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مقدمة
تعتبــر تركيــا اليــوم الالعــب األساســي فــي شــمال ســورية، وقــد اســتطاعت حجــز 
هــذا الموقــع ليــس بســبب دورهــا االنســاني))) أو االقتصــادي))) أو السياســي، بــل 
وقبل كل شــيء بســبب تدخلها العســكري المباشــر))) والذي شــكل عامال حاسما 
فــي المحافظــة علــى رقعــة جغرافيــة خارجــة عــن ســيطرة النظــام، وعليــه باتــت 
تركيــا ضامنــا فعليــا لهــذه المناطــق، ليــس بســبب التفاهمــات السياســية الناتجــة 
عــن اتفاقيــات اســتانا والتــي انتهكهــا الــروس والنظــام العديــد مــن المــرات، بــل 
بســبب األمــر الواقــع وبســبب وجــود الجيــش التركــي كقــوة عســكرية ضامنــة 
للمنطقــة فــي وجــه اقتحامهــا مــن قبــل النظــام وحلفائــه. ولكــن القيــام بــدور 
الضامــن فــرض علــى تركيــا جملــة مــن المهــام والمســؤوليات التــي بــات علــى 
ــا؛  ــة بتركي ــل المرتبط ــن العوام ــة م ــر جمل ــرت بتغيي ــي تغي ــا، والت ــا تحمله تركي

كالوضــع السياســي الداخلــي، والتقلبــات االقتصاديــة.

ــا المنفــذ  ــرة مــا بيــن 2011 ولعــام 2014 مــن تركي ــا وســورية فــي الفت )1)    جعلــت الحــدود المفتوحــة بيــن تركي

الرئيســي لتقديــم المســاعدات اإلنســانية للمناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام كمــا أن تركيــا تحتضــن أكبــر كتلــة 

مــن الالجئيــن الســورين خــارج ســورية وتقــدر ب 3.6 مالييــن الجــئ 

)2)    يؤكــد وزيــر االقتصــاد بالحكومــة الســورية المؤقتــة، عبــد الحكيــم المصــري، أن تركيــا تقــدم كل التســهيالت 

2u.//:https لدعــم مناطــق شــمال غــرب ســورية، بمســتلزمات األســواق، كمــا تعفــي صــادرات ســورية مــن الجمــارك
 8HIDq/pw

ــد  ــرات ض ــت درع الف ــى كان ــكرية األول ــات عس ــة عملي ــام 2020 أربع ــى ع ــام 2016 وحت ــذ ع ــا من ــنت تركي )3)    ش

داعــش والثانيــة عمليــة غصــن الزيتــون فــي عــام 2018 ضــد مليشــيات قســد فــي عفريــن والثالثــة نبــع الســالم عــام 

2019 فــي شــرق الفــرات والرابعــة درع الربيــع فــي إدلــب ضــد النظــام عــام 2020 
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االنخراط في الحدود المتوسطة 
يظهــر ســجل االنخــراط التركــي فــي ســورية نوعــا مــن عــدم التــوزان فــي مــدى 
ــي)))  ــكري))) واألمن ــب العس ــر الجان ــث يظه ــورية، حي ــي س ــي ف ــراط الترك االنخ
نوعــا مــن االنخــراط العالــي فــي ســورية، فعلــى المســتوى العســكري تتواجــد 
تركيــا بشــكل مباشــر وكثيــف فــي المنطقــة،))) وهــو مــا انعكــس انخفاضــا فــي 
حجــم الهجمــات العســكرية))) التــي تشــهدها المنطقــة، كمــا شــهدت المنطقــة 
بالهــش)))،  وصفــه  بقــاء  األمني)))رغــم  االســتقرار  مســتوى  فــي  تحســنا))) 
نتيجــة إعــادة بنــاء قــوات الشــرطة العســكرية والمدنيــة،))) وهــو مــا ســاعد فــي 
ــرين  ــر/ تش ــى أكتوب ــدر حت ــورية والمق ــى س ــا إل ــن تركي ــن م ــدد العائدي ــادة ع زي
األول 2021 ب 469.170 شــخصا،))) ولكــن علــى المنقلــب األخــر؛ بقــي مســتوى 
االنخــراط التركــي فــي القطاعــات األخــرى متباينــا وتحكمــه قاعــدة إدارة األمــور 

)1)    قــدر مركــز دراســات الحــرب أن حجــم القــوات العســكرية التــي دفعــت تركيــا بهــا الــى منطقــة إدلــب مــا بيــن 

فبرايــر ومــارس 2020 ب 20000 مقاتــل مــع مالحظــة أن بعــض الدراســات المرتبطــة بتســوية الصراعــات تحــدد معيــار 

إدخــال طــرف ثالــث لقــوات تقــدر ب 1000 مقاتــل باعتبــاره معيــار علــى مســتوى التــزام عالــي مــن قبــل الطــرف 

الثالــث 

ــمال  ــي ش ــي ف ــف األمن ــي إدارة المل ــيا ف ــة mit دوًر رئيس ــكرية التركي ــرات العس ــاز المخاب ــب جه ــث يلع )2)    حي

 (MIT( ســورية، حيــث نقلــت صحيفــة “حرييــت” عــن الرئيــس أردوغــان ، أن “منظمــة االســتخبارات الوطنيــة التركيــة

 2u.pw/E6FDq//:https 2018-9-28  ــب ــدور رئيســي إلنشــاء منطقــة منزوعــة الســالح فــي إدل تقــوم ب

)3)    يقــدر مركــز جســور للدراســات عــدد القواعــد العســكرية التركيــة فــي ســورية ب 911 قاعــدة عســكرية وهــي 

الدولــة الثانيــة األكثــر حضــورا بعــد ايــران، يمكــن مراجعة خريطــة المواقع العســكرية األجنبيــة في ســورية،2021،7،1 

 2u.pw/qfHYx//:https

)4)    يمكــن مراجعــة فــي هــذا الســياق مؤشــر االســتقرار العســكري فــي المناطــق المحــررة للفتــرة مــا بيــن كانــون 

 2u.pw/vAAzw//:https األول وحزيــران 2021، مركــز نمــا لألبحاث المعاصــرة

)))    ال يعنــي التحســن بــأن المنطقــة مســتقرا أمنيــا بــل مــا زالــت تعانــي مــن العديــد مــن المشــاكل األمنيــة مثــل 

حــاالت االغتيــاالت والخطــف والتفجيــرات والصراعــات البينيــة بيــن الفصائــل العســكرية والتــي يمكــن القــول أنهــا 

تراجعــت نســبيا عــن معــدالت أعلــى كانــت تشــهدها المنطقــة مــا قبــل التواجــد التركــي 

)6)    يمكــن مراجعــة فــي هــذا الســياق مؤشــر االســتقرار األمنــي فــي المناطــق المحــررة »أعــزاز نموذجــًا«، مركــز 

 2u.pw/sk0sN//:https ،نمــا لألبحــاث المعاصــرة

ل  )7)    خيــر اهلل الحلــو، التدخــل التركــي فــي شــمال ســوريا: اســتراتيجية واحــدة وسياســات متباينــة،21 كانــون األوَّ

 21-09-14-22-12-2020/wartime/27-(0-1(-07-0(-2019/https://medirections.com/index.php  ،2020

)8)    تدعم تركيا هذه القوات ماديًا ولوجستيًا وتدريبيًا 

 2u.pw/b6XUD//:https ،2021-12-8»9)    دنان عبد الرزاق، عودة »طوعية«... مسار خروج السوريين من تركي(
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ــن  ــة يمك ــال إدارة المنطق ــي مج ــن االنخراط،فف ــدر م ــل ق ــف وأق ــل التكالي بأق
تلمــس مــدى التمكيــن الــذي تحصلــت عليــه المجالــس المحليــة مقارنــة بالجســم 
ــة  ــس المحلي ــن المجال ــى تمكي ــد تجل ــة، وق ــة المؤقت ــو الحكوم ــزي وه المرك
مــن خــالل ربــط المجالــس المحليــة بالواليــات التركيــة)))، وإعــادة الترتيــب اإلداري 
ــع الســالم)))  ــون ونب ــة فــي منطقــة درع الفــرات وغصــن الزيت ــس المحلي للمجال
بتقســيمها إلــى مجالــس مركزيــة وأخــرى تابعــة لهــا فــي شــكل مستنســخ 
ــة  ــس المحلي ــاه المجال ــذي تتلق ــي ال ــص المال ــة،))) والتخصي ــة التركي ــن التجرب م
مــن عوائــد المعابــر أو مــن خــالل تأميــن الغطــاء الســلطوي))) للمجلــس المحلــي 
ــة، ورغــم هــذا االنخــراط  ــة بفــرض رســوم محلي ــذي ســمح للمجالــس المحلي وال
التركــي فــي تمكيــن المجالــس المحليــة إال أنــه لــم يحكــم برؤيــة واضحــة فــي 
طريقــة تشــكيل المجالــس المحليــة، حيــث كانــت الرؤيــة التركيــة الســائدة تعتمــد 
علــى تــرك األمــور تنســاق كمــا تفرزهــا حالة التــوازن في المــدن والبلــدات، ))) أيضا 
علــى مســتوى ملــف التعليــم العالــي، فيمكــن مالحظــة زيــادة انخــراط تركــي 
ــاح فــرع لجامعــة غــازي  فــي هــذا المجــال، ولكــن بشــكل ضيــق حيــث تــم افتت
عينتــاب فــي كل مــن جرابلــس والبــاب وأعــزاز وعفريــن، والتــي بقيــت فــي إطــار 
الكليــات النظريــة،))) باإلضافــة إلــى افتتــاح كليــة للطــب فــي مدينــة الراعــي،))) 
ورغــم أن هــذه الجامعــات اســتطاعت تجــاوز معضلــة االعتــراف بالنســبة للطــالب 

ــى منطقــة  ــاي عل ــة هات ــب الشــمالي، ووالي ــف حل ــى منطقــة ري ــاب عل ــس وغــازي عنت ــا كّل )1)    تشــرف واليت

ــن. ــض ورأس العي ــل أبي ــي ت ــى منطقت ــة عل ــة أورف ــن، ووالي عفري

)2)    تشــكل منطقــة ادلــب ومــا حولهــا نموذجــا مختلفــا حيــث يديــر تلــك المنطقــة ومــن جميــع النواحــي حكومة 

اإلنقــاذ ويعتبــر مســتوى التدخــل التركــي ماعدا المجــال العســكري منخفضا.

)3)    خير اهلل الحلو، التدخل التركي في شمال سوريا: استراتيجية واحدة وسياسات متباينة، مرجع سابق

)4)    يوجد في كل منطقة والي تركي يكون مسؤول عن متابعة المنطقة بالتعاون مع المجلس المحلي

)))    فــي نفــس الفتــرة الزمنيــة تــم اختيــار المجلــس المحلــي فــي أعــزاز وهــو مــن أهــم المجالــس المحليــة فــي 

المنطقــة دون انتخابــات مباشــرة مــن األفــراد ودون توضيــح آليــة االختيــار كمــا تــم انتخــاب مجلــس تركمــان بــارح 

بشــكل مباشــر مــن قبــل المواطنيــن علمــا أن المجلســين يتبعــان نفــس الواليــة التركيــة 

)6)    رغــم الوعــود بافتتــاح أفــرع هندســية فــي الجامعــة اال أن ذلــك لــم يحــدث علــى أرض الواقــع، يمكــن مراجعــة 

2u.//:https ،2021.09.31 ،جامعــة غــازي عنتــاب.. مســاع لفتــح كليــات الهندســة شــمالي ســوريا، وكالــة األناضــول

 pw/DtBa6

ــاي  ــان ب ــدة جوب ــي بل ــة، ف ــوم الصحي ــال للعل ــد ع ــب ومعه ــة ط ــاح كلي ــي بافتت ــرارًا يقض ــا ق ــدرت تركي )7)    أص

)الراعــي) بريــف محافظــة حلــب، شــمالي ســوريا. وحمــل القــرار توقيــع الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان وكالــة 

 2u.pw/m71lL//:https  ،06.02.2021 االناضــول 
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ــن  ــن م ــود نوعي ــي وج ــرى وه ــة أخ ــدت معضل ــا أوج ــا، إال أنه ــن فيه الملتحقي
الجامعــات فــي المنطقــة مــا بيــن معترف به ويســتقبل حوالي 10% مــن الطالب، 
وغيــر معتــرف بــه ويســتقبل حوالــي 90% مــن الطــالب. وفي حــال اعتمــدت تركيا 
فــي المســتقبل معيــار االعتــراف بالشــهادة للتوظيــف فــي المؤسســات العامــة 
فيمكــن لنــا مــن اآلن تصــور حجــم المشــكلة القادمــة لتركيــا فــي هــذا المجــال. 
ــمال  ــق الش ــي مناط ــن ف ــى المدنيي ــة إل ــية المقدم ــات األساس ــمل الخدم وتش
الســوري صيانــة شــبكات الميــاه، وإصــالح الطرقــات، وتشــغيل األفــران، ومــّد أبــراج 
االتصــاالت واإلنترنــت، وكذلــك ترميــم المشــافي فــي المــدن الرئيســية وتجهيزها 
بالمعــدات واألجهــزة الالزمــة.))) كمــا قامــت الحكومــة التركيــة بترميــم المــدارس 
 (PTT( وإعــادة تشــغيلها. كذلــك افتتحــت تركيــا فروعــًا لمؤسســة البريــد التركيــة
ــل أبيض.)))كمــا يتــم تقديــم  ــاب وت ــن والب فــي أعــزاز والراعــي وجرابلــس وعفري
خدمــة الكهربــاء فــي المنطقــة عبــر شــركات خاصــة، تســتورد الكهربــاء مــن 

األراضــي التركيــة بالتنســيق مــع المجالــس المحليــة العاملــة فــي المنطقــة.)))

فــوق  التركــي  االنخــراط  ذات  القطاعــات  مــن  التعليمــي  القطــاع  ويعتبــر 
المتوســط حيــث تشــرف تركيــا علــى القطــاع التعليمــي فــي مناطــق درع 
الفــرات وغصــن الزيتــون ونبــع الســالم مــن خــالل ربــط مديريــات التربيــة فــي هــذه 
ــا بالتعــاون  ــت تركي ــة بشــكل مباشــر،))) وعمل ــة التركي ــات التربي المناطــق بمديري
مــع المجالــس المحليــة، وتحديــًدا المكتــب التعليمــي فيهــا، علــى إعــادة فتــح 
المــدارس المغلقــة، بحيــث بلغــت نســبة المــدارس المفتتحــة أكثــر مــن 90 بالمئــة 
مــن المــدارس التــي كانــت موجــودة فــي عــام 2011 م، وكذلــك إصــالح أكثــر مــن 
ــل  ــر، وأعــادت تأهي ــاب تعرضــت للقصــف والتدمي ــس والب )6 مدرســة فــي جرابل
هــذه المــدارس فــي أزمنــة متفاوتــة، فضــاًل علــى توفيــر األثــاث المدرســي 

ــا و3 وحــدات  )1)    تقــدم 9 مستشــفيات ومركــز واحــد لصحــة الفــم واألســنان و ) مســتوصفات و62 مركــًزا صحًي

صحيــة متنقلــة تابعــة لــوزارة الصحــة التركيــة، الخدمــات الصحيــة الالزمــة ألهالــي مناطــق »درع الفــرات« و»غصــن 

 wmvmX/pw.2u//:https ،2021-8-24، ــة االناضــول الزيتــون« و»نبــع الســالم« شــمالي ســوريا. وكال

)2)    وكالــة األناضــول، »مؤسســة البريــد التركيــة تفتتــح فرعــًا فــي تــل أبيــض الســورية«، 24 كانــون األول 2020، 

 32Z1VMu/ly.bit//:https

)3)    تباينــت المناطــق التــي تــم تزويدهــا بالكهربــاء زمانيــا فمثــال تــم تزويدهــا بالكهربــاء فــي عــام 2018 بينمــا 

عفريــن ففــد وصلتهــا الكهربــاء فــي نهايــة  عــام 2020 

)4)    يمكــن مراجعــة فــي هــذا المجــال، محمــد نــور النمــر، لتعليــم فــي مناطــق الشــمال الســوري عفريــن، 

 f8UqY/pw.2u//:https ،2020-3-30 ،جرابلــس، أعــزاز، البــاب بحــث استكشــافي، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة
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والمســتلزمات الماديــة الســتئناف العمليــة التعليمية.)))ويتم تعيين المدرســين))) 
ــا أن  ــا، كم ــؤولة عنه ــي المس ــة ه ــات التربي ــون مديري ــابقات تك ــالل مس ــن خ م
مديريــة التربيــة التركيــة مســؤولة عــن تحديــد الرواتــب))) للمدرســين)))  ودفعهــا 
لهــم، حيــث يتــم تحويــل هــذه الرواتــب إلــى  حســابات خاصــة بالمعلميــن فــي 
PTT، فضــاًل علــى إجــراء الــدورات التدريبيــة للمعلميــن والمدرســين مــن أجــل 
تأهيلهــم تربوًيــا ضمــن مراحــل مختلفــة. وعملــت وزارة التربيــة التركيــة مــن خــالل 
ــدّرس  وقــف المعــارف التركــي علــى طبــع الكتــب المدرســية المجانيــة التــي ُت

فــي هــذه المنطقــة للمراحــل التعليميــة جميعهــا.

ومــن خــالل مــا ســبق يمكــن القــول: إن جميــع شــاغلي الوظائــف العامــة ســواء 
كانــت عســكرية أو أمنيــة أو تعليميــة أو صحيــة أو موظفــي مجالــس محليــة، 
وحتــى المؤسســات الشــرعية كاألوقــاف ترتبــط بالمؤسســات التركيــة فــي 

ــي الشــهري وطريقــة تســليمه.  ــدل المال ــد الب موضــوع تحدي

)1)    محمــد نــور النمــر، لتعليــم فــي مناطــق الشــمال الســوري عفريــن، جرابلــس، أعــزاز، البــاب بحــث استكشــافي، مرجــع 

بق  سا

)2)    يعتبر المدرسين بمثابة المتطوعين وليس الموظفين الرسميين

)3)    يقدم البدل المالي من قبل وقف المعارف التركي وال يعامل قانونيا معاملة الراتب وإنما بدل تطوع 

)4)    تــم تحديــد رواتــب المدرســين كمــا يلــي المــدرس 0)7 ليــرة تركيــة بعــد رفعهــا مــن 00) ليــرة فــي عــام 2019 

وكان الراتــب يقــدر فــي حينهــا ب 0)1 دوالر أميركــي تقريبــا



Page8

نحو مزيد من االنخراط

NMA Center For Contemporary Research - Studies

التحول في اعتمادية العملة 

الماليــة  تعامالتهــا  الســورية فــي  الليــرة  تعتمــد  المحــررة  المناطــق  بقيــت 

الرئيســية رغــم أن قســم كبيــر مــن العامليــن فــي المنطقــة يتقاضــون رواتبهــم 

إمــا بالليــرة التركيــة أو الــدوالر األميركــي، ورغــم مطالبــة البعــض باعتمــاد إحــدى 

العمــالت األجنبيــة فــي التعامــل االقتصــادي فــي هــذه المناطــق، إال أن هــذه 

ــرة  ــهدت اللي ــام 2020 ش ــي ع ــن   ف ــري، ولك ــار النظ ــي اإلط ــت ف ــب بقي المطال

الســورية تقلبــات كبيــرة فــي ســعر الصــرف ممــا انعكــس بجملــة مــن المشــاكل 

االقتصاديــة للمنطقــة. وعليــه، أقــرت الحكومتــان العاملتــان في مناطق ســيطرة 

فصائــل المعارضــة، الحكومــة المؤقتــة وحكومــة اإلنقــاذ، تســعير بعــض الســلع 

الرئيســية بالليــرة التركيــة أو الــدوالر بديــاًل عــن الليــرة الســورية، خاصة فيمــا يتعلق 

ــذي  ــرة، ال ــرف األخي ــعر ص ــي س ــر ف ــار الكبي ــد االنهي ــك بع ــود، وذل ــز والوق بالخب

تخطــى حاجــز ثالثــة آالف ليــرة ســورية، ليتراجــع إلــى ألفيــن وخمســمائة ليــرة، 

ــة الســورية بعــد  ــر ستشــهده العمل ــار أكب ويتأرجــح بينهمــا، مــع توقعــات بانهي

دخــول قانــون قيصــر األميركــي حيــز التنفيــذ.))) ثــم تعــّدى األمــر حــدود التســعير، 

ــبه  ــكل ش ــًا بش ــورية تدريجي ــرة الس ــتبدال اللي ــأنها اس ــن ش ــرارات م ــدار ق ــى إص إل

ــك فــي ســائر القطاعــات الخاصــة والعامــة بمــا فيهــا أجــور العمــال  كامــل، وذل

ورواتــب الموظفيــن التابعيــن للحكومتيــن وعمــال المياومــة وتصديــر المنتجــات. 

وبــدأت بالفعــل معظــم المحــالت التجاريــة بتســعير موادهــا بالليــرة التركيــة، 

وذلــك بعــد ضــخ كميــات كبيــرة مــن فئاتهــا الصغيــرة عبــر مراكــز البريــد التابعــة 

للحكومــة التركيــة فــي عفريــن وأريــاف حلــب الشــمالية والشــمالية الشــرقية، 
وعبــر شــركات الصيرفــة فــي إدلــب.)))

ــات  ــا تداعي ــة كان له ــة التركي ــو العمل ــول نح ــة التح ــة أن عملي ــن مالحظ ويمك

مختلفــة فــي القطاعــات الحياتيــة للمواطنيــن؛ فمثــال: تــم تثبيــت عــدد مــن 

)1)    مصطفى أبو شمس،"استبدال العملة في الشمال السوري: لعبة حسابية«، الجمهورية، )2020-6-2، 

)2)    مصطفى أبو شمس،"استبدال العملة في الشمال السوري: لعبة حسابية«، مرجع سابق 
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العناصــر االقتصاديــة كرواتــب المعلميــن وســعر خدمــة الكهربــاء والميــاه وعــدد 

مــن رســوم الجبايــة التــي تحصلهــا المجالــس المحليــة بالليــرة التركيــة أمــا بمــا 

يتعلــق بأغلــب المنتجــات الموجــودة فــي األســواق ولــو كانــت مســتوردة مــن 

تركيــا فتــم التعامــل معهــا باحتســاب قيمتهــا بالــدوالر األميركــي وليــس بالليــرة 

التركيــة. وعليــه بــات الــدوالر األمريكــي هــو العملــة األساســية فــي تحديــد 

أســعار المنتجــات باختــالف أنواعهــا، أمــا الليــرة التركيــة فهــي عملــة التــداول، 

كمــا بقيــت العملــة التركيــة هــي العملــة الرســمية لإلنفــاق والجبايــة العامــة.  

وعليــه بــات موظفــو الخدمــة العامــة ورســوم الجبايــة يعيشــون تحــت ضغــط أي 

تغييــر فــي ســعر صــرف الليــرة التركيــة.
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انخفاض سعر الصرف يترك آثاره المباشرة
أدى تقلــب العملــة التركيــة األخيــرة إلــى تفاقــم األزمــة اإلنســانية فــي شــمال 
ســوريا ورفــع تكلفــة إدارة األمــور هنــاك بالنســبة لتركيــا، ويطــرح التقلــب األخيــر 
فــي ســعر صــرف الليــرة التركيــة ومعــدالت التضخــم المرتفعــة فــي تركيــا 
مشــاكل كبيــرة ليــس فقــط ألولئــك الذيــن يعيشــون فــي تركيــا ولكــن أيًضــا فــي 
شــمال ســوريا الخاضــع للســيطرة التركيــة، فمــن المرجــح أن يســتمر ارتفــاع أســعار 
ــٍد  ــى ح ــوريين عل ــراك والس ــرائية لألت ــوة الش ــل الق ــا يعط ــية، مم ــلع األساس الس
ــا فــي ســوريا كمــا  ســواء، وتشــكل هــذه العوامــل خطريــن علــى أهــداف تركي

يلــي:

ــش  ــم والجي ــاكل الحك ــى هي ــا عل ــاق تركي ــة إنف ــن تكلف ــرة م ــارة اللي ــد خس تزي
والخدمــات اإلنســانية فــي شــمال ســوريا.

يــؤدي ارتفــاع تكلفــة المعيشــة فــي شــمال ســوريا الخاضــع للســيطرة التركيــة 
إلــى تفاقــم األزمــة اإلنســانية هنــاك، ممــا يقــوض محاولــة أنقــرة إضفــاء 

ــا.))) ــن تركي ــة م ــم المدعوم ــات الحك ــى منظم ــرعية عل الش

وقــد شــهدت الليــرة التركيــة تراجعــا مســتمرا علــى مــدار العقــد المنصــرم ففــي 
عــام 2012 كانــت قيمــة العملــة التركيــة تقــدر ب)1.7 دوالر أميركــي وارتفعــت 
مــع نهايــة عــام 2021 الــى حوالــي 19 ليــرة تركيــة مقابــل كل 1 دوالر، وهــو مــا 
انعكــس علــى مجمــل نواحــي الحيــاة، وتقــدر األمــم المتحــدة أن أســعار المــواد 
ــرة  ــة بالفت ــة مقارن ــة فــي شــمال غــرب ســوريا أعلــى بنســبة 128 بالمائ الغذائي
نفســها مــن العــام الماضــي،)))  هــذا االنخفــاض فــي ســعر العملــة التركيــة 
دفــع بتركيــا إلجــراء تعديــالت فــي ســلم الرواتــب للعامليــن فــي المنطقــة؛ 
فمثــال: رفــع راتــب المــدرس فــي عــام 2019 مــن 00) ليــرة الــى 0)7 ليــرة، ولكــن 
االنخفــاض الكبيــر فــي ســعر صــرف العملــة التركيــة األخيــر بعــد قــرارات خفــض 

 Ezgi Yazici. Economic Volatility Undermines Turkish-backed Governance in Northern Syria.      (1(

 .2021-12-31.Institute for the Study of War

)2)    زينــب مصــري “الشــمال الســوري محكــوم بالليــرة التركيــة رغــم المخاطــر االقتصاديــة »،عنــب بلــدي ، 11-28-

  (28446/https://www.enabbaladi.net/archives ،2021



نحو مزيد من االنخراط

Pageمركز نما لألبحاث المعاصرة - دراسات 11

أســعار الفائــدة )))، كان لــه تداعيــات كبيــرة علــى شــريحة موظفــي الخدمــة 
العامــة فمثــال انخفــض راتــب المــدرس مقارنــة بالــدوالر األميركــي وهــي العملــة 
ــام  ــي ع ــي ف ــن 0)1 دوالر أميرك ــا بي ــات م ــعر المنتج ــم س ــي تقيي ــية ف الرئيس
2019 الــى حوالــي 40 دوالر أميركــي، وهــو مــا اطلــق موجــة مــن االحتجاجــات 
ــدأت بوقفــات  ــة بتحســين مســتوى الرواتــب))) ابت ــن للمطالب ــل المعلمي مــن قب
احتجاجيــة))) ثــم تطــور الحــراك نحــو إضرابــات جزئيــة »يــوم واحــد« فــي األســبوع 
ــن  ــر م ــا يعتب ــو م ــل، وه ــبوع كام ــدة أس ــراب لم ــالن إض ــوال إلع ــن وص ــم يومي ث
األمــور التــي قــد تــؤدي إلــى الفصــل، كمــا انتقــل حــراك المطالــب نحــو التنظيــم 

مــن خــالل تشــكيل نقابــة خاصــة بالمعلميــن.

لــم تقتــرن الحركــة المطلبيــة فــي نشــاط المعلمين فقــط، حيث انطلقــت موجة 
احتجاجــات فــي مــدن ريــف حلــب الشــمالي بعــد التغيــرات بأســعار الكهربــاء)))، 
وتخفــي احتجاجــات الكهربــاء فــي ريــف حلــب وراءهــا أزمــة معيشــية متصاعــدة، 
وزيــادة كبيــرة فــي نســب الفقــر والبطالــة، وعــدم كفايــة األجــور والرواتــب 
الشــهرية لمختلــف فئــات المجتمــع فــي قطاعــات العمــل المتنوعــة، ويبــدو أن 

رفــع أســعار الكهربــاء جــاء ليفجــر غضــب النــاس بســبب األزمــة التــي يعيشــونها.)))

)1)    الليــرة التركيــة تســجل تراجعــا قياســيا فــي مقابــل الــدوالر بعــد قــرار البنــك المركــزي خفــض ســعر الفائــدة، 

 (9681117-https://www.bbc.com/arabic/business  ،2021-12-16  ،BBC

)2)    بــدأت المطالبــة برفــع الرواتــب مــن 0)7 ليــرة الــى 2000 ليــرة تركيــة ومــع اســتمرار انهيــار ســعر الصــرف تحــول 

المطلــب لتثبيــت الراتــب بمــا يعــادل 200 دوالر أميركــي شــهريا 

)3)    تلــزم مديريــات التربيــة المــدرس بتوقيــع تعهــد »مدونــة ســلوك«، تنــص علــى التعهــد بعــدم العمــل فــي أي 

مهنــة أخــرى، وعــدم المشــاركة فــي جميــع األنشــطة المدنيــة والسياســية، وضمــن بنــود التعهــد يعتبــر المــدرس 

)المتطــوع) بحكــم المفصــول حــال مخالفتــه لتلــك الشــروط، كمــا أنــه محــروم مــن اإلجــازات، وغيــاب ثالثــة أيــام 

متتاليــة تعنــي الفصــل النهائــي

ــل  ــة أعــزاز فقب ــد ســعره فــي مدين ــا فــي تحدي ــاء تذبذب ــواط الســاعي مــن الكهرب ــو ال )4)    شــهدت أســعار كيل

انهيــار ســعر صــرف العملــة التركيــة كان ســعر الكيلــو واط يســاوي ليــرة تركيــة واحــدة بارتفــاع عــن ســعره الســابق 

وهــو )0.8 ليــرة خــالل شــهري كانــون األول وكانــون الثانــي فمثــال تــم اعتمــاد ســعر 0)1 ليــرة تركيــة لــكل 100 كيلــو 

واط ثــم تــم اجــراء تعديــل اخــر ليصــار إلــى اعتمــاد نظــام الشــرائح بحيــث أصبــح ســعر الفئــة األولــى وحجمهــا 100 

كيلــو واط بســعر )11 ليــرة تركيــة والفئــة الثانيــة يصبــح ســعر الكيلــو الــواط 2.3 ليــرة تركيــة 

)))    خالــد الخطيــب» »احتجاجــات الكهربــاء« فــي ريــف حلــب تخفــي خلفهــا أزمــة معيشــية متصاعــدة« 

https://cutt.us/CPnAZ  ،10.01.2022



Page12

نحو مزيد من االنخراط

NMA Center For Contemporary Research - Studies

ويمكن تلمس عدد من المالحظات حول الحركة االحتجاجية:

أوال: زيــادة االرتبــاط البنيــوي بيــن المناطــق المحــررة وتركيــا وبالتالــي أي تغيــر 
فــي تركيــا ســلبا أو إيجابــا لــه انعكاســاته المباشــرة علــى المنطقــة.

ثانيــا: شــملت الحركــة االحتجاجيــة جملــة مــن المطالــب المعيشــية للمواطنيــن 
فــي المنطقــة، ولكنهــا أيضــا شــملت مطالــب سياســية.))) 

ــا: أظهــرت االحتجاجــات ضعــف حالــة الرضــا الشــعبية عــن مؤسســات اإلدارة  ثالث
التدهــور  مســؤولية  المحليــة)))  المجالــس  المواطنيــن  حمــل  حيــث  المحليــة 

االقتصــادي، وهــو مؤشــر علــى زيــادة محوريــة المجالــس المحليــة.

ــن ردة الفعــل فــي مناطــق ســيطرة الجيــش  ــة االختــالف بي ــا حال وقــد كان الفت
الوطنــي علــى ارتفاع أســعار الكهربــاء والمتمثلة بانطــالق احتجاجات ومظاهرات 
ضــد هــذا األمــر عــن مناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام والتــي تــم فيهــا أيضــا 
ــا  ــاء))) فلــم تشــهد مناطــق ســيطرة الهيئــة حــراكا احتجاجي ــادة أســعار الكهرب زي
ــر  ــر أكث ــة لقاطنــي تلــك المنطقــة تعتب ــة االقتصادي ــم أن الحال مماثــال مــع العل
ســوءا، وربمــا يمكــن رد الســبب إلــى امتــالك الهيئــة لوســائل ضبــط عاليــة، وهــو 

مــا يقلــل مــن فــرص إطــالق احتجاجــات ضــد حكومــة اإلنقــاذ. 

)1)    يمكــن االســتدالل علــى هــذه المطالــب ذات الصبغــة السياســية مــن خــالل المطالبــة فــي مدينــة البــاب 

باعتمــاد اإلنتخــاب وســيلة فــي تعييــن المجالــس المحليــة.

)2)    دفعت االحتجاجات بالمجلس المحلي لمدينة مارع لالستقالة الجماعية وذلك بتاريخ 2022-1-13

)3)    رفعــت شــركة »غريــن إنيرجــي« المســؤولة عــن توزيــع التيــار الكهربائــي فــي محافظــة إدلــب وقســم مــن 

ريــف حلــب الغربــي تســعيرة الكهربــاء المنزليــة والتجاريــة الصناعيــة، فــي 8 كانــون الثانــي/ ينايــر، للمــرة الرابعــة 

ــرة تركــي،  ــرة تركــي بعــد أن كان 1.40 لي ــاء المنزلــي 1.98 لي ــو واط الكهرب منــذ تأسيســها. حيــث أصبــح ســعر كيل

وكيلــو واط الكهربــاء الصناعــي التجــاري 2.40 ليــرة تركــي بعــد أن كان )1.7 ليــرة تركــي.، بلــدي نيــوز ،2022-1-8 
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الضغط يدفع بزيادة االنخراط
أظهــرت انعكاســات انهيــار ســعر صــرف العملــة التركيــة علــى المنطقــة جملــة 

مــن القضايــا التــي يجــب التوقــف عندهــا وهــي كمــا يلــي:

ســوء الحالــة االقتصاديــة والمعاشــية للمواطنيــن فــي المنطقــة ســيبقى 
يشــكل تربــة مهيــأة إلطــالق موجــات احتجــاج تكراريــة علــى هــذا الواقــع.

ــط الواقــع أو  ــى ضب ــى الحوكمــة فــي المنطقــة عــدم القــدرة عل أظهــرت بن
ــة.  ــي المنطق ــن ف ــات المواطني ــع متطلب ــل م التعام

أظهــرت االحتجاجــات مــدى أهميــة الــدور التركــي فــي المنطقــة حيــث توجهــت 
المطالــب باتجــاه تركيــا باعتبارهــا المــالذ والحــل.

وعليــه فتركيــا وأمــام هــذا الواقــع، قــد يكــون مــن الخطــأ أن تبقــى تديــر األمــور 
كمــا كانــت ســابقا، وعليــه فهــي بحاجــة الــى تحســين فعاليــة انخراطهــا فــي 
المنطقــة علــى المســتوى االقتصــادي واإلداري والخدمــي، وهــذا التحســين قد 
ــر  ــة وهــو مســار يعتب ــة المحلي ــى الحوكمي ــن البن ــادة تمكي يكــون مــن خــالل زي
فعــال، وقــد يكــون مدعومــا مــن قــوى دوليــة أخــرى، وهــو مــا يســتوجب إعــادة 
النظــر فــي أهميــة وجــود بنيــة مركزيــة للمنطقــة تمثيليــة للمواطنيــن ولديهــا 
القــدرة علــى  االرتبــاط باالقتصــاد التركــي بهــدف تحســين الواقــع االقتصــادي 
فــي المنطقــة. ولعــل الدفــع باتجــاه تفعيــل المــدن الصناعيــة فــي المنطقــة قد 
يكــون أحــد البدائــل الضروريــة فــي المرحلــة القادمــة فــي هــذا المجــال. وعليــه، 
فالسياســة التركيــة القائمــة علــى مســتوى االنخــراط المتوســط فــي المجــال 
االقتصــادي واإلداري والخدمــي فــي المنطقــة، أدى إلــى نــوع مــن االســتقرار 
ــل  ــا، ولع ــادة انخراطه ــالل زي ــن خ ــه م ــا تحصين ــى تركي ــب عل ــذي يج ــش، وال اله
المشــكلة األساســية فــي هــذا النهــج هــو اعتمــاده الكبيــر علــى المــوارد المالية 
التــي تســتطيع تركيــا تأمينهــا، والتــي تعتبــر شــحيحة نســبيا فــي الفتــرة الحاليــة 
مقارنــة بالفتــرة الســابقة، وهــو مــا يفســح المجــال للتفكيــر بــأن الفتــرة الماضيــة 
ــوب.  ــكل المطل ــة بالش ــة المنطق ــدم حوكم ــا. أي، ع ــم اضاعته ــة ت ــت فرص كان
وبالتالــي، قــد يكــون الحاضــر أيضــا فرصــة مهمــة الســتدراك مــا يمكــن اســتداركه 

قبــل أن تتالشــى فــي المســتقبل. 
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