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تشــهد المناطــق المحــررة فــي الشــمال الســوري اســتقرارًا سياســيًا نســبيًا مدعومــًا 
باســتقرار أمنــي جزئــي. لكــن هــذا االســتقرار لــم ينســحب علــى البعــد االقتصــادي. 
ــة. فِنســب الفقــر بلغــت أرقامــًا قياســية.  ــة متدني ــت المؤشــرات االقتصادي فمــا زال

والركــود االقتصــادي يخّيــم علــى هــذه المناطــق بالكامــل. 

للمناطــق  االقتصــادي  اإلنعــاش  لتحقيــق  الالزمــة  اإلجــراءات  والســؤال هنــا: مــا 
المحــررة وتخفيــف حــدة الفقــر فيهــا؟ هــذا مــا ســنتناوله فــي النقــاط التاليــة.

ــي  ــادي ف ــع االقتص ــى أن الواق ــة إل ــة واألممي ــر المحلي ــن التقاري ــد م ــير العدي تش
المناطــق المحــررة ســيئ للغايــة. فوفقــًا لتقريــر تقييــم االحتياجــات اإلنســانية فــي 
ســوريا لعــام 2021م فــإن نســبة الفقــر فــي المناطــق المحــررة تتــراوح بيــن %98-94. 
وهــي نســبة خطيــرة وتــدل علــى أن غالبيــة الســوريين فــي هــذه المنطقــة تحــت 

خــط الفقــر.

ويضيــف هــذا التقريــر أن نســبة الدخــل فــي المناطــق المحــررة تقــل عــن 100 دوالر 
شــهريًا. كمــا أن نســبة العامليــن فــي القطــاع الخــاص ال تتجــاوز 25%. وعــدد العاملين 
فــي المشــاريع الصغيــرة بلــغ 11% فقــط. كل هــذه المؤشــرات تــدل علــى فداحــة 

الواقــع االقتصــادي فــي هــذه المناطــق.

إن هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر يســّلط الضــوء علــى بعــض التفاصيــل االقتصاديــة 
فــي عمــوم ســوريا وفــي المناطــق المحــررة. وأشــار هــذا التقريــر إلى بعــض القضايا 
التــي نــادرًا مــا يتــم اإلشــارة لهــا. فعلــى ســبيل المثــال يقــول التقريــر بــأن 33% مــن 

ســكان المناطــق المحــررة يضطــرون لبيــع أثــاث بيوتهــم لتأميــن المصاريــف.

ــدل  ــاض مع ــررة وانخف ــق المح ــهده المناط ــذي تش ــادي ال ــود االقتص ــا أن الرك كم
الــدورة اإلنتاجيــة دفــع 25% مــن العمــال وأصحــاب الــورش لبيــع أصولهــم اإلنتاجيــة. 
وهــذا المؤشــر بالــغ الخطــورة. فاالســتمرار ببيــع األصــول اإلنتاجيــة يعنــي أنــه خــالل 

ســنوات قليلــة قــد يكــون مــن الصعــب جــدًا تحريــك الــدورة االقتصاديــة.
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مــن المالحــظ أن التقاريــر التــي تتنــاول توصيــف الواقــع االقتصــادي فــي المناطــق 
المحــررة تصــدر بشــكل دوري. إال أن غالبيــة هــذه التقاريــر تكتفــي بتصويــر الواقــع 
دون تقديــم حلــول عمليــة. وفــي حــال تــم تقديــم بعــض المقترحــات فيمكــن 

ــذ. ــة للتنفي ــر القابل ــة" غي وصــف غالبيتهــا بالمقترحــات "الطوباوي

بعــد ســنوات مــن االســتقرار السياســي واألمنــي النســبي فــي هــذه المناطــق 
ــر حقيقــي فــي اقتصــاد  ــم تنجــح أي مــن الخطــط المقترحــة فــي إحــداث تغيي ل
العمــل  وبمناهــج  الســابقة  باآلليــات  النظــر  إعــادة  مــن  بــد  ال  لذلــك  المنطقــة. 
ــة يقــاس مــن خــالل  ــد فــإن نجــاح أو فشــل أي سياســة اقتصادي القديمــة. وبالتأكي

أثرهــا الحقيقــي الملمــوس علــى األرض.

ــة تســتهدف تحســين الواقــع االقتصــادي فــي المناطــق  إن أي إجــراءات اقتصادي
المحــررة ال بــد أن تتــم علــى ثالثــة مســتويات. المســتوى األول هــو اإلجــراءات 
ــة األمــد. ــث اإلجــراءات طويل ــي اإلجــراءات متوســطة األجــل. والثال اإلســعافية. والثان

المســتويات الثالثــة الســابقة يجــب أن تكــون متزامنــة فــي التطبيــق. بمعنــى أنــه 
يجــب البــدء بتنفيــذ هــذه السياســات فــي وقــت واحــد. وتختلــف هــذه اإلجــراءات 
فــي مــدة ظهــور نتائجهــا. فاإلســعافية مــن المفتــرض أن تعطــي نتائــج مباشــرة. 
ــاج  ــة األمــد تحت بينمــا متوســطة المــدى تظهــر نتائجهــا خــالل عــام واحــد. وطويل

ألكثــر مــن عــام.

ــراء.  ــوريين الفق ــة للس ــة ومؤقت ــول آني ــم حل ــعافية لتقدي ــراءات اإلس ــدف اإلج ته
ومــدة تنفيــذ هــذه اإلجــراءات ال يجــب أن تتجــاوز ثالثــة أشــهر. وفيهــا ســيتم 
ــا يمكــن االســتفادة مــن  ــر فقــرًا. وهن ــة لألكث ــات عيني تقديــم ســالل غذائيــة وإعان
قواعــد البيانــات لــدى المنظمــات اإلنســانية والتــي لديهــا مســوح إحصائيــة لســكان 

المنطقــة.

ــى العمــل.  ــن عل ــر القادري ــد مــن َحصــر المســاعدات اإلنســانية للفقــراء غي كمــا ال ب
أمــا القــادرون فيمكــن تقديــم مســاعدات محــدودة يليهــا توفيــر فــرص عمــل لهــم. 
إمــا مــن خــالل المنظمــات اإلنســانية أو عــن طريــق تأســيس منصــة تجمــع العمــال 

بأصحــاب العمــل. 
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المســاعدات  بتقديــم  المرتبطــة  ال ســيما  اإلســعافية  اإلجــراءات  أمــد  إطالــة  إن 
المباشــرة قــد يكــون لهــا أثــر ســلبي. فهــي قــد تقــود لتأثيــر ســلبي علــى ثقافــة 
العمــل. باإلضافــة إلــى تعزيــز النزعــة االســتهالكية. لذلــك ال بــد مــن حصرهــا بمــدة 
الحاصــل  التقــدم  ثالثــة أشــهر. واالنتهــاء مــن هــذه اإلجــراءات مرهــون بمــدى 

باإلجــراءات متوســطة األمــد.

تبلــغ مــدة اإلجــراءات متوســطة األمــد عامــًا واحــدًا. وهــي تســتهدف إيجــاد فــرص 
عمــل دائمــة للســوريين. وحــل مشــكلة البطالــة الموســمية. وذلــك مــن خــالل دعــم 
افتتــاح المشــاريع الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر. مثــل المشــاريع الزراعيــة ومشــاريع 
المشــاريع  مــن  وغيرهــا  والحــدادة  والحالقــة  الخياطــة  وورش  المواشــي  تربيــة 

ــرة. الصغي

ــاح مشــاريعهم. كمــا  ــن بافتت ــي للراغبي ــم دعــم تدريب ــى هــذه اإلجــراءات تقدي عل
يجــب تجنــب منــح مبالــغ ماليــة الفتتاح المشــاريع. بــل ينبغــي أن يتم شــراء المعدات 
ــة  ــخصية ومجتمعي ــات ش ــن ضمان ــع تأمي ــل. م ــن بالعم ــليمها للراغبي ــة وتس الالزم
بعــدم بيــع مســتلزمات العمــل. والتأكيــد علــى أن اســتمرار الدعــم مرهــون بالحفــاظ 

علــى مســتلزمات اإلنتــاج.

غالبيــة المشــاريع الصغيــرة تعانــي مــن صعوبــة تســويق منتجاتهــا بســبب ضعــف 
الطلــب الكلــي فــي المناطــق المحــررة نظــرًا للتراجــع الحــاد فــي الدخــل. لذلــك 
يجــب تبنــي آليــات لشــراء المنتجــات مــن أصحــاب المشــاريع وتســويقها خــارج هــذه 
المناطــق، فــي تركيــا مثــاًل. مــع وضــع معاييــر للجــودة بحيــث ال يتــم شــراء أي منتــج 

منخفــض الجــودة.

تبلــغ مــدة ظهــور نتائــج اإلجــراءات طويلــة األمــد أكثــر مــن عــام واحــد. وقــد تصــل 
لعــدة أعــوام. وهــي تهــدف إلحــداث تغييــر جــذري فــي البنيــة الهيكليــة القتصــاد 
المناطــق المحــررة. كتجهيــز بيئــة تشــريعية مناســبة لالســتثمار الداخلــي والخارجــي. 
وتبنــي مؤتمــرات ومعــارض اســتثمارية لجلــب االســتثمارات إلــى المناطــق المحــررة.
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ــة فــي المناطــق  ــة تحتي ــد مــن تأســيس بني ــة األجــل ال ب فــي ظــل اإلجــراءات طويل

المحــررة قــادرة علــى اســتقبال ودعــم االســتثمارات. كإقامة مــدن صناعيــة ومناطق 

اقتصاديــة حــرة. وهنــا ال بــد مــن التأكيــد بــأن المشــاريع الصغيــرة التــي تــم دعمهــا 

ــرة األمــد ســتكون مخرجاتهــا مدخــالت للمســتوى  فــي مســتوى اإلجــراءات قصي

طويــل األجــل.

بعــد أكثــر مــن عــام علــى البــدء بمســتوى اإلجــراءات طويلــة األمــد ُيفتــرض أن 

تبــدأ النتائــج بالظهــور علــى مؤشــرات االقتصــاد الكلــي والجزئــي. كتراجــع معــدل 

البطالــة وتحّســن مســتوى الدخــل وتحّســن الصــادرات وتقليــل المســتوردات. وذلــك 

ــه نتيجــة مباشــرة النتشــار االســتثمارات الضخمــة فــي المناطــق المحــررة. كل

تحتــاج المســتويات الثالثــة الســابقة لتمويــل ضخــم يتجــاوز مليــارات الــدوالرات. وهنــا 

ــد  ــا ال ب ــة رئيســة فــي وجــه نجاحهــا. وهن ــل عقب ــر التموي ــة توفي قــد تظهــر قضي

مــن التأكيــد علــى أنــه باإلمــكان توفيــر التمويــل الــالزم مــن عــدة مصــادر. علمــًا بــأن 

هنــاك مصــادر تمويــل داخليــة وأخــرى خارجيــة.

ــر.  ــد المعاب ــابقة بعوائ ــة الس ــتويات الثالث ــل المس ــة لتموي ــادر الداخلي ــل المص تتمث

فالمعابــر الحدوديــة ال ســيما مــع تركيــا ُتــِدّر دخــاًل يتجــاوز مالييــن الــدوالرات شــهريًا. 

فيمكــن االســتفادة منهــا فــي عمليــة التمويــل. كمــا أن عوائــد تجــارة المحروقــات 

يمكــن  التــي  المحتملــة  التمويــل  مصــادر  مــن  ُتعتبــر  المحــررة  المناطــق  فــي 

ــا. ــتفادة منه االس

أمــا بالنســبة للمصــادر الخارجيــة للتمويــل فهــي مــن الــدول المانحــة. والتــي تقــدم 

عــدة مليــارات مــن الــدوالرات ســنويًا. إال أنهــا لــم تتمكــن حتــى اآلن مــن إحــداث أي 

أثــر حقيقــي. لذلــك يمكــن االســتفادة منهــا فــي التمويــل. إضافــة لمســاهمة 

المنظمــات اإلنســانية فــي عمليــة التمويــل.
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ــر اإلدارة الســليمة ألي مشــروع والقائمــة علــى النهــج االقتصــادي العلمــي  ُتعتب
جوهــر نجــاح هــذه اإلجــراءات. لذلــك ال بــد مــن تأســيس هيئــة وطنيــة مســؤولة عــن 
ــن الســوريين. إضافــة  ــراء االقتصاديي ــة مــن الخب ــذ هــذه اإلجــراءات. وتضــم نخب تنفي
لممثليــن عــن المجالــس المحليــة والوجهــاء المحلييــن. ويكــون لهــا فــروع فــي كل 

المناطــق.

ــرادات  ــادئ الشــفافية فيمــا يخــص إي ــد إلنجــاح هــذا المشــروع مــن اعتمــاد مب ال ب
ونفقــات الهيئــة. إضافــة لوجــود منصــة إلكترونيــة تفاعليــة تتيــح للعمــوم االطــالع 
علــى نشــاط الهيئــة. وال بــد أيضــًا مــن اعتمــاد مبــادئ الحوكمــة فــي كل أنشــطة 

الهيئــة.

إلنجــاح المشــروع ال بــد مــن وجــود لجنــة رقابــة مســتقلة عــن الهيئــة وال تتبــع إداريــًا 
أو تنظيميــًا لهــا. يكــون لهــا كامــل الحــق فــي االطــالع علــى جميــع وثائــق عمــل 
ــع  ــف. مــع عقــد مؤتمــر رب ــة. واتخــاذ أي إجــراء تصحيحــي ألي نشــاط مخال الهيئ
ــج عــن الخطــة  ــج ومحاســبة المســؤولين حــال اختــالف النتائ ســنوي لدراســة النتائ

الموضوعــة.

إن االلتــزام التــام بهــذه الخطــة وبتطبيــق مســتوياتها الثالثــة مــن شــأنه النهــوض 
ــة.  ــهر قليل ــالل أش ــج خ ــار النتائ ــًا إظه ــأنه أيض ــن ش ــررة. وم ــق المح ــاد المناط باقتص

ــة. ــة القادم ــنوات القليل ــالل الس ــج خ ــد النتائ ــى أن تتصاع عل

 .
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»مركز نما لألبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة ُتعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاث السياس واألبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  إلســناد  الســورية، 
والتحليــالت العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقالنية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات واألبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــالل اســتجالب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.

تاريخ النشر: آب-أغسطس/2021

الموقع اإللكتروني
nmaresearch.com

البريد اإللكتروني
info@nmaresearch.com

جميع الحقوق محفوظة ©  مركز نما لألبحاث المعاصرة

https://nmaresearch.com
https://nmaresearch.com

