطّوراتها دالالت على االقتصاد واالقتصاد السياسي للبالد.  

البال أّن  إاّل  العقدين ما قبل الصراع.  ثباتًا نسبّيًا في أسعار الصرف في   27د شهدت بعض الدولرة هكذا كانت الليرة السورية قد عرفت 
dollarization    ،في الكتلة النقدّية ألسباٍب مختلفة تتعّلق خاّصة بالرقابة على القطع وعدم القدرة على التداول الحّر بالليرة السورّية

مِسك باحتياطات كبيرة من القطع  أقّله في دول الجوار. هذا رغّم أّن الدولة السورّية لم تكن حّقًا مدينة مالّيًا داخلّيًا وخارجّيًا، بل كانت تُ 
 األجنبّي تشّكل جزءًا ملحوظًا من الناتج المحّلي اإلجمالي.  

ل س في    46،5األولى كي ينتقل من ( مقابل الدوالر بشكٍل بطيء في مرحلة االنتفاضة  28تدهور سعر صرف الليرة )سعر السوق الحرّ 
الثاني   تموز    72،3إلى    2011كانون  نهاية  في  س  )المصّور    2012ل  المسّلح  الصراع  إلى  األمور  تحّولت  تسارع  1عندما   .)

 
25 World Bank, 2017; Aita, 2020b.  

 بعد تضاءل المناداة بـ"روج افا"، أي غرب كردستان.    26
 .  2007سمير العيطة،   27
 المسّمى سعر السوق "السوداء".  28



 14   | الصفحة 
 

 

أولى   ذروة  إلى  الصرف  حّتى وصل سعر  األرض  على  العنيفة  التطّورات  الثانية مع  المرحلة  في  أكثر  آب   204التدهور  في  ل س 
بعد فترة من التعافي والتراجع عاد سعر الصرف ليتدهور من جديد وبشكٍل متسارع مع بروز داعش وسيطرتها على أجزاء  . و 2013

ل س    515إلى    2014ل س بداية    145واسعة من األرض السورّية، وخاّصة حقول النفط الرئيسّية وأحيانًا أيضًا الغاز، منتقاًل من  
استقّر سعر صرف الليرة مع تواجد القّوات الروسّية وتقّلص نفوذ داعش، بل حّتى تحّسن قلياًل    . في المرحلة الثالثة،2016في نيسان  

بدأت تشهد تراجعًا جديدًا لسعر الصرف مع تقّلص مبالغ    2019وبداية    2018ل س. إاّل أّن نهاية    440إلى    2018و   2017عامي  
م  وأّن  )خاّصة  الحكومة  سيطرة  عن  الخارجة  للمناطق  وتزايد المساعدات  تقّلص(  قد  بها  المعنيين  والسّكان  المناطق  هذه  ساحات 

تشرين  الضغوطات األمريكّية واألوروبّية على التجارة الخارجّية السورّية. تسارع هذا التراجع مع بوادر األزمة اللبنانّية، التي انفجرت في  
، تزامنًا مع انهياٍر مماثل لليرة اللبنانّية. 2020حزيران ل س في   3175، ما أّدى إلى انهياٍر في سعر الصرف ليصل إلى 2019األّول 

تيراد  جّمدت األزمة اللبنانية مبالغ كبيرة من ودائع القّطاع الخاّص السورّي في المصارف اللبنانّية، كما عرقلت كثيرًا حركة التصدير واالس
   مع لبنان والعالم، التي كانت حيوّية في المراحل األخيرة من الصراع.

هكذا جاءت فترة هذه الدراسة في ظّل تطّورات متسارعة ألسعار الصرف لليرة السورّية واللبنانّية، وكذلك التركّية التي شهدت انخفاضًا  
 في بعض فترات المرحلة األخيرة.  أيضاً 

الليرة السورية  2020وحزيران    2019بين نيسان   في منتصف آب    ضعفاً   3،75ضعفًا قبل أن يتراجع إلى    5,8، قفز سعر صرف 
 (. 2)المسح الثاني( )المصّور  2020ضعف في منتصف تشرين األّول   4،2)المسح األّول( ثّم يعود لالرتفاع إلى  2020

ضعف في منتصف    4،5، ليعود إلى  2020وتموز    2019ضعفًا بين نيسان    6،5في الفترة ذاتها، قفز سعر صرف الليرة اللبنانّية  
 ضعف في منتصف تشرين األّول.  5،28إلى  آب، ثّم يعود ويتدهور بعدها
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إذ   تدهورًا  أَيضًا  شهدت  التركّية  الليرة 
آب   منتصف  في  %  27  2020فقدت 

نيسان   في  قيمتها  كي 2019من   ،
إلى  الدوالر  تتزايد خسارة قيمتها مقابل 

 % في منتصف تشرين األّول.  37

فترة  في  األسعار  مسحا  أتى  بالتالي، 
ال أسعار  في  كبيرة  لليرة  تقلّبات  صرف، 

المجاورة  الدول  لعمالت  كما  السورّية 
الدراسة  هذه  ستجهد  لذا  األساسّية. 
التقّلبات على أسعار   آثار هذه  لمتابعة 
سالسل   على  وكذلك  والخدمات،  السلع 

 قيمها، واقتصادها السياسّي. 

 

 أسعار الصرف المرصودة في فترتي المسح  2.1.2
وتّم إقرار قانون تجريم كّل من يتعامل    2013ُمِنَع تداول المواطنين بالدوالر األمريكي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة عام  

في   بعد  فيما  أكثر  شّدد  السورّية،  العملة  الشمال  2020بغير  مناطق  في  أّما  الصرف.  ألسعار  الكبير  التدهور  لضبط  محاولة  في   ،
إاّل أن تداول الليرة السورّية ما زال قائمًا بشكٍل كبير، خاّصة وأّنه ال  التبادل بكثيٍر من المواد إلى الدوالر األمريكي.  الشرقي، فقد تحّول  

األساسّية بالليرة السورّية. في الشمال الغربي،   العاديةتتواجد قطع عملة دوالر صغيرة في السوق )"فراطة"(، بالتالي تسّعر أغلب السلع  
عامل بالليرة التركّية في منطقة "درع الفرات" التي تتواجد فيها أعزاز، وكذلك في مناطق "غصن زيتون" )عفرين( وحكومة  تّم فرض الت

  اإلنقاذ )إدلب(. وباتت مكاتب البريد التركي التي افتتحت في هذه المناطق ترفد السّكان بقطع عملة تركية صغيرة )"فراطة"( للتداول. إالّ 
عامل بالليرة السورّية لبعض السلع، وكذلك بالدوالر األمريكي مباشرة ألخرى؛ خاّصة وأّن المدن المجاورة ألعزاز تخضع  أّنه ما زال هناك ت

لسيطرات مختلفة بين "قسد" أو الحكومة السورّية. وفي كّل هذه المناطق، تبقى عين التاجر حّتى الصغير طوال الوقت على سعر صرف  
 ّية حصرّيًا كي يسّعر بضاعته وفقها لحظة بلحظة. لليرة السور  الدوالر األمريكي

، خاّصة 29، ويعود جزٌء من أسبابها لحجم التداول الداخلي بالدوالر األمريكي 2011كانت نسب التضّخم في سوريا أصاًل مرتفعة ما قبل  
إلى   األجنبّي  النقد  الصراع وتدّفق  اندالع  أّن  إاّل  الكبرى.  التجارّية  فاقم ظاهرةللتعامالت  أزمة تضّخم األسعار  البالد  تفّجرت مع  التي   ،

 وتصل مرجعّية الدوالر حّتى للتعامالت الصغيرة جدًا.    hyperinflationلبنان، لتقع سوريا في دوامة تضّخم متسارع  

 مدينة طرطوس وجوارها 

ل س وسطّيًا. رصد المسح األّول    2090شق  ، كان سعر صرف الليرة السورّية )شراء( مقابل الدوالر األمريكّي في دم2020في آب  
% أقّل من دمشق. وكان الفرق بين سعر البيع والشراء أيضًا بهذا  0،23ل س، أي بفارق    2085في مدينة طرطوس سعر صرف  

 
   .2007سمير العيطة،   29
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ل    1950  الهامش. وكانت فروقات األسعار مع المناطق المجاورة أيضًا ضئيلة. إاّل أّن المسح سّجل في مدينة الالذقّية سعرًا أفضل،
 % أقّل من دمشق. هكذا يشّكل تمّيز سعر الصرف في الالذقّية عن ذلك في طرطوس ودمشق بهذا القدر أمرًا الفتًا. 6،7س، أي بفارق  

%. وقد رصد المسح الثاني في  11، أي متراجعًا  2320في منتصف تشرين األّول، تدهور سعر صرف الليرة السورّية في دمشق إلى  
السابق،   2320رف  مدينة طرطوس سعر ص من  أكبر  بهامش  والشراء  البيع  سعر  بين  الفرق  وكان  دمشق.  ذات سعر  أي  ل س، 

 ، أي مع فارق ضئيل مع طرطوس ودمشق. 2300%. أّما سعر الصرف في الالذقّية فكان  1،75

 مدينة القامشلي وجوارها 

%  1،9، أي أفضل بـ2050ريكي في مدينة القامشلي  سعر صرف الليرة السورّية مقابل الدوالر األم  2020رصد المسح األّول في آب  
%. كما رصد في الجوار أسعار صرف أفضل من المدينة، وصلت إلى  1من مدينة دمشق. ورصد فرقًا بين سعر البيع والشراء بهامش  

لعملة الصعبة من %، في عين العرب/كوباني وعامودا وعين عيسى، ما يدّل أّن هذه البلدات تشهد تدّفق أفضل ل 3، أي أقّل بـ1990
 عين العرب/كوباني بأّن أغلب التداول فيها بالدوالر األمريكي.   القامشلي. هكذا تنفرد

% من دمشق. أّما الفرق بين سعر  1،7في القامشلي، أي أفضل بـ  2280أّما المسح الثاني، فقد رصد في تشرين الثاني سعر صرف  
%. الالفت أّن فروقات أسعار الصرف بين القامشلي وجوارها لم تعد كما كانت، بل أضحت أسعار  0،22البيع والشراء فقد تقّلص إلى  

الفارق تقريبًا مع مدينة دمشق عامودا  في عين العرب/كوباني و الصرف   القامشلي. هكذا يلفت االنتباه ثبات  أعلى قلياًل من تلك في 
 وكذلك غياب الفوارق مع جوار القامشلي مقارنًة مع آب.  

 مدينة أعزاز وجوارها 

؛ أي أفضل من دمشق  1950سعر صرف الليرة السورّية مقابل الدوالر األمريكي في مدينة أعزاز    2020رصد المسح األّول في آب  
%، أكبر بكثير من ذلك في طرطوس  1،5%. كما لحظ فرقًا بين أسعار الشراء والمبيع بهامش  4،9% وأفضل من القامشلي بـ6،7بـ

في    1920فقط في مارع واخترين والباب وإلى    1900والقامشلي. هناك أسعار صرف أيضًا أفضل في الجوار، حيث يصل السعر إلى  
ّل على تدّفق عمالت صعبة إلى هذه المدن بشكٍل ملحوظ، على األغلب عبر منّظمات اإلغاثة الدولّية، بينما الطلب على جرابلس. هذا يد

القطع أكبر في أعزاز ألّنها مركز االستيراد عبر معبر باب السالمة لكثير من المناطق المجاورة. أّما في إدلب ونواحيها فأسعار الصرف  
 ، رّبما ألسباب مشابهة. 1960و  1955أعلى قلياًل، بين  

في طرطوس، مع   2320في القامشلي و  2285ل س، مقابل    2295في تشرين األّول، رصد المسح الثاني في أعزاز سعر صرف  
 ل س.   2315%.  أّما في جوار أعزاز فكّل أسعار الصرف أعلى، حّتى 2بقاء الهامش بين أسعار البيع والشراء أقّل من  

 

 أسعار الصرف تحليل مسوحات  2.1.3
الليرة   صرف  سعر  مع  ملحوظ  ترابٍط  مع  اللبنانّية،  األزمة  تفّجر  منذ  مسارها  الدوالر  مقابل  السورّية  العملة  سعر صرف  أزمة  تابَعت 

ّجه (. ورغم أّن السياسات النقدّية للحكومة السورّية تمّكنت من إيقاف التدهور قبل إيقافه في لبنان، إاّل أّن التو 2اللبنانية )المصور  
آب   في  عاد مجّددًا  قد  البلدين  في  التدهور  الليرة    2020نحو  على سعر صرف  ملحوظ  تحّسن  لكن جرى  بيروت.  مرفأ  انفجار  بعد 

هذا  ويرتبط  السورّية.  الليرة  أثر على سعر صرف  لألمر  يكون  أن  دون  اللبنانّية  الحكومة  لتشكيل  الحريري  تسمية سعد  اللبنانّية مع 
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ا  التدهور  نحو  في  التوّجه  الصعبة  بالعملة  والسورّية  اللبنانّية  للودائع  التدريجّي  والحجز  لبنان  في  الصعبة  العملة  شّح  مع  لبطيء 
 المصارف اللبنانّية، وتّوقف الكثير من نواحي التجارة الخارجّية للبنان. 

حويالت المغتربين كما جزء ملحوظ من مساعدات  ويعود الترابط بين سعر صرف الليرتين السورّية واللبنانّية بهذا القدر إلى أّن كثيرًا من ت
ف  المنّظمات الدولّية تمّر عبر لبنان، كما أّن جزءًا كبيرًا من تمويل التجارة الخارجية )صادرات وواردات( لسوريا كان يتّم عبر المصار 

من التحويالت وتمويل التجارة الخارجّية فكان    ، وأّن كتلة العمالت الصعبة بين البلدين هي ذاتها. أّما الجزء اآلخرومرفأ بيروت  اللبنانّية
 . 30يمّر عبر تركيا، وبالتالي يتأّثر سعر صرف الليرة السورّية بالضغوطات التي تتعّرض لها الليرة التركّية مقابل الدوالر 

الصرف   أسعار  البسيطة في  الفروقات  لجهة  االنتباه  المسح  نتيجة  تشر السورّية  المناطق    بين تلفت  في  ال  )خاّصة  والتي  األّول(،  ين 
المباشر   التداول  من  مزيد  نحو  الشرقي  الشمال  انتقال  من  بالرغم  هذا  الصّرافين.  وأرباح  والشراء  البيع  أسعار  بين  الهوامش  تتعّدى 

نسبّي في تدّفق  إلى انخفاض    التقارب في أسعار الصرف بالدوالر األمريكي وانتقال الشمال الغربي إلى التداول بالليرة التركّية. وُيمكن رّد  
المنطقتين مع اقتصادّيات مناطق سيطرة   المالّية إلى كال الشمالين الشرقي والغربي، ما عّزز من ترابط اقتصادّيات هاتين  المساعدات 

 الحكومة السورّية. كما ُيمكن أن يعني األمر أّن شبكات الصرافة في المناطق المختلفة مترابطة مع بعضها البعض. 

في تشرين األّول وعلى عكس آب، نادرة هي المناطق والبلدات التي شهدت أسعارًا أفضل للصرف من جوارها بسبب تدّفق المساعدات  
المالية لها أو لكونها مركزًا لنشاط تجارّي مهّم نوعًا ما مع الخارج أو لوجود تالعب في أسعار الصرف من قبل الصّرافين لسحب العملة  

 اإلشارة إليه في بعض المقابالت.   الصعبة، كما تّمت

التّجار   بحيث أضحى  والخدمات،  السلع  أسعار  في  التضّخم  تفّجر  إلى  الصرف  أسعار  في  المتسارع  التدهور  أّدى  األحوال،  في جميع 
يسألون عن سعر الصرف اآلنّي إلعطاء سعٍر لبضاعتهم. ما أّدى إلى تفاقم المعاناة المعيشّية للمواطنين في كاّفة المناطق. أِضف أّن  

االقتصاديّ  قبل  الشبكات  قائمة  كانت  التي  الصعبة    2019ة  العملة  على  الحصول  على  القادرة  التجارّية  القوى  لمصلحة  تزعزعت  قد 
قائمة  كانت  التي  تلك  عن  مختلفة  تمويل  آلّيات  واستخدام 

 مع لبنان. 

التركّية في مناطق الشمال   بالليرة  التعامل  كذلك فاقم فرض 
التضّخم من  الفي  و   الغربي  القدرة  في  شرائية  انخفاض 

تكن    للمواطنين. لم  جدًا،  الصغيرة  التعامالت  مستوى  فعلى 
األسعار   موازاة  على  قادرة  المتوّفرة  التركية  العملة  قطع 

 .31بالضبط مع مكافئها بالليرة السورّية 

 تطّورات التضّخم   2.2
التضّخم  مؤّشر  تطّور  البحث  الصراع.   32رصد  فترات  خالل 

تدهور أسعار صرف الليرة  قد رافق    التضّخمهكذا يتبّين أّن  

 
30 AITA, 2020a.  

 ليرة تركي. ما يشّكل ارتفاعًا كبيرًا بالسعر.  0،5ليرة تركي يتّم بيعها بـ 0،12فمثاًل بضاعة سعرها   31
https://www.scpr-مؤّشر التضّخم الكّلي مبنّي على المسوحات الرسمّية السورّية وعلى تصحيحات واستكماالت المركز السوري لدراسات السياسات    32

syria.org/ء سلة إنفاق الحد األدنى للبقا مؤّشر تضّخم الشمال الشرقي والغربي هو لـ" ؛SMEB التي ترصدها "Reach   عبر مؤسّسات اإلغاثة في تلك المناطق

https://www.scpr-syria.org/؛
https://www.scpr-syria.org/؛
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أّن   والفٌت  أقّل.  بوتيرة  رّبما  ولكن  للصراع،  المختلفة  المراحل  الصرف خالل  السورّية خالل  الصراع  ثبات سعر  من  الثالثة  لم  المرحلة 
(. والالفت أّن التضّخم كان سمة أغلبّية مراحل الصراع رغم انخفاض  3ر)المصوّ   إاّل في األشهر األخيرة  وتيرة التضّخم  تخفض كثيرًا من

. وفي الحقيقة، انخفضت القدرة الشرائّية  33الطلب على السلع والخدمات نظرًا لهجرة الكثير من السوريين إلى دول الجوار وإلى أوروبا
تعامالت  "كلف  إضافّية،  لكلف  تخضع  أضحت  الداخلّية  كما  الخارجية  التجارة  آلّيات  وألّن  االقتصاد  آلّيات  لتعّطل  للسوريين 

transaction costs "34   سور في  السيطرة  مناطق  مختلف  بين  البضائع  لنقل  وكذلك  األمريكّية  العقوبات  آلّيات  وتخّطي  لتخّطي  يا 
  حواجز الفصائل العسكرّية المختلفة.

تدّل على تسارع التضّخم    Reach، وحدها مؤّشرات  2020ال تتوّفر معطيات حول مستوى التضّخم في مناطق الحكومة السورّية في  
مع ما رافقهما من انهياٍر  ،  19-د وكذلك أزمة وباء الكوفي  2019في المرحلة الرابعة مع تفّجر األزمة المالّية اللبنانّية في تشرين األّول  

قبل أن تعود مجّددًا   2020لسعر صرف الليرة السورّية. إاّل أّن وتيرته كما وتيرة سعر الصرف انخفضت كثيرًا بين حزيران وتشرين األّول 
 لالرتفاع. 

مقارنًة مع هذه التطّورات.    2020توقيت المسحين الذين أقيما لهذه الدراسة في منتصف آب ومنتصف تشرين األّول    4ويبّين المصّور 
تشير إلى أّن التضّخم في الشمال الشرقي استقّر على مستويات أخفض من تلك في الشمال الغربي. ما   Reachوالالفت أّن معطيات  

 سيحاول تحليل سالسل القيم أدناه تقييم حقيقته. 

 

 األجور والمداخيل 2.3
المداخيل   الدراسة بقضّية تطّور  لذا اهتّمت  المداخيل واألجور في سوريا.  أّنهاال تتوّفر معطيات حول مستوى  التدهور    علمًا  لم تتبع 

 الكبير في أسعار الصرف والتضّخم المتسارع الذي أّدت إليه. 

أو في مؤّسسات اإلدارة الذاتية في الشمال الشرقي  يرتبط هيكل المداخيل في سورية بأجور القطاع العام، سواًء لدى الحكومة السورّية  
حيث جرى التوظيف بشكٍل كبير. ويأخذ القطاع الخاّص هذه األجور العمومّية كمرجع، إاّل أّن أجوره قد تتبع أكثر تطّورات أسعار الصرف  

ل حسب األوضاع السّكانية وتزاحم النازحين وغير  والتضّخم، خاّصًة فيما يتعّلق بالعمالة الماهرة أو اإلدارّية، ولكن أيضًا الطلب على العم
 ذلك.  

في  الصعبة،  وبالعملة  مرتفع  وأغلبها  اإلعالم،  وشبكات  الدولّية  المنّظمات  قبل  من  تقديمها  يتّم  التي  األجور  تأتي  أخرى،  ناحية  من 
 ركيبات األجور تدفع بها نحو االرتفاع. الشمال الشرقي والغربي، وكذلك إيرادات المسّلحين في جميع األطراف، كي تخلق تشّوهات في ت

األّول   وتشرين  آب  في  المقامان  المسحان  شمل  والمداخيل،  األجور  لقضّية  أولّية  مقاربة  غير    2020في  اليومّية  العمالة  أجور 
اها، خاّصة وأّن  المتخّصصة في البناء في المدن المعنّية ومحيطها، وكذلك بعض المعطيات عن العمالة المّؤهلة. ولهذه المقاربة مغز 

 
work/syria-we-initiative.org/where-https://www.reach / أّما أسعار الصرف فهي مبنّية على رصد مع الصرافين وعلى معطيات .-https://sp
today.com/  . 

33 AITA, 2020a, page 63. 
". وهي تشمل، في حالة العقوبات، الكلف اإلضافّية transaction costsاقتصاديًا، تسّمى الكلف اإلضافّية التي تترّتب على تغّير آلّيات التعامل "كلف تعامالت   34

، وكلف الحواجز بين المناطق. وتذهب هذه  للحصول على العملة الصعبة وللتحويالت الخارجية لالستيراد وللنقل إلى الحدود أو الموانئ، وكلف "التهريب" من الخارج
 الكلف إلى "سماسرة" مختلفين، من أجهزة األمن إلى الفصائل وغيرهم.   

https://www.reach-initiative.org/where-we-work/syria/
https://www.reach-initiative.org/where-we-work/syria/
https://www.reach-initiative.org/where-we-work/syria/
https://sp-today.com/
https://sp-today.com/
https://sp-today.com/
https://sp-today.com/
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. وتجدر مالحظة أّنه  35معظم التشغيل في سوريا كان قبل الصراع غير نظامّي، تطغى عليه العمالة بأجر على الشغل للحساب الخاّص 
إاّل محلّيًا   الواحدة،  المنطقة  المختلفة، وحّتى ضمن  السيطرة  بين مناطق  الصراع،  قليلة خالل  العمالة  تبقى حركّية  السلع  على عكس 

 شكٍل محدود. وب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
، أي غير المحمي بالتأمين الصحي واالجتماعي في أغلب البلدان. إاّل أّن informalيغلب العمل للحساب الخاّص على العمل غير المهيكل، أو غير المنّظم     35

  2017؛ راجع سمير العيطة  دراسات قد بّينت أّن العمل بأجر سواء للقطاع الخاص أو حّتى العام يشّكل أغلبّية العمل غير المهيكل في سوريا وبعض البلدان العربّية
 . Aita, 2017dو
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في    5500دوالر أمريكي(، ارتفع إلى    2،36ل س في آب )أي    4930  طرطوسبلغ األجر اليومّي الوسطي لعامل غير متخّصص في  
في    11273دوالر( ارتفع إلى    3،38ل س في آب )  7068  القامشلي دوالرًا(. وبلغ هذا األجر الوسطّي في    2،37تشرين األّول )
األّول ) أّما في    4،86تشرين  تّم رصد أجر وسطّي  أعزازدوالر(.  فقد  إلى  دو   1،91ل س في آب )  4000،  ارتفع  في    4500الر( 
 دوالر(.  1،94تشرين األّول ) 

% في قرى 20تزيد وتنقص هذه األجور اليومّية حسب أحياء المدن المعنّية وكذلك في بلدات الجوار. هكذا ينخفض األجر الوسطي  
ي حمص رغم أّن العمالة  أكثر من ذلك ف  . وينخفضيحمور وصفصافة في محيط طرطوس، وكذلك في تل كلخ لتوّفر العمالة بشكٍل كبير
% في جبلة. وترتبط هذه التغّيرات بحجم سوق  55هناك غير متوّفرة كثيرًا بسبب نزوح وهجرة السّكان. في حين يرتفع األجر الوسطّي  

إلى مناطقهم قد عادوا  الساحل  إلى مناطق  النازحين  بينهم وكذلك ألّن كثير من  للضحايا  الكبير  والنسب  العلم  إلى خدمة  أو    الشباب 
 انخرطوا في أعمال مستقّلة. 

واإلعال الدولّية  المنّظمات  والمشتغلين في  الذاتّية و"قسد"  اإلدارة  أجور  الرتفاع  نظرًا  القامشلي  تشهدها  التي  المرتفعة  األجور  م  وتأتي 
المناطق األخرى في الشمال الشرقي، مثل هيمو/هنادي وعامودا والدرباسّية والقحطانّية وعين  هناك.   العرب/كوباني وتل  ما ال تشهده 

تمر والحسكة، ألّنها في نطاقات جغرافّية واجتماعّية/سكانّية مختلفة،  
مناطق   في  ذلك  مقاربًا  النصف،  إلى  الوسطّي  األجر  ينخفض  حيث 
في  تلك  تقارب  عالية  بأجور  تنفرد  المالكّية  وحدها  الحكومة. 
السلع   لمرور  أساسّي  تجارّي  مركز  أضحت  ألّنها  رّبما  القامشلي، 

 لبضائع من العراق نحو الشمال الشرقي.وا

رغم  المدينة  في  تلك  عن  أعزاز  محيط  في  األجور  تنخفض  كذلك 
عرفت  هكذا  واسع.  بشكٍل  الالجئين  مخّيمات  النتشار  هناك،  تدّنيها 
يومّيًا  أجرًا  مارع(  حّتى  السالمة  باب  )من  المحيطة  البلدات  أغلب 

ل س في   3000دوالر(، بل    1،5ل س في تشرين األّول )   3500بـ
( جدًا   1،29أخترين  عالية  بأجور  وحدها  رفعت  تل  وتنفرد  دوالر(. 

الذاتية،   اإلدارة  مناطق  في  تلك  تشابه  المتخّصص  غير  للعامل 
أعلى    12000 فيها  فاألجور  وجوارها  إدلب  بلدات  في  أّما  س.  ل 

إجمااًل من أعزاز، تقترب من تلك في مناطق الحكومة. وربّما يرّد ذلك 
النشاط االقتصادي والتعامل مع المنّظمات اإلنسانّية في محيط إلى أّن  

البوابة  هو  الهوى  باب  معبر  وأّن  خاّصة  إعزاز،  في  منه  أكبر  إدلب 
الوحيدة لتمرير المساعدات اإلنسانّية في حين يتنافس مع معابر باب  
السالمة )أعزاز( ومارع وجرابلس على االستيراد من تركيا نحو مناطق  

كمعبر "المعارضة"   التهريب،  معابر  عبر  الحكومة  مناطق  إلى  ومنها 
. وتلفت حلب االنتباه من خالل مستويات األجور العالية  36أبو الزندين 

جدًا فيها حّتى مقارنًة مع بقّية مناطق سيطرة الحكومة. مرّد ذلك على 
األغلب عدم توّفر العمالة في المدينة التي كانت في السابق تأتي من 

 
 .14راجع أدناه خريطة المعابر في المصور رقم  36

  SMEBسلة إنفاق الحد األدنى للبقاء  مكّونات  -1اإلطار 

 في سوريا 

 المواد الغذائيّة 

 كغ  37   خبز •

 كغ  15   برغل •

 كغ 6   لحم دجاج  •

 كغ 6   بيض •

 كغ  12  خضر طازجة  •

 كغ أو ليترات 7  سمنة أو زيت نباتي •

 كغ  15  عدس أحمر  •

 كغ  19   أرز •

 كغ 1   ملح  •

 كغ 5   سكر  •

 كغ 6  "رّب" البندورة  •
 مواد النظافة 

 قطعة  12  صابون حّمام  •

 كغ 3  صابون غسيل أو جلي  •

 فوطة  40  فوط صحيّة نسائيّة  •

 غ  200  معجون أسنان  •
 وقود 

 ليتر 25  وقود طبخ أو بنزين •
 ماء 

 ل   4500  ماء عبر صهاريج  •
 اتصاالت 

 جيغا  1 اشتراك معطيات على الهاتف  •
 متفرقات 

 وع % من المجم 7،5 •
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  ريف المدينة.

العمالة   هذه  توّفر  حسب  وأكثر  الضعف  إلى  المتخّصصين،  لغير  تلك  عن  كثيرًا  المتخّصصين  العّمال  أجور  ترتفع  أخرى،  لجهٍة 
 المتخّصصة، التي شهدت هجرًة كبيرة إلى الخارج في جميع المناطق. 

تنظر لها منّظمات اإلغاثة   شهرّية للفرد الواحدهو سعر سّلة غذائّية  "SMEBسلة إنفاق الحد األدنى للبقاء وتجدر هنا اإلشارة إلى أّن "
. بلغ سعر  38( 1أّنها تؤّمن البقاء دون حّد الفقر المدقع ويتّم توزيعها على المحتاجين في مختلف المناطق )اإلطار    37واألمم المتحدة 

دوالرًا في   87. بقي تقريبًا ثابتًا في تشرين األول: 39في الشمال الغربي  107دوالرًا أمريكيًا في الشمال الشرقي و  89هذه السّلة في آب 
 والرًا في الشمال الغربي. د  107الشمال الشرقي و 

 
يوم    45و  41القامشلي يوم عمل في    22و  40طرطوس في    لعامل غير متخّصص  يوم عمل  37إاّل أّن هذه السّلة الشهرّية تساوي تقريبًا  

. ما يعني أّن األجر اليومي لعامل غير تخّصصي ليس كافيًا لتأمين الحّد األدنى من الدخل لتجّنب الفقر المدقع لشخٍص  أعزازعمل في  
وما يعني أيضًا أّن مستويات الفقر أقسى في أعزاز منها في طرطوس، وهي في طرطوس أقسى واحد، فما البال إذًا في إعالة أسرة؟!  

 من القامشلي.  
ات أجور العمالة غير المتخّصصة في سورية أدنى من مستويات الحّد األدنى للفقر. لم ترتفع بين آب وتشرين الثاني  هكذا تأتي مستوي

القطاع   2020 أجور  ارتفاع  تماشيًا مع  الذاتّية  اإلدارة  مناطق  في  السورّية، سوى  الليرة  المتسارع ألسعار صرف  االنخفاض  لتواكب 
 اإلداري هناك. 

  

 
37 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/74050.pdf   
38 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_SYR_Situation-Overview_Market-
monitoring_January_2020.pdf  
39 https://www.reachresourcecentre.info/country/syria/cycle/729/  

 إذا ما اعتمد سعرها في الشمال الغربي كمرجع في طرطوس.    40
 يومًا في آب.  31، لكن 2020في تشرين األّول  41

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/74050.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_SYR_Situation-Overview_Market-monitoring_January_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_SYR_Situation-Overview_Market-monitoring_January_2020.pdf
https://www.reachresourcecentre.info/country/syria/cycle/729/
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 سل قيم السلع والخدماتالفصل الثالث: سال
 آلّية مسح األسعار واالستقصاء حول سالسل القيم وتحليل نتائجها  3.1

من    اهتمّ  بمجموعة  الدراسة  لهذه  أقيما  اللذان  السلع المسحان 
لـ"  للبقاء  والخدمات أوسع بكثير من تلك  إنفاق الحد األدنى  " مع سلة 

موادًا  ورصدا  المقارنة.  بهدف  السّلة  في  الموجودة  تلك  على  اإلبقاء 
السكن  عن  ومعطيات  للمعيشة،  أساسّية  غذائّية  غير  وكذلك  غذائّية 

 . 19-واإلعمار، وكذلك موادًا مرتبطة بالوقاية من أزمة الكوفيد 

يقتصر االهتمام على مسح أسعار هذه السلع والخدمات في المدن   ولم
توريدها  سالسل  عن  االستقصاء  تّم  بل  وجوارها،  المعنّية  الثالث 

"ال مع  خاّصة  استقصاءات  مع  السوق  في  وبيعها  راصدين وتصنيعها 
" حول إشكالّياتها والالعبين األساسيين key informantsالرئيسّيين  

 ها وتسويقها.  في إنتاجها أو توريد

واالستقصاءات  المسحين  هذين  نتائج  بتحليل  التقرير  هذا  ويهتّم 
لجهة  سواء  عليها،  تهيمن  التي  السياسّي  االقتصاد  آلّيات  الستنتاج 
أو   البالد  مستوى  على  السلسلة،  ضبط  على  وقدرتها  السيطرة  قوى 
االقتصادّية  القوى  لجهة  أو  المحلّية،  المجالس  أو  المعنّية  المنطقة 

طبيعة ا حسب  اآللّيات  هذه  تختلف  وبالطبع  بينهما.  والروابط  لفاعلة، 
السيطرة  مناطق  حدود  عبور  أو  استيرادها  والخدمات، وضرورة  السلع 

 لتأمينها، وتصنيعها المحلّي، وشبكات توزيعها في األسواق. 

 

 المواد الغذائّية  3.2
 الخبز 3.2.1

التي تسّلم الطحين من المطاحن الحكومّية إلى األفران    –غير السياحّي    –، معظم أنواع الخبز  طرطوسفي   الدولة  مدعومة من قبل 
من الشمال الشرقي  كمّيات كبيرة من القمح  الحكومّية أو الخاّصة )أو أيضًا الحكومّية المستثمرة من قبل القطاع الخاص(. وهي تجلب  

يبيعوها   األحياء  في  معتمدين  إلى  الخبز  فتسّلم  األفران  أّما  إيران.  أو  روسيا  من  أو  القاطرجي،  مثل  لديها،  خاّصين  متعّهدين  عبر 
 فرض الحجر من جّراء الوباء.  منذللمواطنين من خالل البطاقة التموينّية )الذكّية(. وجرى اعتماد ذلك خاّصة 

 مكّونات مسح األسعار في آب وتشرين األّول   -2اإلطار 

 المواد الغذائيّة 

• ( البرغل  كغ(،  )ا  )  1الخبز  الطحين  كغ(،    1كغ(، 

( الدجاج  كغ(،  )ا  )سبط    1المعكرونة  البيض  كغ(، 

)بيضة(،    12 )  1الحليب  األطفال  حليب    1ليتر(، 
( الكوسا  )  1كغ(،  الفاصوليا  السمن    1كغ(،  كغ(، 

( )  1البلدي  النباتي  الزيت  العدس    1كغ(،  ليتر(، 

( )  1األحمر  األرز  )  1كغ(،  الملح  كغ(،    1كغ(، 

)  1السكر ) )  1كغ(، الشاي  البندورة  كغ(،    1كغ(، 

  1كغ(، البطاطا )  1كغ(، الحمص )  1رّب البندورة )
( الخيار  )  1كغ(،  البرتقال  )  1كغ(،  التفاح    1كغ(، 

 كغ(.
 المواد غير الغذائيّة 

اليدين ) • )  1صابون غسل  الغسيل    1كغ(، مسحوق 
( النسائيّة  الفوط  )10كغ(،  األطفال  فوط   ،)10  ،)

)  750معجون األسنان ) ليتر(،    1غ(، ماء الشرب 

 1الكهرباء )لكّل كيلوواط ساعي(، الهاتف الخلوي )
قارورة  تجيغاباي )تعبئة  المنزلي  الغاز  كغ(،    10(، 

( تدفئة  )  1مازوت  نقل  مازوت  ليتر(،    1ليتر(، 

 ليتر(.  1بنزين نقل )
 سكن ومواد بناء

متر(،    1كغ(، شريط الكهرباء )  50كيس االسمنت ) •

أجرة عامل بناء غير اختصاصي )في اليوم(، أجرة  

متر   100عامل اختصاصي )في اليوم(، أجرة شقة )

سن )مربّع  شقّة  سعر  مربّع(، حديد    100وياً(،  متر 

 طن(.    1مبروم )
 19-مواد صحيّة لوباء الكوفيد

• ( بالستيكيّة  الوجه    100قفازات  ماسكات  قفاز(، 

))الوحدة اليدين  معقّم  تطهير    500(،  كحول  مل(، 

 كيس(.   30ليتر(، أكياس قمامة ) 1)
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هذه اآللّية عانت من إشكالّيات كبيرة لعدم تنظيمها بشكٍل    لكن
والكميات  المعتمدين  عدد  تحديد  عبر  األولى  المرحلة  في  جّيد 
للعازبين )فقط   التموينّية  البطاقة  لكّل حّي ولعدم منح  المناسبة 
في   المدعوم  الخبز  لبيع  المجال  فسح  ما  العائلة(.  دفتر  على 
بالكمّية   تالعب  هناك  أّن  كما  أعلى.  بأسعار  السوداء  السوق 

للحصول على الخبز    والوزن في ربطة الخبز وفي مّدة التسليم 
كما المطاحن   بنوعّية الخبز  . كذلك تتالعب أغلب األفران طازج

الطحين الطريّ   بأنواع  القمح  توّفر  الخبز  42لعدم  أّن  والالفت   .
كان متوّفرًا بشكٍل أكبر في الريف منه في المدينة. ويرجع هذا 
بعض  في  ولكن  القرى  في  األسر  أعداد  حصر  سهولة  إلى 
أو   الطحين  تأمين  يتّم  كي  يعملون  متنّفذين  أّن  إلى  األحيان 

المناطق التي ينتمون إليها، إذ أّن كمّيات كبيرة من   الخبز في 
     الطحين المخّصص لألفران يتّم التالعب بها وعدم تسليمها.

، تقوم اإلدارة الذاتية بشراء القمح من المزارعين، القامشليفي  
المنطقة   في  الثالث  العاّمة  المطاحن  في  الطحين  وتنتج 

. والطحين متوّفر في  43مطاحن خاّصة بالتعاقد )مثل مطاحن األصدقاء والهدى والسالم والحسن( )الحسكة والجزيرة ومانوك( وكذلك في  
هذه المنطقة األساسّية إلنتاج القمح في سوريا، إاّل أّن أزمات قد تحدث خاّصة مع التهريب الذي يحصل إلى مناطق سيطرة الفصائل  

واألفران كذلك متوّفرة في المنطقة، إاّل أّن اإلدارة الذاتية قد اضطّرت مع أزمة  الموالية لتركيا، عدا ذلك المستمّر مع مناطق الحكومة.  
التضّخم األخيرة والتالعب باألسعار الذي نتج عنها والحجر الذي فرضه الوباء إلى وضع أكشاك لتوزيع الخبز في األحياء/"الكومينات"  

فعيل بطاقة تموينّية، خاّصة وأّنها تدعم األسعار ولكن بنسبة أقّل من  كشك في القامشلي تتّم زيادة أعدادها( وتنظر أيضًا إلى ت  13)
َنح  الحكومة السورّية. أّما في األرياف فيتّم التوزيع عبر معتمدين. هنا أيضًا، يعاني توزيع الخبز المدعوم من إشكالّيات، حيث مثاًل ُيم

غير محدودة من الخبز، بحّجة إطعامهم أثناء العمل، واالستفادة    الذاتي بطاقات تخّولهم سحب كمّياتعسكريو "قسد" وموّظفو اإلدارة  
من توزيعها. ما فتح مجااًل كبيرًا للتالعب، خاّصة مع إعادة بيع هذا الخبز إلى المحاّل التجارّية بأسعار مرتفعة أثناء حصول أزمات  

 الخبز رغم توّفر الطحين وعمل المطاحن. 

، التي لم تكن تحوي مطحنة. في في أعزازاألمور أكثر تعقيدًا  
مقّر  2015 باتخاذ  المؤقتة"  السورّية  "الحكومة  قامت   ،

تّم   ولكّنه  المزارعين.  ودعم  مطحنة  إلقامة  الزراعي  المصرف 
"الحكومة"   هذه  بين  لخالفات  السوق  بأسعار  الطحين  بيع 
اضطّرت   التي  المطحنة  تمويل  المحلّي خاّصة حول  والمجلس 

 
42 http://bit.ly/37NVTkq   

لثالث    USAIDالذي مّولته  BREADأّنها ساعدت المطاحن والمخابز في الشمال الشرقي عبر مشروع  Global Communitiesيشير تقرير أخير لمنّظمة  43
Communities-Global-https://www.globalcommunities.org/publications/2019-ألف نسمة؛ راجع  34مخبزًا، خدموا  13مطاحن و

Report.pdf-Annual  . 

 قابالت حول الطحين والخبز في طرطوس  من م  -3اإلطار 

 ً حاليا القاطرجي.  مثل  وسطاء  عبر  قسد  من  القمح  استيراد  يتم    كان 
مساعدات  ا بند  تحت  روسيا  من  استيراد  بمعظمه  المستخدم  لطحين 

خبز   فينتج  الطحين  بخلطات  التالعب  يتم  ثمنه.  بدفع  الدولة  وتقوم 
بالحبوب   يتعلق  فيما  ال يوجد أي موارد    ،مأساوي سيء جدا. الوضع 

ضمن مناطق الدولة. وكل العبء يقع على الدولة التي تحاول  حقيقيّة  
لدينا   المشكلة  طاقتها.  بأقصى  فقط  أتأمينه  بريد  موقعي  الوزراء  ن 

غير   هو  متعاونينوالتجار  الذكية  البطاقة  على  الخبز  وضع  وقرار   .
الخاصة االفران  وخاصة من  الطحين  تهريب  الطحين  لمحاولة ضبط   .

الذي يباع في السوق هو تهريب من مخصصات االفران الخاصة التي  
 ... يجب ان تنتج الخبز

على البطاقة الذكية لم يكن هناك أي مشاكل    قبل تطبيق قرار بيع الخبز
ول ما طبق  أ في توفر مادة الخبز. وبينما كانت تعاني ريف دمشق التي 

بز للمستهلكين. طرطوس  فيها قرار الخبز على البطاقة من تأمين الخ
تعاني   يتواجد معتمدين  أوريفها لم تكن  الخبز حيث كان  بدا من ازمة 

لبيع الخبز في احياء مختلفة وبعدد كاف لسكان الحي. بعد تطبيق قرار  
 ... البيع على البطاقة في طرطوس حدثت أزمة خبز

أو   صافيتا  أو  كالصفصافة  الريفية  المناطق  في  خبز  مشكلة  توجد  ال 
حيث مثال في صافيتا يباع الخبز عن غير طريق البطاقة بسعر    يحمور 

الخبز المدعوم نظراً لوجود فائض لدى المعتمد في غالب األحيان يريد  
 ... تصريفه

http://bit.ly/37NVTkq
https://www.globalcommunities.org/publications/2019-Global-Communities-Annual-Report.pdf
https://www.globalcommunities.org/publications/2019-Global-Communities-Annual-Report.pdf
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لمسّلم إليها كي تغّطي نفقاتها. وحدها كانت منّظمات دولّية مثل ميرسيكور تشتري طحينًا )خاّصة من تركيا ولكن لبيع جزء من الطحين ا
وكذلك تدعم المزارعين. إاّل أّن "ميرسيكور" انسحبت     44وتّؤمنه مّجانًا لألفران في أعزاز   2014أيضًا من مناطق الشمال الشرقي( منذ  

. ارتفعت أسعار 45وفرض حكومتها أن يمّر دعم الطحين فقط عبر منّظمتها اإلنسانّية "آفاد"   2017  من المنطقة بعد دخول تركيا في
الخبز كثيرًا قبل أن يحصل تعاقد سنوّي بين المجلس المحلّي و"آفاد" لتسليم طحين مدعوم. وبعد ذلك، باتت "آفاد" تؤّمن الطحين يوميًا  

ولك المحلّي،  المجلس  يديره  الذي  اآللي  المحلّية وغالبًا ما يضع  للفرن  االحتياجات  يلّبي  األفران األخرى، ما ال  ن بشكل متقّطع ودون 
 46" غول /المجلس المحلّي في موقف محرج أمام المواطنين. وفي مرحلة الحقة، حصل المجلس المحلّي على دعم من منّظمة "غلوبال

م لتأمين االحتياجات المحلّية، وهناك فرق أسعار ملحوظ بين  لمطحنة وفرن جديد وطحين مستورد مدعوم. إذ ال يكفي الطحين المدعو 
(. ويحاول المجلس المحلّي خلق نقابة للمخابز لضبط  14( وأفران القطاع الخاّص )3األفران العاّمة التي يقوم عليها المجلس المحلّي )

الدعم تؤّدي إجمااًل إلى انخ أّن آلّية  فاض األسعار الوسطّية ما يجعل اإلنتاج المحلّي  األسعار، دون جدوى حّتى اآلن. هذا عدا عن 
 للقمح غير قادٍر على المنافسة في األسواق.  

األبيض لخلطه مع طحين   الشرقي وعبر االستيراد )للطحين  الشمال  القمح، سواء من مناطق  بتأمين  الخبز  ترتبط سلسلة قيمة  هكذا 
سوريا القاسي وتحسين نوعّية الخبز(، وكذلك مع تأمين المطاحن أو الطحين مباشرًة، وعلى سبل توزيع الخبز عبر األفران، خاّصة في  

ّراء الجائحة. خاّصة وأّن سياسة الدعم الكبير ألسعار هذه الماّدة األساسّية للمواطنين يشّكل إحدى وسائل  ظروف الحجر الصحّي من ج
 السياسات الحكومّية الرئيسة، ما يتبّين من فروقات األسعار الكبيرة بين المدن الثالث ومع لبنان.  

( وحدها  AFADدارة الذاتية أو الدولة التركّية عبر مؤسستها لإلغاثة  والواقع أّن قوى السيطرة الواسعة النفوذ )الحكومة السورّية أو اإل 
تستطيع التعامل مع هذه السلسلة والالعبين الكبار في سوق الطحين، دون المجالس المحلّية التي تبقى ضعيفة أمام هؤالء الالعبين.  

حيث ال ُيمكن ضمان أّن المستفيدين من الدعم هم فعاًل  وكذلك تؤّدي آلّيات الدعم بشكٍل طبيعّي إلى الفساد في جميع مراحل السلسلة،  
مستحّقوه. خاّصة وأّن القدرة التنظيمّية على المستوى المحلّي ضعيفة أمام قوى السالح. يبقى أّن األجر اليومي للعامل في أعزاز كان  

ان من األفضل توجيه آلّيات الدعم نحو  يساوي تقريبًا ثماني ربطات خبز! ما يفتح مجال التساؤل إذا ما ك  2020في تشرين األّول  
 بدل دعم األسعار. الدعم المادي والتنموي المباشر لألسر األكثر حاجًة 

 البرغل   3.2.2
منذ    السوريين  المواطنين  لحياة  أساسّية  أيضًا  مادة  البرغل 

في   يعتمد  الخبز  كما  وهو  الريفّية.  األوساط  في  القدم، خاّصة 
بداية سلسلته على القمح القاسي الذي ينتج محلّيًا، خاّصة في  
الشمال الشرقي وريف حلب. لكّنه على عكس الخبز ال يتّطلب  

لتصنيعه. إاّل أّن الهيمنة   استثمارات صناعّية كبيرة كالمطاحن
على موارد كبيرة من القمح وعلى شبكات توزيع واسعة ُتمكِّن  

 تأمينه في المدن بأسعار منافسة. 

 
44 https://www.mercycorps.org/blog/bread-helping-families-syria.  
45 https://en.afad.gov.tr/.  
46 https://www.goalglobal.org/countries/syria/   

https://www.mercycorps.org/blog/bread-helping-families-syria
https://en.afad.gov.tr/
https://www.goalglobal.org/countries/syria/
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(  50، أبو محمود 49، الرفادة 48، الدريكيش 47الماركات السورّية المصّنعة في المناطق المجاورة )الربيع   طرطوسهكذا تتنافس في أسواق  
.  )"البلدي"، والذي يباع بأسعار أعلى(   ( باإلضافة إلى برغل اإلنتاج المحلّي في بعض القرى 52، معدنلي 51بعدًا )سيدي هشام أو األكثر  

، ما يجعل إمكانيات التهريب نحو  53مع مالحظة أّن األسعار في طرطوس أرخص بكثير من أسعار البرغل في لبنان، رغم دعمه هناك 
خضر  وتجدر اإلشارة إلى أّن بعض العالمات الفارقة )الماركات( المحلّية يهيمن عليها "أمراء حرب"، كحال "لبنان وليست انطالقًا منه.  

" )الجيجي( لماركة "الربيع" والذي يستورد جزءًا من مواّده من تركيا ويفرض إتاوات على المعامل  أبو علي خضر"الملقب بـ   "علي طاهر
   .54األخرى 

والمطار التي تسيطر عليها الحكومة السورّية،   55، حّتى في أحياء طيّ القامشليالالفت أّن البرغل المصّنع في تركيا يهيمن على أسواق  

 
في دمشق، لكّن البرغل مصّنع في جب األملس قرب صافيتا، وليست ربيع الشام ماركة شركة   /http://rabiefood.comماركة شركة الربيع للصناعات الغذائية  47

 . مع مالحظة أّن هناك أيضًا شركة تركّية سورية تسّوق بماركة الربيع.  /https://www.facebook.com/alakram4foodاألكرم للصناعات الغذائّية المصرّية 
48 https://www.facebook.com/dreikesh/posts/2661262777243093/   
49 https://suna-online.com/ar/79-Bulgur  .في حماة  

 .  الالذقّية  50
 .  /https://www.sedihisham.comإنتاج شركة العقاد للصناعة والتجارة ريف دمشق طريق السويداء.   51

52 https://madanlico.com/ar/en/ والشركة تبيع منتجاتها حّتى في ألمانيا https://suna-online.com/ar/79-Bulgur 
 معطيات مؤّسسة البحوث واالستشارات بيروت التي تضع مؤشر األسعار في لبنان.   53

54 http://bit.ly/3oN7CWQ . 
 في فترة الدراسة، كان حّي طّي تحت سيطرة ميليشيات "الدفاع الوطني" الموالية للسلطة. 55

 ول إعادة بيع المساعدات في أعزاز  من مقابالت ح  - 4اإلطار 

عادة ما يحصل المستفيدون على أكثر مما يحتاجون من تلك المواد فيقومون ببيعها، أو أنّهم بحاجة ألمور أخرى بصورة أكبر فيقومون ببيع 
ا  يأتي  أن  وإما  ثانية.  أمور  من  يحتاجونه  ما  بالثمن  ليشتروا  لها  احتياجهم  قلةّ  حسب  بعضها  أو  المواد  تجارة  تلك  محالت  إلى  لمستفيدون 

يأتي من  المعونات بأنفسهم ليبيعوا المواد، أو أن يذهب المشتغلون بتجارة المواد اإلغاثية للوقوف بالقرب من نقاط التوزيع بشكل ظاهر للعيان ف
لسكنية وفي المخيمات والقرى  يرغب بالبيع إليهم مباشرة. وهناك حالة ثالثة عن طريق "الدويرة" وهم باعة جوالون يتجولون في األحياء ا 

 ...وينادون طلباً لشراء المعونة. وفي نهاية الجولة، يذهبون إلى تجار المعونة للجملة ليبيعوا ما اشتروه لهم

وهناك هناك مصدر آخر للمواد اإلغاثية وهو الحصول على كميات ضخمة من مستودعات المنظمات عبر شبكات الفساد... وهناك حاالت يتّم 
ى  الحصول على المعونة بالوساطات أو أن المجالس المحلية تطلب أحياناً من المنظمات إضافة قائمة محددة مسبقاً من أقارب أعضاء المجلس إل

 ...قوائم المستحقين. وكل هؤالء ليسوا مستحقين ومصير تلك الحصص البيع في السوق

بقليل   أقل  بسعر  للمستهلك  اإلغاثية  المواد  تباع  عام  منها  بشكل  الغذائية  المعونة، وهذه خاصة حالة  تجار  العادي عند غير  السوق  من سعر 
بالنسبة للمواد غير الغذائية كمواد سلل النظافة    في األسعار  كالسكر والزيت النباتي والبقوليات والرز والبرغل والطحين. في حين يزيد الفرق

لك صعوبة التمييز في الشكل والمضمون والجودة بين المواد الغذائية اإلغاثية  والمواد الشتوية كالحرامات والفرش وغير ذلك. والسبب في ذ 
غير   المواد  عن  بالجودة  تقل  ال  كانت  وإن  تمييزها  ويسهل  بالشكل  واضحة  سمات  لها  فإن  الغذائية  غير  المواد  عكس  على  اإلغاثية.  وغير 

ف من حيث السعر البضائع الموجودة في سوق المدينة... وأغلبها منشأه  اإلغاثية. وبشكل عام فإن تجارة المعونة تنافس في الكثير من األصنا

   ...تركي، إذ تلزم الحكومة التركية ومنّظمة اآلفاد المنّظمات اإلنسانيّة على طرح مناقصاتها وشراء أغلب بضائعها من تركيا
ها أو ال يحتاجون كل هذه الكميات أو ال يحتاجون بعض  إن سبب تضخم تجارة المعونة هو وصولها إلى غير مستحقيها أو إلى أناس ال يحتاجون

األصناف الموجودة في السلة. ولهذا أسباب كثيرة، أن بعض الناس تتحايل على المنظمات بأساليب متنوعة لترفع عدد أفراد األسرة أو تزيد  
تتسبب البطالة وقلة فرص العمل بتوجه الكثير إلى    عدد األسر أو باالدعاء بأن األب متوفى وغير ذلك ليحصلوا على المعونات. إضافة إلى ذلك

للحد السلل  بدالً عن  القسائم  إلى نظام  التحول  المنظمات  بعض  إلى رأس مال كبير... وتحاول  ألنها ال تحتاج  المعونة نظراً  بتجارة  من    العمل 
جملة إلى درجة طريفة. هناك أحد هؤالء التجار يقّدم نفسه  تجارة المعونة... إال أن هذا لم يغير في األمر كثيراً... وقد يصل تضّخم بعض تجار ال 

ا  في السوق عن طريق كرت على أنّه على استعداد لتجهيز سلل نظافة إغاثية لصالح المنظمات. وهذه أصالً من المواد اإلغاثية التي حصل عليه 
 .سابقاً من المعونات

 ...قراء مستحقون ال يحصلون على إغاثةتقدم تجارة المعونة المال الذي يحتاجه الفقراء... وهناك ف

لى اعزاز  نحن أحياناً نحصل على المواد اإلغاثية من مدن أخرى يوجد فيها توزيع أكثر. مثالً يتم نقل المواد من عفرين، التي فيها توزيع أكثر، إ

 ...لتجارة ستتوقف بصورة تلقائيةحيث التوزيع أقل. إالّ أنه في النهاية إذا توقفت الحرب واألزمة وتوقفت المعونات فإن هذه ا 

أو غير    وال تجارة غير شرعية  المعونات  تجارة  اعتبار  يتّم  ولم  المعونات.  تجارة  رقابة  أو  أو ضبط  المحلي في منع  للمجلس  دور  أي  يوجد 
 قانونية...  

https://www.facebook.com/dreikesh/posts/2661262777243093/
https://suna-online.com/ar/79-Bulgur
https://www.sedihisham.com/
https://www.sedihisham.com/
https://www.sedihisham.com/
https://madanlico.com/ar/en/
https://suna-online.com/ar/79-Bulgur
http://bit.ly/3oN7CWQ
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وتوّسعت خاّصة في كردستان العراق بعد حرب    1990المتمركزة في مدينة مرسين والتي نشأت عام    56خاّصة من مجموعة "النورس" 
طق، لكّن تاجر  وتوصل منتجاتها إلى شمال شرق سورية عبر معبر سيمالكا وتعتمد على شبكة واسعة من الموّزعين في المنا  .2003

جملة وحيد يحتكر استيراد وتوزيع ماركة "النورس" في الشمال الشرقي، حسب المقابالت. والالفت أيضًا أّنه في منطقة هي األكثر إنتاجًا 
جودفي سوريا  للقمح أو  القامشلي(  )مطاحن  درباس  أو  الرافدين  ماركة  مثل  محلّيًا،  المصّنع  البرغل  من  قوّية  المنافسة  تبدو  ال  ي  ، 

)مطاحن الحسكة( أو خان الجبل )مطاحن المالكّية(، وأّن اإلنتاج "البلدّي" )أي القروي( قد تقّلص في كثيٍر من المناطق رغم أّنه عادة  
في    كغ/2000و  1500ل س في آب وبين    2000و  850قديمة "للمونة". وُيلَحظ أّن الفروقات في األسعار كبيرة ضمن المدينة )بين  

  1000ل س في آب و 900ذلك في المدن المجاورة. والالفت أّن األسعار في عين العرب/كوباني هي دومًا األرخص )تشرين األّول( وك 
 ل س في تشرين األّول( رغم أّن ماركة النورس ذاتها تجلب إلى هناك من مناطق "درع الفرات". 

  ومحيطها، رغم أّن المنطقة كانت تحظى بإنتاٍج وافر من القمح يلّبي احتياجات   أعزازالمنافسة في أسواق البرغل أشّد احتدامًا في مدينة  
دلب، الرافدين(، وكذلك منتجات تركّية  إ مع تواجد كثير من منتجات المطاحن المحلّية )الطويل، عين شمس، الحافظ،  المنطقة ويفيض،  

يتّم استيرادها عبر معبر باب  التي  مصرّية )السوهاجي(  الى  حتّ من مجموعة النورس )يلماز، تكين، اسمهان( و   التركية  تلك  إضافة إلى
إاّل أّن المنافسة األقوى تأتي من برغل المساعدات الغذائّية للمنّظمات    .57السالمة، باإلضافة إلى برغل اإلنتاج المحلّي في بعض القرى 

(. هكذا، ورغم  4يعاد تغليفه وبيعه في األسواق )اإلطار    الدولّية الذي يتّم شراؤه بعيد تسليمه )من مخازن تقع قبالة مركز التوزيع( ثم
البرغل بأسعار رخيصة جدًا ) النازحين، يباع  ل س/كغ( في شمارين،   600أّن هذه المساعدات محدودة ومتواجدة أكثر في مخّيمات 

ات أيضًا في الشمال الشرقي وفي  وباب السالمة، وتليل الشام، وطاطية وحّي المركز في أعزاز. وتتواجد ممارسات إعادة بيع المساعد
طرطوس )خاّصة عندما كان مخّيم للنازحين قائمًا قرب مركز انطالق الباصات القديم، ثّم من خالل مؤسسات توزيع اإلغاثة على ذوي 

 الشهداء ومصابي الحرب(، إاّل أّن وقعها أقّل.  

ا أو  قادرون على جمع  البرغل العبون  قيمة  يهيمن على سلسلة  وعدا  بالتالي،  وتوزيعها.  ومعالجتها  القمح  كبيرة من  كمّيات  ستيراد 
شكٍل  إمكانّية جلب القمح من مناطق الشمال الشرقي األكثر إنتاجًا له، تغّير آلّيتان خاّصتان من قواعد اللعبة. فمن ناحية، تتدّخل تركيا ب

في جنوب شرق األناضول دورًا رئيسّيًا في سوق  كبير في هذا السوق، رّبما عبر دعم "إغراق"، بعد أن أضحى للشركات المتموضعة  
. ومن ناحّية أخرى، يدفع تدّفق برغل المساعدات الغذائّية إلى انخفاٍض ملحوٍظ على األسعار ُيمكن أن  58العراق بعد االجتياح األمريكي 

يؤّثر سلبًا على اإلنتاج المحلّي. وهذه الممارسات في إعادة بيع المساعدات أو المواد المدعومة تنشط في جميع المناطق، وإّنما بشكٍل 
 أقل.  

 المعكرونة  3.2.3
 البرغل من القمح، وتتبع سلسلة قيمته القدرة على السيطرة على استجالب أو استيراد القمح وتصنيعه ثم توزيعه.  تصّنع المعكرونة كما

وهي طرطوسفي   األسواق،  في  "دانه"  ماركة  تفضيل  يبرز   ،
والتجارة"  للصناعة  "الهبشة  تصنيع مجموعة  النبك    59من  في 

هاشم    –قرب دمشق، قبل ماركة فيورال )تصنيع شركة العقاد  

 
56 https://www.nawrasfoods.com/ar/iletisim.html   
57 https://www.enabbaladi.net/archives/170104 
58 AITA, 2017a . 
59 https://www.alhabshagroup.com/  

https://www.nawrasfoods.com/ar/iletisim.html
https://www.enabbaladi.net/archives/170104
https://www.alhabshagroup.com/
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العقاد  عام  60أنور  الشعب  مجلس  في  عضوًا  أضحى  الذي  الحجز  1994،  السورّية  السلطة  عليه  فرضت  ثّم  العقوبات  شملته  ثّم   ،
  ( وحّتى أصناف دون ماركة. واألسعار في طرطوس أرخص من لبنان.2020االحتياطي في شباط  

 

 
60 https://www.zamanalwsl.net/news/article/61218/, http://bit.ly/35WkvGT  
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أيضًا في   "دانه"  يتّم جلبها عبر    القامشليوتبرز ماركة  والتي 
وتلك   السورّية  الحكومة  السيطرة  مناطق  بين  الرّقة  معبر 
من   بالرغم  جودتها  خلفّية  على  رواجًا  األكثر  وهي  لـ"قسد". 

القامشلي   في  األسعار  شهدت  وقد  العراق.  كردستان  معبر  عبر  تجلب  أسعارًا  أرخص  تركيا  في  مصّنعة  معكرونة  من  منافسة  تواجد 
، مرّدها على األغلب شروط المرور عبر المعبر. والالفت أيضًا أّن ماركة "دانه" منتشرة أيضًا في 2020بين آب وتشرين تصحيحًا كبيرًا  

يتّم استيرادها أيضًا من تركيا عبر باب السالمة، وأّن األسعار تماثل تلك في مناطق سيطرة الحكومة عدا التصحيح   أعزاز ونواحيها، 
األّول   تشرين  في  تركّية 2020الذي جرى  لمعكرونة  تواجد  وهناك  هناك.  أيضًا  تصّنع  أو  تركيا  إلى  توّرد  دانة  ماركة  أّن  يعني  ما   .

بعض   أّن  إلى  اإلشارة  المقابالت  في  والالفت  األسواق.  في  تدويرها  إعادة  يتّم  مساعدات  لمعكرونة  وكذلك  وأوبا(،  أوميز  )ماركات 
 ليفها محلّيًا احتيااًل تحت اسم "دانة".   المعكرونة المعاد تسويقها سيّئة الجودة ُيعاد تغ 

 
هكذا يبرز مثال المعكرونة قدرة صناعيين كبار العبين في مناطق الحكومة على الهيمنة ليس فقط على السوق هناك، بل أيضًا على  

إلى مناطق   –والمخاطر    –المناطق األخرى واالنتشار فيها حّتى عبر تركيا. إذ ُيمكن لهؤالء الصناعيين إيصال بضاعتهم عبر الحواجز  
في تركيا أو العراق قبل التوريد إلى تلك المناطق، ضمن    –أو رّبما التصنيع أو التغليف    –خارجة عن سيطرة الحكومة، أو حّتى التوريد  

 منافسة كبيرة مع المعكرونة التركّية وتلك للمساعدات التي يعاد تدويرها. 
 

 لحم الدجاج والبيض  3.2.4
مختلف   في  استهالكًا  األكثر  هو  أسعاره  لرخص  الدجاج  لحم  أضحى  كبير،  بشكٍل  والبقر(  )الغنم  األخرى  اللحوم  أسعار  ارتفاع  مع 

أضعاف، ولحم الغنم أغلى سعرًا منه. وأضحى السّكان في جميع المناطق يتّجهون   5المناطق. فسعر كيلو لحم البقر يفوق ذلك للدجاج 
 قّطع المصّنف بدل الفروج الكامل.  إلى شراء لحم الدجاج الم

سورية 2010سنة   إنتاج  إجمالي  بلغ   ،
ألف طن    191من لحم الدجاج والفراريج  

( في 10سنوّيًا  بلدّي  تقريبًا  منه   %
المزارع الصغيرة( وترّكز أغلب اإلنتاج في 
ودرعا   وطرطوس  وحلب  حماة  محافظات 

هذا  8و   7)المّصوران   من  جزء  وكان   .)
لى الدول المجاورة. إاّل أّن  اإلنتاج يصّدر إ 

الصراع   سنوات  خالل  انخفض  اإلنتاج 
فقط    المدّمر في   100ليبلغ  طن  ألف 
إلى  52-)  2014 ويصعد  ليعود   )%
 . 201861ألف طن في   122حوالى 

محافظة حلب كانت األكثر تأّثرًا بانخفاض  

 
   /http://moaar.gov.sy آخر اإلحصاءات المنشورة، راجع موقع وزارة الزراعة السورّية  61

http://moaar.gov.sy/
http://moaar.gov.sy/
http://moaar.gov.sy/
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شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

289% 232% 287% آب/نيسان

-12% -17% 4% ين أول /آب تشر

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

الدجاج  )1 كغ(

لبنان القامشلي أعزاز طرطوس 2020

3,627       2,475      2,533      3882* آب

ين أول      2,900      2,573      2,306       4,998 تشر

الدجاج الحي    

 )1 كغ(

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

ف *
ّ
منظ

%( إاّل أّن  77دت أيضًا إنتاجها وبشكٍل كبير )+%. محافظة الحسكة زا 9%، في حين زادت محافظة طرطوس إنتاجها  50-اإلنتاج،  
تبدو متناقضة مع كون إدلب كانت من أكثر    2018حجم هذا اإلنتاج كان أصاًل ضعيفًا جدًا. أّما إدلب فالمعطيات الحكومّية فيها في  

 الدجاج التركي األرخص سعرًا.  ولكّنها تعاني كما إعزاز من منافسة  62المناطق إنتاجًا للدجاج في الشمال الغربي تنافس بأسعارها 

الدجاج، حّتى عادةً   طرطوستستهلك   الكثير من  التي تقعومحيطها  العلوّية  كّل شهر.    ، خاّصة وأّنه يدخل في طقوس أعياد الطائفة 
ويأتي الدجاج من مداجن كثيرة في 
المحافظة حّتى صافيتا. والالفت أّن 
أسعار الدجاج في سوريا، تخضع، 
لبورصة  الصراع،  فترة  قبل  لسنواٍت 

. "أم أيمن"  63ُتدعى "سوق أم أيمن" 
القاطنة  السقا،  تركّية  السيدة  هي 

حمص.   في  الزهراء  حّي  تتغّير في 
حس البورصة  هذه  في  ب األسعار 

األساسّية  التربية  مواد  أسعار  تغّير 
والضريبة  والشعير(  )الذرة 
عليها،  المفروضة  )الضميمة( 
بين  أمراض  انتشرت  ما  إذا  وكذلك 

مصالح الدواجن.   عن  تدافع  وهي 
الدجاج.   تتصادم مرّبي  ما  وغالبًا 

األسعار  مع  السوق  هذه  أسعار 
 ّن هناك دجاج مجّمد يهّرب إلى الداخل السوري. ، خاّصًة وأالتي تحاول وزارة التجارة الداخلّية فرضها

نظرًا   اليوم  حقيقّية  أزمة  المداجن  قطاع  يعاني 
وأغلبها  لالرتفاع   األعالف،  أسعار  في  الكبير 

التّجار  كبار  قبل  من  ¾  64مستورد  تشكِّل  والتي   ،
األدوية.  استيراد  في  الصعوبات  من  وكذلك  الكلفة 
منطقتي   في  أغلقت  المداجن  عشرات  أّن  حّتى 
إلى   يأتي  الدجاج  وبات  بدر.  والشيخ  الدريكيش 
طرطوس من حماة حيث المداجن ضخمة وتستطيع  

 تحّمل تخّبط السياسات الحكومّية في هذا المجال.  

ا الحقيقّية في  المداجن  إذ ال توجد هناك مفاقس، وعديٌد منها في  تغيب  الشرقي،  الهايل،    القامشليلشمال  الحسكة )رودي،  كما في 
اليوسف( توقفت عن اإلنتاج نتيجة الخسارات المتراكمة. هكذا تراجع عدد المداجن مقارنة مع ما قبل الصراع إلى النصف. وتتوّزع عّدة  

 
 .37اجع مقابلة الراصد األساسّي أعزاز ر 62

63 https://bit.ly/2RNbqw6  
   تشير المقابالت أّن كبار مستوردي األعالف هم طريف األخرس وحسام قاطرجي وعصام أنبوبة.  64

https://bit.ly/2RNbqw6
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شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

173% 142% 287% آب/نيسان

48% 31% 4% ين أول /آب تشر

البيض )12(

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

لبنان القامشلي أعزاز طرطوس 2020

آب      1,786      2,998      1,187       1,917

ين أول      1,967      4,880      1,973       2,473 تشر

البيض )12(

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

يأتي منإلخ(    )فراس، رياض، األمريكي،  الدجاج هناك  مذابح سوق  الدجاج  الباب أصاًل(    لكن  مصدرين أساسيين: منبج )ورّبما من 
يتّم جلب الصيصان من مناطق الحكومة  قبل الصراع، كان    من اإلنتاج المحلّي.قلياًل  وتركيا )عبر معبر سيمالكا(، إضافًة إلى ما بقي  

لعبور أضحت باهظة. وال يبدو أّن هناك اهتمامًا كبيرًا بهذا األمر من  السورّية كما كان ُيجلب الفروج األحمر منها، إاّل أّن كلف النقل وا
أّنها أيضًا   إاّل  التوينة(  الدواجن في الحسكة )في قرية  لتربية  الذاتّية. وقد جرت محاوالت إلنشاء شركات مساهمة  . تعّثرتقبل اإلدارة 

السوق  على  يهيمن  بدأ  تركيا  من  المستورد  الدجاج  أّن  يبدو  عام  الشرقي.  وبشكٍل  الشمال  الخبرات    في  غياب  إلى  هذا  يعود  ورّبما 
 المحلّية في هذا المجال، رغم توّفر األعالف، خاّصة الشعير. 

الدجاج محّلي من مداجن في ، فمعظم أعزازأّما في 
وكفرة   وشمارخ  والسالمة  وكفركلبين  سّجو  قرى 
على   هيمنت  التي  الباب  مدينة  من  وكذلك  ودابق 
بأّن   وتنفرد  األّول  تشرين  في  أعزاز  سوق  أغلب 

أرخص   أعزاز.  بكثيرأسعارها  في  تلك  كذلك    من 
)الباب، صوران،   مداجنًا  المجاورة  المناطق  تحتوي 

اختر  مارع،  منبجالراعي،  جرابلس،  وكذلك  65ين،   )
، كان شمال حلب ومحيط ادلب يشتهران بتربية الدواجن. 2011مناطق عفرين وادلب، بعضها )حارم مثاًل( يوّرد دجاجًا إلى أعزاز. فقبل 

  رة نموذجّية. خاّصة بعد استيالء الفصائل على مداجن كبي  ،في سنوات الصراع  أّن أعداد المداجن في محيط أعزاز قد تقّلص كثيراً إاّل  
من منافسة الدجاج التركي وكذلك من غياب الترشيد والمساعدة اللذان كانت تقّدمهما مؤّسسات وزارة الزراعة    وبات السوق هناك يعاني

األعالف،   البيطريين، غالء  األطّباء  قّلة  الموسمّية،  )األمراض  ومن معوقات مختلفة  إلخ(  النمّو،  ومراقبة  اإلشراف  والقروض،  )الدعم 
 إلخ(. ويشير االختصاصّيون أّن منطقة الباب وحدها ما زالت ترّبي حّقًا فراريج، إاّل أّن الصيصان تستورد من تركيا. أّما باقي الدجاج 

 . وكذلك هو فيتّم استيراده إّما حّيًا من تركيا من مداجن التربية هناك أو بشكل لحم مجّمد يرد عبر تركيا من أوكرانيا أو الواليات المتحدة
نمّو مقارنة  ال، ُيجلب العلف من تركيا ألّنه مدعوم بالهرمونات ما يسّرع من  ة الدجاج محلّياً تتّم تربي  عندما حّتى  و .  األمر بالنسبة للبيض

النقل. وال دور   السورّي ويعاني من مشّقات  للدجاج  تلك  أدنى من  فإّن جودته  تركيا  ُيجلب حّيًا من  أّما ما  البلدي.    للمجالس بالفروج 
مد على  عتيوأضحى سوق الدجاج "البلدي" في أعزاز ونواحيها    محلّية في سلسلة قيمة الدجاج، عدى تلّقي الشكاوى في حال التسّمم.ال
تركيا"الخضيري " في  به  الخاّص  العلف  ُينِتج  والذي  الباب  في  الدواجن  مرّبي  أكبر  المخّصصة    ،،  النقل  أسطول من سيارات  لديه  كما 

وقد تّمت اإلشارة في المقابالت إلى فشل مشروع قامت به الحكومة المؤقتة لمفاقس متطّورة في    مدينة حلب.حّتى إلى    إنتاجهتوصل  
محيط أعزاز لتدّخالت من الحكومة التركّية، وكذلك إلى عّدة حوادث عن دجاج مستورد غير صالح لالستهالك البشرّي. رغم كّل ذلك،  

 لم تشهد القفزة التي شهدتها في لبنان. ، و 66تتقارب أسعار الدجاج في مختلف المناطق
هكذا بعد أن كانت سورية منتجًا كبيرًا للدجاج يغّطي الحاجة المحلّية ويتّم تصدير الفائض، بدأت سلسلة قيمة الدجاج والبيض تنهار  
مرتِهٌن   والغربي  الشرقي  الشمالين  في  السوق  وأضحى  فيها.  يتركّز  اإلنتاج  كان  التي  وطرطوس  حلب  شمال  مثل  المناطق  في  حّتى 

مّي )األوكرانّي واألمريكي(، فيما يتّوجه الكثير من مرّبي الدواجن في أفضل األحوال إلى تربية الصيصان المستوردة  لإلنتاج التركي والعال
بعد تكّبدهم خسارات كبيرة. المشهد نفسه بدأ يشهده الداخل السورّي ومحافظة طرطوس. ومع تعّذر دعم السلطات القائمة، تّتجه سلسلة  

الالعبين المحلّيين قادرين على تأمين استيراد األعالف واألدوّية وتحّمل خسارات في سوٍق تشهد كثير من  الدجاج للتمركز حول قّلة من  
 التقّلبات مقابل المستوردين الكبار.  

 
 بالنسبة للقامشلي وريفها، اإلشارة إلى منبج كمصدر للدجاج مرجعه أّن كّل مناطق إنتاج الدجاج متواجدة في شمال حلب.     65
 سوى قفزة القامشلي في تشرين األّول.  66
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شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

200% 100% 287% آب/نيسان

13% 0% 4% ين أول /آب تشر

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

) الحليب )1 ليير

القامشلي أعزاز طرطوس 2020

آب          586          782          589

ين أول      1,111      1,504      1,973 تشر

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

الحليب )1 

) ليير

 الحليب وحليب األطفال  3.2.5
رى  رغم االرتباط الذي ما زال قوّيًا بين المدن الثالث المدروسة وريفها، فهي جميعها تعيش تنافسًا بين حليب البقر الطازج المنتج في الق

القريبة )والمباع "فرط"( والحليب المعّلب التي تنتجه شركات كبيرة. وما زال المستهلكون يفّضلون الحليب الطازج ويستفيدون منه في  
ج الزبدة وصنع األجبان، وهو إجمااًل أرخص ثمنًا من الحليب المعّلب. إاّل أن سلسلة توريد الحليب الطازج كثيرًا ما تعاني من  استخرا

تربية   تراجع  من  تعاني  كما  المقابالت،  بعض  القشطة"، حسب  ويأخذون  الحليب  نقل  عربات  الحواجز  توقف  "حيث  األمني،  االنفالت 
 67، ورغم الروابط القوّية مع قرى الريف، انتشرت منتجات "نيوبارك" )شركة نيوبارك للصناعات الغذائّية وسطرطاألبقار في القرى. ففي  

في الالذقّية. قفزت    Goody "70و"غودي    69، مقابل "هوى الشام" 68في صحنايا قرب دمشق، كنعان حجازي( و"هدى الشام" و"ميلك مان" 
لديه بقرة ويبيع الحليب، وعليك تسجيل دور    اً حاليا تبحثين في كامل القرية لتجدي شخصاألسعار الوسطّية بين آب وتشرين األّول. "

عنده الشراء من  لتسطيعين  أسبوع  األرض ..قبل  الناس هجرت  الداخل  .  يأتي من  الحليب  بات معظم  بحيث  أخرى.  مقابالت  "، حسب 
 )دمشق وحمص وحماة وحلب( حيث هناك مباقر كبيرة.   السوري 

هذه الظاهرة، وما زال الحليب ُينتج    القامشلي لم تشهد  
أّن   إاّل  كبيرة.  وبعضها  محيطها،  في  المزارع  في 
بشكٍل   أيضًا  األّول  وتشرين  آب  بين  ارتفعت  األسعار 

 كبير أيضًا على إثر ارتفاع أسعار العلف. 

الحليب منش  4فتحتوي    أعزازأّما   لتصنيع  آت 
واألجبان، وتعتمد على تربية األبقار المحلّية، إاّل أّنها  

ترتبط باستيراد األعالف الغالية الثمن من تركيا، ما يدفع هذه المنشآت إلى الغّش بخلط الحليب الطازج مع الحليب المجفف المستورد  
(. وتشير إحدى المقابالت إلى أّن قطاع Dengeيس، ميلك ون،  والنشاء. ما دفع الستهالك الحليب المعبأ المستورد من تركيا )ماف

"توّسع بشكلٍ  الناس في القرى وأحيانًا في    تربية المواشي  العمل مما دفع  كبير جدًا خالل السنوات األخيرة نتيجة البطالة وندرة فرص 
قبل الحرب كان المربي يتلقى عدة أشكال من الدعم الذي كان  .. إال أّنه  عزاز إلى اللجوء إلى تربية األبقار للحصول على دخل إضافي.أ

كما كانت    .رخيصة وتشجيعية للمربين  م العلف المدعوم بأسعارٍ ة لألعالف تقدّ نت المؤسسة العامّ فكا  .يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية
للمربين. أمّ الوحدات اإلرشادية الزراعية تقدِّ  البيطرية والمعاينات مجانًا   م أيّ ا في الوقت الحالي فال يوجد جهة حكومية تقدِّ م األدوية 

ه يذهب لغير المستحقين عبر شبكات الفساد  فإنّ   ،مات كاألبقار واألغنام واألعالفمه المنظّ قدّ ا الدعم الذي ت أمّ   .من أشكال الدعم  شكلٍ 
التي تتدخّ   بين كلّ  المنظمات والمجالس المحلية  المربّ من  الكثير من  التوزيع مباشرة. فهناك  وهم موظفو    ،ين الذي ظهروا فجأةً ل في 

أو على صلة بهممنظّ  الكافيةأنّ   إالّ ...  بحجم كبير نسبياً   بمزارعٍ   ،مات  الخبرة  امتالكهم  أّن مرّبي    ."هم فشلوا وخسروا لعدم  ثّم يضيف 
األبقار يعانون من تدّني مستوى معيشتهم ومن المنافسة من المعامل المحلّية وغّشها وكذلك من الحليب المستورد. كما تّمت اإلشارة 

 ركيا.  في المقابالت إلى ظاهرة تهريب األبقار اإلناث إلى العراق وت
 

67 https://ie-syria.com/en/company/newpark-food-industries   
68 https://www.facebook.com/Milkman.sy/  المتموضعة أيضًا في دمشق   
69 https://www.hs-dairy.com/   
70 https://www.facebook.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D8%AF%D9%8A-
949675485177589/  

https://ie-syria.com/en/company/newpark-food-industries
https://www.facebook.com/Milkman.sy/
https://www.hs-dairy.com/
https://www.facebook.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D8%AF%D9%8A-949675485177589/
https://www.facebook.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D8%AF%D9%8A-949675485177589/
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شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

300% 243% 287% آب/نيسان

8% 0% 4% ين أول /آب تشر

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

العدس )1 كغ(

لبنان القامشلي أعزاز طرطوس 2020

آب      1,655      1,192          907       2,564

ين أول      1,683      1,790      1,500       3,553 تشر

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

العدس )1 كغ(

شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

289% 242% 287% آب/نيسان

7% 6% 4% ين أول /آب تشر

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

حليب األطفال )1 

كغ(

لبنان القامشلي أعزاز طرطوس 2020

آب      7,060      7,004    12,333       9,015

ين أول    13,450    14,704    16,457       9,786 تشر

حليب األطفال 

)1 كغ(

ويباع في   األطفال، رغم أّن سلسلة قيمته مختلفة نوعًا ما  أيضًا سعر حليب  لسعر الحليب شهده  المناطق  الكبير في جميع  االرتفاع 
 الصيدلّيات.  

خاّصة ، تحت عالمات فارقة من شركة نستله )نيدو، نان، كيكوز(؛  طرطوسهكذا يهيمن حليب األطفال المستورد من إيران في أسواق  
. وعزي ذلك أّنه يتطّلب استثمارات كبيرة  201371بعد أن احترق المعمل الكبير لنستله في خان الشيح قرب دمشق نتيجة الصراع في  

وفي   رابحًا.  يكون  كي  سوريا  من  أوسع  وأسواق 
تشرين األّول بدأت تتواجد أصناف أخرى مستوردة  
ذي   ميلك"  "سكاي  مثل  أرخص،  تعبئتها  ومعاد 

ال اإلمارات المنشأ  تعبئته في  والمعاد  . 72نيوزيلندي 
هي   اإليراني  األطفال  حليب  من  األصناف  وهذه 

في   السائدة  عبر  القامشليأيضًا  استيرادها  ويتّم   ،
مثل   العراق،  في  وتنتشر  المتحدة  العربّية  اإلمارات  في  تعّبًا(  )أو  تنتج  التي  األصناف  تنافسها  العراق.  كردستان  من  سيمالكا  معبر 

". في المقابل، تهيمن أصناف تركّية على أسواق أعزاز يتّم استيرادها عبر باب السالمة أو باب الهوى، مثل Confyك" و"كونفي  "سيريال 
. والفٌت أّن 73"بيبي الك" و"المائدة"، ينافسها الحليب اإلماراتي "رينو" وكذلك حليب معبأ في حلب مستورد من تركيا، تحت اسم "دبدوب" 

 ال أرخص في لبنان في تشرين الثاني منها في كّل أنحاء سوريا.  أسعار حليب األطف

، واضٌح أّن حليب األطفال بات يعتمد كلّيًا على االستيراد )إيران، اإلمارات، تركيا( وتتبع  2013منذ دمار معمل نستله قرب دمشق عام  
المناطق كي تتوازى نظرًا ربّما لشّدة الحاجة إليه و"التهريب"  أسعاره تقّلبات أسعار الصرف وإمكانّية استيراده. وترتفع أسعاره في جميع  

بين مناطق السيطرة. وال يبدو أّن المساعدات الدولّية في خصوصه لها حجم يمكن أن يؤّثر على السوق. أّما بالنسبة للحليب الطازج 
تنهار   في حين  إنتاجّية محلّية.  بقدرة  تحتفظ  زالت  ما  الشرقي  الشمال  منطقة  والشمال  فوحدها  الحكومة  مناطق  إنتاجه في  منظومات 

  الغربي على السواء، في ظّل غالء العلف واألدوية وعدم الدعم، كي تهيمن على السوق إّما الشركات الغذائّية الكبرى التي تستخدم حليباً 
    مجّففًا مستوردًا تخلطه مع المحلّي أو أصناف الحليب المستورد.

 العدس والحّمص 3.2.6
الشركات في   تهيمن  العدس  سوق  على  الكبرى  الغذائّية 

هشام" طرطوس "سيدي  مثل  أقّل 75و"الربيع"   74،  وبشكٍل   ،
و"الليث"  توزيع    76"ويمبي"  عدس  وكذلك  و"دريكيش"، 

"السورية للتجارة" وغير ذلك "فرط" أو دون عالمة تجارّية. 
وقد شهدت أسعار العدس مؤّخرًا تقّلبات كبيرة مع انهيار  

 
71 http://bit.ly/3qlbT41   
72 https://www.facebook.com/320384928510125/posts/631633907385224/  
73 https://www.facebook.com/dabdub123/?ref=page_internal   

 .  /https://rabiefood.com، 1985التي تنتجها شركة العقاد، هاشم أنور العقاد، راجع فقرة البرغل. وكانت الشركة قد أنشئت عام  74
 قرب صافيتا، التي يملكها أبو علي خضر الجيجي، راجع فقرة البرغل.   75
 منشأة ياسر ديب في طرطوس.  76

http://bit.ly/3qlbT41
https://www.facebook.com/320384928510125/posts/631633907385224/
https://www.facebook.com/dabdub123/?ref=page_internal
https://rabiefood.com/
https://rabiefood.com/
https://rabiefood.com/
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شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

267% 80% 287% آب/نيسان

-18% 11% 4% ين أول /آب تشر

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

الحمص )1 كغ(

لبنان القامشلي أعزاز طرطوس 2020

آب      1,332      1,700          860       3,790

ين أول      1,622      1,740      1,432       4,399 تشر

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

الحمص )1 

كغ(

" المقابالت:  الصرف، حيث جاء في إحدى  العدس في  أحين كنت  سعر  المحطةأسأل عن مادة  المحال بحي  امتنع    في طرطوس  حد 
 ".يقول لي سعر مختلف  شخصٍ   فكلّ   .ى أتأكد من سعره الجديدحتّ   بيعه حالياً أوحين سؤالي له عن السبب قال لن    ،ابالبائع عن الجو 

 وبالنسبة للعدس أيضًا، األسعار في لبنان أعلى بكثير منها في طرطوس.  

التركّية  "النورس"  شركة  تهيمن  العراقّية -فيما   77الكردّية 
في   السوق  أو  القامشليعلى  الفرط،  المحلّي  إلى جانب   ،

تحت عالمة "الرافدين"؛ علمًا أّن جزءًا من العدس يتّم جلبه  
الحكومة مع كلف وصعوبات في توريدها من   من مناطق 

على   واإلجراءات  الحواجز  تستغجّراء  هكذا  رب  الطرفين. 
"نحن   المقابالت:  أو  إحدى  العدس  أو  الطحين  نستورد 

الدول ونحن في منطقتنا معروف تركيا ومن غيرها من  الزراعات و البرغل من  األنواع من  ، تهيمن على  أعزاز". في  ن بزراعة كل هذه 
"الطويل"  ماركة  ثّم  الباب،  مدينة  في  "العمري"  شركة  تعبئة  وهي  شمس"،  "عين  ماركة  الجّيد  ،  78السوق  المحلّي  العدس  إلى  إضافة 

عبر معبر الراعي،  79النوعّية )عدس "أيكاردا"(. علمًا أّن السلطات التركية سمحت استثنائّيًا باستيراد العدس السورّي المنتج في المنطقة 
جات إليها كالقمح والشعير  إليقاف تصديرها إلى مناطق سيطرة الحكومة أو "قسد". وفي النهاية، سمحت تركيا مؤّخرًا تصدير بعض المنت

 والعدس والكّمون والبطاطا وزيت الزيتون، نظرًا لجودة المنتج السوري ورخص سعره. 

تنشط في أعزاز والشمال الغربي، استعادة تعبئة عدس المساعدات الدولّية وبيعها في السوق، وهناك شكوك كبيرة أّن هذه الممارسات  
 من قبل بعض الشركات الكبرى. تنتشر في مناطق سيطرة الحكومة، حّتى 

في   الحّمص  قيم  بالدي"   طرطوستشابه سلسلة  "خيرات  باسم  ماركة محلّية  إلى  باإلضافة  للعدس،  بالنسبة  80تلك  األمر  وكذلك هو   .
أّن الحّمص ال يتواجد دومًا في محاّلت السمانة "ألّنه ال طلب كبير عليه". ويتوّزع السوق    أعزاز. في حين، بّين المسح في  للقامشلي

 بين ماركة "عين شمس" )الباب( و"الطويل" وذلك دون عالمة فارقة، محّلي المنشأ أو إعادة بيع للسلل الغذائّية.  

بالتالي، تلفت سلسلة قيم العدس والحّمص االنتباه في كيفّية تأّطرها حول مؤّسسات تجارة زراعية كبرى، سورّية أو من دول الجوار،  
التصدير   آلّيات  تدخل  خاّصًة    –وكيف  تركيا  حين    –إلى  في  والعبيها،  أسعارها  تحديد  في  بيعها  وإعادة  الغذائّية  السلل  ومساعدات 

 حلّي كثيرًا.   ميتقّلص اإلنتاج ال

 الشاي والسكر واألرز والملح 3.2.7
يشّكل الشاي، وهو مشروب شعبّي أساسّي، حالة الفتة بين سالسل القيم المدروسة. إذ تهيمن عالمة "ليالينا" التجارّية على أسواق  

ولها  المؤسسة منذ عشرينات القرن الماضي والمتموضعة في الالذقّية،  ،  81جميع المدن الثالث ومناطقها. توّزع مجموعة "زين إخوان" 

 
راجع   مانيا والسويد؛المركز الرئيسي لمجموعة النورس في مرسين في تركيا، ولها مراكز أخرى في كردستان العراق )أربيل، سليمانية، كركوك، زاخو( وكذلك في أل  77

https://www.nawrasfoods.com/   . 
  الطويل.تعبئة منشأة غربال طالل   78

79 https://www.enabbaladi.net/archives/289957  
80 http://bit.ly/2LtAtkK   
http://www.zeinbros.net/ 81 عد 

https://www.nawrasfoods.com/
https://www.nawrasfoods.com/
https://www.nawrasfoods.com/
https://www.enabbaladi.net/archives/289957
http://bit.ly/2LtAtkK
http://www.zeinbros.net/
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لبنان القامشلي أعزاز طرطوس 2020

آب    15,318    13,457    13,000     20,096

ين أول    17,125    14,705    15,573     22,304 تشر

الشاي )1 كغ(

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

282% 282% 287% آب/نيسان

-1% 2% 4% ين أول /آب تشر

الشاي )1 كغ(

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

المستورد من سيالن  82مكاتب في عينتاب  الشاي  ليالينا ،  تركيا عبر ماركة  المستوردين في  تنافسّية حّتى مع  تكون  أن  قادرة  . وهي 
 ، الحديد واالسمنت، األخشاب، الرخام والغرانيت. و"زين أخوان" ناشطة في تجارة الكثير من المواد األخرى: الغذاء، األعالفولبنان. 

، هناك لها منافسة تحت العالمات التجارية  طرطوسفي  
للتجارة(  83"كرزة"  ميترو  )شركة  يباع    84و"ليو"  وشاي 

بقليل.   سعرًا  أرخص  جميعها  تباع  أّن  فرط،  علمًا  هذا 
توزيعًا للشاي   2020الحكومة السورّية أطلقت في شباط 

الذكّية بسعر  المدعوم عبر   ل س/كغ،   4500البطاقات 
أّن التقارير    2مع حّد أقصى   إاّل  كيلو للعائلة كّل شهر. 

والشمال الشرقي )شاي "بيكو" من    القامشليالمنافسة أقّل في    .85صاالت البيع الحكومّية توضح أّن الشاي المدعوم قلياًل ما يتوّفر في  
والشمال الغربي، حيث يوّرد الشاي من مناطق الحكومة   أعزازكردستان العراق(، ويوّرد شاي ليالينا من معبر الرّقة. وكذلك هو األمر في 

 عبر سرمدا كما يبدو.  

ألفًا في تشرين    22ألف ل س في آب و  20افئ وتجدر اإلشارة إلى أّن أسعار الشاي في لبنان أعلى منها في سوريا، حيث بلغت ما يك
تركيا،   في  أيضًا  الشاي  أسعار  ترتفع  كذلك،  الشاي    نظراً األّول.  زراعة  منتجو  يواجهها  التي   86في قطف محصولهم هناك  للصعوبات 

إلى أّن سوريا كانت تستورد  من المفيد التنويه أّن اإلحصائّيات الدولّية تشير  كذلك    .19كوفيد    ءنتيجة إجراءات الحجر وتداعيات وبا
عام    108حوالي   الشاي  من  دوالر  ،  2010مليون 

سيريالنكا 85 من  منه  آخر    %87  تشير  ال  حين  في 
لسنة   حوالي    2018إحصائّيات  استيراد  إلى    3سوى 

ولبنان   الهند  من  مستوردة  الشاي،  من  دوالر  مليون 
 . 88والصين واإلمارات 

مصادره أّن  إاّل  مستورد،  أيضًا  ففي    السّكر  متنّوعة. 
"الربيع" طرطوس ماركات  تهيمن   90و"كريستال"   89، 

، فتهيمن ماركة "النورس" التي  القامشلي. أّما في  91و"الهديل" و"سيدي هشام"   (صافيتا  األملس قربمعمل في جب  )وكالهما يعبئان في  
مستوردة من الجزائر أو أوروبا عبر تركيا من خالل استثناء  ، تهيمن ماركات "روز" و"عناية" و"شعاع"،  أعزازتستورد من تركيا. وفي  

 منح من قبل الحكومة التركّية لثالث تّجار في المنطقة التي تسيطر عليها. 
 

 . /https://www.facebook.com/aldemaskl/posts/1003424826470632 في تركيا تحت اسم شركة الدمشقي  82
83 https://www.facebook.com/sweidco/ تعبئة شركة "سويد" التي تأّسست في حلب ولكن المتموضعة اآلن في تركيا https://www.sweidco.com/   
84 https://www.facebook.com/lioSyria/  وهي أيضًا مركزها الالذقّية    
85 http://bit.ly/3ikMepu    
86 http://bit.ly/2LCICDe   
87 https://bit.ly/3bLlj4R   
88 https://bit.ly/39C6Fu9  

 كما البرغل، راجع أعاله.  89
 .  http://bit.ly/3ipazKZإنتاج شركة مينا كريستال للسّكر، التابعة لمجموعة أمان المملوكة من سامر فوز، والخاضعة للعقوبات،     90

شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

331% 271% 287% آب/نيسان

-4% 2% 4% ين أول /آب تشر

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

السكر )1 كغ(

لبنان القامشلي أعزاز طرطوس 2020

آب      1,050      1,407      1,174       1,033

ين أول      1,240      1,741      1,210       1,364 تشر

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

السكر )1 كغ(

https://www.facebook.com/sweidco/
https://www.sweidco.com/
https://www.facebook.com/lioSyria/
http://bit.ly/3ikMepu
http://bit.ly/2LCICDe
https://bit.ly/3bLlj4R
https://bit.ly/39C6Fu9
http://bit.ly/3ipazKZ
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يهيمن على السوق كاملًة على مستوى سوريا هو طريف   واحدٍ   لصالح مستوردٍ   طرطوسر يأتي إلى ميناء  السكّ وتشير المقابالت أّن "
وتقوم معامل التعبئة بشراء السّكر من صاحب الترخيص الحكومي الوحيد من مكتبه للتخليص في    . "األخرس وهو أمر معروف للجميع

اّل أّن الكمّيات المدعومة السعر ُتفَقد  حّي المينا وهناك تحّدد التسعيرة وهامش ربح التعبئة. ويخضع السكر للبطاقة التموينّية "الذكّية"، إ 
بسرعة من أسواق "الشركة السورّية للتجارة"، وتنتشر إعادة بيع السّكر المدعوم وكذلك تخزين التّجار والصناعيين للكمّيات بغية رفع  

   ألّول.% في تشرين ا30والفٌت أّن أسعار السّكر في لبنان كانت في آب تشابه تلك في طرطوس، ارتفعت  األسعار.

جلب السّكر من مناطق الحكومة، إاّل أّن شركة الكادري، وصاحبها من مدينة    2015كانت تعتمد حّتى    أعزازأيضًا أّن    المقابالت  وتشير
الباب، استطاعت استيراد السّكر تحت ماركة "النجمة" من الجزائر والصين عن طريق باب السالمة، قبل أن تسمح تركيا لالعبين آخرين،  

 شركة الهيثم". ال دعم للسكر هناك، وإّنما إعادة بيع لسّكر المعونات، ولكن بشكل محدود، وكذلك "تهريب" للسكر من تركيا.  مثل "

مع التنويه أّن  االحتكارات الكبرى هي إذًا سمة سلسلة قيمة السكر كما الشاي، سوى أّن االحتكارات مختلفة بين مناطق السيطرة الثالث. 
الدول حوالى  اإلحصائّيات  تستورد  كانت  سوريا  أّن  إلى  تشير  عام    660ّية  الخام  السكر  من  دوالر  من  69،  2010مليون  منه   %

سوى إلى استيراد   2018في حين ال تشير آخر إحصائّيات لسنة    92مليون دوالر لألردن والعراق والسودان   187البرازيل، وتعيد تصدير  
، دون أّية إعادة تصدير. ما يعني  93مليون دوالر من السكر الخام، مستوردة من فرنسا ومصر والبرازيل وتركيا والمغرب   152حوالى  

 مرتبكة وملتوية بسبب العقوبات.  انخفاض استهالك الفرد الوسطّي لهذه المادة األساسّية إلى الثلث، وأّن آلّيات التوريد 

 طرطوسال تنتج سوريًا أرّزًا واألرز المستورد المباع في  
وكثيرُا   هشام"  و"سيدي  و"الريف"  "الربيع"  شركات  تعبئة 
العاّمة  "المؤسّسة  بأكياس  حّتى  أو  ماركة  دون  منه 
في  األرز  وأسعار  المدعوم.  لألرز  بيع  كإعادة  للتجارة" 

فشركة    القامشليوريا.  أّما في  لبنان ضعف تلك في س
السوق،   من  حّصة  أكبر  على  تحوز  التي  هي  النورس 
الحكومة   مناطق  من  يجلب  الذي  األرز  بعض  مع 

)ماركة "عين شمس"(، مع تواجد ملحوظ    أعزازالسورّية. في حين تحوز شركة "العمري" في مدينة الباب على أغلب سوق األرز في  
،  2010مليون دوالر من األرز في    317لّية. وتشير اإلحصاءات الدولّية إلى أّن سوريا كانت تستورد  إلعادة بيع أرز المساعدات الدو 

أّنها   إاّل  المتحدة وعمان...  من مصر وتايالند والواليات 
إلى   في    66انخفضت  دوالر  تغّير    2018مليون  مع 

الموّردين الرئيسيين إلى الهند والصين وتايالند والبرتغال  

 . 94كيا واسبانيا وتر 

في   يباع  ما  أغلب  للملح،  ملح    طرطوسبالنسبة  هو 

 
92 http://bit.ly/3qoNHOr   
93 https://bit.ly/3nZSjcl   
94 https://bit.ly/38WKH5Z  

شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

243% 180% 287% آب/نيسان

0% -7% 4% ين أول /آب تشر

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

األرز )1 كغ(

لبنان القامشلي أعزاز طرطوس 2020

آب      1,318      2,523      1,173       3,021

ين أول      1,506      2,730      1,110       3,641 تشر

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

األرز )1 كغ(

لبنان القامشلي أعزاز طرطوس 2020

آب          323          457          193           723

ين أول          518          516          360           980 تشر

الملح )1 كغ(

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

198% 150% 287% آب/نيسان

14% 0% 4% ين أول /آب تشر

الملح )1 كغ(

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

http://bit.ly/3qoNHOr
https://bit.ly/3nZSjcl
https://bit.ly/38WKH5Z
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"البتول"  ماركات  تحت  في    96و"الراشد"   95محّلي،  تلك  لبنان ضعف  في  الملح  وأسعار  و"أوسكار".  و"الدريكيش"  و"الصواف"  و"الربيع" 
، فتهيمن ماركة "النورس" المستوردة من تركيا، مع تواجد لملح تركي آخر ماركة "زير"، ولملح محلّي ماركة  القامشليطرطوس. أّما في  

 ح في أغلبه تركي )ماركات "سوهان" وإيزيل" و"أنوران"(.  ، فالملأعزاز"األحالم" أو "الحياة" المجلوب من حلب. أّما في 

ا  بالتالي توضح سلسلتي قيمة الشاي والسّكر واألرز، وهي مواد استهالكّية أساسّية مبنّية على االستيراد، دور االحتكارات الكبرى وقدرته 
لطات القائمة على كّل منطقة أو أكثر من  في الهيمنة على األسواق في مناطق معّينة أو في جميع المناطق، حسب صالتها مع الس

منطقة، كما بالنسبة للشاي. أّما بالنسبة الملح، فإّن وجود إنتاج سوري لم يعيق تمركز السوق حول أحد الالعبين، كما في الشمال  
 الشرقي.   

 الزيت النباتي ورّب البندورة 3.2.8
، توّزعت  طرطوساعتمد السورّيون على الزيت النباتي غذائيًا بعد أن ارتفعت أسعار زيت الزيتون التي تنتجه البالد بشكٍل كبير. في  

سوق الزيت النباتي. في حين تأخذ ماركة "فرزات" السورّية حّصة كبيرة من سوق   100و"فلورينا"   99و"تينا"   98و"كالرا"   97ماركات "فرزات" 
،  القامشلي )والالفت أّنها توّرد عبر معبر سيمالكا مع كردستان العراق، وليس الرّقة( مع تواجد ماركات تركّية مثل "أوماي" األرخص سعراً 

تواجد   مع  أعزاز،  سوق  على  تهيمن  بدورها  التي 
أخرى مثل "أونا" و"عين الشمس" و"الزير"  لماركة تركية  

مستوردة عبر معبر باب السالمة، رغم أّن كبار تجار  
وقد   زمّرد(.  شركة  )مثل  سرمدا  في  متواجدون  الزيت 
الزيت   أسعار  تغّير  المناطق  جميع  في  المسح  لحظ 

الصرف. أسعار  تغّير  مع  إحدى  يومّيًا  في  ورد  هكذا 
" في طرطوس:  اشتريتتخيّ المقابالت  زيت    ل  صندوق 

بسعر   ليرة    40نباتي  الثاني و سورية  الف  اليوم  في 
ليرة سورية؟!  36سعر مبيعه  أصبح   أّن منشأ  ".الف  الشمس    كما  أغلبه زيت عّباد  أن  إلى  إذ يشار  ليسا واضحين،  الزيت وصنفه 

بطرق رسمّية وغير رسمّية. والالفت    101وصويا يأتي من أوكرانيا وروسيا قبل تكريره، إاّل أّن الكمّيات األكبر تأتي على األرجح من تركيا 
وت النباتّية بتمويٍل منها وبهدف االكتفاء الذاتي، تحت اسم "الوردة  مؤّخرًا أّن اإلدارة الذاتية في الشمال الشرقي قد افتتحت معماًل للزي 

 
95 http://bit.ly/3bRu4ua   
96 http://www.alrashed-co.net/   

أنشأ معاماُل في تركيا  و  2012إنتاج شركة فرزات للصناعات الغذائّية )فامكو( بين حمص والرستن، والتي يملكها محمد طالس فرزات، والذي هجر إلى تركيا في  97
والشركة ناشطة في عّدة مجاالت   syria.com/?p=2607-http://4e http://bit.ly/3bUVfVd؛ 2018ومصر، قبل أن يعود إلى سوريا بعد "مصالحات" 

 وتوّزع في عّدة بلدان بينها العراق وتركيا واألردن.  https://www.enabbaladi.net/archives/80830أخرى 
 .  http://bit.ly/3c7ZJrJإنتاج الشركة السورية اللبنانية للمنتجات الغذائية ')سادرو( في حمص والالذقّية، التي يملكها اللبناني عالء مصطفى يحيه،  98
 .  Gnfrhttp://bit.ly/2LR  http://bit.ly/3bTZb8wإنتاج شركة أنبوبا للصناعات الزراعّية، لعصام أنبوبة وأوالده،  99

   إنتاج مجموعة طريف األخراس للصناعات الغذائّية في حسياء قرب حمص. 100
101 Aita, 2017 a, b & c.  

شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

331% 309% 287% آب/نيسان

14% 11% 4% ين أول /آب تشر

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

ي )1 
ر
الزيت النبات

) ليير

القامشلي أعزاز طرطوس 2020

آب      2,832      2,040      2,047

ين أول      3,594      2,695      2,813 تشر

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

ي 
ر
الزيت النبات

) )1 ليير

http://bit.ly/3bRu4ua
http://www.alrashed-co.net/
http://4e-syria.com/?p=2607
http://bit.ly/3bUVfVd
https://www.enabbaladi.net/archives/80830
http://bit.ly/2LRGnfr
http://bit.ly/3bTZb8w
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 )!(   طن  300الذهبّية، في عقد تشارك في اإلنشاء واإلنتاج مع شركة "الحسن التجارّية" التي كانت ناشطة في عفرين، بطاقة إنتاجّية  
 .  102يومّيًا سيؤّمن أيضًا علفًا من مخلفات التكرير 

هناك زيت نباتي مدعوم في طرطوس، ولكّنه ال يتواجد كثيرًا في منافذ بيع السلع المدعومة عن طريق البطاقة    وتجدر اإلشارة إلى أنّ 
وأنّ  خاّصة  للتجارة"،  السورية  "الشركة  لدى  النباتية "  التموينّية  للزيوت  السورية  الصناعية  واجهت  الشركة  حلب(  )في  الحكومّية   "

يص التي  القطن  بذور  تأمين  في  الزيت إشكالّيات  منها  قوّية من  103ّنع  منافسة  تواجه  لكّنها  الصويا،  زيوت  إلى تصفية  انصرفت  ثّم   .
 الشركات الخاّصة القائمة. هكذا "لم يتوّفر الزيت النباتي المدعوم منذ سنة أشهر ولمّرة واحدة فقط، حصلنا فيها على ليتر واحد". 

، بأسعار أعلى بكثير، رغم أّن هناك شكوك أّن بعض الزيت  في المقابل يتوّفر الزيت النباتي بشكٍل كبير في األسواق وبأصناف متعّددة
بشكٍل كبير في السلل الغذائّية، بحيث تفيض كمّياته    المباع في األسواق هو زيت مساعدات. أّما في إعزاز، حيث يدخل الزيت النباتي

د تجارة الزيت  ال تعّ ير أحدى المقابالت: " حّتى أن جزءًا مّما يعاد تدويره يباع في أسواق مناطق الشمال الشرقي والحكومي. هكذا تش
ولكن يعاني التجار في بعض األوقات من منافسة الزيت الذي يباع من   .ما يقوم أي تاجر باستيرادهانّ إ ،دينار محدّ النباتي حكر على تجّ 

اإلال الغذائية  المستوردةسلل  البضاعة  عن  أسعارها  النخفاض  المحلية  السوق  في  بعض  .غاثية  يقوم  المحلية    لذلك  بالسوق  التجار 
للمحافظة على أسعار الزيت المستورد وعدم    ،بشراء الزيت من المستفيدين من سلل اإلغاثة ويتم بيعها بنفس سعر الزيت المستورد 

 . "سماح لبعض التجار من العبث باألسعار والمضاربة على المواد المستوردة

في   تتواجد  البندورة،  لرّب  ماركات    طرطوسبالنسبة 
غدق"  وجميعها  106و"إيما"   105و"دلتا"   104"حدائق   ،

في   أّما  سوري.  المصنوعات  القامشليتصنيع  فتنتشر   ،
" و"شكيب". والثانية أكثر انتشارًا.  آذر اإليرانّية، ماركات "

المنتجات   بين  المنافسة  أعزاز  في  تحتدم  حين  في 
اإلنتاج   مقابل  و"كونتاي"(  "دورا"  )ماركتي  التركية 

 . 107المحلي 

البندورة )  التي تنتج كميات ملحوظة من  ، أغلبها من محافظتي درعا  2018و  2010مليون طن سنويًا في    1،2والالفت أّن سوريا 
، خاّصة للعراق وباقي البلدان العربّية(  2010ألف طن من البندورة الطازجة في    400وطرطوس( والتي كانت تصّدر كمّيات كبيرة منه ) 

 ورة خاّصة من تركيا وإيران. أضحت تستورد رّب البند

 

 
102 https://xeber24.org/archives/323800 . 
103 https://www.youtube.com/watch?v=nUWKoMWYdAQ   

إنتاج شركة "غازي والعليان لتصنيع واستيراد المواد الغذائّية"، لصاحبها أحمد غازي، وكانت توقفت عن اإلنتاج في بعض فترات الصراع،    104
http://bit.ly/3qBWeNX    .وهي ناشطة أيضًا في لبنان 

 http://bit.ly/3bV5mt9لغذائية في ريف دمشق، لناجي رباط،  إنتاج شركة رباط للمعلبات/ دلتا للصناعات ا 105
 إنتاج شركة "الطيبات"    106
 مؤّسسة طالل الطويل.  107

شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

189% 176% 287% آب/نيسان

14% 25% 4% ين أول /آب تشر

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

 البندورة )1 
ّ
رب

كغ(

القامشلي أعزاز طرطوس 2020

آب      1,505      1,708      2,783

ين أول      2,178      2,139      2,493 تشر

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

 البندورة 
ّ
رب

)1 كغ(

https://xeber24.org/archives/323800
https://www.youtube.com/watch?v=nUWKoMWYdAQ
http://bit.ly/3qBWeNX
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 مقابلة حول زيت الزيتون في أعزاز   - 5اإلطار 

  ". النظام" ق بتأمين المواد والمبيدات لعدم وصولها اليوم من مناطق  تواجه زراعة الزيتون حالياً صعوبات تتعلّ   :صعوبات زراعة الزيتون

من ناحية أخرى جميع تكاليف العناية بالزيتون من    . ها منتهية الصالحيةويصل بدالً عنها مواد من تركيا ولكنها ليست بذات الجودة وكأنّ 

األرض التركية  ، فالحة  بالليرة  العمال  أجور  تدفع  ذلك  وغير  المحصول  جني  إلى  التقليم  باستمرار  .إلى  ترتفع  تكاليف  ف  تكلّ حيث    .وهي 

أما الحواش أو جني الزيتون    ، سواًء كانت سنة مثمرة أم ال   ، ليرة تركية في السنة   60ليرة والمروية    40مزروعة بعل حوالي  الشجرة ال 

على    40فيكلف   كامل  ليوم عمل  العامل  يحصل  إذ  الشجرة.  تحمله  الذي  الزيتون  كثافة  بحسب  دون  فما  للشجرة  تركية  ليرة    4000ليرة 

  .سورية

كما يحصل صاحب    .% 8العصر لقاء حصة من الزيت المستخلص قدرها    الزيتون من الكروم إلى المعصرة حيث يتمّ   يتم نقل  :دور المعصرة

المستعمل في صناعة   والزيت  التدفئة  المستعمل في  البيرين  األخرى ويصنع منها  المخلفات  المعصور وعلى  الزيتون  بقايا  المعصرة على 

ة المعصرة من الزيتون  ج ثمن تنكة الزيت الفارغة دوالر واحد. وتعتبر حصّ رة. كما يدفع المنت  صابون الغار. وكل ذلك يعتبر من أجرة المعص

 .حصة كبيرة ومجزية نظراً للتكاليف المنخفضة التي تدفعها المعصرة  ككلّ 

ويعتبر من السلع المطلوبة نظراً لحاجة كل بيت   .أما الزيت فيباع بالدوالر  ، يباع الزيتون المناسب لألكل بالليرة السورية   :التجارة والتسويق

صعوبة في التسويق. وسابقاً كان الزيت    ، سواًء كان المنتح األساسي أو صاحب المعصرة أو تاجر الجملة   ، لذا ال يجد صاحب الزيت   .للزيت

ومناطق  يصدّ  حلب  إلى  تكا  ".النظام "ر  وارتفاع  الطرق  انقطاع  مع  للتجّ لكن  الزيت  لبيع  عموماً  المنتجون  توجه  والعبور  الشحن  ار  ليف 

كيلو بين   16ى إلى رفع سعر الزيت نتيجة زيادة الطلب عليه. ويتراوح سعر تنكة زيت سعة  األمر الذي أدّ   .األتراك أو مندوبيهم المحليين

يس في المنطقة وتشتهر المنطقة به ويمكن اعتباره  فيه. ويعتبر الزيتون المحصول الرئ  الحمضدوالر حسب جودة الزيت ونسبة    30  –  20

 .المادة الرئيسية التي تصدرها المنطقة

قبل   والحال  الحالي  الوقت  بين  المقدّ   :"الثورة"الفرق  الدعم  يستفيدون من  المنتجون  تنمية زراعة  كان  إلى  الهادف  الزراعة  وزارة  م من 

رة من  لم تعد متوفّ   األمورهذه    المبيدات واالستشارات وغير ذلك. وكلّ وي والشتوي  السماد الصيفو وكان الدعم يشمل تأمين الشتل    .الزيتون

توجيهه للذين لديهم عالقات أو    لكن هذا الدعم كان انتقائياً وتمّ   .متقطع   مات بتقديم بعض الدعم بشكل  وقد قامت بعض المنظّ   .قبل أي جهة 

 .صالت قربى مع موظفي المنظمات المسؤولين عن االنتقاء والتوزيع كسائر المساعدات المقدمة من المنظمات

وتضع يدها    . عزاز الغربيةأط الفصائل العسكرية المسيطرة على منطقة عفرين وصوالً إلى أطراف مدينة  تتسلّ   :ل العسكرة في الزيتونتدخّ 

وحتى في هذه الحالة تستولي الفصائل على جزء من    .على كل األراضي الزراعية التي ال يستطيع صاحبها إثبات ملكيته بالوثائق والشهود

ويقوم عناصر الفصيل    .منع المنتجين أو العمال من جني المحصول تحت التهديد بالسالحويصل األمر إلى    .المحصول تحت مسميات مختلفة

ويتصف الزيت الذي يتم إنتاجه عن    .بجني الزيتون وبيعه أو عصره وبيع الزيت في السوق أو لمندوبي التجار األتراك العاملين في المنطقة

بتدنّ  عادة  الفصائل  الجودةطريق  مستوى  ي   ، ي  ال  أولئك  السوقهتمّ ألن  في  لهم  سمعة  ببناء  وال  التجاري  باالسم  ال  أصحاب    .ون  أن  كما 

ى هذا التدخل إلى هجر الكثير من األراضي من قبل أصحابها وحلول الفصائل  المعاصر يعرفون ذلك جيداً ويعملون على هذا األساس. لقد أدّ 

  سكن أووأي    .عة قرى بما في ذلك األراضي الزراعية التابعة لهافصيل يسيطر على منطقة من مجمو  فكلّ   .قطاعيات األمر أشبه باإل   .هم محلّ 

العملية   يتناسب مع  الذي يحصل مقابل منح موافقته على مبلغ مالي معين  ان يكون بموافقة قائد الفصيل  المنطقة يجب  عمل زراعي في 

 .المطلوبة

كبر  كما يقوم العمال المياومون بالجزء األ  .بصورة عامة يتحمل المنتج تكاليف اإلنتاج العالية بما فيها العناء والتعب واإلشراف طيلة السنة

هاتين الفئتين ليستا األفضل حاالً إذا ما تمت مقارنتهما بأصحاب المعاصر وتجار الزيت الذين يتحكمون  أّن  إال    .من العمل المبذول في اإلنتاج

ن في المعاصر والمستودعات ويحصلون على مرابح كبيرة نسبياً ال تناسب مع دورهم في  رؤوس أموالهم والزيت المخزّ عبر  بسوق الزيت  

 .نتاجاإل

وتسير كل أمور الزيتون وزيت الزيتون    .ال يوجد دور أو تدخل جدير بالذكر للمكتب الزراعي أو للمجلس المحلي ككل  :دور المجلس المحلي

وفق أصول وعادات ثابتة نشأ الناس عليها. وبشكل عام يحتاج المزارع اليوم لكثير من الدعم في المبيدات واألسمدة والفالحة وغير ذلك  

 . تتحسن أحواله المعيشية حتى

تحتكر شركة تركيّة استيراد الزيتون وزيته من أعزاز والمناطق المجاورة لها، وال يحّق للتجار المحليين :  تصدير الزيتون وزيت الزيتون

تجاري  بحريّة  تصديره   سجل  إلى  تصدير  أّي  يحتاج  الواقع،  في  المحلّي.  المجلس  من  ورخصة  منشأ   شهادة  على  يحصلون  أنّهم  رغم 

ة،  ورخصة تجارية وشهادة منشأ، كانت تركيا تحصرهم بـ"الحكومة المؤقتة". إالّ أنّها قبلت بعد ذلك بالوثائق التي تصدرها المجالس المحليّ 

 ت، دون زيت الزيتون.  لكن بشكل انتقائي لبعض المنتجا
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بل  مثاال الزيت النباتي ورّب البندورة على الفروقات بين سالسل قيم المصنوعات الغذائّية التي تنتج موادها األولّية في البالد أم ال. ق يدلّ 
ستطاعوا الوصول  نشوء الصراع في سوريا، كانت الصناعات الزراعّية قد تطّورت وبدأت تتمركز حول بعض الالعبين، خاّصة ألولئك ا

إلى أسواق تصدير في دول الجوار العربّية. ودخلت بالتالي المنافسة مع التصنيع الغذائي التركي في جنوب شرق األناضول الذي تطّور  
   .بشكٍل كبير بعد غزو العراق

قدراتها، وباتت المنافسة شديدة مع المنتجات التركية  نتيجة الصراع، فقدت الصناعات التي تعتمد على المواد األولّية السورّية كثيرًا من و 
أو  واإليرانّية على السواء. أّما تلك التي تعتمد على االستيراد، فترتبط بقدرات الالعبين سواًء ضمن شبكات االستيراد مع مصادر التوريد  

  ربّية مثل العراق.للحصول على الدعم الحكومي والتهّرب من العقوبات أو القدرة على الوصول إلى أسواق ع

 الخضار والفواكه 3.2.9
ن  تتبع أسعار الخضار والفواكه في سورية موسمّية المنتجات وإمكانّية إنتاجها محلّيًا أم ال. ويظهر واضحًا ارتفاع األسعار عند نقلها م

الشمال في  ما  نوعًا  اإليرانّية  وكذلك  الغربي،  الشمال  في  التركية  المنتجات  ومنافسة  أخرى،  إلى  الحاالت    منطقة  كّل  وفي  الشرقي. 
 المرصودة، أسعار الخضار والفواكه أرخص بكثير في سوريا من لبنان.  

 
ة فوارق كثيرة، ربما على رأسها  إن قارنت بين وضع السوق اآلن وبين وضع السوق في السابق، فثمّ لكن تشير مقابلة في القامشلي "

كان الطعم مختلفًا، على عكس الخضار في أيَّامنا هذه، وحتَّى    ...فيما سبق كانت بلديَّةالجودة، أعني أنَّ الخضار التي كانت موجودة  
و الفواكه الدوالر...  موضوع  من  َتسَلم  لم  والفواكه  الخضار  وفواكه  ...  حتَّى  خضار  كتّجار  نعرف  نعد  المادة    بكملم  غرام  كيلو  نبيع 
متوافرة في مواسمها في سوق الهال    اهاكنت تر   ...ن الصغيرة موزَّعة في األرياففي القديم كانت المزارع الصغيرة والبساتي...  المعيَّنة

ًا، وال يقبل المستهلك أن يشتري إالّ  كان يصل سعر البندورة المحليَّة إلى أقل من ليرة    "المونة"وأثناء إعداد    ...الطازج  وتكون طازجة جدَّ
ر على تناول    ،أمَّا أآلن...  سورية   حاول أن تنظر من أعلى أيّ ... ال يوجد أّي اهتمام من اإلدارة الذاتية...  الفواكه!أعرف بيوتًا تتحسَّ

المالحظ في مدينة القامشلي هو السوبرماركتات  ...  ها فارغةمنزل في القامشلي، سوف ترى  المساحات الترابية الصالحة للزراعة كلّ 

لبنان

السعر المصدر السعر  المصدر السعر المصدر السعر 

606 درعا، طرطوس 367 ، إيران محلي 455 محلي 409 آب

1544 تركيا 683 محلي  845 حوران، محلي 628 ين األّول تشر

؟ مناطق حكومة 390 محلي  371 سويداء، محلي 357 آب

؟ محلي 345 محلي  675 محلي 694 ين األّول تشر

؟ مناطق حكومة 1060 محلي 1069 محلي 1500 آب

؟ محلي 683 منبج 936 محلي 683 ين األّول تشر

911 محلي 387 محلي 480 ، الغاب محلي 389 آب

1304 محلي 1147 الباب 836 محلي 817 ين األّول تشر

500 محلي 185 محلي 287 الغاب 480 آب

888 محلي 266 ، مرص محلي 382 محلي 661 ين األّول تشر

؟ عفرين، تركيا 943 ساحل، إيران 1110 محلي 1209 آب

؟ تركيا 1047 الساحل 1425 محلي 1222 ين األّول تشر

؟ ال يوجد ال يوجد محلي 1381 آب

؟ تركيا 683 الساحل 1036 محلي 700 ين األّول تشر

504 مارع 300 ، حلب محلي 375 سويداء، محلي 298 آب

923 الباب، منبج 368 الباب 443 محلي  611 ين األّول تشر

ي مسح 2020 )ل س(
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

تقال )1كغ( الير

البطاطا )1كغ(

أعزازالقامشليطرطوس

البندورة الطازجة )1كغ(

الكوسا )1كغ(

اء )1كغ( الفاصوليا الخرص 

الخيار )1كغ(

البصل )1كغ(

التفاح )1كغ(
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التي المنّظما الضخمة  أّما عن  الغذائّية".  المنتجات  تستورد   ... " المقابلة  فتضيف  بالتنمية  المعنّية  المدنّية  يعملون    ت  كلهم لصوص، 
جيوبهم ولصالح  الشخصي  ذهبوا؟...   لصالحهم  أين  اآلن؟  نراهم  ال  كانوا    مألوالقد  ...  ِلَم  جاّدين  كانوا  لو  وتوّقفوا،  دوالراٍت  جيبوهم 

باستمرار بدائل  على  وعثروا  البيوت  استمّروا  زراعة  تشيع  أن  حاولت  المنظمات  من  لعدد  تنموية  أنشطة  هناك  كانت  العلم  مع   ."
أعزاز المقابالت في  لفتت  الذاتّية. كذلك  اإلدارة  اهتمام  انعدام االستدامة وعدم  إثر  توقَّفت على  او  المشاريع فشلت    البالستيكية ولكن 

الليرة السورّية، رغم الضغوط الكبيرة للتعامل بالليرة التركّية. وأّن المجلس المحلي  االنتباه إلى أّن الخضار والفواكه تسّعر وتباع هناك ب
أّن السوق تبقى محصورة في أعزاز ومحيطها  إاّل  المدينة لخفض ريع الوساطات بين المزارعين والمستهلكين.  الهال" في  فّعل "سوق 

الفرات" األخرى أو ريف إدلب أو تركيا، وغير كافية لتسويق اإلنتاج في موسمه، ما أّدى لخسارات    المباشر، دون حّتى مناطق "درع 
 كبيرة للمزارعين.  

توضح سلسلة قيمة الخضار والفواكه صعوبات القطاع الزراعي في المناطق جميعها، سواًء نتيجة ضعف إمكانّيات الدولة السورّية في  
طرتها، أو لشّدة المنافسة التركية واإليرانّية أو لصعوبات النقل أو  دعم هذا القطاع، وكذلك القوى القائمة في المناطق الخارجة عن سي 

الشرقي،   الشمال  "سوبرماركيت"، خاّصة في  تجارّية كبيرة،  التموضع في مراكز  يّتجه نحو  المنتجات  التوّجه في توزيع هذه  أخيرًا ألّن 
محصورة غالبًا في مناطق اإلنتاج ذاتها مع صعوبات كبيرة    يشّكل االستيراد سبياًل أجدى لها. أِضف أّن أسواق مواسم الخضار والفواكه

 للوصول إلى المدن الكبرى حيث الحجم األكبر من االستهالك. وبشكٍل عام يتضح تراجع القطاع الزراعي في سوريا. 

 

 المواد غير الغذائّية   3.3
 المنّظفات ومعجون األسنان 3.3.1

سورّية كثيرة متنافسة،    منّظفات   طرطوستنتشر في سوق  
"برسيل"  أقّل  بصورة  وكذلك  و"األفراح"،  و"نورا"   108"مدار" 

عالمة   دون  كميات  تباع  كما  وايت".  و"سوبر  و"البرنس" 
في  السوق  أغلب  على  "نورا"  تهيمن  فيما  )فرط(.  فارقة 

وتجلب عبر معبر الرّقة. أّما في أعزاز فتتنافس    القامشلي
تجة أيضًا في مناطق الحكومة  "نورا" مع "وايت كلين"، المن

وتجلب من وكيلها في سرمدا، وكذلك مع المنتجات التركّية  
. وتختلف أسعار بيع المنظفات بشكٍل كبير بين المناطق ومن متجٍر إلى آخر. إاّل  109وتصنيع محلّي منه ما نشأ تحت ماركة "كريستال" 

 .  6أّن األمور أكثر تعقيدًا كما يبّينه اإلطار 

 

 
 .  /gcc.com-https://www.henkelسوريا،    Henkelإنتاج شركة هينكل   108
   https://bit.ly/2KzuWIT http://bit.ly/2XW8Lj8إنتاج شركة كريستال للمواد المنظفات )احمد جربوع(،   109

شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

258% 236% 287% آب/نيسان

-6% 4% 4% ين أول /آب تشر

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

مسحوق 

الغسيل )1 كغ(

لبنان القامشلي أعزاز طرطوس 2020

آب       2,602       1,877       1,867       8,232

ين أول       2,489       3,518       3,200       9,213 تشر

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

مسحوق الغسيل 

)1 كغ(

https://www.henkel-gcc.com/
https://www.henkel-gcc.com/
https://www.henkel-gcc.com/
https://bit.ly/2KzuWIT
http://bit.ly/2XW8Lj8
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 مقابلة حول المنظفات في أعزاز  - 6اإلطار 

ً :  مصادر مواد التنظيف ووصولها إلى السوق وعادة هي الماركات المعروفة    .هناك مواد التنظيف التي تصل من طريق النظام وبالتهريب حاليا

يرفع سعرها مقارنة بسعرها في مناطق النظام. وهناك    واإلتاوات التي اعتاد الناس عليها وهي ذات جودة عالية لكن وضع الطرقات والمعابر  

مواد التنظيف التي تستورد من تركيا عن طريق التجار والمستوردين وعن طريق المعبر السوري التركي وتدفع رسوم المعبر المعتادة كباقي  

ال  المواد األولية  تعتمد على  وهي  يتم صناعتها محلياً  التي  التنظيف  تركيا عن طريق المستوردين وتجار  البضائع. وهناك مواد  مستوردة من 

 .الجملة. هناك بعض الورشات تعتبر كبيرة نسبياً إال أن معظم االنتاج المحلي يحصل في ورش صغيرة وشبه منزلية

وفي    .يصةالجميع يبحث عن البضاعة الرخيصة ومجمل الطلب في السوق هو نحو المنتجات الرخهي أّن  المشكلة اليوم    :األسعار والمنافسة

ائية  مواد التنظيف يستطيع المنتج التالعب بالمنتجات كيفما يشاء وتقليل نسبة المادة الفعالة لتخفيض السعر حتى يصل إلى مستوى القدرة الشر

السو  . للمستهلكين للمواصفات  تخضع  النظام  مناطق  من  تصل  التي  للمواد  بالنسبة  منشأها.  كان  أياً  التنظيف  مواد  في  يحصل  ما  رية  وهذا 

اإلنتاج أثناء  نسبة    ، القياسية  الرتفاع  نظراً  أسعارها مرتفعة  األفضل ولكن  تزال  ال  أنها  إال  الثورة  قبل  بمستواها  ليست  أنها  الرغم من  وعلى 

فيها  الفعالة  هناك    .المادة  كانت  الثورة  قبل  التنظيف  18وسابقاً  مواد  في  تستخدم  فعالة  في    ، مادة  المحلي  االنتاج  في  اآلن  ال  عزأأما  يتّم از 

هنا   4أو    3سوى    استخدام للمستهلكين  الشرائية  للقدرة  السورية  المنتجات  سعر  مالئمة  عدم  المحليين  الصناعيين  بعض  ينتهز  فقط.    ، مواد 

المنت معظم  بسعر رخيص.  المزيف  المنتج  ليبيع  الفعالة  المادة  التقليل من  مع  ومضموناً  )النظام( شكالً  السوري  المنتج  بتقليد  جات  فيقومون 

السعر منخفض  محلياً  ومقلد  السعر  مرتفع  أصلي  منها  يوجد  السوق  في  الموجودة  المحررة.    . السورية  المناطق  في  معامل  في  التقليد  ويتم 

أسلوباً   فتتبع  التركية  المنتجات  أما  األرخص.  وتشتري  تميز  ال  الناس  التركية    ، مشابهاً ومعظم  األسواق  في  تباع  التي  التركية  المنتجات  إن 

لذلك يقوم تجار المنطقة بالذهاب إلى المنتج وطلب منه أن ينتج لصالحهم منتج    .ازة ولكنها مرتفعة السعر ال تتناسب والقدرة الشرائية هناممت

وال يوجد مشكلة أمام المنتج هناك طالما أن هذه البضاعة مخصصة    .رخيص بمواد فعالة وتكاليف أقل ويحمل نفس اسم المنتج األصلي وشكله

  ،بال اسم تجاري  ، بالسوق والمستهلك التركيين. أما المنتجات المحلية التي ال تقدم منتجات مقلدة فغالباً هي منتجات رخيصة   للتصدير وال تضرّ 

 .وذات فعالية متوسطة او متدنية نظراً لإلنقاص المقصود للمادة الفعالة

  ، تعاني الصناعة المحلية في المعامل وليس الورش الصغير من مشكلة تسويق المنتجات نظراً لصغر حجم السوق المحلي   :الصناعة المحلية

م  ونظراً النخفاض القدرة الشرائية للناس وتدهورها مع انخفاض قيمة الليرة السورية وحتى الليرة التركية مؤخراً. هذه المشكلة أصابت معظ

أنا  الصناع  المحلية.  لديّ ة  كان  السورية    إذا  البضائع  تنافس  منتجات  وإنتاج  كبير  معمل  تشغيل  على  وقادر  التنظيف  مواد  إنتاج  في  الخبرة 

كيف سأصرف بضاعتي وكيف يمكن أن أدفع للشركاء حصصهم من األرباح  وماذا سيحدث إذا استمر الطلب منخفضاً    هي في  والتركية المشكلة

أبيع لم  ي  إضافة  .إذا  ال  ذلك  في  مإلى  والتركية  السورية  المنتجات  تنافس  أن  يمكن  ال  منتجاتنا  النظام ألن  مناطق  أو  تركيا  إلى  التصدير  كننا 

مرتين  .أرضها والعبور  الشحن  تكاليف  ندفع  األ مرّ   :ألننا  للمواد  ومرّ ة  المستوردة  يوجد  ولية  ال  األولية  للمواد  بالنسبة  المصنعة.  للبضائع  ة 

تصل إلينا من تركيا بسهولة عن طريق المستوردين وتجار الجملة. أما الورشات الصغيرة فعادة تؤمن دخل إضافي ألصحابها ليس  ها  مشكلة ألنّ 

الزبائن    .أكثر طلب  البيت حسب  في  ويركبونها  الصغيرة  الجملة  وتجار  السوق  من  الفعالة  المواد  يشترون    (رخيص  ، وسط   ، ممتاز)وهؤالء 

 .أو للجيران واألقارب واألصدقاء   ، ما للمحالت أو بالبيع الجوالوهؤالء يسوقون منتجاتهم إ

المنت    .باهظة الثمن  آالتوال تحتاج خبرات فريدة وال    .عام ال تعتبر صناعة مواد التنظيف صناعة معقدة  بشكل   ج أن يكون لديه أوعية  فيكفي 

تنظيف.   مواد  لينتج  األولية  والمواد  يشّكل بالستيكية  موا تدنّ   وال  جودة  السوقي  في  الموجودة  المواد  منشؤها  ،صفات  كان  حالة    ،مهما  إال 

كلّ  هذا  وأمام  األسعار.  لخفض  يحص مقصودة  ربح    له  هامش  على  التكاليف    بسيط، ألن المنتج  من حيث  األدنى  الحد  على  تقوم  العمليات  كل 

علي يحصل  ألنه  دائماً  تنقص  ال  فحصته  والمستورد  الجملة  تاجر  أما  واألرباح.  شيءواألسعار  كل  قبل  االقتصادي    .ها  الوضع  يتحسن  لم  ما 

 .بصورة عامة وتحسنت قيمة العملة التي بين أيدي الناس لن يتحسن وضع هذه الصناعة والصناعة بصورة عامة

ولكن لألسف يقوم موظفو المنظمات    .تقوم المنظمات بتقديم سلل غذائية ممتازة باألساس بقيمة عالية  : لعبة المنظمات وإعادة تدوير المعونة

لنفترض قيمة السلة  كي يبلعبتهم     ، إلخ. $ تحتوي على عدد من المواد الصحية كمسحوق الغسيل 50نهبوا من المال المخصص لإلغاثة. أوالً 

ؤول باالتفاق مع أحد  يقوم موظف المنظمة المس هكذا    .يفترض دفتر الشروط جودة عالية للمواد المطلوبة من أفضل ما هو موجود في السوق

ويحصل   رخيصة  وبأسعار  متدنية  مواصفات  ذات  مواد  تقديم  أجل  من  المطلوبة  الكميات  بحسب  تركيا  في  وغالباً  الجملة  تجار  أو  المنتجين 

رد الذي يقدم سعر أدنى من   اجر  دنى سعر معروض. وهكذا يحصل التأالموظف على نسبة متفق عليها من فارق السعر ويكشف األسعار للموَّ

$. عندما تصل هذه السلل للمستفيدين فإن رداءة هذه  20$ لقاء السلة الواحدة ولكنه قد يضع فيها مواد بقيمة قد ال تتجاوز  50على ما يقارب  

هذه المواد لن  ت المعونة التي اشترت  كما أن أحداً من زبائن محالّ   . دالمواد كفيلة بدفع المستفيدين إلى بيع هذه المواد إلى تجار المعونة بال تردّ 

طريقة أو بأخرى يتم التواصل بين بوهكذا تجد تلك المواد طريقها إلى تاجر معونة جملة والذي يجمع تلك المواد ويخزنها.  .  يرضى بشرائها

يدين للتوزيع  موظفي المنظمات والتاجر ويتم االتفاق على إعادة تجميع المواد في سلل إغاثية وتوريدها للمشاريع الجديدة أو حتى لذات المستف

ومرة أخرى يحصل موظف المنظمة على حصته وتاجر المعونة على حصته ويحصل المستفيدون على مواد تنظيف غير .  في الدورات التالية

اإلنتاج  .صالحة لالستهالك  السوق ولدعمت  المحلي ألنعشت  السوق  توزعها من  التي  المواد  المنظمات تحصل على  أن    "تفضل "ولكنها    ، لو 

 .ن تركيام  هالحصول على ما تحتاج 

 .  المهم تسديد الضريبة المطلوبة ، في صناعة أو تجارة المنظفات تدّخلتال : المجلس المحلّي ومؤسسات الحكم دور 
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لصاحبها بشار دعبول، الذي يعتبر "شيخ كار" الصناعات الكيمياوّية في  ،  110شركة مدار للصناعات الكيميائية "مدار" و"نورا" تنتجهما  
ماركة "األفراح" في معملها في حماة. وفي جميع المناطق، تلعب إعادة تسويق المساعدات دورًا    112. وتنتج مجموعة الشواف 111سوريا 

 سواق.  كبيرًا في السوق، وكذلك موّزعو الشركات الكبيرة كي تصل منتجاتها إلى جميع األ

تبّين سلسلة قيمة المنّظفات حالة منتج كان في طور الترّكز حول بعض الالعبين الكبار في سوريا قبل الصراع، وتلعب سبل االستيراد  
على   الصراع  أثناء  قادرون  الكبار  الالعبون  زال  وما  الترّكز.  مزيد من  نحو  رئيسًا  دورًا  والتسويق  التوزيع  سبل  األخّص  على  وكذلك 

كافّ  إلى  آلّيات الوصول  وبروز  المعيشّية  األحوال  تدهور  يؤّدي  فيما  محلّي.  سورّي  من  أكبر  بعد  لهم  كان  إذا  خاّصة  المناطق،  ة 
 المساعدات اإلنسانّية، خاّصة في الشمال الغربي، إلى نشوء منافسة ملتوية محلّية، وفي الحقيقة تركّية.  

إذ   األسنان.  لمعجون  بالنسبة  قلياًل  األمور  وايت" تختلف  و"سو  "كولجيت"  ماركات  "سيجنال"    113تتشارك سوق طرطوس  مع  المحلّية 
المستوردة من إيران وكذلك "كريست". في حين، تهيمن "كولجيت" إنتاج تركيا على أسواق الشمال الشرقي والشمال الغربي، مع تواجد  

 يا".  ماركات تركّية أخرى كـ"سنسوداين" وأخرى من مناطق الحكومة تحت ماركة "هيمال

مع   أفضل  بشكٍل  تتأقلم  أن  تستطيع  عالمّية،  الكبار شركات  أّن العبيها  المنّظفات سوى  عن  كثيرًا  األسنان  معجون  حالة  تختلف  وال 
. وكذلك ال تدخل المادة كثيرًا في  114ظروف صعبة والمصّنعين المعّبئين والموّزعين في سوريا والدول المجاورة، وكذلك سبل التسويق 

 ات.  سلل المساعد

 حفاضات األطفال والفوط النسائّية 3.3.2
أسعار   الليرة  التتقّلب  أسعار صرف  تقّلب  مع  باستمرار  فوط 

"ألوها!"  أطفال  فوط  طرطوس  في  تنتشر   115السورّية. 
و"بايبي"دريمتكس و"  116و"ليبرو"  كيدز"  و"سزبر  و"سولو"   "  

لبنان(   المحلّية، مع تلك المستوردة "هايبكس" و"ليتي" )من 
و"سيلفي" )من مصر( وكذلك كثيٌر من األخرى التي تباع فرط  
"أوريجينال"   فوط  أيضًا  تبرز  القامشلي  وفي  ماركة.  دون 
و"سويت   "كونفي"  وكذلك  السورّية  و"لمسة"  بيبي"  و"هال 

من تركيا.  اليف" و"فالي فيكس" التركية، وجميعها يؤتى بها  
كذلك هو األمر في أعزاز، حيث تستورد حفاضات األطفال جملة من تركيا ثم تتّم تعبئتها تحت ماركات مختلفة: "بيبي جوي" أو "همسة" 

 أو "دلع" أو "ميمي" أو "كليفر" وغير ذلك.  

 
110 https://madargroup.com/  معامل الشركة تأّسست منذ ثالثين عامًا قرب دمشق، لكّن الشركة متمركزة اآلن في ألمانيا وناشطة في تركيا واألردن ودول 
  أخرى.

111 http://bit.ly/2LIKVoE   
112 http://www.shawaf-group.com/ .وهي متواجدة أيضًا في األردن   

   إنتاج شركة مدار المشار إليها أعاله.  113
114 http://bit.ly/3ivVVRW   

 .  http://bit.ly/2NkONfL، ، لصاحبها هيثم جود /https://www.skyjoud.comإنتاج شركة "سكاي جود"  115
 ، التي يملكها محمد زهير الغبرة،/sy.com-https://mgcانتاج وتعبئة وتوزيع شركة فلورا برخصة سويدّية. معامل فلورا في أشرفّية صحنايا قرب دمشق،   116

http://bit.ly/2LUXwou  . 

شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

281% 291% 287% نيسان

2% -7% 4% ين أول /آب تشر

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

فوط األطفال 

)10(

القامشلي أعزاز طرطوس 2020

آب       5,400       4,127       1,020

ين أول       2,443       2,091       1,437 تشر

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

فوط األطفال 

)10(

https://madargroup.com/
http://bit.ly/2LIKVoE
http://www.shawaf-group.com/
http://bit.ly/3ivVVRW
http://bit.ly/2NkONfL
https://mgc-sy.com/
https://mgc-sy.com/
https://mgc-sy.com/
http://bit.ly/2LUXwou
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النسائّية، التي تنتشر أيضًا في القامشلي بالتنافس مع "كيز ليدي" التركية وأيضًا "ديمة".   117بالمقابل، تهيمن في طرطوس فوط "ليبرس" 
" أو "الندا"  أّما في أعزاز، فماركة "ليبرس" السورّية هي األكثر رواجًا، لكّنها ُتفَقد أحيانًا من األسواق، ويتّم استبدالها بـ"ديمة" أو "أوليز 

التركية، أو تلك المعّلبة محلّيًا كـ"لمسة" و"السعادة"، وبفوط تباع فرط أغلبها إعادة تدوير للمساعدات  أو "لمسة جنين" أو "ميديا اليف"  
 اإلنسانّية.  

هكذا يبدو أّن قطّاع صناعة وتوزيع المنّظفات وفوط األطفال  
النسائّية ناضج في سورية، لسلع ضرورّية أساسّية  والفوط 

قا  الالعبين  فبعض  المواطنين.  التوّسع  لمعيشة  على  درون 
دول   في  أحيانًا  وكذلك  السورّية  النفوذ  مناطق  جميع  في 
التركّية   المنتجات  كبيرة خاّصة مع  المنافسة  أّن  إاّل  الجوار. 

 وكذلك مع ما يتّم تسويقه في إعادة تدوير للمساعدات.  

 

 
   انتاج وتعبئة وتوزيع شركة فلورا برخصة سويدّية، راجع أعاله. 117

 نماذج من مقابالت حول فوط النساء واألطفال  -7اإلطار 

يكتبون على ورقة عادية األسعار، لكن إذا طلبنا منهم    .ال يعطوا فواتيرفو تجار الجملة  أ فقط الشركات تعطي فواتير، اما الموزعين  :  طرطوس

يعطونا.   بعد  فيما  تجّ   فواتير  لشركاتيوجد  وكاالت  سبع  حوالي  ولديه  الحميد  عبد  اهمهم  السوق  في  كثر  جملة  النسائية    ،ار  الفوط  منها 

وأيضا ال  أالشعار من    "ليبرس"  والتموين  األرض  على  السماء  ولو طبقت  فواتير حتى  يعطي  ال  أيضا،  تاجر حبوب  الجملة وهو  تجار  قوى 

 يستطيع فعل شيء معه. 

ً   ال يخلو أيّ :  أعزاز الفوط سلعة ال يستطيع المجتمع العيش بدون    لذلك تعدّ   .باإلضافة للفوط النسائية  ، منزل من وجود طفل بحاجة لفوط يوميا

الفوط في بعض األحيان مع   تفقد  . مع ظهور الصراع المسلح  2011جل تأمينها في بداية عام  أ من  جودها بسهولة حيث عانى المواطن كثيراً و

    .طو االعتماد على مدينة عفرين لتامين حاجات المدينة من الف انقطاع الطرق مع مناطق النظام وعدم وجود معامل في المنطقة فتمّ 

كدولة السويد بشكل ترانزيت وبكميات كبيرة تباع بالكيلو    أوروباعلى استيرادها من تركيا ومن    النوع من السلع عمل التجار فوراً وألهمية هذا  

لم تعد الفوط التركية ذات طلب من المواطن وذلك لفقدان  . لكن  دوطر   استيرادها بشكل  ما من تركيا فتمّ أ  .غرام دون وجود ماركة محددة للفوط

فأصبحت الفوط التركية مطلوبة من الطبقات ذات الدخل الجيد    .مام الدوالر وارتفاعها بالنسبة لليرة السوريةأ تركية الكثير من قيمتها  الليرة ال

أسعار  المدينة وارتفاع    أطرافوبعد كثرة الطلب وازدياده على الفوط نتيجة تضخم عدد السكان وانتشار المخيمات على     .فقط وذلك لجودتها

ا للمواطن الفوط  المعيشي  المستوى  النظام وتدني  الطرق مع  الورقية    ألج  ، لمستوردة وانقطاع  للمناديل  لفتح معامل  والصناعين  التجار  بعض 

بيعها في السوق العام    يتم استيراد موادها األولية من تركيا ويتمّ   .عزاز حاليا معملين للفوط والمناديل الورقية أوالفوط حيث يوجد في مدينة  

وتعدّ   أصحابويمتلك    . للمدينة والمنطقة  المدينة  مستوى  على  للتوزيع  كبيرة  محال  بالفوط  أ  المعامل  مقارنة  أسعارها  النخفاض  طلبا  كثر 

ً   .المستوردة والفوط القادمة من مناطق النظام  اسم ماركة معروفة او مشهورة على عكس المناديل الورقية التي   وال تحمل الفوط المصنعة محليا

وتم فتح عدة معامل في الريف الشمالي والشرقي لمدينة حلب مما خلق روح التنافس بين أصحاب المعامل مما   ...اسم وماركةأصبحت تعرف ب

 .جعلهم يركزون على جودة المنتج والتخفيض باألسعار لتحقيق أكبر قدر من نسبة المبيع

المجاورة   المخيمات  اإلنسانية  المنظمات  من  الكثير  بسللوتستهدف  بعض   ، (Hygiene Kits)صحيّة    للمدينة  تحوي  سلل  عن  عبارة  وهي 

من األهالي    ةالمنظفات والصابون وفوط نسائية يقوم معظم المستفيدين ببيعها حيث تنتشر في المحال التجارية بكثرة الفوط النسائية المشترا

نما عملت  إ  .المحلي لم يكن لها دور في تامين حاجة المنطقة من الفوط  السلطة المحلية المتمثلة بالمجلس .وتباع بأسعار متدنية لرداءة أنواعها

م  على تقديم دراسات ومشاريع للمنظمات اإلنسانية لدعم المعاقين وكبار السن بالفوط حيث استطاعت ان تقدم فوط للمعاقين وكبار السن ممن ت

ل    ، تسجيلهم عددهم  عام  170ويصل  لمدة  أيّ   ؟مستفيد  هناك  يعد  يستهدف  دعم    ولم  يعتبر أحالي  وال  اجمالي.  بشكل  بالفوط  المدينة  هالي 

   موجودة.التامين السلع انما يعتبر دوره تسهيل عمل التجار الستيراد كافة السلع غير  أّن مهّمته المجلس المحلي 

شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

140% 220% 287% آب/نيسان

2% 3% 4% ين أول /آب تشر

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

الفوط النسائية 

)10(

لبنان القامشلي أعزاز طرطوس 2020

آب       1,429           909           550       4,114

ين أول       1,315       2,500           570       5,419 تشر

الفوط النسائية 

)10(

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف
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 المياه، الكهرباء والمحروقات 3.4
 المياه  3.4.1

، ألّن كثيرًا من المصادر المائّية والسدود تتموضع قرب المدينة، خاّصة بحيرة السّن. إاّل أّن الثقة باتت  طرطوسال تنقطع المياه كثيرًا في 
لالستعماالت   األسطحة  خّزانات  في  المخّزنة  تلك  أو  الشبكة  مياه  استخدام  يتّم  هكذا  للشرب.  العاّمة  الشبكة  مياه  جودة  في  ضعيفة 

ك المياه المعدنّية المعّبأة. لكّن كثيرًا من قرى المحافظة تعاني من تقنين في مياه الشرب لضعف  المنزلّية. كما يستعمل القادرون على ذل
 مواردها وشبكاتها.  

( ساعات  بضعة  الشبكة  مياه  تأتي  حين  أحياء  10إلى    4في  إلى  األحياء. القامشلي(  بين  كبيرة  اختالفات  مع  الليل،  في  غالبًا   ،
بالخزّانا  مزّودة  أغلبها  للشرب،  والمساكن  دومًا صالحة  ليست  الصهاريج  مياه  أّن  إاّل  االحتياجات.  لكفاية  بالصهاريج  تعبئتها  وتتّم  ت، 

  محطة   هي  مصادر،  خمسة  لتغذية الشبكة من  المياه  على  القامشلي  ويعتمد الكثيرون على المياه المعدنّية المعبأة. وفي الواقع، تحصل
وكانت .  118الشرقية   األحياء  في  أخرى   بئراً   12  عن  ناهيك  والسفان،  وعويجة  جقجق  محطات  إلى  إضافة  بئرًا،  52  تحوي   التي  الهاللية

كم هي المصدر الرئيس لتوريد مياه الشرب النظيفة للمدينة. وتجلب الصهاريج المياه من    85محّطة السفان قرب المالكّية على بعد  
خر في الحزام على مقربة من المطار(. إاّل أّن بئرًا رئيسيًا حفر في  آبار خاّصة تنتشر في ريف القامشلي )مثل بئر منطقة الصناعة واآل

غير  هو  لرفد مؤسسات اإلدارة الذاتية المختلفة، و   ، تستثمره اإلدارة الذاتية بشكٍل خاّص كيلومتر  5نافكري غربي القامشلي بحوالي    قرية
للشرب كذلك  صالح  العربي.  الطراز  ذات  البيوت  في  المنزلية  اآلبار  والعنتريَّة  تنتشر  الغربي  والحي  الهاللية  مثل  أحياء  في  ًة  وخاصَّ  ،
مؤّخرًا حفر اآلبار المنزلّية. جميع هذه التطّورات خالل فترات الصراع أّدت إلى تقدير أّن     . إاّل أّن اإلدارة الذاتية منعتومساكن حلكو

فقط   تؤّمن  العاّمة  16الشبكة  واآلبار  اآلن،  الشرب  مياه  والصهار 13% من  الخاّصة  21يج  %  تدهورت  119% 50% واآلبار  كذلك   .
اإلدارة  و   ةالسوري  الحكومةبين    تشّكل ورقة تفاوض وضغط في القامشلي    وشّحهاوال يخفى أن المياه  نوعّية مياه الشرب في المدينة.  

وكذلك مع تركيا. الحكومة السورّية هي المسؤولة عن تأمين المياه من خارج المدينة إلى شبكتها، في حين تقوم اإلدارة الذاتية    الذاتية
 ومؤسساتها بمسؤولّية صيانتها وتحصيل الرسوم. هذا عدا عن تفّلت موّزعي مياه الشرب من القطاع الخاص.  

كة إاّل مّرة في األسبوع تقريبًا وإلى بعض األحياء فقط. وحينما تصل هذه الماء تكون  ، فال تصل مياه الشرب عبر الشبأعزازأّما في  
لديها   وجميعها  التوزيع،  من صهاريج  أعزاز  مساكن  أغلب  تعبئ  هكذا  ماء.  عّدادات  تتواجد  ال  حيث  إغاثة،  منّظمات  بفضل  مجانّية 

 خّزانات.  

الجوفيّ  للمياه  ومحيطها  أعزاز  مدينة  تفتقر  الواقع،  يملكها  وفي  أراٍض  في  حفرها  تّم  خاّصة  آبار  وإّنما  عاّمة،  آبار  فيها  وليست  ة، 
لشبكة  ا   إلىاآلبار وبناء خزان للضخ  هذه  تجهيز    تمّ كان قد  حيث  ،  معرين ويازي باغ والقسطلأشخاص. وتتواجد أهّم اآلبار في قرى  

بالتالي فإّن توزيع المياه عبر الصهاريج هو السائد مع    لمدينة.حياء الشمالية من ا األإاّل أّن الربط بالشبكة ال يغّذي سوى    .الرئيسية
ب شحٍّ كبير في المياه. إاّل أّن توريد المياه تحّسن بشكٍل كبير منذ عملّية "غصن زيتون" واستحواذ الفصائل وتركيا على سّد ميدانكي قر 

قد مّولت إنشاء محطة ضخ وتنقية وخط    GIZية األلمانّية  من سيطرة "قّوات سوريا الديموقراطّية". قبلها، كانت وكالة التنم  120عفرين 
  أنابيب من السّد باتجاه أعزاز مرورًا بقرية شران، ضمن تفاوٍض أدارته بين مجلس مدينة أعزاز واإلدارة الذاتية. إاّل أّن هذا التفاوض 

اّل أّن الخّزان األرضي الرئيسي فشل في نهاية األمر وبقيت المحّطة مغلقة حّتى أعيد العمل فيها بعد هيمنة الجيش التركي على السّد. إ

 
118 https://artafm.com/opinion/21961  
119 UrbAN S (2020): City Profile Quamishli, page 89. 

. وقد تّمت سرقة المضّخات وكابالت الكهرباء عند دخول الفصائل، ما دفع  https://bit.ly/3nZoCYI، 2004نيسان، وافتتح سنة   17كان يسّمى سّد   120
 .  https://www.enabbaladi.net/archives/288016منّظمة بهار التركية بإصالحه وإعادة تركيبها، 

https://artafm.com/opinion/21961
https://bit.ly/3nZoCYI
https://www.enabbaladi.net/archives/288016
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ألعزاز كان قد خرج عن الخدمة لتصّدعه ولم يتّم إصالحه لكلفته الكبيرة. لذا يتّم ضّخ المياه مباشرة في الشبكة، لكّنها ال تصل سوى  
ه المياه للشرب. ساعة وفي بعض األحياء وحسب الدور، علمًا أّن ضغط المياه عشوائّي. كما يشّكك األهالي بصالحية هذ   12إلى    10

التي تهالكت ولم تتّم صيانتها منذ فترة طويلة. وهناك صراع قائم بين  التلّوث آٍت من الشبكة  أّن  وقد تبّين بعد الفحوصات المخبرّية 
مسكن  ليرة تركية عن كل    25األهالي والمجلس المحلي الذي يوّزع المياه من سّد ميدانكي. إذ رفض أغلب السّكان دفع فاتورة المياه )

كّل شهر( فتوّجه المجلس نحو استحصال المبلغ مع فاتورة  
شركة   من  التي  التركية  AK energyالكهرباء  ذاتها   ،

تعاقد معها لتوزيع الكهرباء من السّد ولمّد محّطات الضّخ  
رفع   ضّد  كبيرة  مظاهرات  شهدت  أعزاز  أّن  إاّل  بالطاقة. 

األصلّية  الكهرباء  على121فاتورة  األمور  لتبقى  أحوالها   . 
 بتوزيع المياه عبر الصهاريج. 

 

لحظت وآب    Reach  وقد  نيسان  بين  الشرب  لمياه  الوسطّي  للسعر  كبيرًا  انخفاض    2020ارتفاعًا  يوازي  الغربي  الشمال  مناطق  في 
في    2020أسعار صرف الليرة السورّية، دون أن يرافق ذلك ارتفاعًا مماثاًل في الشمال الغربي. إاّل أّن الزيادة بين آب وتشرين األّول  

 
121 http://arbne.ws/3obPIfu, https://vdc-nsy.com/archives/34587, http://bit.ly/39WpI2B.  

 مقابالت حول مياه الشرب   –  8اإلطار 

المسؤولة عن كلّ   طرطوس: الدولة هي  تعودنا أن  تقدم كلّ   نحن  التي  الدولة كمد خطوط    شيء وهي  التي تساعد  المنظمات هي  شيء، اآلن 

 شرب مياه، وقدموا لمؤسسة المياه محطات ضخ مياه. هم يساعدون الحكومة التي يفترض من واجبها ان تكون مسؤولة ومقدم الخدمة. 

 ل مياه المدينة للقرى ويتم قطعها عنا.  عطال في مضخات معينة في الريف فيتم تحويأحدث فيها تال في أوقات إمياه الشبكة متوفرة بشكل دائم 

صل إليه مياه شرب على إثر عطل في  تالذي أقطن فيه والذي ال    قامشلي الشرقية لتقديم شكوى بخصوص الحيّ الذهبت إلى بلدية    القامشلي:

كان ثمة شخص جالس هناك، من لهجته عرفت أنَّه من كرد تركيا وليس    .دخلت إلى مكتب بعد استشارة من هم على الباب الرئيسي  .الشبكة

ً كرديّ  شرحت له الشكوى، فسألني: أين تقيم؟ قلت له: في الحي السياحي قبل محطة وقود السياحي )العنوان واضح    .اللهجة واضحةاً.  سوريّ   ا

القام  يقع هذا    .شلي(ألي مواطن في  أين  السياحي؟!  كبيرة خلف    الحّي؟فاستغرب:  نهوضي خارطة  شيئاً صمتت ونهضت أللحظ مع  أفعل  لم 

أدرت ظهري دون أن أتحدَّث    .أنَّها من إعداد النظام السوري على األغلب  ويبدوطاولته مكتوب عليها: شبكة مياه الشرب في مدينة القامشلي،  

طبعاً الموضوع ال يمكن تعميمه، فثمة    . مسؤول في بلدية القامشلي وال يعرف بجغرافيَّة المكان، هذه تعتبر كارثةالمغزى أنَّه    . وغادرت المكان

نة  من يعرف بأحياء المدينة وهم موّظفون في هيئات اإلدارة الذاتية، ولكن مشكلة التخصَّصات أيضاً تعتبر مصيبة، أي ال توجد تخصَّصات معيَّ 

 ديد من مشاكل مساعدة المواطنين في أمورهم الحياتيَّة الخدميَّة. وهذا ما يتسبَّب في الع

بالمدينة  أعزاز: الشرب  لمياه  ميدانكي في مدينة عفرين مصدر رئيسي  بعده  عبئيشكل    هولكن  .يعد سد  بسبب  المحلي  المجلس    وتكلفة  على 

كون مدينة عفرين تابعة   ، التركية  )اسكندرون(  لجأ المجلس المحلي بالتعاون مع والية كلس وهاتاي   ، غالء الديزل  ومعالمدينة.    نحوالضخ منه  

لمد خط كهرباء لسد ميدانكي لتخفيض التكلفة التشغيلية لضخ المياه. نسق مجلس مدينة اعزاز مع منظمة بهار آللية ضخ المياه من سد    ،لها

عزاز بطلب  أ تقدم مجلس مدينة    ، ة معينةن منظمة بهار على تحمل تكاليف استجرار الكهرباء لمدّ وبعد الموافقة م  .عزازأميدانكي بعفرين إلى  

الطلب   على  وافقت  بدورها  والتي  هاتاي  والية  مع  بالتنسيق  بدورها  كلس  والية  وقامت  كلس  والية  إلى  الكهرباء  الخط    وتمّ استجرار  مد 

 .الكهربائي للسد

على    وهذا عبءتقدم تركيا مساعدتها مأجورة    وبالتالي(  AK Energyلسد خط كهرباء لشركة خاصة )ا وتركيا    الذي يصلويعد خط الكهرباء  

التركيّة الخاّصة  عزاز لشركة الكهرباء  أدفعها من قبل وحدة المياه في مدينة    آخر فاتورة كهرباء تمّ   وقّدرتالمجالس في ظل الوضع الراهن.  

 ين.ألف دوالر( وبالمقابل لم يستطع المجلس جباية إال جزء بسيط جداً من المواطن 30ية )آالف ليرة ترك 206بمبلغ  2020في شهر نيسان 

http://arbne.ws/3obPIfu
https://vdc-nsy.com/archives/34587
http://bit.ly/39WpI2B
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 طّورات سعر الصرف.الشمال الشرقي كانت أكبر بكثير من ت

، طرطوسلكّن المقارنة بين أسعار مياه الشبكة أو الصهاريج بين المناطق معقدة للغاية الختالف نوعّية توريد المياه واستهالكها. ففي  
ل س/ل قريبة    1.2ل س/ليتر، وتبقى أسعار التموين بالصهاريج في حدود    0.7يتّم بشكل رئيسي االعتماد على مياه الشبكة بسعر  

الذاتية   اإلدارة  فتقطع  القامشلي،  في  أّما  تقنينها.  يتّم  ما  نادرًا  الشبكة  مياه  وأّن  الرسمّية، خاّصة  للشبكة  تلك  ل س من    1000من 
المشتركين في الشبكة بمعزٍل عن كمّية االستهالك، في حين يتّم تقنين مياه الشبكة بحيث ال تصل حسب األحياء وحسب الفصل سوى 

ّل يومين. ولذا يتّم أكثر االعتماد على تعبئة خزانات المساكن من صهاريج التوزيع حيث وصل سعر الليتر الواحد  ساعات ك   10و   5بين  
ل س/ل في    17ل س في تشرين األّول. أّما في أعزاز فيتّم االعتماد بشكٍل أساسّي على تموين المياه عبر الصهاريج بأسعار    4إلى  

المياه شديدة االختالف بين المدن الثالث، وتشّكل في أعزاز في تشرين األّول. م  18آب ارتفعت إلى   أّن كلفة األسرة لتأمين  ا يعني 
أو   الشبكة  في  للضّخ  الكهربائي  التّيار  توّفر  الواحدة حسب  السيطرة  مناطق  بين  كبيرة  االختالفات  أّن  كما  معاناة حقيقّية.  والقامشلي 

% من قرى جوارها 30أّن أسعار بيع صهاريج المياه في مدينة أعزاز أعلى بـحوالي    اآلبار القريبة للتعبئة عبر الصهاريج. هكذا يلحظ
 % من أسعارها في إدلب ومحيطها عدا حالة األتارب التي تبدو استثنائّية. 30إاّل أّنها أرخص بأكثر من  

في القامشلي مياه "تّيان" العراقّية الموّردة    أّما بالنسبة لمياه الشرب المعدنّية، فتنتشر في طرطوس ماركتي الدريكيش والسّن، كما تنتشر
المياه  بعض  هناك  أعزاز  وفي  سيمالكا،  معبر  عبر 
لغالء   نظرًا  تستعمل  ما  نادرًا  ولكّنها  التركّية  المعدنّية 
في  بكثير  أرخص  هي  حين  في  للدخل،  نسبة  أسعارها 

 محيط إدلب. 

مع تراجع دور الدولة ونفوذها والصعوبات في تأمين الطاقة للضّخ والمعالجة، لم تعد مياه الشرب تعامل كخدمة عاّمة أساسّية خارج  
الصراع. بل تستخدم في كثير من األحيان وسيلًة للصراع بين األطراف وكذلك وسيلة للهيمنة ضمن كّل منطقة نفوذ. وفي حين ما زال  

وا  التفاوض  أّدت عملّية غصن زيتون  نوٌع من  القامشلي،  الشرب في  لتأمين مياه  الذاتّية  السورّية واإلدارة  الحكومة  بين  قائمًا  لتعاون 
آلّيات   أّن  والالفت  الحكومّية.  المناطق  عن  الشرب  مياه  يخّص  فيما  كلّيًا  أعزاز  فصل  إلى  عفرين  في  ميدانكي  سّد  على  والهيمنة 

مياه الشرب، ال للقامشلي وال حّتى بالنسبة لمدينة صغيرة مثل أعزاز. وكذلك    سبل الستدامة تأمين  المساعدات الدولّية لم تنجح في خلق
 هو األمر بالنسبة للدول النافذة على المناطق السورّية. 

 الكهرباء  3.4.2
ويتّم تسعير الكهرباء    .ة، انطالقًا من محّطة بانياس الحراريّ الكهرباء تؤّمن حّتى اليوم من الشبكة الرسمّيةأغلب  في طرطوس، ما زالت  

( االستهالك  شرائح  واط ساعي،    600-0الرسمّية حسب  ساعي،    1000-600كيلو  واط  ساعي،   1500-1000كيلو  واط  كيلو 
إلى   إلخ(.   إنتاجها  من  جزءًا  يبيعون  الخاّصة،  موّلداتهم  يرّكبون  التجارة  محاّلت  وبعض  الصناعيين  جعل  التيار  انقطاع  كثرة  لكّن 

ة في الليل. ثّم انتشرت الموّلدات الخاّصة بشكٍل أكبر مع كثيٍر من اإلشكالّيات حول ترخيصها وتحصيل البلدّية رسوم من  المساكن خاّص 
القائمين عليها خاّصة وأّنها وضعت في الحدائق العاّمة. هكذا تنتشر الموّلدات في أحياء القصور والحمرات واإلنشاءات ذات المستوى  

 ك في حّي الكرامة حيث السوق األساسّي. االقتصادي األعلى، وكذل

األمر في   بين  القامشليكذلك هو  التغذية  تؤّمن  الكهرباء  باتت شبكة  الموّلدات بعد أن    20و   15، حيث  يومّيًا. وقّل استخدام  ساعة 
انتشرت بشكٍل كبير في الفترات السابقة، إاّل في حال وجود أعطال في منطقة. لكّن السحب غير النظامّي لخطوط الكهرباء قد انتشر بين  

وضة بينها. ما يؤّدي إلى حصول أعطال. وهذا بالرغم من دورّيات مؤّسسة الكهرباء التي بعض األحياء، لتجّنب ساعات التقنين المفر 
دة  تّم ربطها بهيئة البلدّية في اإلدارة الذاتية. أّما أصحاب الموّلدات فال يخفضون رسوم الكهرباء التي يفرضونها رغم عدم تشغيل المولّ 
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لمبلغ الشهري من المساكن الموصولة، رغم أّن لجنة الموّلدات في اإلدارة الذاتية  سوى ساعتين أو ثالثة في اليوم. بل يتّم قبض كامل ا
الطاقة   لوحات  كانت  كما  مقطوع.  كمبلغ  وليس  االستهالك  حسب  الرسوم  واحتساب  عّدادات  تركيب  الموّلدات  أصحاب  على  فرضت 

انتشرت بشكٍل كبير، خاّصة سنتي   قد  استيرادها من ت2019و   2018الشمسّية  تركيبها في  ، عبر  تّم  ركيا عبر معبر سيمالكا. وقد 
 وخاّصة منذ أيلول.  2020أغلب المقّرات الرسمّية لإلدارة الذاتية. ولكّن الطلب عليها خّف كثيرًا مع تحّسن التوليد عام  

 

غازيتين في حقل الرميالن، من سدّي تشرين والطبقة. إاّل أّن التحّسن األخير أتى من جرّاء صيانة عنفتين    القامشلييتّم تأمين كهرباء  
  3. كما قامت اإلدارة الذاتية بإنشاء عنفة أخرى في الحقل ستدخل قريًيا الخدمة. كما يتّم تشييد  122إضافة إلى العنفات األربع العاملة 

الجزيرة" التي  ميغاواط لكّل منها( في حقل الجبسة لتخديم الحسكة وجنوبها. وجميع هذه الحقول تدار من قبل شركة "  25عنفات أخرى )
. باإلضافة إلى ذلك، يؤّمن 2019123وحصلت على "الحق الحصري باستثمار النفط والغاز من اإلدارة الذاتية" في    2013تأّسست سنة  

عبر   القامشلي  في  السياحّي  الحّي  في  المتموضعة  المتحدة  األمم  لمقّرات  الكهرباء  محلّي  طوال   16مستثمر  تعمل  ضخمة  موّلدة 
الكهرباء  . وتستفي24/24 التي تتموضع فيها مؤّسسات إعالمّية وإغاثّية، من هذه  المقّرات، وخاّصة تلك  القريبة من هذه  د المساكن 

مساكن عبر الشبكة العمومّية الهوائّية. وتتواجد في المدينة  ال، كانت الكهرباء تصل بانتظام إلى أعزازفي عبر اشتراكات بأسعار مرتفعة. 
تغّذي    7 رغم  محّوالت  بتفاني  بمهّماتهم  يقومون  األولى  الصراع  فترات  طوال  حلب  كهرباء  شركة  وعّمال  موّظفو  بقي  وقد  األحياء. 

تغّذي حلب  كهرباء  مديرية  بقيت  كما  الحكومة.  سيطرة  عن  المدينة  وخروج  حريتان  المدينة  المخاطر  محّطة  عبر  للتوزيع    بالكهرباء 
السورّية العاّمة  بالشبكة  ضالمرتبطة  ثّم  إلى  .  الكهربائّية  التغذية  حّتى    9عفت  اليوم،  في  و فترة  ساعات  "داعش"  تنظيم  نشوب  تمّدد 

قطع الكهرباء عن المدينتين وبالمقابل توقفت كهرباء حلب عن تغذية المنطقة. هكذا غابت  المعركة حول مدينتي نبل والزهراء، حيث تّم  
 لموّلدات. الكهرباء تمامًا خالل فترة هيمنة داعش إاّل ما ندر من ا 

ل س    400في المرحلة التالية، انتشرت الموّلدات الكهربائّية بشكٍل كبير، ونشطت "شركات" توّزع الكهرباء بأسعاٍر نوعًا ما رخيصة )
( وذلك لرخص أسعار المحروقات حينها. إاّل أّن السعر ما لبث أن ارتفع بشكٍل ملحوظ  2014لألمبير لعشر ساعات يومّيًا أواخر سنة  

ل س لسبع ساعات تشغيل. ما رفع أسعار كاّفة السلع في المدينة.    1250تفاع أسعار المحروقات حّتى وصل سعر األمبير إلى  مع ار 
الدوليّ  قامت منّظمات المساعدة  ثّم  لغالء أسعارها.  المقتدرين ماليًا  لدى  بدايًة  الشمسّية،  الطاقة  ألواح  تركيب  اللجوء إلى  ة  حينها بدأ 

نطاقٍ  على  الكهرباء   بتأمينها  شبكات  بإصالح  كما  المجاورة،  القرى  أو  المدينة  في  بات  124أوسع، سواء  حّتى  المساكن  70.  من   %
  AK energyمجهزين بهذه األلواح. ثّم جاءت عملّية "غصن زيتون" التركية والسيطرة على سّد ميدانكي قرب عفرين فشرعت شركة  

متموضعة شرق   125التركية  كبيرة  موّلدات  من  المنتجة  تلك  أو  التركّية  الشبكة  كهرباء  بتوزيع  المحلّي  المجلس  مع  اتفاق  من خالل 
المدينة تعمل على الديزل المجلوب من مناطق اإلدارة الذاتية. وقد عملت الشركة على إزالة جميع المولّدات المتواجدة في مناطق نشرها  

. وقد انتشرت أعمال هذه الشركة إلى الباب وقباسين  الصناعّية والتجارّية التي بقيت تحافظ على موّلداتها ، عدا بعض المنشآتللكهرباء
  127Akenerjiليست ذاتها شركة    AK energy. مع اإلشارة أّن شركة  126ومارع والراعي وعفرين ومن ثّم إلى رأس العين وتل أبيض 

 
122 https://bit.ly/3rsgVfg   
123 http://www.jo-company.com/en/works/   
124 https://www.srtfund.org/categories/8_electricity   
125 https://www.facebook.com/akenergy.tr/ http://www.akenergy.com.tr/   
126 https://www.enabbaladi.net/archives/462305  
127 https://www.akenerji.com.tr/Dosya/Dokuman/akenerji-rapor-2019-en.pdf   

https://bit.ly/3rsgVfg
http://www.jo-company.com/en/works/
https://www.srtfund.org/categories/8_electricity
https://www.facebook.com/akenergy.tr/
http://www.akenergy.com.tr/
https://www.enabbaladi.net/archives/462305
https://www.akenerji.com.tr/Dosya/Dokuman/akenerji-rapor-2019-en.pdf
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في  -التركّية الكهرباء  إلنتاج  الضخمة  )لواء  التشيكّية  هاتاي  في  غازّية  ومحّطات  الفرات  ضفاف  على  سدودًا  تدير  والتي  تركيا 
 االسكندرون(.  

 

 قّصة الكهرباء في أعزاز حسب المقابالت  - 9اإلطار 

عزاز  أتركي بعرض لتغذية مدينة    م مستثمر  تقدّ   ، على تكوين نفسه  المحليّ   ودخول تركيا الى المنطقة ومساعدة المجلس  2017مع نهاية عام  

. وفي الحقيقة، تقوم هذه الشركة  (AK energy) ى بالعمل تحت مسم ت الموافقة على المشروع وبدأت الشركة التركيةبالتيار الكهربائي وتمّ 

 على مجموعة من التجار األتراك والمحليين يعزى ارتباطهم بوالي كلّس.  

إعادة تأهيل الشبكة المتهالكة  بحيث بدأت الشركة    .المتعهد ألعمال الشركة في المدينةهو  ه  نّ أعلى    مام الراي العام أ   المحليّ المجلس    ظهر

  (. 1)رغم أّن جزء من هذه األعمال جرى بتمويل ألماني إماراتي( )  كبير في الجانب الهوائي وحتى الكابالت األرضية نتيجة القصف  بشكل  

بشبكة    تمّ و الهوائية  الشبكة  معظم  واستبدال  جديدة  لجميع  إهوائية  الخطوط  المدينةأيصال  الكهرباء    تمّ كذلك    .حياء  إليصال  شروط  وضع 

)للمساكن  قدرها  لكلّ   600، وفرض رسوم  تركية  و   مشترك  ليرة  اشتراك    1400منزلّي  والصناعي( وهو رسم  التجاري  للعداد  تركية  ليرة 

دوالر أميركي( لكي يحصل على عداد مسبق الدفع    40مشترك بمقدار )  ى كلّ تم فرض مبلغ جديد علثّم    .من التشغيل  ويعود للمواطن بعد عام  

ثّم  من   الديزل    تمّ الشركة.  تعمل على  كبيرة  المدين  تموضعتاستيراد مولدات  كتجربةو ة.  شرق  األول  التشغيل  بدء  تسعيرة    ، مع  تم وضع 

  ي. تجار العداد للقرش تركي   90 لعداد المنزليل  ل س  124، أي  قرش تركي لكل كيلو واط ساعي 85الكهرباء بمبلغ قدره 

سيارة رافعة للصعود  ،  ملك عام لوضع المولداتأرض  ات كثيرة لشركة الكهرباء التركية أهمها  المجلس المحلي تسهيالت وخدمات ومعدّ   قدمّ 

الكه  التركية  ،  رباء  ألعمدة  الكهرباء  الكهرباء على    فعألً و.  كابالت ومحوالتومقر لشركة  بالعمل وتوزيع  المدينة على  أبدأت الشركة  حياء 

على مناطق شرق الفرات وانقطاع الطرق مع مناطق اإلدارة الذاتية   ة التركيّة العسكريّ   األعمالبداية   لكن مع  .ساعة يوميا(  24مدار الساعة )

ً   أسعار  تارتفع   10لى  إساعات التشغيل حتى وصلت  من  الشركة التركية تقنن    وباتت  .من السوق المحلية  المحروقات بسرعة وفقدت تقريبا

ً فقط  ساعات   الشركة ستستخدم    نّ أب  والمجلس المحليّ    AK energy الرغم من االتفاق الشفهي الحاصل بين شركة الكهرباء التركية، بيوميا

الوقود    نّ ولكن الشركة نسفت االتفاق أل  .على هذا االتفاقبناًء  وضع سعر الكهرباء     أصالً تمّ قد  و   .داتوقود مستورد من تركيا لتشغيل المولّ 

 .لهاكبر أالسوري سعره منخفض ويوفر ربح 

إلى هذا  المواطنين  أّدى  واستياء  وتن  ، امتعاض  المحلي  المجلس  من  كبير  المسؤوليةصّ بظل صمت  من  لالتجاه  .  له  المواطنين  دفع  لى  إما 

المواطنين    حتّى وصل االحتقان إلى أنّ   . استجابة من الشركة التركية  ودونة دون جدوى  مام مبنى الشركة ألكثر من مرّ أ االعتصام والتظاهر  

مام  أ شعر المجلس المحلي بضعف موقفه  وقد    .هاعدد من الموظفين المتواجدين داخل   وابعض األثاث وضرب   وحّطمواالشركة    مقّرات  هاجموا

بعد عامين من    كلس، والي    هكذا طلب  إليه.  ونقل صورة الوضع  ، المسؤول بشكل مباشر عن المدينة  كلس  واليفعمد لمخاطبة    ،المواطنين

  ،جميع أعضاء المجلس المحلي والي و ال  إلى أن يتفاجأ   .العقود ومذكرة التفاهم الموضوعة  أن يتّم إبراز  ، بدء عمل شركة الكهرباء التركية 

يأمر بتوقيع مذكرة في    كلسما جعل والي  ة.  مبرم   اتاتفاق  أوثبوتيات    ةبعدم وجود أيّ   ، تعيينهم بعد بدء الشركة بالعمل   تمّ كانوا قد  الذين  و

 إالّ أّن هذا لم يحدث في الواقع.  .الحال ووضع شروط صارمة 

إلى تقّدمت  أّن الشركة  الطاقة في وال  إالّ  باستطاعة )  كلسية  مديرية  المدينة،    ميجا( ليتمّ   25بطلب استجرار خط كهربائي    بدعم  من تغذية 

ساعة  24تعديل عدد ساعات التغذية لمدة    لى المدينة وتمّ إ  كلسخط من محطة الكهرباء الحرارية في والية    وبالفعل تّم مدّ   المحلّي.   المجلس 

التغذية.    يومياً  التركية. و فور تمديد خط  المحلّي ووالية كلس، دون ذكر  للشركة  المجلس  بين  اتفاق موقّع  لم يتوصل  وقد جرى هذا ضمن 

تخفيض سعر الكيلو واط الساعي  اشترطت    كلسوالية    خاّصة وأنّ مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء  أيّة  لتوقيع    ووالية كلسالمجلس المحلي  

تركي    85من   إلىقرش  73ى  ل إقرش  باإلضافة  الطرق    اً،  إلنارة  باإلضافة  المحلي  المجلس  لصالح  ربحي  مبلغ  باحتساب  آخرين  شرطين 

 .  والشوارع العامة على نفقة شركة الكهرباء التركية

تير بقيمة الكهرباء  ولم تغيّر الهيمنة على سّد ميدانكي واستجرار الكهرباء منه األمور. في حين تطالب الشركة المجلس المحلّي بمبالغ وفوا

ات التي التي يستجّرها وتهّدد بقطع الكهرباء عن مؤسساته. ولم يعاد للمواطنين مبلغ االشتراك األولّي، ولم يتّم ذكره حتّى في مشاريع االتفاق 

الشركة للمحاكم المحليّة    لم تبرم.  في المقابل، بدأ المواطنون يستجّرون الكهرباء بشكل  غير نظامّي من شبكة الشركة، ما أّدى إلى توّجه 

 لتغريم المخالفين. إالّ أّن المحاكم لم تبّت في هذه القضايا.  

 وتبقى قضيّة كهرباء أعزاز مستمّرة على هذا النحو ضمن انعدام ثقة بين األطراف ومع المواطنين.  

 https://www.srtfund.org/categories/8_electricityراجع  (1)
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كيلو   600، يبلغ سعر الكيلو واط الساعي ليرة سورية واحدة ألّول طرطوستختلف أسعار الكهرباء اختالفًا كبيرًا بين المدن الثالث. ففي 
  29، ثّم  2500و 1500ل س بين    10، ثّم 1500و   1000ل س الستهالك بين    6كيلو واط ثّم    1000ل س حّتى   3واط، ليصبح  

في القامشلي حيث تشترك المساكن بالشبكة العاّمة    الكهرباءمدعومة حكومّيًا بشكٍل كبير. وترتفع كلفة  ل س. ما يعني أّن الكهرباء  
ل س في    2400ل س، باإلضافة إلى اشتراكها لتأمين الكهرباء بالموّلدات حيث بيع األمبير الواحد بـ  1000بمبلغ شهرّي مقطوع قدره  

فقد بلغت أسعار    أعزازفي تشرين األّول حسب الشركة الموّلدة. أّما في    2800و   2500آب لتسع ساعات تشغيل، ارتفع إلى ما بين  
ل س في تشرين األّول. هذا في حين ترتفع أسعار    248ل س في آب، ارتفعت إلى    223للكيلو واط ساعي    AK energyشركة  

ل    10000في ادلب وسرمدا،    9039  ل س في عفرين،  1041الموّلدات في محيط أعزاز بشكٍل كبير وصلت في تشرين األّول إلى  
 س في األتارب، وأكثر من ذلك في األرياف.  

يبرز تأمين الكهرباء كأحد التحديات األساسّية في كاّفة مناطق الصراع في سوريا. وتنتج شركة الكهرباء الحكومّية خاّصة من موارد  
المستمّرة في البادية. في حين قامت اإلدارة الذاتية بإصالح  الغاز التي تهيمن عليها مع صعوبات كبيرة بسبب عملّيات تنظيم "داعش"  

العنفات   الغازّية في حقل الرميالن وتركيب عنفات جديدة، في ظّل عالقة غير واضحة حول ربط هذه  وكذلك سدّي تشرين    –العنفات 
حقول    -والطبقة   إنتاج  على  القائمة  المؤّسسات  هي  ومن  التوزيع  ومحّطات  العاّمة  و البالشبكة  وإنتاج  نفط  العنفات  واستثمار  الغاز 

ّية الكهرباء. أّما أعزاز والمنطقة المحيطة بها، فقد تّم فصلها كلّيًا عن الشبكة السورّية وباتت الكهرباء توّرد من تركيا عبر شركة ترك
دًا رويدًا على جميع المناطق  أّسست خصيصًا لهذا الغرض وباتت تهيمن على اإلنتاج والشبكة القائمة والتوزيع وتحصيل الفواتير روي

التي تهيمن عليها فصائل المعارضة المسّلحة. هذا في ظّل توّتر كبير بين الشركة والمجلس المحلّي الذي رّخص لها وبين المواطنين  
 الذين يحتّجون على األسعار الباهظة.

ساعة، في حين كانت ألواح الطاقة الشمسّية والموّلدات قد انتشرت فيها بشكٍل كبير    24/24وحدها أعزاز باتت تحصل على الكهرباء  
شارًا  في سنين الصراع بفضل المساعدات الدولّية. إاّل أّن الشركة التركّية أزالت جميع الموّلدات الخاّصة. ألواح الطاقة الشمسّية أقّل انت

س والقامشلي لكلفتها وصعوبة صيانة خاّصة بطارّياتها. لكّن الموّلدات الخاّصة منتشرة بشكٍل كبير مع "شركات" توزيع قادرة  في طرطو 
المسيطرة   والقّوة  المحلّية  والمجالس  المحروقات  شبكات  مع  معّقدة  عالقات  عبر  األحياء  في  والتموضع  المحروقات  استجالب  على 

 رها مرتفعة لشّدة الحاجة للطاقة.  والمواطنين. خاّصة وأّن أسعا

 المحروقات 3.4.3

يرتبط تأمين الكهرباء والماء وأسعارهما في المناطق بسبل تأمين المحروقات. هكذا تحصل مناطق سيطرة الحكومة على المحروقات من  
ي يتّم "التهريب" منها عبر معابر  اآلبار القليلة التي تسيطر عليها، خاّصة في البادية )نفط وخاّصة غاز(، ومن آبار الشمال الشرقي الت

ى حسب تطّور العالقات بين الحكومة واإلدارة الذاتية وتدّخل القّوات األمريكّية لمنعها. وكذلك وخاّصة عبر التوريد من إيران وروسيا إل
، رغم أّن العقوبات  128إليرانّية مرفأ بانياس خاّصة. وهنا أيضًا تتدّخل قوى مثل الواليات المتحدة وبريطانيا في إيقاف وصول المحروقات ا

األحادّية الجانب تنّص على منع تصدير النفط وليس توريده. وتتّم تصفية هذه المحروقات في مصافي بانياس وحمص. االستيراد عبر  
قتصادية في لبنان في  لبنان كان مصدرًا آخرًا للمشتقات النفطّية، لكن بكمّيات قليلة. وقد استمّر وتفاقم نوعًا ما بعد انطالق األزمة اال

ودعم المشتّقات النفطّية هناك وتهريب جزٍء منها إلى سوريا. ولكن تبقى هذه الكمّيات هامشّية مقارنة مثاًل مع    2019تشرين األّول  
 تلك من مناطق اإلدارة الذاتية.  

 
128 https://bit.ly/3ctTPAW   

https://bit.ly/3ctTPAW
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يالن والسويدّية ودير الزور. لذا يتوّفر النفط  أّما اإلدارة الذاتية فتسيطر عبر "شركة الجزيرة" على معظم آبار النفط السورّي في الرم 
وتباع   المحلّية  لالحتياجات  )"حّراقات"( صغيرة  بمصاٍف  منه  كمّيات  تصفية  وتتّم  المنطقة،  هذه  في  السّكان  حاجة  عن  يفيض  بشكٍل 

سّلحة المدعومة من تركيا  الكمّيات األكبر سواء إلى مناطق الحكومة عبر شبكات "تهريب" أو إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة الم
)خاّصة في منطقة جرابلس(، حيث تتّم أيضًا تصفية كميات منها وبيعها، أو يتّم بيعها إلى كردستان العراق وتركيا. في حين تحصل 

قات بين مناطق الشمال الغربي على المشتقات النفطّية من تصفية ما يهّرب إليها من نفط من مناطق اإلدارة الذاتّية حسب تطّور العال
 الطرفين أو توّرد هذه المشتّقات مباشرة عبر تركيا.  

 129ألف برميل في اليوم   24بـ  2019قد قّدرت إنتاج سوريا الكلّي من النفط عام    British Petroleumوتجدر اإلشارة إلى أّن شركة  
. 1302010في    8،4مقارنة مع    2019مليار متر مكعب في    3،7واإلنتاج الكلّي من الغاز بـ  2010ألف برميل عام    385مقارنًة مع  

في   2018131ألف برميل يومّيًا في    161كذلك تشير التقديرات إلى أّن استهالك سوريا الكلّي من النفط ومشتقاته انخفض إلى حوالى  
 . 132. بالتالي تعاني البالد في مجملها من أزمة محروقات خانقة 2010في  آالف 308حين كان يصل إلى 

في   المحروقات  توريد  على  أخرى  وشبكة  المناطق،  وبقّية  الشرقي  الشمال  بين  المحروقات  تجارة  على  وحيدة  تجارّية  شبكة  وتهيمن 
التي تّم تأسيسها مع تأسيس "حكومة اإلنقاذ" التابعة لـ"هيئة    133، توّزع منتجاتها عبر "شركة وتد" التركّية  MTالشمال الغربي هي شركة  

وال الشام"،  األخرى تحرير  المناطق  من  أو  تركيا  من  النفطّية"  المشتقات  الستيراد  الحصري  الحّق  "على  منها  حصلت  أّن 134تي  إاّل   .
  من  الالزمة  التراخيص  على  حصلت   المتموضعة في سرمدا "بعدما  135شركتين منافستين دخلَن إلى السوق مؤّخرًا: شركة "كاف" التجارّية 

. إاّل  138في كفر كرمين قرب األتارب   137، وشركة "الشهباء" للبترول 136المحّرر"   السوري   الشمال  في  المحروقات  الستيراد  الموّردة  الشركة
لالحتكار التي أّسسته منذ    140، بعد أن تعَرضت شركة "وتد" النتقادات شعبّية واسعة 139أّن التنافس بين هذه الشركات الثالث يبدو وهمّياً 

 . 143)والمنتشر في مناطق أعزاز وعفرين( ولغالء أسعارها  142الشمال الشرقي ومنعها للوقود المجلوب من  2018141

الكمّيات   أّن  إاّل  التموينّية.  "الذكّية"  البطاقة  بموجب  وتباع  سادكوب  شركة  عبر  الدولة  قبل  من  المحروقات  تأمين  يتّم  طرطوس،  في 
ّن الكمّية التي تباع بالبطاقة محّددة لكّل فرد وأسرة. بالتالي  المدعومة المطروحة في األسواق قليلة ما يؤّدي إلى صعوبة الشراء، كما أ

التالعب   ويجري  الكمّيات.  تتواجد  السوداء" حين ال  "السوق  في  وكذلك  كبيرة  أسعار  فروقات  الحّر مع  بالسعر  المحروقات  بيع  ينتشر 

 
  .IMMAP 2020ألف برميل يومّيًا، راجع  16في حين ال تتعّدى بعض التقديرات األخرى    129

130 https://on.bp.com/3rnt0CF   
131 https://www.eia.gov/international/overview/country/SYR   
132 Shaar, 2019.  
133 https://www.facebook.com/watadpetrol1/  
134 IMMAP, 2020.  
135 https://www.facebook.com/kaf.sirketi/   
136 http://kafsirket.com/about   
137 https://bit.ly/3lZtYnh   
138 http://www.zaitonmag.com/?p=56375   
139 https://www.zamanalwsl.net/news/article/132885/   
140 https://www.enabbaladi.net/archives/412405  
141 https://bit.ly/39iwyje   
142 https://bit.ly/3sHS7Sd   
143 https://www.enabbaladi.net/archives/459749  
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سا شركة  من  انطالقًا  التوزيع،  شبكة  مستويات  مختلف  في  السوداء  للسوق  كميات  توزيع  لتوفير  عن  المسؤولة  الحكومّية  دكوب 
 المشتقات النفطّية إلى محطات الوقود )"الكازّيات"( التي تخفي كمّيات مدعومة لبيعها في السوق السوداء. 

للبنزين، سّجلت   كبيرًا في أسعار    Reachبالنسبة  ارتفاعًا 
وآب   نيسان  بين  الشرقي  الشمال  في  ثّم    2020البنزين 

الشمال   يشهد  لم  حين  في  األّول.  وتشرين  آب  بين  كذلك 
مرتفعة   أصاًل  البنزين  أسعار  ألّن  مماثاًل،  ارتفاعًا  الغربي 
بالمقارنة هناك. هكذا رصد المسح الذي أقيم من أجل هذه  

لل وسطّيًا  سعرًا  في  الدراسة  وصل  القامشلي  في  بنزين 
األّول   مع    700إلى    2020تشرين  الواحد  لليتر  س  ل 

ل س أي تقريبًا ضعف    1350ارتفاٍع كبيٍر مقارنة مع آب، في حين أوصلت الزيادة األقّل نسبًة إلى سعٍر للبنزين في أعزاز بحوالي  
قامشلي، منها ما تنتجه "حّراقات" اإلدارة الذاتية الذي يباع  السعر في القامشلي. وفي الواقع تتواجد أصناف مختلفة من البنزين في ال

الكبرى السورّية بمتوّسط    390بمتوّسط   إنتاج المصافي  ل س. في حين يهيمن    850ل س في تشرين األّول، وكذلك "السوبر" من 
وتد" التابعة لتنظيم "تحرير الشام" في  ، والذي توّزعه شركة "144" التركّية على أسواق أعزازMTشركة "  منالبنزين المستورد عبر تركيا  

المعارضة  فصائل  مناطق  بعض 145أغلب  تواجد  مع   ،
البنزين المجلوب من مناطق اإلدارة الذاتية بأسعار أرخص  
بكثير. أّما في طرطوس، فأغلب البنزين من إنتاج المصافي  

بـ الذكّية  بالبطاقة  سعره  وبقي  س/ليتر    250السورّية   ل 
األوّ  وتشرين  آب  الحّر    2020ل  بين  البنزين  سعر  وكذلك 

، ولكّنهما كالهما لم يعودا متوّفران حّقًا. في  146ل س   525
  1500حين ارتفع سعر بنزين السوق السوداء إلى ما بين  

 ل س/ لليتر حسب المناطق.  2000و

النقل ارتفع أيضًا بشكٍل كبير حسب   العملة السورّية بي   Reachديزل  ن نيسان وآب وتشرين األّول  في الشمالين مع انخفاض قيمة 
ل س/ ليتر فقط بين آب وتشرين    180إلى    150. إاّل أّن أسعاره بقيت رخيصة في القامشلي حسب رصد المسح، ارتفعت من  2020

يزل النقل  األّول. ويتوّزع ديزل النقل المباع بين ما تنتجه حّراقات اإلدارة الذاتية وما تنتجه المصافي السورية. أّما في طرطوس، فيباع د
بـ السوق    180المدعوم  بيعه في  تّم  بأسعار حّرة ولكن  يتواجد ديزل  كثيرًا وال  يتوافر  ولكّنه ال  فترة المسح.  تتغّير في  لم  ل س/ليتر، 

التركية على سوق    MTوسطّيًا في تشرين األّول. وفي أعزاز، تهيمن شركة    613ل س في آب، ارتفعت إلى    500السوداء بحوالي  
 كما على سوق البنزين، وكالهما ذوي منشأ تركي بأسعار مرتفعة. ديزل النقل 

 

 
هي شركته،  MTتشير بعض االستقصاءات أّن مستورد المحروقات بشكٍل حصرّي هو عبد هللا الدّك وأّن شركة  144

https://www.enabbaladi.net/archives/410541 
145 https://www.enabbaladi.net/archives/410541  
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شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

160% 724% 287% آب/نيسان

8% 100% 4% ين أول /آب تشر

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

) ين )1 ليير بي  

لبنان أعزاز  القامشلي طرطوس 2020

آب          525           213          1,200          366

ين أول      1,760           700          1,350          348 تشر

) ين )1 ليير بي  

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

178% 186% 287% آب/نيسان

8% 11% 4% ين أول /آب تشر

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

ديزل نقل )1 

) ليير

لبنان أعزاز  القامشلي طرطوس 2020

آب          500           150          1,000          250

ين أول          613           180          1,200          225 تشر

) ديزل نقل )1 ليير

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

https://www.enabbaladi.net/archives/410541
https://www.enabbaladi.net/archives/410541
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)الذي   التدفئة  لمازوت  بالنسبة  أعزاز  في  مختلف  األمر 
من   نفطًا  يجلب  الذي  نوعّيته(  رغم  للنقل  أيضًا  يستخدم 
ويتّم   الرميالن(  حقل  من  )خاّصة  الذاتّية  اإلدارة  مناطق 

بلس. لكّن أسعاره  تكريره في "حّراقات" في مدينتي الباب وجرا
تبقى مرتفعة مقارنة مع المناطق األخرى كما البنزين وديزل 
تمنع   حيث  ادلب  في  تلك  من  ارتفاعًا  اقّل  أّتها  رغم  النقل. 
"تحرير الشام" وشركة "وتد" توريده إاّل ما يكّرر في مناطقها. 
وقد ارتفعت أسعار مازوت التدفئة بشكل ملحوظ في الشمال  

، كما باقي المحروقات. وفي القامشلي، هناك مازوت الحّراقات المدعوم الذي توّزعه "كومونات اإلدارة 2020آب  الشرقي بين نيسان و 
في تشرين األّول. ويمكن شراء مازوت إضافي    80ل س/ليتر في آب ارتفع إلى    77ليتر للعائلة سنوّيًا بسعر    440الذاتية" بحدود  
وسطّي   في    160بسعر  األّول.  تشرين  في  س  للعائلة  ل  المخّصصة  التدفئة  مازوت  كمّية  أزمة    200طرطوس،  بسبب  فقط  ليتر 

ل س، لم يتغّير بين آب وتشرين األّول. وحّتى مع هذه الكمّية القليلة تحدث أزمات. فيباع بأسعار أعلى بكثير    185المحروقات بسعر  
 في السوق السوداء ولكّنها ال تصل إلى أسعار أعزاز. 

تداعياتها   أيضًا  لها  الحكومة  مناطق  في  المحروقات  أزمة 
المدعومة   الغاز  واسطوانات  المنزلي.  الغاز  سوق  على 
التموينّية  البطاقة  حسب  شهرّيًا  أيضًا  سادكوب  توّزعها 

ل س. وال تتوافر كمّيات    3000إلى    2800"الذكّية" بسعر   
السوق   في  األسطوانة  بيعت  حين  في  حّرة،  بأسعار  تباع 

بين  ال آب  في  وارتفع    20000و   9000سوداء  س،  ل 
بين   ما  إلى  تشرين   25000و   15000السعر  في  ألفًا 

 األّول. 

الالفت هو أّنه ال أزمة غاز مدعوم في األحياء التي تسيطر عليها الدولة في القامشلي في حين هناك أحيانًا أزمة في األحياء األخرى،  
ل س. إاّل أن سعر قارورة الغاز المدعوم    2500ع غازًا مدعومًا يأتي من حقل الرميالن بسعر  رغم أّن "كومونات اإلدارة المحلّية" توزّ 

 ل س.  5000بين آب وتشرين األّول، في حين يوّزع الغاز الحّر بـ 4500إلى  4000حكوميًا ارتفع من  

التي شّيدت معم  الحصرّي،  الموّرد  الغاز من تركيا عبر شركة ميت  فيأتي  أعزاز،  المنطقة وأغلقت  أّما في  تعبئة اسطوانات لها في  ل 
 جميع معامل التعبئة التي كانت قائمة. الغاز متوّفر ولكن بأسعار عالية ترتفع حسب ارتفاع أسعار صرف الدوالر األمريكي. 

ال األحادية  واإلجراءات  كبير  بشكٍل  السورّي  اإلنتاج  انخفاض  جّراء  من  في سوريا  أساسّية  معضلة  المحروقات  األمريكّية  تشّكل  جانب 
واألوروبّية التي تعرقل توريده رسمّيًا. وبصورة عاّمة تهيمن الحكومة السورّية على معظم حقول الغاز في حين تهيمن اإلدارة الذاتّية  

كيا  على معظم حقول النفط. لكّن فصائل المعارضة الموالية لتركيا ال تهيمن على موارد طاقة، بل تستطيع أن تستورد محروقات من تر 
 وأوروبا رغم العقوبات. أّما مصفاتا النفط السورّيتان فمتواجدتان في مناطق الحكومة. في حين تنتشر المصافي البدائّية )الحّراقات( في 

 الشمالين الشرقي والغربي.  

شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

400% 67% 287% آب/نيسان

-12% 5% 4% ين أول /آب تشر

مازوت تدفئة 

) )1 ليير

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

أعزاز  القامشلي طرطوس 2020

آب          185             77              800

ين أول          630           160          1,000 تشر

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

مازوت تدفئة )1 

) ليير

شمال غرب ق شمال شر ة اللير 2020

222% 35% 287% آب/نيسان

8% -14% 4% ين أول /آب تشر

Reach .2019 تطور األسعار الوسطّية مقارنة مع نيسان

لي )10 
غاز مي  

كغ(

لبنان أعزاز  القامشلي طرطوس 2020

آب    14,000       4,000        12,700      4,671

ين أول    17,375       4,500        18,650      5,220 تشر

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

لي )10 كغ(
غاز مي  
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الذاتية   واإلدارة  السورّية  الحكومة  بين  المعّقدة  والصراع  التفاوض  عالقات  لجوهر  المحروقات  تؤّسس  وجود  بالتالي  رغم  جهة،  من 
"الحّراقات" لدى اإلدارة، فهذه غير قادرة على إنتاج بنزين النقل. كما تّؤّسس المحروقات من ناحية أخرى جوهر عالقات غير معلنة بين 

 اإلدارة الذاتية وفصائل المعارضة )وكذلك تركيا( نظرًا لرخص أسعار المحروقات المنتجة سورّيًا مقارنًة مع االستيراد.  

بالتالي تهيمن "شركة" واحدة، "شركة الجزيرة" على سوق النفط ومشتقاته في مناطق اإلدارة الذاتّية مقابل المؤّسسة الحكومّية سادكوب. 
كذلك تهيمن "شركة" واحدة على سوق النفط ومشتقاته في مناطق فصائل المعارضة المسّلحة، وهي "شركة وتد"، وتتعامل مع شبكة 

تي تؤّمن تبادل النفط ومشتقاته بين مناطق السيطرة المختلفة، أي شبكة "القاطرجي"، وكذلك تتعامل مع شركة وحيدة  الوساطة الوحيدة ال
طة  توّرد حصرّيًا النفط ومشتقاته من أوروبا عبر تركيا. هذه الشركات االحتكارّية كّل منها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسلطات الهيمنة: السل

 شام والحكومة التركّية. السورّية وقسد وتحرير ال

 العمار والعقار 3.5
حّتى   حجمه  تقدير  تّم  للمساكن،  الدمار  من  كثيرًا  سوريا  في  الصراع  في  10أحدث  قائمة  كانت  التي  المساكن  مجمل  من  تقريبًا   %

مستمّرًا في البالد وفي كاّفة  . هذا ما عدا األضرار التي تعّرضت لها بقّية المساكن بدرجاتها المختلفة. إاّل أّن العمار بقي  2010147
التي شيّدت خالل   تّم تقدير أّن عدد المساكن الجديدة  التي    10المناطق رغم الحرب. حيث  سنوات من الحرب يوازي تقريبًا عدد تلك 

 . 148دّمرت، هذا عدا ما تّم إصالحه 

إاّل أّن مسوحات منّظمة   المتحدة   OCHAلم تشهد طرطوس معارك عسكرّية وال تفجيرات ملحوظة.  أشارت أّن عدد    149التابعة لألمم 
عام   وصل  طرطوس  مدينة  بينهم    221إلى    2019سّكان  نسمة،  مقابل    63ألف  نازحًا،  في    122ألف  ناحية  2011ألف  أّما   .

جدة في ألفًا. وبما أّن المخّيمات لم تعد فعلّيًا متوا  293ألف نسمة إلى    175طرطوس، فقد ارتفع عدد سكانها في الفترة ذاتها، من  
، يعني هذا أّن عمارًا كبيرًا قد حدث في طرطوس خالل سنوات الصراع استمرارًا لفورة ما قبل  2018المدينة بعد القرار بتفكيكها عام  

، باإلضافة إلى ما شّيد في القرى المحيطة مباشرًة في المدينة )الشيخ سعد، دوير  150الصراع أّدى إلى تضاعف عدد المساكن المتاحة 
 د، الرادار، رأس الشغري، الحميدّية، خربة المعزة، وغيرها(.  الشيخ سع

وفي الواقع أّن مدينة طرطوس توّسعت بشكٍل كبير قبيل سنوات الصراع باتجاه الشرق والشمال الشرقي، ولم يعد يفصلها سوى عقدة  
الريف للسكن قرب المدينة ورخص أسعار  طرقّية عن الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد اللتين توسعتا هما أيضًا بشكٍل ملحوظ لحاجة أهل  

، لم يكن هناك سوى سرفيس واحد على دوير الشيخ  2000األرض والعقارات فيهما إلى النصف تقريبًا. فحسب المقابالت، "في سنة  
بي المسافة  كانت  لياًل.  العاشرة  حّتى  تعمل  كثيرة  فالسرفيسات  اليوم  أّما  فقط،  ظهرًا  الواحدة  الساعة  حتّى  يعمل  في  سعد  بيت  آخر  ن 

كم، أّما اليوم فنصف كم فقط". أّما بالنسبة للقرى األبعد قلياًل مثل خربة المعزة، الواقعة على  5طرطوس وأّول بيت في دوير الشيخ سعد 
بالتحديد خالل سنوات  -طريق طرطوس العمرانّية على شكل كتل سكنّية وتجارّية على طول الطريق قربها  الفورة  صافيتا، فقد حصلت 

 لصراع ونتج جزٌء منها عن اقتصاديات الحرب.  ا

 
147 World Bank, 2017; Reach, 2019.  
148 Aita, 2020b.  
149 https://www.unocha.org/syria  
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Urban S أّدى إلى تهديم أربعة منازل في الزيتونة. وقد قّدرت    2019القامشلي أيضًا لم تشهد معارك كبيرة، سوى قصفًا تركيًا عام  
مقابل    151 القامشلي  34،796أّنه  في  سكنّية  تشييد    2011في    وحدة  حّتى    3،286تّم  جديدة  أّن  2019152وحدة  علمًا  هذا   .

مقابل   2019ألف نازحًا، في    60ألف نسمة، بينهم   222أّن عدد سّكان مدينة القامشلي انخفض قلياًل إلى أشارت   OCHAمسوحات  
انخفض سّكان ناحية القامشلي من  . أي أّن أكثر من ثلث سّكان المدينة نزحوا منها أو هاجروا إلى الخارج. كذلك 2011ألف في  238
ألف منهم نازحون. ورغم إقامة مساكن جديدة، تعرف بعض أحياء    65، 2019ألف نسمة في  248إلى  2011ألف نسمة في  275

في القامشلي اكتظاظًا لنقص عدد المساكن، كأحياء الفاروق والجبرة. في حين يتواجد في أخرى فائض في عددها، كأحياء ميسلون،  
أبنّية    وقناة )أربع  الدولّية  المنّظمات  تموضع  نتيجة  األحياء  بعض  بالغليان في  العمران  بدأت حركة  الواقع،  وفي  والعنترية.  السويس، 

لألمم المتحدة ومفوضّية الالجئين( واإلغاثّية والصحفّية في بعض األحياء وتأجير الشقق لها بأسعار تفوق أضعافًا األسعار في أحياء  
 أخرى. 

،  2016، ثّم قصفًا ومعارك في  2013، ثّم اجتياحًا من قبل تنظيم "داعش" في  2012، عرفت أعزاز معارك وقصفًا جوّيًا سنة  بالمقابل
  7،973مسكنًا( من الـ   270% )أي حوالى  3،4أّن فقط    Urban S. رغم كّل هذا قّدرت  2017ثّم عملّية "درع الفرات" التركّية في  

. أغلبها في األحياء الغربّية من المركز حيث  153شهدت دمارًا كاماًل أو أضرارًا جسيمة   2010عزاز سنة  مسكنًا التي كانت تتشّكل منها أ
تتواجد معظم المؤسّسات الرسمّية. إاّل أّن هذا التقدير القائم على صور األقمار الصناعّية ال يشير إلى عدد المساكن التي شّيدت في  

ن ناحيتها، أشارت مسوحات منّظمة مسكنًا إضافّيًا. م  7،355السنوات العشر التي انقضت. فقط تشير إلى أّن أعزاز تحتاج اليوم إلى  
OCHA    2019ألف نسمة، ثلثاهم نازحون، أي أّن عدد سّكان المدينة غير النازحين في    75أّن عدد سّكان مدينة أعزاز وصل إلى 

ا، ثالثة  ألف  251ألف نسمة إلى    57ألفًا. فيما ازداد عدد سّكان ناحية أعزاز في الفترة ذاتها من    38، حوالي 2011هو ذاته ذلك في  
أرباعهم نازحون في مخّيمات قرب الحدود مع تركيا أضحت مدنًا صغيرة )شمارخ، السالمة، شمارين، باب السالمة(. وال مخّيمات داخل  

 المدينة.  

إلى الخارج. النازحون إلى    2011بالتالي، شهدت المدن الثالث عمارًا الفتًا خالل سنوات الصراع، رغم هجرة جزء ملحوظ من سّكان  
هذه المدن استخدموا المساكن الفارغة ولكّن أعدادهم المتزايدة تطّلبت تشييد مساكن جديدة، حيث ال تحتوي أّي من هذه المدن على  

منذ   خاّصًة  الصراع،  فترات  خالل  نشطًا  أصبح  العقاري  االقتصاد  أّن  أِضف  نازحين.  مالذًا  2015مخّيمات  ناحية  من  يشّكل  حيث   ،
 رى مصدر ريع ودخل للمهن والحرف المرتبطة به.لالدخارات ومن ناحية أخ

 االسمنت والحديد 3.5.1
هناك معمل اسمنت حكومي في طرطوس، وتفرض الدولة  
عبر   ويوّزع  ينتجه  الذي  لالسمنت  مدعومًا  رسمّيًا  سعرًا 
مؤسسة "عمران". إاّل أّن التسليم بهذا السعر المدعوم ال  

ّيات من  يتّم إاّل عبر رخصة بناء حكومّية تخّصص لها كم
االسمنت. في حين يباع اسمنت بشكّل حّر بأسعار أعلى  
إّما معمل طرطوس ذاته   بكثير. مصدر هذا االسمنت هو 
عن   الفائض  ويبيع  خاّص  متعهّد  يستثمره  كان  الذي 

 
151UrbAN Syria    هي مشروع تقوم عليه المؤسسة الخاّصةIMMAP في األردن بتمويل من االتحاد األوروبي حول سوريا ،syria.org-https://urban/.  

152 UrbanS, 2020. 
153 UrbanS, 2019.  

أعزاز  القامشلي طرطوس 2020

آب         4,167          8,200             4,388

ين أول         5,513        12,455             6,080 تشر

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

االسمنت )كيس 

50 كغ(

أعزاز  القامشلي طرطوس 2020

آب            2.00             3.93                2.10

ين أول            2.42             5.46                2.67 تشر

االسمنت )كيس 

50 كغ بالدوالر(

ي مسح 2020.  بالدوالر
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

https://urban-syria.org/
https://urban-syria.org/
https://urban-syria.org/
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ا القطاع  أيضًا متعهّد من  الذي يستثمره  "الفيل"،  الحكومي، ماركة  أو معمل حماة  الحكومة بشكٍل حّر،  أو معمل  االتفاقية مع  لخاص 
الخاّص قرب دمشق. كذلك هناك ما يتّم تهريبه وإعادة تدويره من المشاريع الرسمّية. كما تتواجد في األسواق ماركة "الجمل"   154"البادية" 

التي تجلب من نفس المصادر ولكن يوّزعها محمد القاطرجي. ويتّم بيع هذا االسمنت بأسعار أعلى بكثير من تلك لمؤّسسة عمران نظرًا  
 .حواجزالرتفاع كلف النقل وال

ثّم ارتفعت األسعار في تشرين  2020ل س في آب    5000ل س و  2500كغ بين    50وقد تنّوعت األسعار في طرطوس لكيس    ،
بين   لتضحى  يلحظ    7000و   3850األّول  بكثير. كما  الصرف  ارتفاع سعر  أعلى من  المناطق  كاّفة  ارتفاعها في  أن  ل س. ويلحظ 

 ة، مقابل ارتفاع كبير لها في الشمال الشرقي. تقارب األسعار بين الشمال الغربي ومناطق الحكوم
التي تنتجها مجموعة هندسّية تملكها عائلة البرزاني، وكذلك    155في المقابل، يباع اسمنت عراقي في القامشلي، خاّصة من ماركة "كار" 

سيما  معبر  عبر  التوريد  ويتّم  الذاتّية.  لإلدارة  تابعة  شركة  المقابالت،  حسب  تسّوقه،  تركي،  أحيانًا.  اسمنت  يفتقد  االسمنت  لكّن  لكا. 
ويالحظ تواجد اسمنت سورّي في تل تمر، هو رّبما ما تسّوقه مجموعة القاطرجي المشار إليها. كما يالحظ االختالف الكبير باألسعار  

أّما في أعزاز، فيباع  بين مدن الشمال الشرقي، مع ارتفاع كبير لألسعار في عين العرب/كوباني حيث االحتياجات كبيرة إلعادة اإلعمار.  
و"ليماك"  "شويت"  ماركات  تركي،  اسمنت  مثل    157و"أضنة"   156فقط  المجال،  هذا  الحتكار  نسبّيًا  كبار  مستوردون  دخل  وقد  و"كلينك". 

فقط  وعبد هللا حج سعيد. والالفت أّن بيع االسمنت يتّم حصرّيًا بالدوالر في الشمالين الشرقي والغربي، ألّنه يستورد    158مجموعة شماس 
األّول   وتشرين  بين آب  االسمنت  الكبير ألسعار  االرتفاع  أّنه مع  ويلحظ  الطلبّيات.  تجميع  عند  الدوالر    2020بالجملة  بمكافئ  حّتى 

  41تّقلبات يومّية أكثر من تغّيرات سعر الصرف. كما أّن اإلحصائّيات الدولّية تسّجل أّن سوريا استوردت    هذه األسعاراألمريكي، تشهد  
% مقابل  15، كان للبنان فيه حّصة  2010مليون دوالرًا في    206، معظمه من تركيا، مقابل  2018والرًا من االسمنت في  مليون د 

 .  159% لتركيا 80
لعدم وجود قطع تبديل أو  و  العمل  العقوبات االقتصادية كثيرًا على معامل االسمنت في سورية. فكثيرًا ما تتوّقف األفران عن  أثّرت  قد 

تعاقدت لتوّقف   قد  الحكومة  وكانت  فرعون"   160الصيانة.  "غيث  لصيانة معمل  161مع مجموعة  لبنان  في  وااللتزام    طرطوس  المؤسّسة 
أيلول   في  فرعون  أموال شركة  على  الحجز  تّم  أّنه  إاّل  دمشق.  قرب  عدرا  اسمنت  معمل  وكذلك  هذه    2019بإنتاج شهرّي،  وتصفية 

 . 162العقود 

 
154http://www.albadiacement.com/    بين مجموعة المهيدب السعودّية 2006وهي استثمار مشترك تأسس فيhttps://muhaidib.com/    ومجموعة

ورجل األعمال زياد الزعيم، وقد تعّرض المعمل المقام في أبو الشامات على طريق تدمر لعمليات   /https://www.alfozan.comالفوزان القابضة السعودية أيضًا 
 .  https://www.enabbaladi.net/archives/73123خطف من قبل تنظيم داعش، 

  مجموعة كار الكردّية العراقّية، الناشطة في مجاالت مختلفة، وتملك حاليًا معملين لالسمنت في إربيل )معكل قره شوك( وفي النجف؛   155
http://karbusiness.com/   

156 http://www.limakcimento.com/  ولها معامل في عينتاب وأورفه وكلس   
157 https://www.oyak.com.tr/group-companies/cement-concrete-paper-group/adana-cimento-santas/  
158 http://bit.ly/3iKXc7Q   
159 https://bit.ly/3o7KAc4 
160 https://sensyria.com/blog/archives/29991   

 2017م غيث فرعون متمّول سوري يحمل الجنسية السعودية، كان والده رشاد فرعون طبيب ومستشار الملك عبد العزيز. كانت لغيث فرعون الذي توفي عا  161
في الواليات المتحدة ولكّن شركاته  BCCIوإفالسات بعد فضائح مصرف مجموعة واسعة تضّم مجموعة أتوك الباكستانّية لالسمنت ولمصافي النفط، تعّرض لمتاعب 

 بقيت تتعاقد مع الجيش األمريكي في أفغانستان.  
162 https://enabbaladi.net/archives/325223  

http://www.albadiacement.com/
https://muhaidib.com/
https://www.enabbaladi.net/archives/73123
http://karbusiness.com/
http://karbusiness.com/
http://karbusiness.com/
http://www.limakcimento.com/
https://www.oyak.com.tr/group-companies/cement-concrete-paper-group/adana-cimento-santas/
http://bit.ly/3iKXc7Q
https://sensyria.com/blog/archives/29991
https://enabbaladi.net/archives/325223
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 ي المدن الثالث حسب المقابالت أسواق االسمنت ف –  9اإلطار 

مين األوراق المطلوبة لتحصلي على  تريدين بناء بيت فتقدّ   مثالً   .اول طريقة لتامين االسمنت هو الحصول على رخصة من البلدية   طرطوس:

شراء رخص من  الناس تلجأ ل   ، عندما يكون االسمنت شحيحولمؤسسة العمران، وتنتظري ليصل دورك لصرف الرخصة.    تقدميهاالرخصة ثم  

و حتى ستة  أ فيضطر صاحب الرخصة لالنتظار ليأتي دوره وقد ينتظر شهرين او ثالثة    ، عمران  لدى . اما إذا كانت المادة غير متوفرة  آخرين

بينما    ،ية الرخصة، فيضطر للشراء من السوق الحرة. وسوقنا الحرة هي اسمنت البادية والفيل فقطأشهر وليس شرطا ان يصرفوا له كامل كم

توقف  و  منع استيراد االسمنت  خالل الصراع،و اسمنت مصري مستورد.  أكان لدينا اسمنت مستورد من لبنان مثل ماركة السبع    ،2011قبل  

ً   عاد للعمل الذياة، معمل اسمنت حلب وأصبح الحلبية يشترون االسمنت من حم  .حديثا

  ، ما االسمنت الحرأ.  3500أصبح حوالي  ومن أسبوعين فقط  ل س    2300كان سعره    .الحصول عليه من مؤسسة العمران  اسمنت الدولة يتمّ 

ضل  أف يميزه عن اسمنت الدولة مواده  وه خاص  السبب أنّ   ل س.  6400اسمنت البادية    ومنليرة    4500  من ماركة الفيل  فسعر الكيس الواحد

البادية مقاومته فوق  أكبرومقاومته   المقاومة  .150بينما الطرطوسي مقاومته    200  ـال . مثال  يقوم بجبل    هذه  الذي  المجبل  يؤثر على سمعة 

البناء والمتعهدين  مه جاهزاً االسمنت ويقدّ  نسبة محدّ   .لشركات  تحت  البناء  تقبل  الشركات ال  المبعض  ً دة من  وقبل غالء    قاومة، ولذلك سابقا

المجابل تشتري نوعين من االسمنت، الطرطوسي والبادية، وتخلطهم، لكي تحصل على ميزة االثنين، ميزة    تاألسعار خاصة بسبب النقل كان

 قل، بينما البادية لونه فاتح ومقاومته اعلى. أالطرطوسي ان لونه أفضل ولكن مقاومته 

مجابل خاصة    6يوجد  و  ثل معامل البالط ومعامل البلوك والمجابل التي تقوم بتجهيز خلطة البيتون وتقوم بصبه.هناك معامل لها رخص دائمة م

تشتري االسمنت الفرط من معمل    "رخصة مجبل "صاتها وفق ما تريد، اما المجابل الخاصة فلها  مجابل الدولة تأخذ مخصّ   .ويوجد مجابل للدولة

ويك زاد  أ ون سعره  االسمنت عن طريق مؤسسة عمران  حاليا  الفيل.  او  البادية  تشتري اسمنت حر من  وكذلك  المعبأ،  االسمنت  بقليل من  قل 

مجبل آخر    وافتتح  مؤخراً   اغلق  الخاصة  حد المجابلبل تخلّى أغلبها عن البادية. أ   . جداً طلبها على االسمنت الطرطوسي الن البادية أصبح غال  

أكثر من غيرها. و   .مكانه  المجابل  بكمية االسمنتوعمران تعطي بعض  المجابل تتالعب  الربح، فقط مجبل او  ،  طبعا  واال لن يوفروا ألنفسهم 

 اثنين أؤكد لك انهم ال يتالعبون بكميات االسمنت. 

ممكن صديق لي يحتاج فاعطيه    مثال انا رخصتي أصبحت جاهزة واستلمت اسمنت  .إذا أريد أن أعمر بيت سأضطر الستعارة من رخصة أحدهم 

يأتي دور رخصته.  يعيد الي االسمنت حين  الدوالر    من رخصتي على ان  إذ نعيش أزمة اسمنت، خاّصة منذ ارتفاع  اليوم  يعد هذا وارداً  ولم 

، ولزيادة الطلب بشكل  وأزمة كورونا ما أّدى إلى ارتفاع كبير في سعر االسمنت، خاّصة اسمنت البادية الذي كان يلبي جزءاً من حاجة السوق 

 . "يلي معو قرشين صار بخاف ويقوم بتحويلهم لبيت او غرفة كي ال يخسر ماله كقيمة شرائيةكبير في سوق طرطوس. "

طن في الشهر، على أن يأخذ الفائض    5000برم عقد خطة انتاج  أ وهي شركة غير سورية،  .  معمل اسمنت طرطوس مستثمر من قبل فرعون

تشغيل المعمل بطاقته اإلنتاجية    اعه حر. شركة فرعون لم تستخدم الطاقة اإلنتاجية الكبرى للمعمل ألن ليس من مصلحته طن ويبي  5000  ـ عن ال

العقد. ال  إالكبيرة مما سيسبب اعطال هو متكفل ب العقد، لست  أ صالحها وفق  انه ترك  أم  انتهت مدته  . لكن  متأكدا عرف ان كان عقد فرعون 

 اغتنوا(. أي ) "رسملوا"ون لمدة خمس او ست سنوات وجميعهم المجابل كانت تشتري من فرع 

، بينما الدولة ستحاسبه على سعر  3000. بعد الكورونا أصبح الدوالر ب  600قبل الكورونا المتعهد كان قد قدم عرضه للصيانة على دوالر ال  

 الغبي الذي سيقوم بالصيانة لعيون الدولة. مليار بدال من مليار واحد. فمن هو   6. وبالتالي أصبحت التكلفة على المتعهد 1200

الرخص تنتشر   اليومية ألصحاب  المخصصات  كفاية  العمران وعدم  توزيع نصف    إنه حيث  .  المحسوبيات في مؤسسة  يجري  األيام  في بعض 

من قبل المتعهدين في    شكاوى إلى رفع    مثالً   األمر الذي خلق بلبلة وأدى   . الكمية فقط ألصحاب الرخص فيما يختفي النصف اآلخر من الكمية

إثر   المديرة  أن  إال  العمران في صافيتا،  البعث ضد مديرة مؤسسة  بأ  الشكاوى صافيتا لشعبة حزب  المتعهدين  تجري  أخبرت  ن هناك ضغوطاً 

لن تحقق لهم    الشكاوىعليها من قبل متنفذين لتهريب الكمية لصالحهم أو لصالح متعهدين يعملون لديهم، مضيفةً بأنها غير مستفيدة وبأن  

 مطالبهم. 

نة في  القامشلي:   كبيرة ال يمكن    اتلى خسارإ  التعّرض   وبالتاليلمدة سنوات،    المستودعاتال يمكن المغامرة بجلب كميات كبيرة قد تبقى مخزَّ

اليوم اآلخر تراه في    وفي، واألخير غير مستقر البتَّة، فيوماً تراه في األعلى،  مباشرةً   الدوالريتّم شراؤها بهذه المواد    أنّ تعويضها، وال سيما  

الحديد واألسمنت    ارتفاع أسعار على الرغم من    لوحظ أنّهولكن    .األسفل، وهذا يسبّب مشكلة اقتصادية في تحقيق هامش الربح بطبيعة الحال 

سوريا، حيث هناك تعّهدات بناء    وشرقبشكل غير مسبوق، إاّل أن الطلب متزايد نتيجة كثافة البناء العمراني في المدينة وغيرها من مدن شمال  

 .  كثيرة في اآلونة األخيرة
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االسمنت سلعة بطبيعتها احتكارّية، سواًء لحجم االستثمارات المطلوبة إلنشاء المعامل ولتوافق أصحاب هذه المعامل على توازع األسواق  

ب  االسمنت  إنتاج  كلف  وترتبط  التوافق.  هذا  لضمان  التسويق  شبكات  عمل  ولكيفّية  بالعملة  بينهم  االستثمار  على  بالعائد  كبير  شكل 
رغم  االنخفاض،  إلى  االسمنت  أسعار  تدفع  االسمنت  معامل  في  استثماراتها  عبر  الدولة  وكانت  النفطّية.  المشتقات  وبأسعار  الصعبة 

لت المعامل الحكومّية لشركات خاّصة  الكبير مع فتحها سوق االسمنت لالستثمارات الخاّصة ولالستيراد من الخارج ولتلزيم  لبية الطلب 
. فرضت سنوات الصراع واقعًا جديدًا،  1632013واستمّرت حّتى    2011النهضة العمرانّية الكبيرة التي حدثت في السنوات األخيرة قبل  

عن اإلنتاج. بات فيه الشمال الشرقي شبه احتكار لشركة اسمنتية من كردستان العراق توافقًا مع    164مع خروج معملي حلب و"الفارج" 
نت  اإلدارة الذاتية، مع ارتفاع كبير في األسعار مقارنًة مع المناطق األخرى. وبات الشمال الغربي، تقاسمًا احتكارّيًا لبعض شركات االسم

ة في جنوب شرق األناضول،  ولشبكات تسويقها. في حين تواجه مناطق الحكومة السورّية  التركّية المتموضعة قرب المناطق الحدوديّ 
صيانة   تأمين  تأمينها  في  الكبيرة  والصعوبات  النفطّية  المشتقات  أسعار  ارتفاع  مع  إنتاجّية  إشكالّيات  األكبر  نسبّيًا  هو  الطلب  وحيث 

ويأتي االرتفاع النسبّي الكبير لألسعار في   جة في فرض دور أساسّي لهم.المعّدات، كي يستفيد العبو تسويق االسمنت من الندرة النات
 الشمال الشرقي واضعًا تهريب االسمنت إليها كمكّون أساسّي من اقتصاد الحرب.  

 

 
163 AITA, 2020b.  

. وهو استثمار مباشر من الشركة العالمية والسوري فراس طالس والمصري نجيب 2014توّقف معمل الفارج الواقع في مناطق الشمال الشرقي عن اإلنتاج عام  164
   bit.ly/367FeHPhttp//:سويرس. وقّد تعامله مع فصائل جهادّية، وبينها داعش، إلى فضيحة كبيرة في أوروبا؛ 

 

  .والحديد ة أو من غيرها من المدن، بحاجة إلى كميَّات معيَّنة من مادتي االسمنت المسلح  على سبيل المثال طلبيَّة من متعهد بناء في المدين  تأتي

ن طلبيات تعتبر بحجم كبير ومن ثم طلبها من إقليم كردستان العراق،    يتّم االنتظار الكميات الصغيرة، بل    لكن ال يُمكن تلبية ثم    ومنريثما يتأمَّ

القامشلي.يتم شحنها   ً   إلى  مالحظة    وطبعا دفعمع  يتّم  كما    ثمننصف    أنّه  السيولة،  من  نوعاً  يوفّ ر  األمر  وهذا  جلبها،  قبل  المطلوبة  الكمية 

 رأيه.  ة ويضمن أالَّ يغيَّر المتعهد أو صاحب الطلبيَّ 

أصبح تجار المدينة يعتمدون على تركيا في  . ومنذ بداية الصراع،  2011كانت سوريا قد فتحت باب استيراد االسمنت من تركيا قبل  :  أعزاز

االسمنت تجّ   وتعدّ   .تامين  قبل  من  محتكرة  التجارة  المنطقة هذه  في  محدودين  يعرف    ، ار  سعيد "التاجر    أنّ حيث  لهذه    "عبد هللا حج  محتكر 

ن التاجر  ولو حاول أي تاجر استيراد االسمنت من المناطق القريبة من الحدود السورية ترفض الشركة التركية تزويده أل  .لتجارة في المدينةا

تعهد لمعمل االسمنت بسحب أكبر قدر من الكميات في كل  يو  .هاغريعبد هللا حج سعيد يضع سلفة مالية ضخمة في حساب شركات االسمنت تُ 

  إنّهحيث    .باإلضافة لوجود نفوذ له بتركيا وله شركاء اتراك يساعدونه على ذلك  ، لذلك يضيع الفرص وخصوصا على التجار الباقين  . األوقات

عزاز على الرغم من وجود أجور نقل أكبر  أيتحكم بالسعر ونالحظ ذألك من خالل انخفاض السعر في مدن مثل مدينة الباب عن السعر في مدينة 

المكتب التجاري في المجلس المحلي    أّما   ويعمد تجار مدينة الباب عل المنافسة لكسب ربح أسرع.  . دينة الباب عن معبر باب السالمةلبعد م

ويشتكي معظم الناس والتجار الصغار من تصرفات المستوردين وحيتان السوق والتجارة في ظل تغيب  .  يعمل فقط على تسهيل أمور التجارف

 .وره في انصاف التجار وتفعيل عجلة االقتصاد في المدينةالمكتب التجاري ود

http://bit.ly/367FeHP
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للبناء، فهو مستورد في   الالزم  التسليح  لحديد  بالنسبة  أّما 
الثالث، عدا ذلك الذي يعاد تدويره من مخّلفات الحرب  المدن  

يتواجد  ال  ولكّنه  بكثير  أرخص  بأسعار  يباع  الذي  والدمار 
تركيا،  من  يأتي  والغربي  الشرقي  الشمالين  حديد  دومًا. 

"اليازجي"  ماركات  اسم  تحت  يباع  أّنه  "براد"    165والالفت  أو 
أعزاز منطقة  في في  تلك  من  بكثير  أرخص  بأسعار   ،

 . أّما حديد طرطوس فيأتي من مصر أو أوكرانيا أو روسيا، كخام يعاد تشكيله في سوريا.  طرطوس والقامشلي، المتقاربة

الثاني فهو ذاته الذي  أّما  أّن تاجرين يحتكران تجارة الحديد في أعزاز. يقوم األّول باستيرادها من عينتاب ومرسين،  المقابالت  تشير 
التركية ال تسمح باستيراد  يحتكر تجارة الحديد مع منا أّن الحكومة  الذاتية. مع اإلشارة إلى  الحديد المصفح والصاج وذلك  طق اإلدارة 

وال  .  أقرباءيقوم عليها  مركزين من هؤالء    وكلّ   .وتوجد في المدينة أربع مراكز لبيع الحديد فقط.  لدخولها في صناعة المعدات العسكرية
على سعر البيع. كذلك تشير المقابالت أّن المجلس المحلّي ال يتدّخل في تجارة الحديد. بل أّن فيما بينهم    فهم يتفقون توجد منافسة  

  بداً أويعاني المواطن باستمرار من جشع التجار الذي ال ينتهي  القائمين عليها هم جهات فاعلة في المجلس "ويسيطرون على الوضع  
بغي للمواطن  المعيشية  يراعي األوضاع  للجهاتاوال  تام  األمر  ب  المواطن  وتجد  تنّظم  أّن صيغة تضمن حقوق  المقابالت  ". كما تشير 

الذاتّية. في حين، يظهر منها أّن شركة "جود"  اإلدارة  بالتحديد  القامشلي هم  الحديد في  استيراد    166القائمين على تجارة  تهيمن على 
 الحديد في المناطق الحكومّية )كما الخشب والموز، ومواد أخرى(. 

. ويتواجد 168، باإلضافة إلى المعمل الحكومي في حماة 167الحكومة السورّية قد رّخصت لعدد من معامل الحديد في فترة األلفينات وكانت  
الوهيب، وهو من طرطوس(   ألبو علي  واآلخر  حلبّي  لمستثمر  ملك  أحدهم  الخراب،  الحديد )على طريق  لدرفلة  في طرطوس معمالن 

القتال األقسى. حيث يجّمع ومعمل تشكيل حديد. وتجدر المالحظ الدمار انتشرت في سوريا خاّصة خالل سنوات  أّن تجارة مخّلفات  ة 
 . 169حديد التسليح لألبنّية المتهّدمة إلعادة تدويره في المعامل القائمة 

الكمّيات كبيرة. وهناك  سلسلة قيمة حديد التسليح أقّل احتكارّية في سوريا من االسمنت، سوى الستيراد المواد الخام حيث يجب أن تكون 
المحروقات   اليوم من ندرة  يعانون  الالعبين. جميعهم  يقوم عليها عدٌد من  الحكومة  الحديد ودرفلته في مناطق  إنتاج لتشكيل  سلسلة 

ليح.  . ما يؤّدي إلى غالء سعر حديد التسرغم ان الحكومة السورية تدعم الديزل الصناعي وتوفر كميات سنوية للمعاملوغالء أسعارها، 
  تغيب هذه المعامل في الشمالين الشرقي والغربي، وتقوم احتكارات الستيراد الحديد التركي ترتبط مباشرة بالقوى المسيطرة، وتتداخل فيما 

 بينها بحكم السياسات التركّية.

  

 
165 http://bit.ly/2NAmOZT   

 .  https://www.joudcosteel.com/html/Arabic_H_1.html شركة جود للمعادن في الالذقّية 166
167 https://bit.ly/2Y6e8wh   
168 http://bit.ly/39a6dnV   
169 https://enabbaladi.net/archives/306244  

http://bit.ly/2NAmOZT
https://www.joudcosteel.com/html/Arabic_H_1.html
https://bit.ly/2Y6e8wh
http://bit.ly/39a6dnV
https://enabbaladi.net/archives/306244
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 العقار والسكن  3.5.2
المدينة، وكانت  بين المدن الثالث المدروسة   األكثر نمّوًا سّكانّياً   طرطوس قبل الصراع، كانت مدينة   ، خاّصة نتيجة هجرة الريف إلى 

وكذلك   إلخ(  العسكرّية،  اإلنشاءات  العسكري،  )اإلسكان  الحكومّية  اإلنشاءات  مؤّسسات  قامت  حيث  ملحوظة.  عقارّية  نهضة  تشهد 
 حياء في وسط المدينة تعاد هيكلتها. الجمعّيات التعاونّية بتشييد أحياء كاملة شرق مركز المدينة. كما كانت بعض األ

الكبيرة ) المعارك  المدينة وصل ألكثر من ثلث السّكان في مراحل  (. وجاءت أغلبّية  2016-2013أّدى الصراع إلى نزوح كبير نحو 
لطالئع( وبعض بداية بعض مخّيمات النازحين )الكراج القديم، الكرنك، ا الالنازحين من حلب أو إدلب أو حمص. شهد وسط المدينة في  

بتفكيكها وبعودة النازحين إلى مناطقهم،    2018مراكز االيواء )الملعب البلدي، الشؤون العقارية، الصالة، إلخ(. إاّل أّن قرارًا اتخذ في  
مخّيم واحد  حيث لم يبَق سوى مخّيم الطالئع بدعٍم من منّظمة الهجرة الدولّية، والذي أغلق بدوره. كما لم يتواجد في ريفها القريب سوى  

 صغير، رغم أّن معظم بلدات الريف شهدت أيضًا نزوحًا كثيفًا إليها.  

بما في ذلك عبر   الصراع،  قبيل  السنوات  المدينة في  التي كانت تشهدها  المساكن  السكانّية مع موجة تشييد  الزيادة  تأقلمت  بالتالي، 
ف فيها موسمّيًا  التواجد  التي كان  السياحّية  المساكن  فارغًا منها. اإلقامة في  المساكن وإكساء ما كان  قط. كما تسارعت حركة تشييد 

لياًل  وبالطبع ارتفعت أسعار اإليجارات والشراء ولكن بوتيرة أدنى من وتيرة تدّني سعر صرف الليرة السورّية. إاّل أّن ارتفاع األسعار هدأ ق 
زء من أبناء المدينة في موجة اللجوء إلى أوروبا، وكذلك بسبب مع عودة كثير من النازحين داخلّيًا إلى مناطقهم وانخراط ج  2015بعد  

لفترة طويلة بين   لترفع من جديد أسعار  2019و  2016ثبات أسعار الصرف  اللبنانّية وتداعياتها على سوريا  المالّية  . وأتت األزمة 
رات السوريين. وتجدر المالحظة أّن ارتفاع  . ولكن هذه المّرة بشكٍل كبير، حيث أضحت المالذ اآلمن لمدخّ 2019العقارات منذ منتصف  

 أسعار العقارات واإليجارات اختلف حسب أحياء طرطوس العتبارات مختلفة، طائفّية وطبقّية وحسب نوعّية المساكن.

على صعيد المدينة ككّل فورًة عقارّية خالل سنوات الصراع كتلك التي شهدتها طرطوس، رغم أّنها احتضنت نازحين    القامشليلم تعرف  
المدينة عرفت خالل سنوات الصراع موجة هجرة لسّكانها نحو أوروبا خاّصة، وكذلك تركيا    2016مثلوا بعد   ربع السّكان. وذلك ألّن 

تط أّنها شهدت  إاّل  العراق.  المساكن ومستويات  وكردستان  نوعّية  وطبقّية وحسب  اثنّية  أيضًا  األحياء، العتبارات  ّورات مختلفة حسب 
دراسات   أشارت  هكذا  والخدمات.  التحتّية  معظم    UrbAN S 170البنى  تتواجد  وحيث  األمني  المربع  )ضمن  الوحدة  مثل  أحياًء  أّن 

من   أكثر  سّكانها  زاد  والفاروق  الحكومة(  بين  50مؤسسات  )روجافا(  2019و  %2010  والبستان  الظافرة  أحياء  فقدت  حين  في   ،
وفي النهاية، تضّخمت جميع أسعار العقارات في القامشلي بعد األزمة  وميسلون )جيرناك( والعنترية والجمعّية أكثر من ثلث سكانها.  

 اللبنانّية وانهيار أسعار الصرف.  

إلشكالّيات كثيرة نظرًا الزدواجّية المرجعّية بين السجاّلت الرسمّية وتلك لإلدارة    وتجدر المالحظة أّن العقود العقارّية في القامشلي تخضع 
التشريعّية   للمراسيم  لديهم2009171لعام    432و   49الذاتّية، وألّنها منطقة حدودّية تخضع  ليس  الجنسّية    حتى اآلن  ، ولوجود كرد 

 السورّية. لذا فمعظم عقود اآلجار الجديدة غير نظامّية وال تلتزم باألسعار التي تحّددها اإلدارة الذاتية.  

تتركّز الكثافة    172UrbAN Sقفزة ديموغرافّية ملحوظة وتغّيرات كبيرة في تركيبتها السّكانّية. فحسب دراسات    أعزازمن ناحيتها، شهدت  
الغربّية من المدينة، في حين أغلب قاطني األحياء الشرقّية نازحون. وكانت المدينة قد عاشت ضغطًا سكانّيًا كبيرًا  السكانّية في األحياء  

 
170UrbAN Syria    هي مشروع تقوم عليه المؤسسة الخاّصةIMMAP في األردن بتمويل من االتحاد األوروبي حول سوريا ،syria.org-https://urban/.  
 تتطّلب هذه المراسيم موافقة أجهزة األمن على التشييد والعقود العقارّية. 171

https://urban-syria.org/
https://urban-syria.org/
https://urban-syria.org/
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مؤّخرًا. ما أّدى إلى ارتفاع أسعار    الثلثانألف نسمة، ثلثهم نازحون بدل    100من    حوالىحيث وصل عدد سّكانها إلى    2016سنة  
  100، إلى ما بين 2018في  173، التي تبني على تقييم قامت به منّظمة "رؤية"UrbAN Sاإليجارات بشكٍل كبير، حّتى وصلت حسب 

. هكذا أشارت الدراسات إلى أّن غالء أسعار العقارات  174دوالراً   150دوالر أمريكي شهرّيًا في حين أّن الدخل المتوّسط لألسر    200و
ى تحتّية بهدف  في المدينة قد أدّى إلى توّترات داخلها، خاّصة بين أبناء المدينة والنازحين. كذلك قامت الحكومة التركية بمشاريع بن

اًل نازحين من مناطق أخرى: فتح محّلق شرقي، مخطط تنظيمي، طرق، صرف صحّي، مياه، إلخ. وقد أطلقت  ب دعمها وتسكين مستق
تأهيل  إعادة  مشاريع  بينها  المدينة،  في  العقاري  القطاع  في  مبادرات  "  175عّدة  ومنّظمة  المحلي  المجلس  بين  متضّررة  رؤية  الألبنّية 

والتي تبيع شققها    177برزت مشاريع تشييد عقاري كثيرة في المدينة، كتلك من مجموعة شماس المستوردة لالسمنت كذلك    .176العالمّية" 

 
172 UrbAN S, 2019.  

  الشرقي، خاّصة في مجاالت تقانات االتصاالت،رؤّية هي منّظمة سورّية تركية هولندية، مدعومة من الدول الغربية تقوم بمهّمات دعم في الشمال   173
https://www.roia.org/   

174 https://bit.ly/3r4RDV1   
175 https://www.zamanalwsl.net/news/article/101768/   
176 https://www.wvi.org/emergencies/syria-crisis-response   
177 https://www.enabbaladi.net/archives/257356  
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https://www.roia.org/
https://www.roia.org/
https://www.roia.org/
https://bit.ly/3r4RDV1
https://www.zamanalwsl.net/news/article/101768/
https://www.wvi.org/emergencies/syria-crisis-response
https://www.enabbaladi.net/archives/257356
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 22الفارهة التي تباع بين  ، وكذلك مشروع "القصور" للبيوت  178آالف   10و   8دوالرًا، ومن مجموعة قدور بأسعار بين    8500بحوالي  
 . 179ألف دوالراً  33و

بين  . وهو مسؤول عن مخّيم نازحين وحيد  180يدير المجلس المحلي في أعزاز الشؤون العقارّية، دون أّي تواصل مع الحكومة السورّية 
اإليفاد التركية جميع مخّيمات النازحين  ير  دفي ناحية أعزاز، هو مخّيم "اإليواء" المؤقت للنازحين الجدد. في حين تالمخّيمات المنتشرة  

 . 181الباقية مباشرةً 

مع هذه المناخات المختلفة بين المدن الثالث، لفتت نتائج  
المسح حول اإليجارات االنتباه حول ارتفاعها الكبير وسطّيًا  
من   أقّل  سّكانّيًا  ضغطًا  تعيش  المدينة  أّن  رغم  أعزاز  في 
طرطوس والقامشلي وأّن المداخيل المتوّسطة للسّكان أيضًا  

 
178 https://www.enabbaladi.net/archives/268819  
179 https://www.facebook.com/AzazMarket/posts/2362193734089496  
180 https://www.enabbaladi.net/archives/268819  
181 https://www.facebook.com/AzazMarket/posts/2362193734089496  

أعزاز  القامشلي طرطوس 2020

آب             792              860             2,502

ين أول         1,193          1,081             2,520 تشر

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

أجرة شقة 100 

 )ألف 
ً
ا
ّ
م2 سنوي

ة سورية( لير

أعزاز  القامشلي طرطوس 2020

آب             380              412             1,200

ين أول             523              474             1,105 تشر

ي مسح 2020 بالدوالر
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

أجرة شقة 100 

 )دوالر(
ً
ا
ّ
م2 سنوي
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ر للسكن ضمن محيط المدينة بدل السكن في القرى والمخّيمات المجاورة. والالفت أيضًا أّن هذه  أقّل بكثير. وقد يعني هذا وجود طلب كبي
بل انخفضت قلياًل بالدوالر األمريكي، في حين شهدت ارتفاعًا كبيرًا في ذات    في أعزاز،  2020األسعار لم ترتفع بين آب وتشرين األّول  

 . وفي القامشلي الفترة في طرطوس

أعزاز   في  العقارات  شراء  أسعار  تدّني  يالحظ  بالمقابل، 
وبالتالي   ملحوظ،  لإليجار بشكٍل  الشراء  سعر  نسبة  تدّني 

في  السنويّ  العقارات  شراء  أسعار  غالء  يالحظ  كما   .
السنوي طرطوس   اإليجار  إلى  ارتفاع  ونسبتها  واستمرار   ،

األّول   وتشرين  آب  بين  يصل سعر  2020األسعار  هكذا   .
ف بين  العقار  ما  إلى  طرطوس  إيجار،   74و   67ي  سنة 

  11سنة في القامشلي، وفقط    44و  35مقارنًة مع ما بين  
 سنة في أعزاز. 

    

 الوسائل الصحّية للوقاية من وباء كورونا 3.6
في سوريا كما في بقية أنحاء العالم. وطرحت تحديات كبيرة بين إجراءات الحجر والوقاية    2020انطلقت أزمة وباء كورونا في آذار  

مهيكل"   "غير  بعمل  يشتغلون  المختلفة  المناطق  في  العاملين  معظم  أّن  حيث  مدخول.  لتأمين  يوميًا  العمل  ضرورة  ومن  ناحية  من 
informal  ناحي من  أّنهم  أّي  أي  يحصلون على  ال  ة 

ليس لهم  من ناحية أخرى مدخول إذا لم يخرجوا للعمل و 
إيرادهم فقدان  تعّوض  اجتماعّية  حماية  نفقات    أّية  أو 

 إذا حجروا أنفسهم.  المرض

رة بصنع ماسكات  ، إاّل أّنه لم يكن متوّفرًا في أغلب األسواق. في طرطوس، قامت مشاغل كثي(الـ"ماسك"ة )الوقائي  األقنعة  انتشر استخدام
قماشّية، ليس واضحًا إن كانت تتطابق مع المعايير، 
ثّم قامت معامل بإنتاج ماسكات صحّية مناسبة. كذلك  
الصين   من  الماسكات،  استيراد  تدريجّيًا  جرى 
خصوصًا. وفي الواقع، انخفض سعر الماسك بين آب 
وتشرين األّول مع توّفره األكبر في األسواق. وكذلك 

ف األمر  من  كان  الماسكات  جلبت  التي  القامشلي  ي 
الصين،   ومن  خاّصة،  دمشق  الحكومة،  مناطق 

وأسعارها متقاربة. أّما في أعزاز، فقد انتشرت الماسكات التركّية والصينّية وكانت األسعار في آب أرخص بكثير من تلك في طرطوس 
 ألسعار مع تلك في بقّية المناطق. والقامشلي. إاّل أّن الماسك الصيني أضحى هو األكثر انتشارًا وتوازت ا 

أعزاز  القامشلي طرطوس 2020

آب       52,889        37,864           28,665

ين أول       88,333        38,182           27,770 تشر

سعر شقة 100 

ة  م2 )مليون لير

سورية(

ي مسح 2020. ل س
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

أعزاز  القامشلي طرطوس 2020

آب       25,367        18,160           13,748

ين أول       38,743        16,746           12,180 تشر

ي مسح 2020 بالدوالر
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف

سعر شقة 100 

م2 )دوالر(

أعزاز  القامشلي طرطوس 2020

آب               67                44                   11

ين أول               74                35                   11 تشر

نسبة سعر  

الشقة  إل اإليجار

ي مسح 2020 بالدوالر
 
األسعار الوسطّية المرصودة ف
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كما انتشر بشكٍل أقّل استخدام القفازات. وأغلب ما يباع في أسواق طرطوس هو قفازات مستوردة من ماليزيا )ماركة "التكس"( والفيلبين  
وتركيا سوق القفازات في    )ماركة "نارتيل"(، مع بعض اإلنتاج المحلي. وتغلب القفازات الماليزّية في القامشلي. في حين، تتوّزع الصين

 أعزاز.  

عاد   حيث  التطهير،  لكحول  بالنسبة  األمر  وكذلك 
سكر   لشركة  التابع  الطبي،  الكحول  معمل  لإلنتاج 

آذار   في  الحكومّية،  توّقف    2020حمص  أن  بعد 
أشهر  الكحول 182لسبعة  باستيراد  حين سمح  في   ،

الكحول المباع في المدن الثالث من مناطق الحكومة، تحت ماركات    معظم  أتيمع زيادة استهالكه، بعد أن كان السوق احتكارًا للدولة. ي 
الفعلّي   التركيز  في  المناطق عمليات غّش  في جميع  لوحظت  وقد  أعزاز.  في  التركي  الكحول  بعض  ماركة، سوى  دون  متعّددة وحّتى 

 ي الذي تسّوقه مؤسّسة "فارميكس".  للكحول المباع. في حين ما زال المواطنون يثقون في جميع المناطق بالكحول الحكوم

تعّدد   السورّي، مع  الكحول  القامشلي مبنّية على  السوق في طرطوس وفي  تبقى  يدين،  إلى معّقمات  الكحول  يّتم تحويل هذا  وعندما 
إلى أغلبّية    من معّقمات تركّية معّبأة مستوردة  2020الشركات الموّزعة للمعّقمات. في حين تحّول سوق أعزاز بين آب وتشرين أّول  

 تعبئة محلّية متعّددة العالمات الفارقة.

في طرطوس   تنتشر  القمامة،  أكياس  يخّص  وفيما 
بقّية   في  كما  البالستيكّية  الحبيبات  من  صناعتها 
بين   ارتفعت  رخيصة،  وأسعارها  السورّية  المناطق 

التصنيع   المنافسة من  الرّقة، مع بعض  القامشلي، خاّصة من حلب )ماركة كافي( عبر معبر  إلى  التصنيع  آب وتشرين. ويصل هذا 
حين تقوم الصناعات الصغيرة بتغذية سوق أعزاز )ماركات السهم األزرق والجاسم والنجمة( ولكّنها تبيعها بأسعار أعلى   اإليرانّي. في

 بكثير من طرطوس.  

مع انتشار وباء الكورونا، زاد استعمال وسائل الوقاية الطبّية بشكٍل مضطِرد. وقد تأقلمت الصناعات الصغرى في مناطق الحكومة ونوعًا  
في   األّول  ما  تشرين  في  باتت  بأسعار  القمامة،  وأكياس  اليدين  ومعّقمات  الماسكات  مثل  الوسائل،  هذه  بعض  إلنتاج    2020أعزاز 

تنافس تلك للمنتجات المستوردة. دون أن تنشط هكذا صناعات في القامشلي كي تتأقلم مع االحتياجات رغم الزيادة الكبيرة في الطلب،  
ستيراد أو التجارة مع مناطق الحكومة. والالفت أّن الكحول الحكومي، رغم كّل الصعوبات في إنتاجه، ما زال  ويتّم كلّيًا االعتماد على اال

يهيمن على السوق في المناطق الثالث. وهذه ليست حالة قفازات اليدين التي تّم استيرادها لكّل المناطق من دول آسيوّية ومن تركيا.  
  في   للكحول  وحيد  معملٍ   على  السيطرة  مناطق  كاّفة  واعتماد  183سوريا   في  الدوائّية  صناعاتال  انهيار  مع  هّشة  األوضاع  تبقى  لكن

علمًا أّنه مع األوضاع االقتصادّية القائمة وضعف التوعّية وسياسات الحماية من سلطات األمر الواقع، قّلما يستعمل المواطنون  . حمص
 سبل الوقاية.  

 

 
182 http://bit.ly/3qNL60F  
183 AITA, 2020a.  

http://bit.ly/3qNL60F


 67   | الصفحة 
 

 

 الفصل الرابع: االقتصاد السياسّي في المدن الثالث و"أمراء الحرب" 
 االقتصاد السياسّي وأمراء الحرب  4.1

( أعاله  إليه  اإلشارة  تّمت  قبل  1.3البند  كما  قائمًا  كان  الذي  ذلك  في سوريا عن  مختلفًا  سياسّيًا  اقتصادًا  الصراع  سنوات  فرضت   ،)
االقتصاد   طبيعة  تغّير  عناصر:  ثالثة  في  االختالف  هذا  إلى  أّدت  التي  األسس  وتتمّثل  مالمحه.  بعض  في  معه  تشارك  وإن  الصراع، 

 وتهالك دور الدولة لتأطير االقتصاد.  وتوّزع نشاطاته وتقسيم البالد إلى ثالث مناطق نفوذ 

وفي الواقع، تغّيرت طبيعة االقتصاد السوري، خاّصة في السنوات األخيرة للصراع، بشكٍل كبير. إذ تراجع دور اإلنتاج المحلّي وقيمته  
الثابتة أو إذا تّم أخذ التضّخم المتسارع  المضافة بشكٍل كبير، سواًء في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات. سواًء إن قيس ذلك باألسعار  

العملة بعين االعتبار. وكذلك انخفض االستهالك المحلّي بشكٍل كبير. وبات االقتصاد أكثر انغالقًا تجاه الخارج   وانهيار أسعار صرف 
لنظامّي. وأضحت تحويالت  لناحية السلع والخدمات، خاّصة لناحية الصادرات. كما تحّول جزء ملحوظ من االقتصاد إلى القطاع غير ا

إذ تخّطى  دورًا أساسّيًا فيه،  تلعب  المسّلحة(  الفصائل  إلى  التحويالت  الفترات  فيها خالل بعض  الخارجّية )بما  والمساعدات  المغتربين 
ن األراضي  ، وربّما نصفه. بالطبع كان لدمار وسائل اإلنتاج ولنزوح قسم كبير من السكان ضم184حجمها ثلث الناتج المحلّي اإلجمالي

ير في  السورية أو لجوء قسٍم آخر إلى الخارج أثٌر كبير في هذا التحّوالت. كما أّن اإلجراءات األحادّية الجانب )العقوبات( كان لها أثٌر كب
 ، خاّصة فيما يتعّلق بالطاقة وبالمستلزمات األخرى.   185تعّطل توفير وسائل اإلنتاج والمعيشة

ث إلى  البالد  تقسيم  أّدى  التكامل  كذلك  تقطيع  إلى  المناطق  هذه  بين  االقتصادي  التبادل  وكلف  وصعوبات  رئيسة  نفوذ  مناطق  الثة 
ه  االقتصادّي الذي كان متواجدًا بينها حسب مّيزاتها النسبّية المختلفة. ما فاقم من تراجع اإلنتاج في المناطق الثالث على السواء، ألنّ 

 خاّصة بكّل منطقة على حدة.   من الصعب عليها إعادة تشكيل دورة اقتصادّية

الدولة تلعبه سابقًا في تأطير االقتصاد، حّتى في    بالتوازي أّدى االنفالت األمنّي ونشوء سلطات أمر واقع إلى انهيار الدور الذي كانت
قادرة كمؤّسسة  الدولة  تعد  لم  المناطق،  هذه  ففي  السورّية.  للحكومة  األسمّية  للسلطة  خاضعة  بقيت  التي  تسّلط    المناطق  كبح  على 

فصائل مسّلحة على ريوع مالّية تفرضها على اإلنتاج والتبادل. أّما في المناطق األخرى، فليست لسلطات األمر الواقع القدرة )أو رّبما  
 الرغبة( في إعادة إنتاج دور مؤسساتي إداري ناجع، ألّنها بالتحديد بحاجة للريوع االقتصادّية لتثبيت نفسها. 

ص أدبّيات االقتصاد السياسّي حول سوريا مجااًل واسعًا لما يتّم تسميته "أمراء الحرب"، قاصدًة أولئك الذين أثروا وانتفعوا  كثيرًا ما   ُتخصِّ
االنتفاع   عملّيًا  يستطيعون  الذين  "المدنيّون"  حلفائهم  أو  المقاتلة  الفصائل  مباشرًة  يقودون  من  أكانوا  سواًء  القائم،  للصراع  نتيجًة 

 منها لصالحهم. وبالطبع، تدّمر الحرب أصواًل اقتصادّية وتعيد توزيع الثروة وهذه إحدى خصائصها. إاّل أّن عرض سير ودور  اقتصادياً 
حد  "أمراء الحرب" غالبًا ما يؤخذ من ناحية "أخالقّية"، بل حّتى انتقائّية في اختيار التعّرض لبعضهم دون اآلخرين ألّنهم يتعاملون مع أ

 يخدمونه، مثاًل بغية تسليط العقوبات األحادّية الجانب عليهم دون غيرهم. أطراف الصراع و 

الحرب   "أمراء  تعبير  بمنشأ  السياق  هذا  التذكير في  المفيد  بريطانيا  warlordsومن  "لوردات"  والذي قصد  التاسع عشر  القرن  في   "
 " واآلداب،  النبالء:  والسياسة  التجارة  مكان  والحرب  القرصنة  حّلت  القانون.  لورداو لقد  لوردات  مكان  حلّوا  الحرب  االحتفاظ  لقد  ت  تّم 

 
 السياسات.تقديرات المركز السوري لبحوث   184

185 AITA, Samir, 2020a: The Unintended Consequences… 
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المنشأ للتعبير بين المستويات الثالث السياسّية والعسكرّية  186" طرق الحصول عليها   لكن مع اختالفباالمتيازات   . بوضوح يربط هذا 
سياسّية بفضل أو في ظّل قّوة عسكرّية واالقتصادّية، وكذلك األدبيات الالحقة حول المفهوم. حيث يظهر "أمراء الحرب" كفارضي سلطة  

 fragileبغية االستحواذ على موارد وتحقيق ريع اقتصادّي أو حّتى لتدمير موارد لمنع اآلخرين عنها، وذلك في سياق هشاشة الدولة  
state  أو فشلهاfailed state . 

 
186 Emerson, Ralph Waldo (1902). English Traits (1856). London: George Routledge and Sons. p. 168. 
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سوريا في اآلونة األخيرة، يقوم االقتصاد السياسّي على "التفاوض"، سلمّيًا أو بالسالح، لالستحواذ  ضمن خصائص اقتصاد الصراع في  
النفط المستخرج وصعوبات تسويقه تجعل مردودّية ريعه ضعيفة نسبّيًا   إاّل أّن حجم  النفط والغاز أهّمها  على الموارد الطبيعّية، ومثال 

مناطق النفوذ دون غيرها. كذلك هو األمر بالنسبة لمياه الشرب أو الرّي. إاّل أّن أهمّية هذه  وغير كافية حّتى بالنسبة الستدامة إحدى  
ا  الموارد الطبيعّية تكُمن في القدرة على اإلضرار بالطرف اآلخر أكثر من القدرة على استخراج الريع، خاّصة في ظّل ندرة الموارد. وربمّ 

طات القائمة في تأمين هذه الموارد والخدمات المرتبطة بها للمواطنين الذي يقعون تحت  تتقّدم آلّيات "التفاوض" هذه على حاجة السل
هيمنتها، بغية شرعنة سلطتها. في المقابل، تؤّمن المساعدات الخارجّية وتحويالت المغتربين ريوعًا أكبر، تعكسها الصراعات "الخافتة" 

لّية كما الخارجّية ريّوعًا ملحوظة رغم ضعف االستهالك المحلّي. هكذا تأخذ الهيمنة  لتمريرها عبر آلّيات معيّنة. كذلك تؤّمن التجارة الداخ 
على معابر دخول البضائع المستوردة سواًء من تركيا عبر باب السالمة )أعزاز( وباب الهوى )سرمدا( أو من كردستان العراق )معبر  

مختلفة( أو من البحر )الهيمنة على مرفئي الالذقية وطرطوس( أهمّية  سيمالكا( أو من لبنان )المعابر الرسمّية كما معابر التهريب ال
(. ويبرز جلّيًا الصراع الدولّي في مجلس األمن حول "المعابر اإلنسانّية"، أي تلك التي ُيمكن إيصال مساعدات  14أساسّية )المصور  

لّيًا. كذلك هو األمر بالنسبة "للمعابر" بين مناطق النفوذ  األمم المتحدة عبرها دون أن تمّر باتفاق مع الدولة السورّية المعترف بها دو 
الثالث، خاّصة معابر الرّقة وقلعة المضيق وجرابلس ومعابر التهريب المتعّددة األخرى التي توصل مع منطقة االستهالك األكبر لحجم  

، في جرابلس والراعي أو على ضفاف الفرات  سكانها، أي مناطق سيطرة الحكومة. بعض هذه المعابر "الداخلّية" متخّصص، بالنفط مثالً 
التركّية على فتح المعابر التجارّية أو  -قرب دير الزور. هنا أيضًا يبرز الصراع الدولّي سواًء في نّص اتفاقية "خفض التصعيد" الروسّية

 في قصف هذه المعابر أحيانًا أخرى.

 المعابر مع الخارج وبين مناطق النفوذ  4.2
تّمت    3تّم رصد   في حين  الدولّية.  اإلنسانّية  المساعدات  لعبور  يستخدم  )المصنع(  أحدها  لبنان،  مفتوحة مع  معابر حدودّية رسمّية 

لة  اإلشارة أّن المعبرين الحدوديين الرسميين اآلخرين )قرب طرطوس( مغلقان. أّما المعابر غير الرسمّية مع لبنان فهي كثيرة جّدًا ومتحوّ 
 (. 14مصور دومًا )ال

التجاري بدرجات مختلفة مع مناطق هيمنة فصائل "المعارضة"    5أّما مع تركيا، فقد تّم رصد   للتبادل  معابر حدودّية "رسمّية" مفتوحة 
التبادل معبر باب السالمة قرب أعزاز )المصوران   الغربي، أهّمها من حيث حجم  (. في حين يبقى معبر  15و   14وتركيا في الشمال 

(. مع الشمال الشرقي، المعابر الحدودّية األربعة مع مناطق  16و  14طق الحكومة السورية )"النظام"( مغلقًا )المصوران  كسب مع منا
سيطرة "قسد" مغلقة، في حين أضحى المعبران اآلخران )تل أبيض ورأس العين( اللذان يصالن مع المناطق التي سيطرت عليها فصائل  

 "المعارضة" وتركيا مفتوحين.  

ألغراض عسكرّية  العراق،  مع   اليعربّية  معبر  ًيستخدم  حين  في  "قسد"،  مناطق  مع  للتجارة  مفتوح  العراق  كردستان  مع  سيمالكا  معبر 
أمريكّية أساسُا. كذلك هو األمر لمعبر أم جارس غير الرسمّي الذي يصل بين مناطق سيطرة "قسد" وجبل سنجار حيث تقطن أغلبّية  

أّما معبر تل صفو  أّما  أيزيدّية.  العراقي وهو مغلق.  القريب من منطقة "الهول" فيتواجد فيه "الحشد الشعبي" على الجانب  ك/تل كوجر 
بالنسبة لمعبر البوكمال/القائم الرئيسي بين العراق وسوريا، فهو مغلق في أغلب األحيان ولكن تتّم عبره عملّيات نقل بضائع ومعّدات 

 عسكرّية للميليشيات. 
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للمعابر   المفتوحان رسمّيًا، بين مناطق السيطرة،  الداخلّية  أّما بالنسبة  "تحرير الشام" والحكومة معبرا ميزاناز/ترنبه  فهناك بين مناطق 
الفترات السابقة. وال   القاهرة والحاكورة. في حين، كان معبر قلع المضيق يلعب دورًا أساسّيًا في  ومعبر ثاني غير رسمّي قرب قريتي 

فرات" و"غصن الزيتون" سوى عبر معبري الغزاوية والباسوطة في حين  تّتصل مناطق سيطرة "تحرير الشام" مع مناطق عملّيات "درع ال
(. وهناك ثالثة معابر بين مناطق الفصائل/تركيا ومناطق السيطرة المشتركة  15يبقى معبر الباصوفان أغلب األحيان مغلقًا )المصّور  

هذه المناطق مع شمال حلب عبر معبري نبل  بين "قسد" والجيش السوري )والروسي( في مريميم والشيخ عيسى وعبلة، في حين تتصل  
منطقة  في  أّما  والصوامع.  الزندين  أبو  في  الباب  مدينة  قرب  و"النظام"  الفرات"  "درع  مناطق  بين  مباشران  معبران  هناك  ثّم  واألحداث. 

أم الجود، واللونجي، والعون،  جرابلس، فتتواجد عّدة معابر نحو منطقة سيطرة "قسد" حول مارع )السكرّية، الحمران، والحمران الغربي، و 
  والتوخار( يسيطر على كّل منها فصيل )"لواء الشمال"، "الفيلق األّول"، "الجبهة الشامّية"، "السلطان مراد"( ومنها إلى مناطق الحكومة 

 عبر معبر طلحة. كما أّن هناك المعبر الرئيس )خاّصة للنفط( بين الشمالين الشرقي والغربي في جرابلس. 

النفطّية كما  أّما ف للمواد  الرّقة وهو معبر تجاري رئيّسي،  و"النظام" هو معبر  "قسد"  بين مناطق  الرئيسي  فالمعبر  الشرقي،  الشمال  ي 
لمختلف المنتجات، إاّل أّنه أغلق مؤّخرًا ضمن عملّيات ضغط متبادلة. كما هناك عشرات معابر التهريب بين دير الزور والبوكمال. أِضف  

 قّسمة فعلّيًا، إذ تتواجد حواجز للجيش السورّي في تّل تمر وعين عيسى. أّن مناطق قسد م

أساسّيًا  دورًا  والخارجّية  الداخلّية  المعابر  تلعب 
وال   السوري.  السياسي  واالقتصاد  االقتصاد  في 
هذا  أحجام  حول  دقيقة  إحصائّيات  توجد 
التركّية   اإلحصائّيات  في  سوى  االقتصاد 

هذه  187الرسمّية  أبرزت  إذ  أّن  .  اإلحصائّيات 
على   بقيت  سوريا  إلى  التركّية  الصادرات 
عامي   عدا  الصراع،  قبل  بتلك  مستويات شبيهة 

المبلغ  17)المصور    2013و  2012 بلغ   .)
التي سيطر    2014األكبر لهذه الصادرات سنة  

من  كبير  جزء  على  "داعش"  تنظيم  خاللها 
أصناف   جميع  على  وتوّزعت  السورّي،  الشمال 

الغذ من  في  السلع  أّما  السيارات.  إلى  ائّية 
غذائّية 2020 مواد  من  معظمها  فتكّون   ،

اإلجمالي   مبلغها  بلغ  مختلفة  منزلّية  وتجهيزات 
، ومن ثّم  2014، عدا سنة  2011مليون دوالر أمريكي. أّما االستيراد من سوريا فقد انخفض بشكٍل كبير انطالقًا من    153مليار و 

الكبيرة في سنة   الحبوب )   205ستوى حوالى  إلى م  2020زيادته  السنة:  تلك  الواردات  أهّم  مليون    80مليون دوالر سنوّيًا. وكانت 
مليونًا(. ويبدو أّن جزءًا   20مليونًا( والخضار والفواكه والتوابل )  35مليونًا(، والقطن ومنسوجاته )  56دوالر(، والمنتجات الحيوانّية )

. وقد تّم تسجيل حجم الصادرات التركّية حسب المراكز الجمركّية كالتالي: عينتاب/غازي  كبيرًا من هذه المنتجات مصدرها الشمال الشرقي
  87مليونًا( واسكندرون )  97مليونًا( ومرسين )  121مليونًا( وباب الهوى/جيلفي غوزو )  126مليون دوالر( انطاكيه )  364عينتاب )

مليونًا(. هكذا دون أن يتّضح عبر أّي    26ونًا( ومرعش/كهرمان مرعش )ملي  31مليونًا( وباب السالمة/أنجوبينار )  76مليونًا( وأضنة )
فقد  معبٍر مّرت هذه البضائع إلى سوريا، يبدو أّن باب السالمة وباب الهوى تتوازعان الصادرات التركّية. أّما االستيراد التركي من سوريا  

 
187 https://biruni.tuik.gov.tr/   

https://biruni.tuik.gov.tr/
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مليونًا( وزيتين    47مليونًا( وتل أبيض/أقشاقاله )  25شوبان بيه )مليونًا( والراعي/  47تّم تسجيله في مراكز باب السالمة/أنجوبينار )
  10مليونًا( ومرسين ) 14مليونًا( وباب الهوى/جيلفي غوزو ) 12مليونًا( ورأس العين/جايالن بينار ) 40داله في أورفه/شانلي أورفه )

 ركي من سوريا.  مليونًا(. ما يدّل أّن باب السالمة والراعي يشكالن أكبر معابر االستيراد الت

 المجتمع واالقتصاد في المدن الثالث  4.3
حدودّية  مدٌن  جميعها  أّنها  األوجه.  بعض  في  المدروسة  الثالث  المدن  مدٌن    188تتشابه  خاّصة  وأّنها  ما  نوعًا  متشابهة  بأحجاٍم  وأّنها 

حديثة العهد، رغم تاريٍخ راسٍخ لكّل منها وجوارها، نشأت بشكلها الحالّي مع والدة الدولة السورّية في القرن الماضي، ثّم نمت بشكٍل  
م مركز  طرطوس  وحدها  تالها.  وما  االستقالل  فترة  خالل  المدينة  إلى  الريف  هجرة  مع  طويل،  كبير  زمٍن  منذ  ليس  ولكن  حافظة، 

والقامشلي مدينة رئيسة في محافظة الحسكة، وربّما ذات دور أهّم من الحسكة، مركز المحافظة، لتواجد مطار فيها. وسيخّصص الحقًا  
اليوم،   يعيشها سّكانها  الثالث كما  المدن  لهذه  الحضرّية  والهوّيات  تاريخ ونشأة  نتائجتقرير حول  ث واستقصاء في  بح  باإلضافة إلى 

تطبع   كبيرة  تحّوالت  فيها  برزت  الصراع،  سنوات  خالل  مختلفة  تطّورات  الثالث  المدن  هذه  عرفت  وقد  والحوكمّي.  االجتماعّي  المجال 
 أوضاعها اليوم، خاّصة على صعيد االقتصاد السياسي موضع البحث. 

 طرطوس 4.3.1

مجتمعّية   فئات  تحوي  التنّوع  شديدة  كمدينة  طرطوس  االقتصادّيةتبرز  وشبكاته  مختلف  إرث  منها  شديدة  -لكلٍّ  أّنها  إاّل  السياسّية، 
االرتباط بمؤّسسات الدولة السورّية، خاّصة وأّن نسبة مرتفعة من ناشطيها االقتصاديين يعملون كموّظفين. معظم سّكان المدينة القديمة  

سّكان المدينة اليوم هم أبناء هجرة الريف إليها، حيث شّكل التوظيف  يعملون بالتجارة وفي مجاالت الصيد والنقل البحرّي. لكّن أغلبّية  
الحكومي في اإلدارة وفي مؤسسات القطاع العام سبياًل رئيسًا الندماجهم الحضرّي. رغم ذلك، بقي الكثير من أبناء طرطوس مرتبطين  

 ها أسبوعّيًا )خاّصة صافيتا ومحيطها ونهر الخوابي(.  قراهم األصلّية يذهبون إليمدنهم الصغيرة و اجتماعّيًا ولجزٍء ما اقتصادّيًا ب

الحديدّية   والسكك  والمرفأ  االسمنت  معمل  مثل  حولها،  نشأت  التي  الحكومّية  والخدمّية  الصناعية  بالنشاطات  المدينة  اقتصاد  يرتبط 
الم الضّيقة  المساحات  رغم  الكبير  الزراعي  بتطّورها  وكذلك  والمصفاة،  بانياس  في  النفط  البيوت  ومصّب  زراعة  نشطت  حيث  تاحة، 

البالستيكّية في السهل الساحلّي. كما عرفت طرطوس في سنوات ما قبل الصراع نشاطًا سياحّيًا لالصطياف، سواًء في منتجعات المدينة 
سلطة السياسّية  والساحل أو في قرى الجبل. وبرغم العدد الكبير للموظفين الحكوميين بين سّكانها، ال ترتبط طرطوس وريفها بمواقع ال

األعلى، على عكس الالذقّية وجرودها. لكّن اقتصاد طرطوس يرتبط بنشاطات التهريب من وإلى لبنان، وخاّصة طرابلس التي تشّدها إلى  
 طرطوس عالقات اجتماعّية قديمة )جبل محسن، كما أبناء المدينتين القديمتين(. 

ات الصراع بل شهدت نزوحًا إليها من مدٍن أخرى، خاّصة حلب، ومن جميع الفئات  ولم تِعش طرطوس أحداثًا كبيرة وال دمارًا أثناء سنو 
لم  االجتماعّية. أغلب النازحين اندمجوا في المدينة ضمن آلّيات تنّوعها الحالّي. وقد أدخل بعض هؤالء النازحين ثقافة مبادرة اقتصادّية  

ّوعت الشبكات االقتصادّية داخلها. في حين نزع كثيٌر من سّكان طرطوس  تكن قوّية سابقًا في المدينة وأنشئوا مشاغل ومعامل صغيرة ن
إلى تأسيس نشاطاتهم االقتصادّية في بلداتهم األصلّية، وليس ضمن المدينة، ألّنهم أقدر هناك على تعبئة الشبكات االجتماعّية منه في  

 
 مدينة طرطوس حدودّية بحكم قربها من الحدود اللبنانّية ومدينة طرابلس التي تتشارك معها مجتمعّيًا وكذلك بحكم تواجد مرفأ فيها.   188
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ثمنًا    ، من خالل الخدمة العسكرّية اإللزامّية،أّن المدينة دفعتمدينة متنّوعة تترّسخ فيها ثقافة االعتماد على الدولة، ضمن شعوٍر عام  
 بشرّيًا باهظًا في الصراع.

آلّيات  بين  و   من ناحية،  بالتالي، تتنافس في طرطوس على صعيد االقتصاد السياسّي آلّيات التهريب والقائمين عليها مع آلّيات الدولة،
. كّل ذلك في ظّل ترابٍط اقتصادّي  ، من الناحية األخرى آلّيات اإلنتاج في المدينة ومحيطهاو "اقتصاد الحرب" التي ظهرت خالل الصراع  

كبير مع بقية المناطق السورّية، خاّصة دمشق وحمص وحماة، وتراجٍع ملحوظ في مردودّية النشاطات الزراعّية في المحيط لصعوبة  
 زمات اإلنتاج وكلفتها )الطاقة، البذار، المبيدات، إلخ(.تأمين مستل

اللبنانّي،   االنهيار  الناتجة عن  والمالّية  االقتصادّية  األزمة  أن حّلت  منذ  اقتصادّية صعبة  أوضاعًا  أغلب سّكان طرطوس  يعيش  هكذا 
ة، وجميع هذه اإليرادات فقدت الكثير من قيمتها  خاّصة العتماد كثيٍر منهم على الوظائف الحكومّية بمساعدة مردودّية أراضيهم الزراعيّ 

المرتبطة  تلك  منها  وأقّل  المذهبّية  بالتنظيمات  المرتبطة  تلك  خاّصة  األزمة،  الحتواء  الخيرّية  المنّظمات  بعض  وتعمل  اليوم.    الشرائّية 
ة، رغم ندرتها، إلى موافقة السلطات وفساد  . وتخضع آلّيات المساعدات الدولّية، بما فيها تلك لمنّظمات األمم المتحد السورّية  بالسلطة

 شبكاتها من ناحّية وإلى ضغوط من الدول المانحة لتقليص التعامل مع هذه السلطات.  

الشعبي    وقد االحتقان  احتواء  على  المدينة  مجلس  ل   المرتبطعمل  الكبيرة  قتلوا  باألعداد  المعارك  ألذين  في  انخراطهم  نتيجة  و جرحوا 
كل ذلك    .نحاء المدينة، مما جعل أبناء المدينة يطلقون عليها اسم "مدينة الصفيح"أ  فيعة  موزّ بيٍع  كشاك  أو لذويهم  أ فمنح لهم    ،الدائرة

. كما يتوّجه مجلس المدينة لتنشيط القطاع السياحّي والعقارّي، مع إعادة  اقتصادية اجتماعية داعمة للمجتمع ككلّ  اتوسط غياب سياس 
هيكلة الواجهة البحرّية للمدينة وتشجيع إنشاء الفنادق والمنتجعات. إاّل أّن النشاط السياحّي فقد الكثير من زخمه الماضي، ألّن هذه  

 راجع الكبير لمستويات المعيشة في البالد.   المنتجعات أصبحت بفضل النزوح كثيفة السّكان طوال السنة، عدا الت

رغم هذه الظروف، هناك كثير من الفرص للنهوض باألحوال االقتصادّية لسّكان المدينة من خالل تشجيع النشاطات االقتصادّية الصغيرة  
 والتشبيك االجتماعي لخدمة األحياء والسّكان والنهوض بالترابط االجتماعي ضمنها. 

 القامشلي 4.3.2

إلى الخارج وحّل محّلهم نازحون، خاّصة من مناطق    2010قامشلي أوضاعًا مختلفة حيث هاجر كثيٌر مّمن كانوا سّكانها في  تعيش ال
الذاتّية  اليوم مدينة مزدوجة مقّسمة، تسيطر الحكومة فيها على بعض األحياء و"قسد" واإلدارة  أخرى في الشمال الشرقي. والقامشلي 

 ر التبادل بينهما سوى الحصار المفروض على مناطق الحكومة في بعض اآلونة.  على أحياٍء أخرى، مع استمرا

وٍع يعيش سّكان القامشلي أيضًا ارتباطًا وثيقًا مع الريف أو البلدات التي ينتمي إليها أغلب السّكان. لكّنهم ألغلبّيتهم ينخرطون في مشر 
الذاتّية. إاّل أّن هذا المشروع يشابه في كثيٍر من نواحي هيكلّيته المشروع    طموح إلقامة مؤّسسات بديلة عن الدولة السورّية عبر اإلدارة

و  العراق،  وكردستان  تركيا  محيطه:  مع  التعامل  في  صعوبات  األخير  كما  ويواجه  الستينات،  في  سورية  في  قام  الذي  خاّصة  اإلدارّي 
 الحكومة المركزّية السورّية.

نة االنتباه، رغم الحاجة للتأقلم مع العقوبات االقتصادية على سوريا وصعوبة التواصل مع بقّية  تلفت قّلة النشاطات االقتصادّية في المدي
في   السياسّي  االقتصاد  يعتمد  بالتالي  منها.  التجارّية  والصغيرة، حّتى  المتوسطة  والشركات  للمشاغل  بالنسبة  السورّية، حّتى  المناطق 

بكردست  ناحية  من  المرتبطة  الشبكات  على  كّل المدينة  رغم  السورية،  الحكومة  بمناطق  أخرى  ناحية  ومن  بتركيا،  وبالتالي  العراق  ان 
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عراقّية  كردية  شركة  احتكار  ويلفت  الثالث.  الجهات  وهذه  الذاتية  اإلدارة  بين  العالقات  المعيشّية  -محاذير  المنتجات  من  لكثير  تركّية 
تؤمّ  السليمانّية  مدينة  الشبكات مع  أّن  أيضًا  ويلفت  االقتصاد  االنتباه.  هذا  يعتمد  بالطبع،  منافسة.  بأسعار  اإليرانّية  البضائع  بعض  ن 

اقتصاد   آلّيات  مع  والتكّيف  الصراع  ثنايا  من  أغلبها  برز  محلّية،  تجارّية  شبكات  على  المنطقة  خارج  من  بالتوريد  المرتبط  السياسّي 
 الحرب.   

"فوق" مؤّسسات   القائمة  "السلطة"  تبرز  المقابل،  لهيمنتها على  في  ليس فقط  السياسّي،  االقتصاد  الذاتّية كالعب أساسّي في  اإلدارة 
  إنتاج وتسويق النفط والغاز المستخرجين، بل أيضًا على المنتجات الزراعّية الكبيرة )القمح، الشعير، الكمون، إلخ(، رغم تراجع اإلنتاج 

رنيت، حيث برزت شركات خاّصة بالمنطقة. كما تبرز هذه "السلطة"   ، كالهاتف الخلوي واالنتعاّمة  بشكٍل ملحوظ، وكذلك على خدمات 
عبر إقامة منشآت اقتصادية ضمن شراكات بين اإلدارة الذاتّية وبعض المستثمرين، في محاولة للتخّلص من التبعّية االقتصادّية لجميع  

ة. إاّل أّن االقتصادّيات السياسّية "للمعابر" تبقى أساسّية  السياسي السوريّ -المنتجات األساسّية، معيدًة هنا أيضًا إنتاج آلّيات االقتصاد 
التركّية  و   الكردّية  بالنسبة للقامشلي، سواًء تلك عبر معبر "سيمالكا" مع كردستان العراق والروابط التي يخلقها مع السلطات والفعالّيات

أيضًا "التهريب" مع مناطق "درع الفرات"، رغم الصراع القائم  هناك، أو معبر الرّقة، والروابط مع السلطة السورّية و"أمراء حربها"، كما  
 مع تركيا والفصائل التابعة لها. 

منتصف   منذ  القامشلي  اللبنانّية  األزمة  المتأتّية من  والمالّية  االقتصادّية  األزمة  األحوال    2019ضربت  أّن  إاّل  وأعزاز.  كما طرطوس 
وظيف في مؤّسسات اإلدارة الذاتية واسٌع جّدًا، وكذلك ضمن فصائل "قسد" المقاتلة، على  المعيشّية فيها أفضل قلياًل. خاّصة، وأّن الت

  غرار ما حدث في العراق أكثر منه في سوريا، وبأجوٍر تأقلمت أكثر مع تفاقم التضّخم. كذلك هناك الكثير من المنّظمات الدولّية العاملة 
أكثر منها إغاثّية. وهي أيضًا تدفع أجورًا عاليًا وتؤّدي إلى رفع األسعار، خاّصة    في المدينة، وهي تنشط في مجاالت تدريبّية وإعالمّية 

 العقارات، في بعض األحياء.  

النشاطات االقتصادّية والمشروعات الصغيرة. في حين، تشابه المعوقات   القامشلي ومحيطها فرص كبيرة لتشجيع  رغم ذلك، هناك في 
 وإن بحّدة أقّل.   التي تواجهها تلك في مناطق الحكومة،

 أعزاز  4.3.3

أع عينتاب(، تتواجد  )غازي  عينتاب  بمدينة  حلب  مدينة  تربط  التي  الطريق  على  التاريخّية  حلب  والية  في  الحدودّية،  كّلس  كما  زاز، 
 الحاضرة التاريخّية الثانية للوالية. تربطها مع كّلس عالقات اجتماعّية قديمة. إاّل أّن الروابط األكثر رسوخًا هي مع حلب. 

از مجااًل الستثمارات لفعالّيات من حلب في المجال الزراعي. إاّل أّن دور أعزاز األكبر واألهم أّنها كانت  قبل الصراع في سوريا، كانت أعز 
مدخاًل أساسّيًا لتهريب البضائع التركية لحلب وسوريا، وبالعكس. وقد تعاظم دورها بين تركيا وحلب في أولى سنوات الصراع، إلى أّنها  

احتّلتها قّوات "الدولة اإلسالمّية" )"داعش"(. لكّن أعزاز ُعِزَلت عن حلب في الفترات األخيرة، وفقدت  شهدت تقّلبات كبيرة خاّصة عندما  
كثيرًا من روابطها معها وأضَحت أكثر ارتباطًا بكلِّس وعينتاب. واستفادت بعد استقرار أوضاعها األمنّية نوعًا ما وغياب "داعش" عنها  

بالق تواجدها  المباشر من  الفرات"  وعن محيطها  "درع  مناطق عملّية  كّل  يؤّمنه مع  الذي  التجاري  والتبادل  السالمة  باب  معبر  رب من 
البضائع   الديموقراطّية" ومعابر تهريب  "قّوات سوريا  التي تهيمن عليها  لها،  التوأم  المدينة  استفادت من قربها من منبج،  التركّية كما 

ة "غصن زيتون" العسكرّية التركّية ضّد عفرين و"قّوات سوريا الديموقراطّية" )"قسد"(  )خاّصة النفط( مع الشمال الشرقي. ثّم أنعشت عمليّ 
مجالها الحيوّي أكثر، خاّصًة عبر الهيمنة على سّد ميدانكي لتأمين الخدمات األساسّية فيها من ماء وكهرباء. وقد حظيت أعزاز طوال  
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نسانّية الدولّية ومن "مّؤسسات المعارضة" المتواجدة في عينتاب )غازي  سنوات الصراع على دعٍم ملحوظ من العديد من المنّظمات اإل 
االنتقالّية" كـ"الحكومة  والدعم   عينتاب(،  التنسيق  االتحاد األوروبي  ACU "189و"وحدة  دول  التفاهمات  الممّولة خاّصة من  أّن  أِضف   .

 في مدينة الباب.   اإلقليمّية خلقت مناخًا أكثر أمنًا في أعزاز منه في إدلب أو السياسّية 

أعزاز انفصامًا بين المدينة ومخّيمات النازحين الكثيفة السّكان التي تحيط بها، خاّصة تلك المستندة للشريط الحدودّي، حيث ال   تشهد
ا  تتبع إدارة شؤون هذه المخّيمات المجلس المحلّي. كما أّن هناك تبعّية كبيرة للحكومة التركية، وبالتحديد لوالي كّلس، وكذلك لمنّظمته 

 في إدارة شؤونها، خاّصة بعد أّن فرضت الحكومة التركّية أن تكون "اآلفاد" ممّرًا شبه إلزامّي للمساعدات الدولّية.   190"آفاد"  اإلغاثّية

التجارة مع تركيا كما على تلك التي تهيمن العالقات السياسّية و على "نخب" تنظيم  أعزاز  بالتالي، يعتمد االقتصاد السياسّي في مدينة  
وزيع المساعدات اإلغاثّية. وهذه النخب هي ذاتها المتواجدة في المجلس المحلّي. إاّل أّنها تتنافس في بعض المجاالت مع  على آلّيات ت

"نخب" مدٍن أخرى هي أيضًا تحت السيطرة التركّية والفصائل الموالية لها، خاّصة تلك في مدينة الباب القريبة واألخرى في جوار إدلب،  
مدينة سرمدا   فيها  وأهّمها  بما  السورّية،  األراضي  كاّفة  نحو  الهوى  باب  معبر  عبر  التركّية  البضائع  استيراد  تجارة  تهيمن على  التي 

بالتالي،   الحكومة.  الحيوي ألعزاز ضّيق  يبقىمناطق  االقتصادي  المباشر    اً المجال  نفوذحالّيًا منحِصر في جوارها  يمتّد  مجلسها    حيث 
على عكس إدلب، التي تخضع كّل أرجاء منطقتها  و للباب أو جرابلس.    ةلس المحليّ ا ى مع المجحتّ تنسيق حقيقي  المحلّي دون تواجد  

على عكس مدينتي طرطوس والقامشلي    تتبع تنظيم "تحرير الشام"، وكذلكالتي    )"حكومة اإلنقاذ"(هي    ،واحدة"إقليمّية" أو مركزّية  إلدارة  
الذات "لإلدارة  أو  السورّية  للحكومة  تخضعان  ألعزاز  اللتان  الهامش  بعض  ُيعطي  السالمة  باب  معبر  إيرادات  من  جزٍء  ريع  وحده  ّية". 

 .  مقارنًة مع المدن األخرى في الجوار جلسها المحليّ مو 

وفي الواقع، تراجع النشاط االقتصادي كثيرًا في إعزاز ومحيطها مقارنًة مع ما قبل الصراع، سواء في الزراعة أو في غيرها، في حين  
يلعب استمرار تدّفق المساعدات لفترٍة طويلة على شكل توزيعات عينّية دورًا في تخفيض أسعار بعض المنتجات المحلّية في األسواق  

دوير المساعدات وبالتالي في إحباط اإلنتاج الزراعي والحيوانّي المحلّي. في حين ما زالت هناك قدرات في أعزاز من  من جّراء إعادة ت
اإلرث الحلبّي القديم تساعد على نهوض شركات صغيرة تستطيع تلبّية بعض االحتياجات المحلّية وخلق فرص عمل لمنطقة تفتقد كثيرًا  

نتعاش أعزاز غير ممكن عملّيًا دون توّسع مجالها الحيوّي نحو أسواق حلب أو أسواق أكبر مّما هي  لكّن السبل العيش عبر التشغيل.  
 عليه اليوم. 

 االقتصاد السياسي و"أمراء الحرب" في المدن الثالث  4.4
( ما يهّم هذا البحث هو االقتصاد السياسّي للواقع السورّي اليوم، وبالتالي اآللّيات  1.3كما تّمت اإلشارة إليه أعاله في الفصل األّول ) 

هيمنتها   لبسط  الدراسة،  قيد  الثالث  والمدن  الثالث،  السورّية  المناطق  من  كّل  في  المهيمنة  السلطات  عليها  تعتمد  التي  االقتصادية 
ض مع سلطات المناطق األخرى. وبما أّن األوضاع هي أوضاع صراع، يقوم "أمراء حرب" بالوظائف المطلوبة لتأمين االقتصاد  وللتفاو 

بالتالي سبر مدى ارتباط "أمراء الحرب" بالسلطات العسكرّية والسياسّية في   بـ"اقتصاد حرب". يهّم  السياسّي هذا، الذي يمكن توصيفه 
 نّية، سواء أكانت سلطات محلّية أم إقليمّية ودولّية بالوكالة.  مناطق النفوذ الثالث المع

 
189 https://www.acu-sy.org/   
190 https://en.afad.gov.tr/  

https://www.acu-sy.org/
https://en.afad.gov.tr/
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في هذا السياق، من المفيد رصد إذا ما كان لهؤالء "األمراء" دوٌر في االقتصاد السياسّي قبل الصراع أم أّنهم نشؤا ضمن ظروف الصراع 
في منطقته وحدها وبين من يبرز دوره عابرًا في مناطق    وضمن احتياجات واقعه الحالي. وأيضًا من المفيد التمييز بين من يتحّدد دوره

والحدود،   التماس  لخطوط  العابرة  أو  المحلّية  الحالتين،  بين  كبير  والفرق  اإلقليمّية.  والقوى  الجوار  دول  خالل  من  أو  الثالث  النفوذ 
 . 191وكذلك اقتصادّيًا وفي الريوع المتحّصلة الختالف األدوار في نوعّيات التفاوض أو التحالفات التي تتضمّنها سياسّيًا وعسكرّيًا، 

وتجدر اإلشارة أّنه من المفيد أخذ مسافة في التحليل عن البعد األخالقي المحض لالقتصاد السياسي للحرب وألمراء الحرب. فصحيٌح أّن  
سنوات من    10تلك السياسّية. فبعد  دوافع أمراء الحرب يكتنفها الجشع، إاّل أّنهم في النهاية يلبّون حاجة اقتصادية واجتماعّية غير  

 بّد  الصراع والدمار، َضُعَف اقتصاد البالد بشكٍل كبير، وفقد إلى حدٍّ كبير شبكاته االقتصادية الداخلية والخارجّية التي كانت قائمة. وال
يجة الصراع والتقسيم إلى مناطق  من تأمين مسارات جديدة لسالسل القيم، على األقّل للمواد والخدمات األساسّية للمواطنين، رغم أو نت 

 نفوذ.  

أدوارهم   سبر  المفيد  من  الثالث.  المدن  في  البارزين  الحرب  أمراء  من  عددًا  الباحثون  بها  قام  التي  الميدانّية  التحقيقات  أظهرت  وقد 
في هذا البحث. كذلك يجب أخذ  االقتصادّية وعالقاتهم السياسّية والعسكرّية في سياق تحليل االقتصاد السياسي والرصد الذي تّم إنجازه  

يعملون ضمن هذه   الذين  األعمال  االجتماعي حول رجال  التواصل  الصحف ووسائل  الصراع عبر  الناتجة عن  المهاترات  مسافة عن 
 المنطقة أو تلك، خاّصة أولئك القائمين منذ زمٍن طويل على مؤسسات إنتاجّية. فهؤالء أيضًا يلبّون وظيفة اقتصادية واجتماعّية.  

 طرطوس 4.4.1

نفسها   المدينة  من  أوسع  بعد  له  المدينة  في  متمركزًا  سياسّيًا  اقتصادًا  طرطوس  في  القيم  سالسل  حول  االستقصاءات  ُتبرز  لم 
"الفرقة الرابعة"  لكّن  الريع األساسّي في عائدات مرفأ طرطوس  هي التي تهيمن عليه. كما تهيمن    192ومحافظتها. حيث يكُمن مصدر 

 على تجارة الخردوات والحديد والنحاس والبالستيك والدخان. وقد تّمت اإلشارة أّن القائمين على رأس هرم السلطة السياسّية في سوريا ال
لبنان التي تلعب  ينحدرون من طرطوس ومحيطها. هناك فقط ريوع تتأّتى من شبكات "تهريب" البضائع العادية وكذلك الممنوعات مع  

بأجهزة   المرتبطة مباشرًة  الخاّصة،  تل كلخ ووادي خالد ولها شبكاتها  تكمن في  ُقربًا من طرطوس  األكثر  التهريب  أّن طرق  إاّل  دورًا، 
 السلطة العليا.  

الكهربائّية  والموّلدات  العقارّية  الريوع  حول  يتأّسس  محلّي  طرطوس  في  السياسّي  االقتصاد  أغلب  فإّن  بالمجلس    بالتالي  ترتبط  التي 
الموّلدات   انتشار  حول  وكذلك  كبيرًا  دورًا  للمدينة  البحرّية  الواجهة  "تحديث"  حول  الصراع  يأخذ  لبنان،  في  فكما  والمحافظة.  المحلّي 

ظّل فلتان  حياء المختلفة وال قدرة أو رغبة للمجلس المحلّي في ضبط أماكن تموضعها أو أسعار خدماتها. هذا في األالخاّصة التي تخدم 
أمنّي وحواجز لميليشيات مسّلحة لها أو دون صفة "رسمّية" تفرض أتاوات على البضائع والمتاجر والمصانع والمواطنين، خاّصة أولئك  

 الذين نزحوا من مناطق أخرى وليست لهم عالقات محلّية. 

خو 2011قبل   مهران  بينهم  طرطوس.  من  المنحدرة  االقتصادية  الفعالّيات  بعض  برزت  في  ،  )المولود  شركة  1938ندة  صاحب   )
"القدموس"، أكبر أسطول حافالت للنقل البرّي بين المحافظات، ووكيل شركة مازدا للسيارات، والمستثمر في عدٍد من المصارف السورّية  

تاجرًا كبيرًا للحديد    )سورية والخليج، سورية والمهجر، والشام(، وكذلك في سوريا القابضة. وبينهم أيضًا وهيب مرعي )المتوفّي( وكان
  خضر األوكرانّي وصاحب معمل حديد في طرطوس إضافة إلى شركات نقل بحرّي ومنتجع "هوليداي بيتش" لالصطياف البحرّي. وكذلك  

 
ّص حول دراسة  ستتّم معالجة تصنيفات أمراء الحرب وشبكات المحسوبّية وآلّيات الشرعنة التي يستخدمها كّل نوع لتثبيت سلطته ومصالحه في التقرير الخا   191

 تطّورات المجتمع والحوكمة في المدن الثالث.  
 تعتبر "الفرقة الرابعة" أقوى فرق الجيش السوري من حيث اعتبارها حرًسا جمهورًيا يرتبط مباشرة برأس السلطة في سوريا.  192
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صاحب شركة انترادوس للتطوير    وحود  علي   محمدوكيل شركة تويوتا للسيارات وعضو مجلس الشعب لدورات عديدة. و  السعدي   حسين
. تعّرض بعض هؤالء للحجز من قبل  193العقاري التي دخلت في صراع قضائي في مصر مع مجموعة "بورتو" القابضة للتطوير السياحي 

 السلطات السورّية ومكثوا أغلب أوقاتهم في لبنان.  

   علي مهّنا وأبو علي خضر وحامد حسن. مثاًل أّما أمراء الحرب المحليين الجدد فأمثلتهم كثيرة في طرطوس، برز بينهم 

يكن   مهّنالم  سنوات    علي  قبل  قرب طرطوس، عمل  المعزة  خربة  قرية  من  فقيرة  عائلة  من  ينحدر  فهو  الصراع.  قبل  معروفًا  الشاب 
غير   194ابات" الصراع في نشاطات مختلفة آخرها عامل مغسلة سيارات على أطراف المدينة. برز من خالل تشكيله لفصيل "فوج السح

النمر"  أبناء قريته، والذي انضّم إلى "قّوات  الذي يقودها سهيل الحسن، الضابط السابق في المخابرات   195النظامّي، الذي حشده من 
الجوّية. جاءت ثروته انطالقًا من دوره العسكرّي )نهب مناطق الصراع، بما فيها محاصيل الفستق الريفّية، والهيمنة على معابر "تهريب"  

إنشائه لشركة المهّنا التجارّية )ومركزها قرب  عبر خطوط التماس(. ومن خالل هذه الثروة برز دوره في التجارة عبر    للمحروقات وغيرها
قريته على طريق طرطوس صافيتا( المتخّصصة بالدراجات النارّية وقطع غيارها. كما برز دوره سياسّيًا عبر أعمال خيرّية يقّدمها ألسر  

س مجلس المدينة وقادة فروعها  الشهداء أو لبعض المؤسسات الحكومّية، ومن خاللها بدأ حضوره قوّيًا إلى جانب محافظ طرطوس ورئي
 األمنّية.

إاّل أّن إعادة الجيش الروسي هيكلة "قّوات النمر" ضمن فيلٍق خامس في الجيش السوري أفقده دوره العسكرّي. كما أّنه دخل في صراٍع  
إرسال   فتّم  التجارية.  العقاد  شركة  ولبنان،  سوريا  مستوى  على  النارّية  للدراجات  كبير  وكيٍل  مع  العصابات  تجارّي  رجال  أكبر  أحد 

والالذقّية  -السورّية النبك  في  أطلقها  التي  نشاطاته  من  كثير  وإيقاف  أمواله  من  جزء  "بسحب"  األمر  ينتهي  كي  لتهديده  له  اللبنانّية 
، "، حسب المقابالت( وتّم تحجيمه على مستوى المدينة وحدها وبعض ريفهاوكأن لسان الحال يقول نفوذك في طرطوس دون غيرها)"

في مشاريع عقارّية وأخرى محدودة. وبقي نفوذه على المستوى السياسّي )المجلس البلدي( والميليشياوي المحلّي. وقد برز دوره في  
مستثمر محّطة الحافالت الجديدة في المدينة مع إطالق نار بين الطرفين،   عّمار الحاجصفحات التواصل االجتماعّي عندما تنافس مع  

بينهما توّسط  المجلس    حّتى  أعضاء  أحد  انتقد  عندما  برز  كما  "غّوار".  المدعو  تلكلخ،  في  التهريب  ميليشيات  كبار  أحد  طريق  عن 
 المحلّي، رامي الخطيب، في طرطوس حول طريقة حصوله على عقارات، فانتهى األمر باالعتداء بالضرب علنًا على عضو المجلس. 

ب المعروف  طاهر،  علي خضر  أما خضر  فينحأبو  مقاوالت  الجيجي،  وشركات  أمنّية  ويمتلك شركات  قرى صافيتا  إحدى  من  أيضًا  در 
والفرقة الرابعة. وقد برز في تحليل سالسل القيم في إقامته لمعمل    196وشركات استثمارّية. يعتبره أبناء طرطوس واجهة لماهر األسد 

 غذائّيات "الربيع" في جّب األملس قرب صافيتا.  

 القامشلي 4.4.2

ترّكز االقتصاد السياسي لمدينة القامشلي ما قبل الصراع حول المحاصيل الزراعّية الكبرى، كالقمح والقطن، ارتباطًا مع حلب، وحول  
لتجارة   ممّرًا  كان  القامشلي/نصيبين  معبر  وأّن  خاّصة  والعراق،  تركيا  مع  التهريب  تجارات  حول  وكذلك  والغاز  النفط  استخراج  خدمة 

 يا وإلى معبر اليعربّية فالعراق.  الترانزيت من ترك

 
193 https://www.dostor.org/2556708  
194 https://bit.ly/34Mva6p   

   http://bit.ly/2P9650o مهام خاّصة 25والتي أضحت الحقًا الفرقة  195
 شقيق الرئيس بشار األسد والقائد المزعوم "الفرقة الرابعة".  196

https://www.dostor.org/2556708
https://bit.ly/34Mva6p
http://bit.ly/2P9650o
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"، الشيخ أبو دّلو . مثالهم فؤاد أحمد، الملّقب بـ"بعض القائمين على هذا االقتصاد السياسّي تطّور دورهم بشكٍل كبير أثناء سنوات الصراع
قبل   السجاير  وتهريب  بالصيرفة  يعمل  كان  لكنّ   2011الذي  المنطقة.  في  األمن  أجهزة  مع  متمّيزة  عالقات  يسّمى مع  اليوم  بات  ه 

إذ توّسعت نشاطاته حّتى هيمن على أغلب سوق صرف العمالت في المدينة،    198أو "رامي مخلوف اإلدارة الذاتية"   197"قاطرجي الجزيرة" 
، وكذلك على تهريب األفراد إلى تركيا ثّم البضائع والمحروقات بين مناطق  المدينة  وسط  األمني   المربع  في "  الجزيرة   خيرات"  شركة عبر  

"تهمة" تهريب المحروقات إلى مناطق   الذاتية أن ترمي هذه عليه دون محاسبة  النفوذ المختلفة. وتسمح له عالقاته بقيادات اإلدارة 
 تبطة بتركيا، ما يغضب المجتمع المحلّي.  السيطرة الحكومّية، ما يغضب الواليات المتحدة، وإلى مناطق الفصائل المر 

الذي يملك شركة اإلخالص للحواالت المالية وشركة جوان للخدمات البريدّية    199جوان عكاش يوسف على الصعيد المحلّي، برز أيضًا  
بير، خاّصة في المجال  ولكّنه وّسع نشاطاته بشكٍل ك  2011وتّم مؤخرًا ترخيص شركة سما الشام للطيران التي يملكها. كان ناشطًا قبل  

رًا،  العقارّي. فهو يملك البرجين الوحيدين في المدينة وكذلك األبنّية التي تستأجرها المنّظمات الدولّية. ويبرز، كما أبو دّلو، صخبه كثي
 خاّصة مع إقامة حفالت يتّم جلب مشاهير المغنين إليها من كاّفة أنحاء سوريا ومن كردستان العراق. 

التركّية التي تهيمن على أسواق المنتجات  -القائم على شبكة توزيع ماركة النورس الكردّية العراقّية   200عبدي   إسماعيلهو  األقّل صخبًا  
 االستهالكّية والغذائّية وغيرها في الشمال الشرقي، والتي تّمت اإلشارة إليها في بحث سالسل القيم. وهو أيضًا يقوم على شركة صرافة.  

أكثر   الشرقي، هناك نشاطات نشأت مع الصراع  القامشلي والشمال  لمدينة  السياسّي  االقتصاد  أهمّية نشاطات هؤالء ودورهم في  رغم 
 إنتاجًا للريوع تشّكل الرافد األساسي لسلطة قّوات سوريا الديموقراطّية: النفط واالتصاالت. كما هناك الموّلدات الكهربائّية. 

( إلى "شركة الجزيرة" التي تهيمن على حقول النفط والغاز. ولم تتوّفر معلومات  3.4.2اإلشارة أعاله )الفقرة    ففي مجال النفط، تّمت
اإلنتاج  لتحسين  أمريكّية  تعاقدها مع شركات  وكيفّية  وملكّيتها  الرسمّية  وفي    201حول صيغتها  أخرى.  وتركيب  وإصالح عنفات غازّية 

 حجم اإلنتاج الفعلّي وكيفّية تسويق الكمّيات التي ال يتّم تبادلها واستهالكها محلّيًا.  الواقع، ال تتوافر معلومات دقيقة حول 

، تعمل 202كذلك يكتنف الغموض موضوع االتصاالت الخلوّية وشبكات االنترنيت. وحدها شركة سيرياتيل، التي كان يملكها رامي مخلوف 
الشرقي الشمال  منافستها  في  دون   ،MTN االتص تمنع  ولكّنها  الشمال  .  في  الهواتف  تعمل  كيف  واضحًا  وليس  عبرها.  الدولّية  االت 

هي  الشرقي دون التعريف الرسمّي المفترض إلزامّيًا على الشبكة السورّية. إاّل أّن اإلدارة الذاتية "رَخصت" لشركة اتصاالت خاّصة بها، و 
خّط أرضي من كردستان العراق لتشغيل االنترنيت على بمّد  2016، مقّرها في استنبول. بدأت أعمالها منتصف  203Rcellشركة آرسيل 

الهاتف الثابت الذي تملك شركة االتصاالت الحكومّية شبكته. ثّم مّدت خدماتها نحو الهاتف المحمول حيث وضعت أجهزة خاّصة على  
الهاتف الخلوي من خالل شريحة خاّصة.    MTNاألبراج المقامة من قبل شركتي سيرياتيل و إليها  ثّم أنشأت أبراجها الخاّصة  يتعّرف 

للتواصل، فمنعت استخدام االنترنيت التركي في مناطقها. والالفت أّن موقع الشركة على الويب يتموضع في    4Gوباتت تقّدم خدمة   بها.
  4Gوأّن الخّط السورّي الذي يوصل الخدمة يجري االتصال الهاتفي عبر شبكة سيرياتيل وخدمة   204الجبل األسود )يوغسالفيا السابقة( 

 
197 https://www.zamanalwsl.net/news/article/122776/   
198 https://bit.ly/2P9arVM   
199 https://bit.ly/3u4SI0w   
200 https://www.facebook.com/abdi47.tr/  
201 https://www.facebook.com/watch/?v=2625233874360756   

، في واحد من أكثر  2020سيريتل من قبل المؤسسة العامة لالتصاالت في آيار/مايو ابن عم الرئيس بشار األسد. وقد تم االستيالء على أصول شركة  202
 الصراعات الداخلية بروزًا داخل الدائرة األولى للسلطة في سوريا. 

203 https://rcell.me/   
204 https://www.facebook.com/Rcellinfo/  

https://www.zamanalwsl.net/news/article/122776/
https://bit.ly/2P9arVM
https://bit.ly/3u4SI0w
https://www.facebook.com/abdi47.tr/
https://www.facebook.com/watch/?v=2625233874360756
https://rcell.me/
https://www.facebook.com/Rcellinfo/
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عبر آرسيل. هنا أيضًا ليست الصيغة الرسمّية لشركة آرسيل واضحة وال ملكّيتها وال عالقاتها مع شركة سيرياتيل ومؤسسة االتصاالت  
 الحكومّية. 

 أعزاز  4.4.3

خاّصة على نشاطات التهريب مع تركيا، مع تواجد بعض الفعالّيات المشتركة مع حلب في   2011قام االقتصاد السياسّي في أعزاز قبل  
المجالين الزراعي )بما في ذلك تربية الدواجن( والصناعي. وبالطبع سّهلت عالقات القربى بين أعزاز وكّلس نهضة تجارات التهريب، 

السورّية الحّرة  التجارة  اتفاقية  قبل  في  -خاّصة  المنسوجات  2014التركّية  على  للحصول  أعزاز  إلى  يتوّجهون  حلب  مواطنو  وكان   .
 والبضائع التركّية دون حرج. 

في سنوات الصراع، اضطّرت فعالّيات المدينة لالختيار بين البقاء في ظّل تواتر سلطات الهيمنة أو النزوح إلى مناطق سيطرة السلطة 
 . وبقيت في أعزاز الفعالّيات االقتصادّية الناشطة على المستوى المحلّي.  السورّية. والكثير منهم اعتمد هذا الخيار األخير

هكذا برز اسم عبد هللا حاج سعيد الذي يهيمن على استيراد مستلزمات البناء واألدوات المنزلّية من تركيا عبر شراكاته مع فعالّيات في  
ب  تنصيبه  وتّم  والعقارات.  البناء  أعمال  في  أيضًا  ناشط  وهو  للمدينة كّلس.  المحلّي  للمجلس  رئيس  كأّول  لعالقته  205التزكية  خاّصة   ،

ب  الملقب  الشامية والمسؤول  206أبو علي سجوّ الوثيقة مع زكريا عيد،  المنضوية تحت الجبهة  الشمال"  قياديي فصيل "عاصفة  أحد   ،
بالتالي مع شركة وتد  ثّم توّسعت نشاطاته لتشمل الصيرفة واستيراد المحروقات األوروبّية )مصطدمًا  األمني عن معبر باب السالمة. 

لالس ومجباًل  الصحّي  الصرف  لمستلزمات  معماًل  افتتح  وقد  الشام(  المنّظمات  لتحرير  عمل  على  بدوره  سّجو  علي  أبو  ويهيمن  منت. 
فيها ويفرض عليها شراء مناقصاتها عبر وسطائه بحكم سيطرته على المعبر وعلى قرى سّجو المحيطة    اإلنسانّية يوّظف أبناء عشيرته

 حيث تتموضع أغلب مخّيمات النازحين. 

هو المحلّي  المجلس  في  آخر  دربالة  إبراهيم  عضو  والسيارات  الذي    سمعو  النارّية  والدراجات  واألدوية  األلعاب  باستيراد  أيضًا  يعمل 
المستعملة والدخان عبر تركيا من الصين وغيرها. وقد سّخر قرارات المجلس لخدمة تجاراته، كما عمل مع زميل آخر له في المجلس هو  

 ديد في المدينة دون مقابل.   على إقامة عّدة محال تجارّية في أراضي عاّمة في سوق الهال الج أحمد عشماوي 

، صاحب أكبر أسطول لنقل المحروقات وشريك الشيخ  نواف تركي الويسي  وألحد أبناء تل رفعت القريبة نفوذ كبير في أعزاز، وهو محمد 
قريبه،   أّن  في حين  الحماية.  تؤّمن  التي  الشمال"  "عاصفة  فصيل  وكذلك  الذاتّية  اإلدارة  مناطق  من  لتوريدها  دّلو  ويسيساأبو  ،  مي 

هم قادة الفصائل الذين  يهيمن على استيراد المحروقات والغاز من تركيا. كما أشارت المقابالت إلى أّن "هناك نوع آخر من تّجار الحرب  
المقامة داخلياً  المعابر  التجار من خالل  نفوذهم في وضع رسوم على  المحرّ   يعملون على استخدام  المناطق  المناطق  أرة  بين  بين  و 

ه في حال  ألنّ  .وهذا ما جعلهم ال يوافقون على فتح المعابر مع النظام واإلدارة الذاتية .رة ومناطق الحكومة السورية واإلدارة الذاتيةالمحرّ 
  العمل بشك علنيّ   لن يستطيعوا وضع رسوم ضخمة على التجارات بين هذه المناطق حيث يتم حالياً   رسميّ   فتح هذه المعابر بشكلٍ   تمّ 

 ".مما يجعل السلع ترتفع أسعارها بسبب الرسوم لرسوم مرتفعة جداً ولكن ا 

وفي جميع األحوال، يبقى معظم "أمراء الحرب" في أعزاز ذوي نفوذ محلّي فقط، ال يقووا على منافسة "أمراء حرب" سرمدا الكبار الذين  
ناطق الحكومة ولجزٍء مناطق اإلدارة الذاتية، أِضف  يهيمنون على معبر تجارة دولّية أخر يغّذي ليس فقط مناطق المعارضة بل أيضًا م

المعارضة. وحدها شركة   مناطق  إلى  األممّية  للمعونات  األساس  المعبر  أعزاز    Ak energyأّنه  أمراء  بين  توافقات  نشأت من  التي 
أبعاداً  تأخذ  بدأت  ومحيطها  أعزاز  مدينة  من  أوسع  مناطق  إلى  الكهرباء  تؤّمن  وباتت  كّلس  في  لزراعة  وفعالّيات  ُيمكن  كما  واسعة.   

 
205 https://bit.ly/3deAmDr  
206 https://bit.ly/3czORme  

https://bit.ly/3deAmDr
https://bit.ly/3czORme
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الحشيشة التي انتشرت في أعزاز أن تعطي لبعض "األمراء" دورًا إقليميًا حسب مقابلة مع مديرّية مكافحة المخّدرات في لبنان "رغم أّن  
 حشيش أعزاز أقّل جودة من الحشيش اللبنانّي".  
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 الفصل الخامس: الخالصات والتوصيات
 

 الخالصات  5.1
هناك العديد من النتائج التي تبرزها هذه الدراسة التفصيلّية عن سالسل قيم مواد وخدمات أساسّية لمعيشة المواطنين في المدن الثالث،  
طرطوس والقامشلي وأعزاز، خالل فترة ترّسخت فيها قوى سيطرة مختلفة عليها وتشهد تداعيات الصراع القائم منذ عشر سنوات وتلك  

الكوفيدلإلجرا وباء  لبنان وتفّشي  المالي في  االنهيار  المتمثلتين في  األخيرتين  األزمتين  )العقوبات( وكذلك  الجانب  األحادية    19-ءات 
وإجراءات الحجر الصحّي والمعوقات االقتصادّية التي تبعتها، خاّصة انهيار سعر صرف الليرة السورّية بشكٍل متسارع وكذلك التضّخم  

. وما يتّم االهتمام به أدناه هو أبرز النتائج فيما يخّص مستوى تأمين معيشة المواطنين واالقتصاد السياسّي )أو  الكبير في األسعار
 االقتصادات السياسّية( وترابطهما معًا. 

الفعلّية بشكٍل كبير مقارنة مع االرتفاع الكبير لسعر السّلة المعيارّية لتجّنب الفقر المدقع، بحيث وقع    األجورانخفضت قيمة   •
حّتى فرٌد يعمل يومّيًا دون انقطاع تحت خّط هذا الفقر وبالتالي أيضًا أسرته. مستوى هذا الفقر هو األسوأ في أعزاز، تليها  

تبقى قليلة مقارنًة مع أعداد القادمين الجدد إلى سوق العمل حّتى قبل الصراع  طرطوس ثّم القامشلي. علمًا أّن فرص العمل  
"، أي دون حماية اجتماعّية  informalوما خّلفه من دمار في المؤسسات المنتجة وأّن معظم المشتغلين كانوا "غير مهيكلين 

طلب على العمل، برزت أيضًا منافسة كبيرة بين  إذا ما توقفوا أو أوقفوا عن العمل لسبٍب أو آخر. ومع االنخفاض الكبير في ال
 النازحين الذين يحصلون على مساعدات عينّية في مخّيماتهم وبين عّمال المدن الذين ال يحصلون عليها.  

التوّجه نحو كسب الرزق عبر   • الواقع تداعيات، بينها خاّصة  الميليشيات المقاتلةتّترتب على هذا  على جميع    االنخراط في 
لعدم وجود ما يعَوض عن العمل لتأمين    19-وكذلك عدم القدرة على االلتزام بإجراءات الحجر من جّراء جائحة كوفيد  األطراف

المعيشة. ما يعني أّنه إذا ما استمّرت األحوال على ما هي عليه، إمكانّية تزايد العنف بشكٍل كبير ألسباٍب معيشّية. يقابل هذا  
العاّمة، وخاّصة في قوى الشرطة واألمن لدى األطراف المختلفة، ألّن الدعم المالي تّوقف  توّجه للشباب للعمل في اإلدارات  

لتأمين   والممتلكات  المواطنين  على  للتعّدي  صريح  بشكٍل  يلجؤون  عناصرها  جعل  ما  المقاتلة،  الفصائل  من  الكثير  عن 
 جان واليمن. معيشتهم أو للرضوخ لمغريات أجور القتال خارج سوريا، كما في ليبيا وأذربي

إلى   • لحقه  الذي  المتسارع  وللتضّخم  السورّية  العملة  السريع ألسعار صرف  االنهيار  أّدى  تسويق  و   إنتاج  زعزعة شبكاتلقد 
الواحد. والالفت أّن تضّخم أسعار كثير من هذه السلع    السلع والخدمات بشكٍل كبير والتخّبط في تسعيرها حّتى ضمن اليوم 

التركّية حصرّيًا عامل  والخدمات سبق وتخّطى انهي  الليرة  المناطق الستخدام  انتقال بعض  ار أسعار الصرف. في حين شّكل 
تضّخم إضافّي، خاّصة فيما يتعّلق بالسلع المعيشّية البسيطة اليومّية، من جّراء تدوير األسعار نحو أصغر قطع عملة تركّية  

 متواجدة.    
أصبح يعتمد على الزراعة البعلّية دون الرّي الذي كان يؤّمن غالبّية اإلنتاج  في سوريا بشكٍل كبير، و   اإلنتاج الزراعيتدّنى   •

تداعي   لندرة كمّياته وكذلك من جّراء  الحصول عليه  الوقود وصعوبة  ارتفاع أسعار  الرّي كبيرة مع  كلفة  فقد أضحت  سابقًا. 
ؤمنه مؤّسسات عاّمة، كما مستلزمات اإلنتاج  شبكات أقنّية الرّي. وكذلك فقد معظم المزارعين اإلرشاد الزراعي الذي كانت ت

من بذار وسماد وأدوية والتي ارتفعت كلفها بشكٍل كبير. ما يعني أّن سورّية ككّل قد فقدت أمنها الغذائي وتضطّر الستيراد  
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سابقًا. أضف    مواد زراعّية أساسّية، بما في ذلك في المدن الثالث المدروسة المتواجدة ثالثتها في مناطق إنتاج زراعي كبير
األجزاء   بين  البضائع  نقل  وكلف  مجّزأة  البالد  أن  والواقع  مواسمها.  في  المنتجات  لتصريف  أسواق  إلى  بحاجة  الزراعة  أن 
وضمنها مرتفعة جّدًا، خاّصة للرسوم التي تفرضها عليها الحواجز بين وضمن مناطق النفوذ، وقد ازدادت بشكٍل ملحوظ في  

التي تتّطلب    . وال19-ظروف وباء الكوفيد  المقاتلة أو المرتبطون بها بالزراعة  الذين يقودون الفصائل  "تّجار الحرب"  يهتّم 
المشاريع  أّن  في حين  المحلّي.  اإلنتاج  ُتحِبط  الموسم،  في زمن  منافسة، حّتى  منتجات  يستوردون  بل  السنة  جهودًا طوال 

 وقدرتها على االستمرارّية.    الزراعّية التي دعمتها المنّظمات اإلنسانّية لم تثبت نجاعتها
كحاجة أساسّية انطالقًا من القمح والطحين وصواًل إلى المواطنين إشكالّيات كبرى في كّل    الخبزتعاني السلسلة التي تؤّمن   •

مناطق السيطرة. حيث تضطّر جميعها إلى استيراد القمح أو الطحين الذي لم يعد يكفي االحتياجات، عبر دعٍم خارجّي. حّتى 
الشمال الشرقي، حيث هناك أيضًا حاجة إلى قمٍح غير قاٍس لنوعّية الخبز. كذلك هناك إشكالّيات كبيرة في عمل المطاحن    في

بأسعاٍر مدعومة  للمستهلك  إيصاله  إمكانّية  تكُمن في  األكبر  أّن اإلشكالّية  إاّل  للمحروقات.  أيضًا  التي تحتاج هي  واألفران، 
المنخفضة.   إيراداته  الخبز.  تتناسب مع  لتوزيع  األحياء  تنظيمًا في  يتطّلب  الدعم يخلق شبكات فساد كبيرة، في حين  وهذا 

التنظيمّية األضعف على المستوى المحّلي في أعزاز. بحيث   الدعم األكثر كلفًة هو في طرطوس ومناطق الحكومة، والقدرة 
األّول   تشرين  في  تقريبًا  المدينة  في  العادّي  للعامل  اليومي  األجر  ربطات خبز، مقارنًة مع  وصل  ثماني  في    23إلى سعر 

في طرطوس. ومن الالفت أّن الطحين والخبز أضحوا وسيلة سياسّية للتفاوض بين قوى السلطة والنفوذ في    45القامشلي و 
 المناطق المختلفة، وكذلك وسيلة للهيمنة المباشرة على مواطني المنطقة.  

. فقد تداعت بشكٍل كبير اآللّية الحكومّية التي كانت تقوم  سلسلة إنتاج القمحعى  نتيجة تقسيم البالد إلى مناطق نفوذ، تتدا •
على دعم زراعته ونوعّية بذاره مقابل شراء المحصول بأسعار تحمي من التقّلبات العالمّية، خاّصة بالنسبة للشمال الشرقي  

يار أكبر لألمن الغذائي األساسّي، وكذلك إلى جعل  األكثر إنتاجًا. ما يعني أّن األمور تتجه نحو انخفاض اإلنتاج أكثر وانه
القمح أداًة القتصاد الحرب و"أمرائها" بين األطراف المتناحرة. يضاف إلى ذلك أّن توزيع البرغل المنتج في تركيا بكمّيات كبيرة  

المورد اآلخر للمزارعين  عبر المساعدات الدولّية قد "كسر" أسعاره في مناطق الشمال الغربي والشرقي بشكٍل كبير، ما جعل  
المنتجات   من  كثيرًا  وإّنما  القمح  فقط  ليس  الزراعي  اإلنتاج  تقّوض  التي  اآللّيات  هذه  وتشمل  مجٍد.  غير  للقمح  المنتجين 

 الزراعّية.   
ن. إاَل  بدل البقر والغنم لغالء أسعار األخيري  لحم الدجاجمع االنخفاض الكبير للقّوة الشرائّية، انصرف أغلب المواطنين نحو   •

قادرين  أّن سلسلة إنتاج الدواجن التي كانت تشهد فائضًا للتصدير هي أيضًا تنهار وتتمركز حول قّلة من الالعبين الكبار ال 
في   المستوردين الكبار. في مواجهةشهد كثير من التقّلبات تخسارات في سوٍق العلى تأمين استيراد األعالف واألدوّية وتحّمل 

إلى تسويق  كثيرًا ما يشار  أّنه  المحّلي. أضف  ليقّوض أسس اإلنتاج  المثّلج  الدجاج  أو حّتى  الصيصان  استيراد  حين دخل 
في هذا المجال، فقدت أعزاز ومنطقتها، التي كان مركز تجّمع لإلنتاج   منتجات لحوم فاسدة أو منتهية صالحّيتها دون رقابة.

 ائما شبه كلّيًا على االستيراد. ميزاتها، وأضحى الشمال الشرقي ق 
ولكن بشكٍل أبطأ. إاّل أّن التمركز يجري حول شبكات استيراد المستلزمات وشبكات التعليب   لحليب البقر األمر هو ذاته بالنسبة  •

طفال  والتوزيع سوّية، عدا في الشمال الشرقي. لكّن هذا التمركز ال يكفي االستهالك المحلّي وغير قادر على إنتاج حليب األ
القامشلي، أو من تركيا في   بعد احتراق معمل نستله قرب دمشق، وبات حليب األطفال يستورد من إيران خاّصة، حّتى في 

 إعزاز مع بعض المنافسة. 
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يخّص   • فيما  األخرى الالفت  الغذائّية  ورّب   المنتجات  والمعكرونة  والحمص  كالعدس  محلّيًا،  األولّية  موادها  إنتاج  يتّم  التي 
في  البندور  متواجد  منهم  قسٌم  والتوزيع.  والتعليب  التصنيع  على  يقومون  الذين  الالعبين  بعض  حول  السوق  تمركز  هو  ة، 

مناطق الحكومة ولكّنه قادر على التموضع في أسواق تركيا والعراق، وبالتالي على كاّفة مناطق السيطرة في سوريا. تنافسهم  
  2003الشرقي. ما يّؤسس لوضٍع يشابه ما حدث في العراق بعد الغزو في  كردّية عراقّية على مناطق الشمال  -شركة تركّية

وانهيار قطاعاته الزراعّية وللصناعات الزراعية، من ارتباط سوقه باإلنتاج الغذائي لجنوب شرق األناضول التركي. هنا أيضًا  
سر مردودّية اإلنتاج الزراعّي المحلّي.  تأتي المساعدات التي توّزع، خاّصة في الشمال الغربي، لتدفع األسعار لالنخفاض وتك

تفقد عام،  قدراتها،    وبشكٍل  من  كثيرًا  السورّية  األولّية  المواد  على  تعتمد  التي  وكذلك  الصناعات  والتقسيم  الصراع  نتيجة 
الناتجة عن إعادة تسويق المساعدات، حيث   الملتوية  التركية واإليرانيّ المنافسة  المنتجات  المنافسة شديدة مع  ة على  باتت 

 السواء. 
التي ال تنتج   المنتجات الزراعّية األخرى ويبلغ التمركز والقدرة على الهيمنة على أسواق المناطق الثالث الذروة فيما يخّص   •

موادها محلّيًا، بل تعتمد على االستيراد، كالشاي والسّكر واألرز أو الزيت النباتي. وتبرز في هذا المجال الشركات القادرة على  
 .   التهّرب من العقوباتعلى و  )السورّي أو التركّي( على الدعم الحكومي  الحصول

أوضاع   • الغذائّيةتشابه  في   المنتجات غير  كبار  بروز العبين  الغذائّية، مع  للمنتجات  تلك  األسنان،  أو معجون  كالمنّظفات 
للمنتجات التي تحمل عالمات فارقة  السوق. سوى أّن دور شبكات التسويق والتوزيع التي ترّسخت قبل الصراع أهّم، خاّصة  

 )"ماركات"( عالمّية مشهورة.  
، سّرع الصراع دخول سوريا في لعبة االحتكارات العالمّية الكبرى وتوّزع األسواق بينها، نتيجة  االسمنت والحديدفيما يخّص   •

المعامل الحكومّية من فساد وعقوبات حّتى ما قبل الصراع وصعوبا  التي واجهتها  ت تأمين المحروقات والصيانة  الصعوبات 
أثنائه. وباتت هذه االحتكارات تتوّزع مناطق الهيمنة المختلفة في البالد. إاّل أّن بعض صناعات مواد البناء وتحويل الحديد  

 إلى قضبان بقيت ناشطة في مناطق الحكومة، واستفادت من إعادة تدوير مخّلفات الحرب. 
تعد   • الشربلم  عاّمة  مياه  كخدمة  للضّخ  ،  أساسّية  تعامل  الطاقة  تأمين  في  والصعوبات  ونفوذها  الدولة  دور  تراجع  مع 

نفوذ.   منطقة  كّل  للهيمنة ضمن  وسيلة  وكذلك  األطراف  بين  للصراع  وسيلًة  األحيان  من  كثير  في  تستخدم  بل  والمعالجة. 
مدينة صغيرة مثل  ل  بالنسبةمياه الشرب، حّتى    الستدامة تأمين  سبلوالالفت أّن آلّيات المساعدات الدولّية لم تنجح في خلق  

 أعزاز. وكذلك هو األمر بالنسبة للدول النافذة على المناطق السورّية. 
، في حين انخفض عدد سّكان القامشلي قلياًل. إاّل  2019و  2011طرطوس وأعزاز سوّيًة إلى الضعف بين    عدد سّكانازداد   •

كبير  نسبة  على  تحتوي  باتت  الثالث  المدن  طرطوس  أّن  سّكان  وثلث  نازحون،  أعزاز  سّكان  ثلثا  إليها.  النازحين  من  ة 
نمت   التي  واألسر  النازحون  استخدم  هكذا  ملحوظ.  دمار  وال  الثالث  المدن  من  أّي  داخل  مخّيمات  توجد  وال  والقامشلي. 

جديدة. وجرى أيضًا هذا ضمن    ديموغرافّيًا أثناء الصراع مساكن النازحين والالجئين إلى خارج البالد، كما تّم تشييد مساكن
 إعادة توزيع للسّكان بين األحياء منتجًا قوقعة اجتماعّية على الصعيد المحلّي.  

أسعار   • خالل   العقاراتارتفعت  األخيرة  كثيرًا  وتشرين  الفترة  آب  بين  كبيرًا  ارتفاعًا  أيضًا  شهدت  التي  طرطوس  في  خاّصًة   ،
أسا2020 ملجأ  العقاري  االستثمار  بقي  بحيث  بقيت  ،  اإليجارات  أّن  إاّل  السريع.  والتضّخم  الصرف  أسعار  انهيار  أمام  سّيًا 

وسطّيًا منخفضة في طرطوس وكذلك القامشلي، مقارنًة مع أعزاز، ما يدّل على عدم الرغبة في اإليجار في هذه األخيرة. وقد  
لسّكان على أسس طائفّية أو اثنّية أو  جرت هذه التطّورات بوتائر مختلفة حسب أحياء المدن الثالث، ضمن إعادة تمركز ا



 85   | الصفحة 
 

 

عشائرّية أو طبقّية. وترتبط المشاريع العقارّية في جميع المناطق بسلطات األمر الواقع القائمة وكذلك بالطبقة التجارّية التي  
 نشأت خالل الصراع، خاّصة تلك التي تهيمن على أسواق مواد البناء، االحتكارّية بطبعها.  

، تأقلمت مشاغل ومعامل صغيرة إلنتاج كثير من مستلزمات الوقاية، في مناطق الحكومة 19-لوباء كوفيدمع البروز السريع   •
والشمال الغربي، دون الشمال الشرقي. رغم ذلك، تبقى األوضاع هّشة مع انهيار الصناعات الدوائّية في سوريا واعتماد كاّفة  

للكح الثالث ليست قادرة  مناطق السيطرة على معمٍل وحيد  المناطق  النفوذ في  أّن قوى  ول في حمص. هذا مع اإلشارة إلى 
على فرض إجراءات احترازّية للوقاية من الوباء وسبل لدعم معيشة المواطنين في ظّل ظروفه لضعف إمكانّياتها ولندرة الدعم  

 الخارجّي المخّصص لتداعيات الوباء. 
ا  • المدن  أّن  إلى  بّد من اإلشارة  بتواجد شبكات  وال  الصراع  قبل سنوات  المدروسة هي مدن حدودّية، اشتهرت منذ ما  لثالثة 

" قادرة على  هذه  التهريبضمنها  إلى صانعي  النفاذ  على  بقدرتها  بل  عاّمة،  سياسات  أّية  من  التهّرب  وعلى  الحدود  " عبر 
ة المركزّية وهيمنة القوى المقاتلة على  خالل سنوات الصراع مع ضعف الحكومالوضع  السياسات "إلفسادهم". وقد تفاقم هذا  

هكذا   السواء.  والمحلّية على  المركزّية  السياسي  اإلدارات  االقتصاد  في  مهًما  دوًرا  المشروعة  غير  واألنشطة  التهريب  يلعب 
 للمدن الثالث على حد سواء. 

كان عليه ما قبل الصراع بأكثر من    إلى سوريا بقي تقريبًا على الحجم الذي  الصادرات التركّيةوتجدر اإلشارة إلى أن حجم   •
مليار دوالر، وتتّم خاّصة عبر المعابر التي تسيطر عليها فصائل "المعارضة" قبل أن يتّم تهريبها إلى الشمال الشرقي ومناطق  

هد  سيطرة الحكومة. ويبدو أّن المنافسة على هذا التهريب تقوم بين بوابات باب السالمة والراعي وبين باب الهوى. كما ش
مستوى    2020العام   إلى  السورّية  الزراعّية  للمنتجات  التركي  لالستيراد  ملحوظًا  سنوّيًا مصدر    200ارتفاعًا  دوالر  مليون 

 أغلبها الشمال الشرقي ويتّم تصديرها خاّصة عبر باب السالمة وجوارها. 
ن معطيات الصراع وتصبح رموزًا "ألمراء  " هذه لتستفيد مالتهريبهكذا نشطت بعض الفعالّيات التي كانت قائمة على أنشطة " •

ضمن   النفوذ،  مناطق  بين  للتبادل  التجارّي  الوسيط  بدور  للقيام  أو  الخارج  من  للتوريد  سواًء  النفوذ،  مناطق  في  الحرب" 
 عالقات معّقدة مع سلطات "األمر الواقع المسّلح" في هذه المناطق. 

الثالث ذوي نفوذ محلّي فقط ال يتعّدى المدينة ومحيطها. في حين تأتي "الريوع" الكبيرة  " في المدن  أمراء الحرب إاّل أّن معظم " •
في   المسّلحة  السلطة  بقّمة هرم  ترتبط  والتي  واالتصاالت،  الكهرباء  المحروقات وخدمات  تجارات  المباشرة على  الهيمنة  من 

 التفاوض بينها.  تقوم على المناطق الثالث و 
 

 التوصيات  5.2
سوريا وعليها، الذي يدوم منذ عشر سنوات، وكذلك اإلجراءات األحادّية الجانب المفروضة وتقسيم البالد إلى مناطق    كان الصراع في

د في نفوذ متنافرة قد أّدوا جميعهم إلى تدهوٍر كبير في االقتصاد السورّي وآلّياته، وخاّصة إلى فقدانه أمنه الغذائي والدوائي، بحيث يعتم 
كمٍّ  لبنان منذ    جميع مناطقه على  المالّية في  األزمة  المغتربين. وقد جاءت  الدولّية وتحويالت  المساعدات  وكذلك   2019ملحوظ من 

هذا   الدولّية  المساعدات  ستواكب  كيف  واضحًا  ليس  األوضاع.  هذه  من  لتفاقما  به  المتعّلقة  الوقاية  وإجراءات  الكورونا  وباء  انتشار 
ذا ما أتت سنة قحط في األمطار على البالد؟ وكيف ستتعامل سلطات األمر الواقع المهيمنة  التدهور وتجّنب كارثة إنسانّية، خاّصة إ

على مناطق سوريا أيضًا مع التدهور وتجّنب أن يزيد من هيمنة "أمراء حرب" على معيشة المواطنين؟ وكذلك إذا ما كان سيعاد النظر  
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ولّية القائمة على منع أّية "إعادة إعمار" أو "إعادة إنعاش" حّتى لو كان  في منظومة العقوبات المفروضة على البالد وفي السياسات الد
 لتأمين االستدامة المعيشّية للمواطنين؟  

 إاّل أّنه يمكن استخالص بعض التوصيات في هذه الشؤون انطالقًا من نتائج هذه الدراسة:

ُيمكن أن تّؤثر الطريقة التي توّزع فيها المساعدات الدولّية بشكٍل كبير على االقتصادات المحلّية، خاّصة حينما تكُمن عبر   •
توزيع مواّدًا إغاثّية مستوردة ُتنَتج أو يمكن إنتاجها محلّيًا. حيث يعاد توزيع هذه المساعدات وتنخفض األسعار ويتّم إحباط  

مفّضل أن تقتصر ممارسات توزيع هذه المساعدات العينّية على فترات أزمة محدودة فقط، على أن يتّم  اإلنتاج المحلّي. من ال
في   األساسّي  المبدأ  يتأّمن  حّتى  هكذا  المحلّيين.  والتشغيل  االقتصاد  دورة  تشّجع  وتنموّية  مالّية  بتوزيعات  سريعًا  استبدالها 

 ". do no harmالمساعدات الدولّية، "أاّل تحدث سوءًا 
أو  • للمناطق  المدعومة  المواد  ولتهريب  للفساد  فترٍة طويلة مجاالت كبيرة  المتواصل لألسعار على  الدعم  يفتح  بشكٍل مماثل، 

دول الجوار حيث األسعار أعلى. يستنزف هذا الدعم موارد القطع األجنبّي إذا كان الُمنّتج مستوردًا ويعيق اإلنتاج المحلّي في  
لّيًا. كما أّن هذا النوع من الدعم للسّكان يستفيد منه غير المحتاجين إليه أكثر من المحتاجين،  حال زراعته أو صناعته مح

 ويفّضل استبداله بدعٍم نقدّي أو تنموّي.  
االقتصادي   • التأقلم  قدرة  تلفت  الطاقة،  خاّصة  اإلنتاج،  مستلزمات  تأمين  في  والصعوبات  التحتّية  للبنى  الكبير  التدهور  رغم 

رغ المساعدات  واإلنتاج  تتوّجه  أن  المفّضل  من  بالتالي  أعزاز.  في  ثّم  في طرطوس  خاّصة  االنتباه،  المعوقات،  من  كثيٍر  م 
 الدولّية نحو دعم قدرة التأقلم هذه وتنشيطها في المناطق التي تفتقد إليها، خاّصة في الشمال الشرقي.  

ات توزيع المساعدات وأثارها على األرض بشكٍل مستقّل  في جميع األحوال، يجب أن تراقب منّظمات المساعدات الدولّية آليّ  •
عن الفاعلين المحليين الذين يقومون بذلك. بل بما أّن هذه المساعدات مستمّرة منذ فترًة طويلة، أن ُتدِخل االقتصاد السياسّي  

 مرار الصراع. الناتج عن هذه المساعدات في أسس وضع برامجها بحيث ال تشّجع االحتكارات و"أمراء الحرب" واست
ال ُيمكن االستمرار طوياًل باألوضاع الحالّية وتجّنب كارثة معيشّية إذا ما لم تتّم إعادة تنشيط االقتصاد المحّلي وإيجاد سبل   •

الشغل وكسب المعيشة للمواطنين. إذ أّن استمرار األوضاع الحالّية، سيأخذ في النهاية إلى فوضى أكبر لالقتتال على سبل 
انخراط أكثر للشباب في الميليشيات التي تقاتل محلّيًا ودولّيًا. كذلك ال تكفي موارد النفط والموارد الطبيعّية في    الرزق، وإلى 

سوريا للوصول إلى حالة العراق اليوم، حيث تهيمن المنتجات التركية واإليرانّية على األسواق، دون إنتاٍج محلّي ودون فرص  
 ينطبق هذا خاّصًة على مناطق الشمال الشرقي إذا ما انعزلت عن باقي سوريا.عمل سوى في اإلدارات الحكومّية. و 

قبل الصراع، كان االقتصاد السورّي يقوم على تكامل سالسل اإلنتاج بين المناطق وهناك مخاطر اليوم في ترّسخ اقتصادات   •
الداخلّي.  تكاملها  ترتبط بدول جوارها أكثر من  الثالث  المناطق  األمم    شديدة االختالف في  تعمل  األولوّيات أن  يبدو من  لذا 

المتحدة على تأمين عبور السلع والمنتجات بشكٍل حّر بين المناطق الثالث، بتوافٍق مع السلطات القائمة في هذه المناطق  
أو    القائمة في سوريا واستخدامها سالحاً   اتومع القوى الخارجّية التي تهيمن عليها، ضمن شروٍط تؤّمن عدم احتكار السلط

النهوض باالقتصاد   وسيلة للتفاوض. وسيشّكل هذا األمر برهانًا على الحرص على وحدة األراضي السورّية وضمانًا إلعادة 
 السورّي بعد نهاية الصراع. بل قد يساعد على خلق أسس تعاون تساهم في إنضاج الحّل السياسّي.  

األحادية   • اإلجراءات  أو  اإلنسانّية  المساعدات  لناحية  الفعالّيات  سواء  مع  التعامل  يحتاج  األممّية(،  غير  )العقوبات  الجانب 
االقتصادّية، خاّصة الكبيرة منها، إلى كثيٍر من العقالنية، بعيدًا عن الحرب اإلعالمّية التي يشّنها "أمراء الحرب" على بعضهم  
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يد حقيقًة من الخطوة أو اإلجراء الذي  البعض في المناطق الثالث. ومن المفّضل أن يبقى دومًا حاضرًا التساؤل عّمن سيستف 
 سيتّم اتخاذهما؟  

تشجيع إنشاء النشاطات االقتصادّية الصغيرة والمتوّسطة ليس أمرًا سهاًل. إذ أّنها ستبقى محاطة باقتصادّيات الحرب والتهريب   •
لهذه النشاطات يبّين أّن هناك فرصًا    والريع التي يمكن أن تحتاجها لتأمين موادها األولّية. إاّل أّن تقييم جّيد لسالسل اإلنتاج 

إلنشاء   الدفع  تّم  وإذا ما  والتوزيع،  التسويق  النشاطات وسبل  بين مشاريع هذه  التشبيك  تّم  ما  إذا  حقيقّية ممكنة، خاّصة 
أو   نوعّية  تقنّية  بخبرات  النشاطات  هذه  مشاريع  رفد  تّم  إذا  وما  جماعّي  بشكٍل  مساعدتها  ُيمكن  قطاعّية  مين  تأتعاونّيات 

استيرادها يصعب  إنتاج  مستلزمات  دعٍم ألسعارها  ،استيراد  مع  السوق  آلّيات ضمن  إنشاء    .عبر  يكون موضوع  أن  ويمكن 
 التعاونّيات القطاعّية، التي كانت بعض أشكالها تتواجد في سوريا، موضوعًا لبحوٍث قادمة، بل لتجارب على صعيٍد محلّي. 

التنّبه إلى أّن ضع • المفيد  المناطق سبب رئيسّي في حالة التضّخم  أخيرًا، من  ف الحركة االقتصادّية ضمن كّل منطقة وبين 
المفرط التي وقعت فيها البالد. كما أّن البنى التحتّية تدهورت بشكٍل كبير فيما ما زال النمّو الديموغرافي قائمًا وبالتالي نمّو  

ّور بشكٍل كبير رغم بعض الجهود في جميع المناطق. هذا،  السّكان والمساكن، ما يجعل الخدمات األساسّية للمواطنين تتده
مع انهيار مداخيل السّكان، يشّجع آلّيات الفساد واالحتكارات، التي تمّول إيراداتها استمرارّية الصراع وُيبِعد إمكانّيات نهوض  

االقتصاديّ  لتأمين حقوقها  المختلفة حّتى  الواقع  األمر  الميليشيات وسلطات  في وجه  األدنى.  المجتمع  بحّدها  واالجتماعّية  ة 
بين   والسّكان  السلع  وحركّية  االقتصادّية  العجلة  تحريك  هدف  والدعم  المساعدة  سبل  جميع  تتبّنى  أن  األفضل  من  بالتالي 

     المناطق والعمل التنموي للخروج من هذه الحلقة المفرغة.
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 : منهجّية البحث1الملحق 
 

 مقدمة ومعايير 
لبحثٍ   االقتصادي  االجتماعيالبحث    هذا  يأتي و   كاستمرارية  المحلية  الحوكمة  عن  الجوانب    اً الحقسينشر    لبحثٍ كمدخل  سابق  عن 

يركّ الهوياتيّ   االجتماعية و ة.  أساسية هي طرطوس  مدن  ثالثة  على  البحث  هذا  والقامشليأز  تمّ   .عزاز  مدن  بناءً هاختيار   وهي  على   ا 
مرتبطة بها إداريًا    شبكة مدن صغيرة وقرى مكون من    محيطٍ   (2) من حيث كونها مدن ذات حجم متوسط في  (  1)مجموعة المعايير  

تم اختيارها أيضًا لكونها مدن    قدو   (3)  .هجرة الريف إلى المدن في فترة الصراعوتيرة  واجتماعّيًا واقتصادّيًا وخصوصًا في ظل ارتفاع  
لكونها   وأيضًا  وخارجية  داخلية  تجارية  بطرق  مرتبطة  ذات    ( 4)حدودّية  وسياسيّ أمدن  اجتماعية  ناهمية  من  وخارجية  محلية  حية  ة 

ُيمكن أن مناطق السيطرة الجيوسياسية الثالثة الرئيسية في سوريا ما  إحدى  في    كّل منها متواجد  (5)مناطق السيطرة الجيوسياسّية  
ة  مع الدول واألطراف الخارجيّ   ذاتها وكذلك   لقوى المحلية المختلفةبين ايوضح طبيعة العالقات السياسية واإلدارية والتجارية المختلفة  

 وللمنّظمات  حيث لمنظمات المجتمع المدنيّ و شبكات اجتماعية قوية    ذات  تم اختيارها كونها مدنٍ كما    (6)في الصراع السوري.  الفاعلة  
 .حضور قوي  اإلغاثّية

لواقع المعقد  ا  تهدف الدّقة في رصدلخلق صورة    تتناول هذا البحث الجانب الكمي والجانب النوعي في جمع المعلومات والتحليال  قدو 
وسائل أساسية    ةعلى ثالث  ،باإلضافة إلى قواعد البيانات الكمية والنوعية المتوافرة مسبقًا لدى الباحثين  ،اعتمد البحثكما  يناميكي.  والد

كّل    تنفيذ  . تمّ ة المخّصصةث الثانويّ و البح   كذلك مرافق له و الستبيان  االوهي مسح األسعار و   :االجتماعي  االقتصادلرسم صورة كاملة عن  
شخص مفتاحي ومئات آخرين في عملية    100كثر من  أت استشارة  وتمّ   .وجامع بيانات  باحثًا ومنسق بحوث  35من    ذلك بفضل شبكة

 . 2021آذار عام  وانتهى في 2020البحث في شهر تموز  هذا مسح األسعار. بدأ 

 وسائل البحث 
 ، حسب تعريف األمم المتحدة، ة الحد األدنى للبقاء الموجودة في سلّ ة  الوسيلة األولى هي مسح أسعار المواد والخدمات األساسيّ كانت  

ل  تشكّ   .(والعقارات  األجور  بما فيهاة و بناء )مة إلى غذائية وغير غذائية وصحيّ مقسّ   ،49  الكليّ   مواد وخدمات أخرى عددها كذلك  و 
تم تنفيذ مسح األسعار في جميع أحياء وقد  لي.  على المستوى المح  المجتمع  القتصادفي مجموعها العمود الفقري  مجموعة هذه المواد  

عة على قتصادية موزّ ألنشطة االمقارنة لرات  لتعطي مؤشّ   غير بعيدة  ةإضافة إلى أخرى هامّ   بهاوبلدات محيطة    المدن الثالث وفي مدنٍ 
من خالل  أو حي وبلدة وقرية  مدينة  53أي  ،نقطة 96في  األسعار تم مسحبالتالي السياقات الجيوسياسية األربعة األوسع في سوريا. 

 تمّ هكذا  المسح.    على نقاطعين  من جامعي البيانات موزّ   28  المنّسقين كان هناك  وإلى جانب  ،مدينة  كلّ لميداني  البحث  لل   ٍق واحدٍ منسّ 
توّزع  أما المناطق األخرى وهي خارج هذه المدن ف  .في القامشلي  اً حيّ   22عزاز  و أفي    اً حيّ   15أحياء في طرطوس  و  9المسح في  

حيث  .  2020شهر تشرين األول  منتصف  شهر آب والثانية في    منتصف  األولى في  :تينالمسح مرّ   وقد جرى .  نقطة  50على  عددها  
في  وتّجارها  ها  تتجار تها بسبب وضوح دورها الكبير وبالتالي دور  ز المسح الثاني على ماركات وأصناف أشار المسح األول إلى أهميّ ركّ 

 للسلع ن األول والثاني معًا  اشكل المسحنتيجًة،  المستوى اإلقليمي األوسع.    كذلك علىة واألسواق على مستوى سوريا و األسواق المحليّ 
 .نقطة إدخال معلومات 20000ومصادرها في جميع نقاط المسح ما يقارب 

ة الموازية لمسح األسعار كمصادر  االقتصادي بهدف فهم الجوانب النوعيّ -جتماعياالستبيان اال   فتمّثلت فيالوسيلة الثانية للبحث  أّما  
ن  و باحث   5مقابلة قام بتنفيذها    100من خالل    جرى هذا االستبيانوالسيطرة في السوق والخدمات المحلية.    والتوزيع  وآليات التزويد
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ومنسق وميدانيّ  مفتاحيين    صالتهم على    بناءً   ،بحث  ون  أشخاص  مع  طيفيمثّ المحلية  المحليّ   اً واسع   اً لون  الفاعلين  من  من  جّدًا  ين 
قام  وقد  مسحها.    التي تمّ   49ـ دي الخدمات والتجار والمنتجين والمستهلكين بحسب المواد الوقطاع خاص من مزوّ   "ةرسميّ "مؤسسات  

مصنّ  أسئلة  قائمة  باستخدام  وشبه  الباحثون  مفتوحة  مقابالت  بتنفيذ  وقاموا  المواد  بحسب  األشخاص  فة  مع  الحوار  وإدارة  مفتوحة 
الشخصي    مقابلة للحصول على المعرفة الممكنة بحسب الملفّ   قبل كلّ   وِضَعتبها البحث والتي  المفتاحيين بحسب األهداف التي يتطلّ 

للتفاصيل من    ه االنتباو   القائمة  توصيف اإلشكاليات و الديناميكيات محاولة  منهجّية البحث الميداني على    واعتمدتللشخص المفتاحي.  
 .إلدراجها جميعاً  هذا التقرير سعَ يمدخالت بأمثلة ودراسات حاالت من أرض الواقع لم  ومن ناحية أخرى دعم أيّ  ،ناحية

معًا بغية فهم توجهات السوق المحلية وآليات السيطرة    االقتصادي-االجتماعي   االستبياناألجوبة على  و األسعار    يتحليل مسح  تمّ ثّم  
 .ت مع التطّورات القائمةر هذه التوجها عليها وطرقاتها الرئيسية وارتباطها بالسوق الخارجية وكيفية تغيّ 

الثانوي   ثّم كانت البحث  للبحث هي  الثالثة  للمعلومات ومو   االطالعمن خالل    وتمّ   .الوسيلة  المحلية  المصادر  إخبارية  على بعض  اقع 
والتاريخي والجغرافي    االقتصادي  هبهدف وضع البحث في سياق  وقد جرى ذلكإضافة إلى تقارير ومصادر من منظمات محلية و دولية.  

ت مقارنة مسح األسعار بمسح األسعار الذي تقوم به  فعلى سبيل المثال تمّ   .ة ذات الصلةوفي سياق المرحلة وربطه بالمخرجات البحثيّ 
ريت لبنان،  (REACH) شمنظمة  في  األسعار  مع مسوح  المقارنة  تّمت  كما  المتحدة  توجّ  لألمم  المرتبطة  لفهم  المحلية  السوق  هات 

على مصادر ثانوية تتعلق    االطالعلم يكن ممكنًا دون    االقتصادي-االجتماعي  واالستبيانبلبنان واألزمة فيها. كما أن تحليل األسعار  
 .رها ومنتجاتها في األسواق المحليةبهويات بعض الجهات الفاعلة وآثا

الوسيلت دون ا تشكل  ممكنًا  يكن  لم  الذي  الميداني  للبحث  األساسي  العصب  والثانية  األولى  بذلها  ن  التي  الكبيرة  ن  والمنسق   الجهود 
لمجتمع المحلي من  مع ابل لعبو دور نقاط الوصل والثقة    ،بيانات  جمعد  حيث أن دورهم لم يكن مجرّ   .ن على المدن الثالثةوالموزع

محليّ  أطراف  كونهم  الواسعة  عالقتهم  شبكات  النسيج  خالل  من  جزء  ويشكلون  فاعلة  الباحثون  وقد  لمناطقهم.    االجتماعية  ساهم 
رهم في المراحل التحليلية ومراجعة استخدامها كما هي كدراسات الحاالت باإلضافة إلى دو   التقرير التي تمّ هذا  الميدانيون في بعض مواد  

 . غير رسميّ  ة من األطراف الفاعلة بشكلٍ النتائج األولية من خالل معرفتهم أو مع مجموعات محليّ 

 طريقة صياغته أهداف البحث و 
منذ بدايته على   النقاشز  مجموعة من األهداف واألماكن التي يمكن دراستها لتناول موضوع البحث. وقد ركّ   في البداية، تّمت مناقشة

أي    الهويات-االجتماعيمدينة من حيث أّواًل الجانب    يركز على كلّ   وفي االقتصاد السياسيّ   اقتصادي-اجتماعي   بحثٌ    المقصود هوأنّ 
 ك إلى ذل ت وعودة النازحين. يضاف  الحضري فيها وتأثير الصراع على الهوياّ   االندماجمدة  دور المدينة في المحيط اجتماعّيًا وهويتها و 

صلب المشروع  كان  و أتى في المرحلة الثانية    االقتصاديومفاهيم المواطنة األساسية. الجانب    اإلغاثّية  ماتدور المجتمع المدني والمنظّ 
المدينة    بحيث دور  على  في   االقتصاديرّكز  العيش  وفيوسبل  حيث    ها  من  فهم  محيطها  السلع  محاولة  وتأمين  تبادل  يتم  كيف 

ًا على الحوكمة المحلية؟ أي  االقتصادي سياسيّ   اوكيف يؤّثر دوره  ؟ت الفاعلة األساسية في االقتصاد المحليّ ما هي الجهاو والخدمات؟  
 .السياسي المحلي، وذلك من خالل تحليل مختلف سالسل القيمة-االقتصاد البحث رّكز منذ البداية على  أنّ 

من المدن المختارة على    السياسي في كلّ   االقتصادثة تقارير حول  بحيث يكون هناك ثال   .ر إخراج أربعة تقارير مختلفةكان من المقرّ و 
 .السياسي االقتصادي كما الجانب يالهويات االجتماعيالجانب  تتّم معالجةتقرير  حدة وأخيرًا تقرير مقارن بينها. وفي كلّ 

  كما تّم إجراء   .الهوياتي تم إنجاز عدة مستويات أولها دراسات تاريخية مفّصلة للمدن وسياقاتها من مراجع ثانوية  االجتماعيفي جانب  
في المدينة   االنطباعات لتتناول    االجتماعيةالمدن الثالث لتشمل جميع األحياء واألعمار واألوضاع    علىعة  نة متوزّ مقابلة مع عيّ   151

لديناميكيات  امسح    ثّم تمّ والعالقة مع األصول الريفية واستمراريتها.    االقتصاديوالوضع    االجتماعيضع  وأحيائها من حيث الهوية والو 



 94   | الصفحة 
 

 

في    533و  334و  367  نقطة محيطة بالمدن الثالث  1234ـبمعناه القومي الطائفي العشائري ل  االجتماعيلتكوين  االسكانية ومسح  
و  التواليأطرطوس  على  والقامشلي  ب  وتمّ   .عزاز  خرائطعضها  ترسيم  توصيف  على  إلى  باإلضافة  المدن    االجتماعية  للهوّيات.  ألحياء 

 .على خرائطالثالث و ترسيمها  

الجانب آب    تمّ   ،االقتصادي  على  في شهر  األول  األسعار  مبد  2020مسح  له  ئوتحليل  التي  ولي  المقابالت    ت تمّ و .  رافقتهمخرجات 
إلى مسح األسعار الثاني. في هذه األثناء كانت    االنطالق  ذلك ما بين فريق العمل كاماًل مع منسقي البحث الميداني ومن ثمّ   مناقشة

الكثير من النتائج األولية تفضي إلى انفتاح المناطق على بعضها من الناحية التجارية من خالل تجار الحرب وبالتالي ظهرت ضرورة 
 .الحرب و المعابرالتركيز أكثر على تجار 

  إصدار تقريٍر أّول دات الوقت أفضى إلى  ومحدّ   االقتصادي واالجتماعي والترابط بين مناطق السيطرة الثالث  إاّل أن تعقيد وتراكب الجانبين
  تقريرٍ لى  إ  عن المدن الثالث  االجتماعي  التقريروتأجيل إنتاج    واالقتصاد السياسي وحده في المدن الثالث سوّيًة،  االقتصادجانب    عن

القيم بشكلٍ هو التقرير الموضوع بين يدينا. حيث ركّ والتقرير االقتصادّي السياسي الموّحد على المدن الثالث  الحق.    ز على سالسل 
بين المدن وسياقاتها جميعًا بشكلٍ  إلى ملخّ   مقارن ما  أفضى  ثم  وآلية عملهم  الحرب  المعابر وتجار  ويليه شبكة  للمالمح  مباشر  ص 

 .لمساعدة أهلها ياإلغاثي واالجتماع األساسية لكل مدينة وبدائل العمل السياسي االقتصاد

 دات البحثمحدّ 
وقد    وتفّجر تضّخم األسعار.  المحلية  ةها أنه جاء في توقيت انهيار أسعار صرف العملواجه مسح األسعار مجموعة من اإلشكاليات أهمّ 

بتوقيتي مسح األسعار اضطرابات اقتصادية كبيرة اختلفت فيها األسعار حّتى من يوٍم إلى آخر ومن منطقة إلى  عرفت الفترة المحيطة  
الواحدة،  المدينة  البيع أو   أخرى حّتى ضمن  الفاعلة في السوق المحلية لحماية أنفسها من خالل العزول عن  بسبب سلوك الجهات 

  3)راجع المصّور    2020ّن أسعار الصرف استقّرت نسبًيا بين آب وتشرين األول  . إاّل أ البيع بحسب سعر الصرف في لحظة السؤال
حين في  النوعي    أعاله(.  البحث  في  وتبعات    بتتّبعسمح  لألسعارآليات  اإلجمالي  المحليّ   التضّخم  المستوى  على  السوق    وسلوك 

 الصغير.  

ما انعكس على    اجتماعية كبيرة.-اقتصاديةوأزمة     قائمعٍ بطبيعته عمل ميداني بحت في سياق صرا   البحثاإلشكالية األخرى هي أنّ 
طًا مسحها باإلضافة إلى  فلم يكن من السهولة بمكان الوصول لبعض المناطق التي كان مخطّ   ثالث جوانب. األول هو الجانب األمنيّ 

  م إمكانية ضبط آلية مسح األسعارالجانب الثاني هو عدو ضيق الوقت لتنظيم المسح األول ونقاشه ما بين مستويات البحث المختلفة.  
قام آخرون    ،مات محلية تستدرج عروض أسعار لسلل إغاثةهم منظّ نفسهم على أنّ أ ففي حين قام بعض جامعي البيانات بتقديم    أحيانًا.

هذا وقد أّدى  .  ""الرسميّ   هم من التموينبهم أنّ   آخرين كان يشكّ   في حين أنّ   ،وهو األصح  ،االستهالكيةق في المحالت  بالسؤال بالمفرّ 
ويرتبط الجانب الثالث  ة األسعار الممسوحة.  ل من دقّ يقلّ ُيمكن أن  التنوع في آلية المسح بالتجار إلى إعطاء أسعار بحسب الحالة ما  

منسّ دقّ ب أن  حيث  البيانات  إدخال  الميداني  ة  البحث  في  و قي  إدخالها  ثم  ومن  تدوينها  و  البيانات  بجمع  قاموا  البيانات  حوالي  جامعي 
  ن الفريق البحثي بإعادة مراجعة بعض تمكّ وقد  .  ما يفتح مجااًل كبيرًا للخطأ البشريّ   ،نقطة إدخال معلومات في المسحين معاً   20000

 . تحليله في حين أن البعض اآلخر لم يكن تصحيحه ممكنًا ولم يتمّ  هذه األخطاء

بحث عنها بخصوص مصادر البضاعة والتي تم طرحها في وسائل البحث  ال  دات األخرى األساسية طبيعة المعلومات التي تمّ من المحدّ و 
  . ق بالسوق محاذير أمنية ومحاذير تتعلّ   االستبيانلهذا السؤال في مسح األسعار وفي  فوالمصادر الثانوية(.    االستبيانالثالث )األسعار و 

ت لحماية النفس والعمل التجاري. عالوة على ذلك فإن  هناك رغبة بإخفائها في بعض الحاال  تا لم يكن هناك معرفة باإلجابة أو كانفإمّ 
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ت  ى لو تمّ حتّ   الجوانبرة مع الزمن ما يجعل من الصعوبة بمكان تغطية كل  واسعة جدًا وإجابته قد تكون متغيّ   ذاته  طبيعة السؤال البحثيّ 
 .إليها  لوصولا انية إمكحسب بتغطية الجوانب األكثر أهمية  االكتفاءوبالتالي تم  .بمصادر ثانوية االستعانة

لم يكن ممكنًا الدخول    . كمااالجتماعي  باالقتصاد الدخول في القوانين والمواضيع اإلجرائية المتعلقة    بسبب العامل الزمني لم يكن ممكناً و 
التي تعتمدها المجتمعات المحلية. كما أنّ بالتفصيل   البدائل  الواقع بدقّ   ز بشكلٍ البحث ركّ   في موضوع  ة من خالل  كبير على توصيف 

و  السياسي  الجمود  لحالة  نظرًا  التعقيد  و   االقتصاديتحليل  البالد  تعيشه  الحوكمة  إالذي  بأعصاب  الخارجية  الجهات    االقتصاد و مساك 
 بذاتها. ما يجعل فهم هذه الديناميكيات مهّمة شديدة التعقيد بحدّ  ين،المجتمعي المحليّ 

 

 

 
 
 

 

  



 96   | الصفحة 
 

 

 


