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صراع بعد السنان حتاحت باحث رئيسي زميل في منتدى الشرق، ومركز عمران للدراسات االستراتيجية، وباحث في مشروع "زمن الحرب وما 

حت البحثية الجهات في سوريا"، في معهد الجامعة األوروبية، حيث يتناول ديناميّات االقتصادَين الوطني والمحلي في سوريا. تشمل اهتمامات حتا

. يحمل حتاحت شهادة االفاعلة من غير الدول، والحركة السياسية الكردية، والنظام اإلقليمي الجديد الناشئ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقي

 الدكتوراه في األمن السيبراني من جامعة كومبيين للتكنولوجيا في فرنسا.

 

 لعربية.ا. تولّت مايا صّوان ترجمتها إلى اللغة ٢٠١٩تشرين الثَّاني  ٢٩نُِشَرت هذه الورقة البحثية أوالً باللغة اإلنكليزية في 

 

 هي جزٌء من مشروع "زمن الحرب وما بعد الصرع في سوريا" الذي يمّوله االتحاد األوروبي،  منشوراتنا

 وهو مشروع بحثي في برنامج "مسارات الشرق األوسط" ضمن مركز روبرت شومان للدراسات العليا بالجامعة األوروبية بفلورنسا.

رات السياسة العامة في يةً واستراتيجيةً لآلفاق، والتحدّيات، والتوّجهات، وخيايقدّم مشروع "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا" تحليالٍت عمل

 زمن الحرب، وفي إطار التحضير لمرحلة ما بعد الصراع في سوريا.

 

 إن محتوى منشورات المشروع هو من مسؤولية المؤلّفين حصراً.

م أاخٍ إضافّي ألغراض أخرى، سواء على شكل نسخ مطبوعة يمكن تنزيل منشورات المشروع ألغراض البحث الشخصية فقط. إن أّي استنس

فين والمحّررين، إضافةً إلى إلكترونية، يتطلّب موافقة المؤلّفين. أما في حال االستشهاد بالنص أو اقتباسه، فيجب اإلشارة إلى األسماء الكاملة للمؤلّ 

 العنوان، والسنة التي نُِشر فيها، والناشر.
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عد الصراع سنان حتاحت باحث رئيسي زميل في منتدى الشرق، ومركز عمران للدراسات االستراتيجية، وباحث في مشروع "زمن الحرب وما ب *

تاحت البحثية الجهات حاالقتصادَين الوطني والمحلي في سوريا. تشمل اهتمامات في سوريا"، في معهد الجامعة األوروبية، حيث يتناول ديناميّات 

يقيا. يحمل حتاحت شهادة الفاعلة من غير الدول، والحركة السياسية الكردية، والنظام اإلقليمي الجديد الناشئ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفر

 ولوجيا في فرنسا.الدكتوراه في األمن السيبراني من جامعة كومبيين للتكن
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 ملخص تنفيذي

تنتهج اإلدارة الذاتية لشمممال وشممرق سمموريا نظرياً سممياسمماٍت تسممتند إلى مسممتوى عاٍل من الالمركزية والمشمماركة 

الشممممممعبية، وم  ذلر، تمارت هيواتها ومكاتبها المركزية قدراً كبيراً من السمممممميطرة على قطاعات رئيسممممممية في 

الزراعية والصناعية باعتبارها ركائز لبنيته االقتصاد. وفي حين أن حزب االتحاد الديمقراطي يحتفي بالتعاونيات 

االقتصممممممادية االجتماعية البديلة، لع تسممممممتط  هذه التعاونيات أن تحّل محّل الملكية الخاصممممممة، ويبقى ت  يُرها على 

اقتصاد المنطقة هامشياً. هذا ولع تُحل السيطرة الحصرية الظاهرة لحزب االتحاد الديمقراطي على اإلدارة الذاتية 

وشممرق سمموريا، دون فرض النظام السمموري هيكلية سمملطٍة موازيٍة في القطاعات االقتصممادية الرئيسممية في لشمممال 

 المنطقة، التي ال تزال تعتمد نسبياً على دمشق. 

يصمممعب تعقّب كيفيّة تحصممميل وإنفاق إيرادات الميزانية الخاصمممة باإلدارة الذاتية، إال أن الموارد األسممماسمممية لهذه 

مبيعات النفط، والضممرائب والرسمموم على الدخل، والرسمموم على المواد والبضممائ  المسممتوردة.  األخيرة تت تّى عن

هذا ويسممتفيد رجال األعمال المحليون الذين تربطهع صممالٌت بمسممؤولين نافذين في حزب االتحاد الديمقراطي من 

دسممتان، ويشممّكلون ركيزةً التبادل التجاري م  النظام، والمناطق الخاضممعة لسمميطرة المعارضممة، وحكومة إقليع كر

من ركائز النظام االقتصمممممادي الجديد. ويشممممممل إنفاق اإلدارة الذاتية كاّلً من الجي ، ومشممممماري  اإلنعا  المبكر، 

وإعادة ت هيل البنية التحتية مثل قنوات الرّي والطرق، وصيانة شبكة الكهرباء، إضافةً إلى تكلفة إدارة مؤسسات 

حلية. والواق  أن اإلدارة الذاتية تقدّم خدمات ذات نوعية جيّدة نسبياً، ولكن بتكلفة غير الصحة والتعليع واإلدارة الم

متكافوة م  حجع الضممرائب والرسمموم في نظر السممكان المحليين، ناهير عن أن هذه الضممرائب تتفاوت من منطقة 

 حين إلى آخر.إلى أخرى، ما يؤدّي إلى وجود تباينات كانت وال تزال تثير احتجاج بعض السكان من 

هاً إجماالً  لع يسممّجل القطاع الخاف في شمممال شممرق سمموريا تطّوراً ملحوإاً منذ إنشمماء اإلدارة الذاتية، ويبقى ُموجَّ

نحو اإلنتاج الغذائي. في المقابل، شهد قطاع البناء فورةً، حيث ارتفعت أسعار العقارات بشكل ملحوإ جّراء تدفّق 

أبناء المنطقة المهاجرين، فضممممممالً عن ازدياد عدد النازحين داخلياً إلى المنطقة، الحواالت المالية من المغتربين و

األمر الذي أدّى إلى ارتفاعٍ على الطلب. كما سمممماهمت المسمممماعدات الُمقدَّمة من وكاالت األمع المتحدة والمنظمات 

اتية، فيما تخضمممممم  تلر غير الحكومية للفوات السممممممكانية الضممممممعيفة في تخفيخ عبء هذه األخيرة على اإلدارة الذ

  المنظمات لرقابة هيوات اإلدارة ومكاتبها. 
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 مقدمة

عانت  حيث في سممموريا، منطقة شممممال شمممرق سممموريا قبل اندالع الصمممراع السممموري، من أقّل المناطق نمّواً  كانت

في  ٤٠فيما وصممممملت معداّلت البطالة في محافظة الحسمممممكة إلى  ٢٠٠٩،1حتى العام  ٢٠٠٤جفافاً حادّاً من العام 

وانخفض دخل المزارعين وُمربّي  ٢٠١١،2في الموة من األَُسر في العام  ٤٢الموة، وطالت الهجرة ما ال يقّل عن 

وما كان إال أن ازدادت هذه الصممعوبات منذ العام  3في الموة. ٩٠، إلى ما يقارب الـمممممممم٢٠١٠الماشممية بحلول العام 

نطقة، وللمفارقة، تشمممممكّل سممممملّة سممممموريا الغذائية، إذ تنتج ، على وق  الحرب وتدفّق النازحين، علماً أن الم٢٠١١

 ٨٠ناهير عن أنها تحوي  4معظع القمح، والقطن، والشممعير، والماشممية، وتضممّع معظع الثروة الحيوانية في البالد،

في  م  ذلر، شمممهدت المنطقة قدراً قليالً جدّاً من االسمممتثمار 5في الموة من نفط البالد ومواردها من الغاز الطبيعي.

ناعة والخدمات، في حين توّلت الحكومة المركزية إدارة مواردها الطبيعية من دون منفعٍة ُتذَكر  قطاَعي الصمممممم

 لسّكانها.

، سممممميطر حزب االتحاد الديمقراطي فعلياً على بُنيتَي األمن والحوكمة في ٢٠١٢عقب انسمممممحاب النظام في تموز 

وعلى الرغع من النجاح النسبي  ٢٠١٤.6راطية في كانون الثاني شمال شرق سوريا،  ع أنش  اإلدارة الذاتية الديمق

الذي حقّقته اإلدارة الذاتية لشممممال وشمممرق سممموريا، في مجالَي األمن والدفاع، رفض النظام تسمممليع إدارة الموارد 

نت لكن هذا الوضمم  تغيّر إلى حدّ كبير بعد أن أعلو 7الطبيعية لها، ما أضممعخ شممرعية حزب االتحاد الديمقراطي.

وأصبحت اإلدارة بقيادة حزب االتحاد الديمقراطي  ٢٠١٦.8آذار  ١٧اإلدارة الذاتية الفدرالية من جانب واحد، في 

أكثر حزماً في حكع اقتصمماد المنطقة الخاضممعة لسمميطرتها، بفضممل القّوة التي اسممتمدّتها من انتصمماراتها المتعاقبة 

شمال على تنظيع الدولة اإلسالمية، بدعٍع من التحالخ الد ولي الذي تقوده الواليات المتحدة. وتضّع اإلدارة الذاتية ل

 ً ألخ  ٥٠أجزاء من محافظات الحسممممكة والرقّة ودير الزور، وتمتدّ على مسمممماحة أكثر من  9وشممممرق سمممموريا حاليا

كانها  مة. ٢،٣كيلومتر مربّ ، في حين يبلغ عدد سمممممم ولون كانت المنطقة تتمتّ  ببعض العالقات  10ماليين نسمممممم

وماسمممممية م  بلدان أخرى، ال يعترظ النظام السممممموري، أو المعارضمممممة، أو أّي دولة أجنبية أو منظمة دولية، الدبل

 باستقاللها رسمياً. 

                                                      
، ٥٠دراسات الشرق األوسط  فرانسيسكا دو شاتيل، "دور الجفاظ وتغيّر المناخ في االنتفاضة السورية: كشخ مسبّبات الثورة" )باإلنكليزية(، 1

 .٥٣٥-٥٢١(: ٢٠١٤) ٤رقع 
حول سوريا، االقتصاد السوري وبعض جهاد اليازجي، "هل مشروع الحكع الذاتي الكردي ذو جدوى اقتصادية في سوريا؟" )بالفرنسية(  2

 https://bit.ly/2OwwKQT، ٢٠١٥تشرين الثاني  ١)مدّونة(،  المسائل األخرى
 ٢٧تقرير،  زية(،ملحق: البعثة إلى الجمهورية العربية السورية" )باإلنكلي –أوليفيه دو شوتير، "تقرير المقّرر الخاف حول الحّق في الغذاء  3

 https://bit.ly/2rd5UoK، ٢٠١١كانون الثاني 
 اليازجي، المرج  السابق. 4
   ttps://bit.ly/33bdZrbh، ٢٠١٩تشرين األول  ١٦، "ذا سيريا ريبورت"، "ورقة وقائ : اقتصاد شمال شرق سوريا" )باإلنكليزية( 5
(، ٢٠١٦، ورقة بحثية )شاتهام هاوت أو المعهد الملكي للشؤون الدولية، رنا خلخ، "حكع روجافا: طبقات الشرعية في سوريا" )باإلنكليزية( 6

http://bit.ly/339Frpw 
ورقة بحثية )شاتهام هاوت أو المعهد الملكي للشؤون الدولية،  البقاء والطموح" )باإلنكليزية(،غدي ساري، "الحكع الذاتي الكردي في سوريا:  7

٢٠١٦ ،)https://bit.ly/2OyoU9m 
نةً بحكومة إقليع كردستان في العراق" لقمان رادبي، "اإلدارة الذاتية الكردية في سوريا: نموذج جديد من الدولة ووضعه في القانون الدولي مقار 8

 https://bit.ly/2qoFfp9، ٤٦٨-٨٨(: ٢٠١٦) ٣رقع  ،١٧ المجلة اليابانية للعلوم السياسية، )باإلنكليزية(
اني، وعفرين. وقد تغيّر اسمها إلى "الفدرالية ، ضّمت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا  ال ة كانتونات: الجزيرة، وكوب٢٠١٤في العام  9

، أعاد المجلس الديمقراطي السوري تسمية المنطقة باإلدارة الذاتية لشمال وشرق ٢٠١٨. وفي أيلول ٢٠١٦الديمقراطية لشمال سوريا" في آذار 

لطبقة، ومنبج، ودير الزور. تستخدم هذه الورقة سوريا، والتي ت لّفت من مناطق فرعية ذاتية الحكع في مناطق الجزيرة، والفرات، والرقّة، وا

 مصطلح "اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" بشكل مختلخ لإلشارة إلى هذه المنطقة وبنية الحكع فيها.
 "ذا سيريا ريبورت"، المرج  السابق. 10

https://bit.ly/2OwwKQT
https://bit.ly/2rd5UoK
https://bit.ly/33bdZrb
http://bit.ly/339Frpw
https://bit.ly/2OyoU9m
https://bit.ly/2qoFfp9
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ية  لذات ية الحوكمة وجهاز األمن في اإلدارة ا بات التي تنظر في بُن وضمممممم  األكاديميون مجموعةً كبيرةً من الكتا

شمال وشرق سوريا، ِشَرت إال أنهع لع يستكشفوا و 11ل سياسي وماليّتها. فمعظع األوراق التي نُ يحلّلوا اقتصادها ال

أما السممبب في هذه الثغرة في  12المالية. إلدارتهالإلدارة أو جوانب محدّدة  ةالرسمممي األدبياتعن الموضمموع تحلّل 

تحليل اقتصممماد و الكتابات، فيعود إلى صمممعوبة الوصمممول إلى المعلومات، ونقص البيانات الرسممممية الُمتاحة علناً.

ش نه أن يتيح شمال شرق سوريا  لألكاديميين والعاملين في المجال تحديدَ الديناميّات التي تحكع تفاعل اإلدارة من 

الذاتية م  كّل من قاعدتها الشممعبية، والنظام، والمعارضممة السممورية، والبلدان المجاورة. وتتّسممع محاولة تقديع مثل 

ء احتمال عودة النظام إلى المنطقة، والسيناريوهات المحتملة الندماج اقتصادها هذا التحليل ب هميٍة خاصٍة في ضو

 المحلي مجدداً م  بقية البالد. 

سمممممعياً إلى تسمممممليط المزيد من الضممممموء على الموضممممموع، تحاول هذه الورقة رسمممممع خارطٍة لمختلخ األنشمممممطة و

ة الذاتية، وعملية لبنية االقتصاديّتَين لإلداراالقتصادية القائمة في شمال شرق سوريا. فتستكشخ أوالً الحوكمة وا

يرادات تطبيق "السممممممياسممممممات االجتماعية" الخاصممممممة بحزب االتحاد الديمقراطي.  ع تنظر الورقة في تدفّقات اإل

خيراً، تنظر األسممماسمممية للمنطقة، إضمممافةً إلى أنشمممطتها االقتصمممادية، م  تركيٍز على الضمممرائب والنفط والتجارة. أ

سممماهمة هذين ر في السمممياسمممات التي تنتهجها اإلدارة الذاتية في القطاَعين الخاف واإلنسممماني، ومبشمممكل معّمق أكث

إلدارة الذاتية، األخيَرين في اقتصمماد المنطقة. وتسممتند الدراسممة بشممكل أسمماسممي إلى المواق  اإللكترونية األسمماسممية ل

لخاصمممة، افين ومهنيين في مجاالتهع وحسممماباتها على مواق  التواصمممل االجتماعي، إضمممافةً إلى مقابالت م  موإّ 

 للحصول على معلوماٍت وبياناٍت إضافية.

 البنية االقتصادية لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الجزء األول:

ت سيس اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في كانون عن  األحادياعتمد حزب االتحاد الديمقراطي، بعد إعالنه 

ّميَت رسمممياً ميثاق العقد وديداً قائماً على فلسممفة كونفدرالية أوجالن الديمقراطية، ، دسممتوراً ج٢٠١٤الثاني  التي سممُ

ت  ّرت بشممممممكل أسمممممماسممممممي بنظريات اسممممممتقالل البلديات الذاتي التحّرري التي وضممممممعها موراي و 13االجتماعي،

حافظ على قدٍر كبيٍر من لكن اإلدارة الذاتية، وإن كانت ترّوج الالمركزية االجتماعية والسمممياسمممية، ت 14بوكتشمممين.

السيطرة على قطاعات اقتصادية رئيسية. ووفقاً للمفهوم الالمركزي لالستقاللية الديمقراطية، ال بدّ أيضاً من قيام 

تحّوٍل من الملكية الخاصممممممة إلى االقتصمممممماد االجتماعي والتعاوني. بيد أن عدد التعاونات الُمنشمممممم ة وت  يرها بقيا 

 حين أصبح رجال األعمال المحليون ركيزةً من ركائز النظام االقتصادي الجديد.ضويلَين وهامشيَّين، في 

                                                      
، )باإلنكليزية(بعض هذه الكتابات: بولينت كوتشوك ودجيرين أوزلدجوك، "تجربة روجافا: اإلمكانات والتحدّيات في بناء حياة ديمقراطية"  11

 الديمقراطية في روجافا نظام تجربة" بارخودا، دالير ؛https://bit.ly/2OwjhZk، ١٩٦-١٨٤(: ٢٠١٦) ١١٥مجلة "ساوث أتلنتر كوارترلي"

-٨٠(: ٢٠١٦) ١١.٤ واالجتماعية اإلنسانية العلوم في األبحاث مجلة ،(باإلنكليزية" )واستراتيجيتها وبنيتها، النظرية، أسسها: الشعبية التشاركية

٨٨، https://bit.ly/2KGAD4wالعراق لكردستان ُمقاَرنة حالة دراسة: الواقع األمر دول في الديمقراطي الحكم جدوى" فوغيل، تشيلسي ؛ 

 https://bit.ly/2QE35b6 (،٢٠١٨ فلوريدا، جنوب جامعة) أطروحة ،(باإلنكليزية" )سوريا وروجافا
مجلة معهد دراسات في كردستان السورية: نموذج نمّو للشرق األوسط؟" )باإلنكليزية(، ’  ورة روجافا"’دجان دجمغيل وكليمنس هوفمان،  12

؛ مايكل كناب ويوست يونغردن، "الديمقراطية االجتماعية: العقد االجتماعي والكونفدرالية في روجافا" ٧٦-٥٣(: ٢٠١٦) ٣، رقع ٤٧التنمية

(: موبرغ، م. ج.، "بناء األّمة في روجافا: الديمقراطية التشاركية في ٢٠١٤) ١، رقع ١٠، مجلة الدراسات اإلسالمية الُمقارنَةة(، )باإلنكليزي

 .٣٦-١٥: (٢٠١٦) ٢ Пути к миру и безопасности مجلةخضّع الحرب األهلية السورية" )باإلنكليزية(، 
 كناب، المرج  السابق. 13
 https://bit.ly/349qS6H، ٢٠١٦آب  ٥، الجزيرةأندريا غليوتي، "روجافا: أسطورة تحّررية تحت المجهر" )باإلنكليزية(،  14

https://bit.ly/2OwjhZk؛
https://bit.ly/2KGAD4w؛
https://bit.ly/2QE35b6
https://bit.ly/349qS6H
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 ذاتية: نهج مزدوج تصاعدي وتنازليهندسة المؤسسات االقتصادية في اإلدارة ال

تشرظ اإلدارة الذاتية على سياسات المنطقة ككّل، في حين تتولّى الكومونات، من البلدات وصوالً إلى الكنتونات، 

ياسمممممات والممارسمممممات اليومية في مجتمعاتها المحلية. وتتمتّ  هذه الكومونات، في المبدأ، بحّق تطبيق إدارة السممممم

أما مسؤولياتها  15قراراتها وسياساتها الخاصة في الشؤون االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والسياسية كافة.

ري، وإنشممماء التعاونيات االقتصممما دية وإدارتها، وتوزي  األراضمممي. وعلى فتشممممل الخدمات مثل التخطيط الحضمممَ

إصممدار السممياسممات الموّحدة وتطبيقها بالتشمماور م   16المسممتوى المركزي، يتولّى المجلس التنفيذي لإلدارة الذاتية

سفر ما بين  سفر، وال سعار الوقود، ورخص ال سات تشمل توحيد رسوم الجمارك، وأ سيا اإلدارات المحلية، وهي 

 قوانين العمل، والتعديالت القضائية.مدن شمال سوريا وشرقها، و

هيوة في  ٢٢وقد عمدت اإلدارة الذاتية منذ إنشممائها إلى خفض عدد هيواتها الفرعية التنفيذية بشممكل متواصممل، من 

كما أُلغيَت بعض  18(،١)الرسع  ٢٠١٩هيوات في آذار  ١٠ ع إلى  ٢٠١٦،17في آذار العام  ١٦، إلى ٢٠١٤العام 

الهيوات فيما دُِمَج غيرها، نظراً إلى تداخل وإائفها. وتختّص هيواٌت  الٌث اليوم في الشممممؤون االقتصممممادية، وهي: 

هيوة المالية، التي تُعنى بتنظيع جباية الضممممممرائب والرسمممممموم التي تفرضممممممها اللجان التنفيذية اإلقليمية، واإلدارات 

نفيذي لإلدارة الذاتية؛ وهيوة االقتصممممماد والزراعة التي تتولّى توحيد السمممممياسمممممات المحلية، وعالقاتها بالمجلس الت

االقتصمممممممادية في كنتونات اإلدارة؛ وهيوة الشممممممؤون االجتماعية والعمل التي تُعنى بتنظيع وحماية حقوق العّمال 

 والموّإفين في القطاَعين العام والخاف.

دارة الذاتية أيضممماً بعدٍد من المكاتب الفنّية التي تخضممم  إلشمممرافه فضمممالً عن الهيوات، يتحّكع المجلس التنفيذي لإل

المباشمممر، حيث يدير حالياً  مانية مكاتب، تختّص  ال ةٌ منها بالشمممؤون االقتصمممادية، وهي: مكتب النفط والثروات 

 19وزي  المياه؛الباطنية الذي يتولّى متابعة عمل حقول النفط والغاز، وتوزي  عائداتها، وإدارة شممممبكة الكهرباء، وت

رية للمدن والمناطق؛ ومكتب الشمممؤون اإلنسمممانية الذي يُعنى  ومكتب التنمية والتخطيط الذي يضممم  الخطط الحضمممَ

 بإصدار التراخيص للمنظمات العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة اإلدارة الذاتية، ومراقبة عملها وتقييمه.

                                                      
)جامعة  ١، رقع ٠١مجلة دراسات االبتكار رادبي لقمان وغريغوري روز، "دستور كردي مبتكر جديد في الشرق األوسط" )باإلنكليزية(،  15

 .٨٣-٧٢(، ٢٠١٨فيلنيوت غيديمينات التقنية ، 
 وفقاً لميثاق العقد االجتماعي، تت لّخ بنية اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من مجلس تنفيذي، ومجلس تشريعي، ومجلس قضائي، ومفوضية 16

 عليا لالنتخابات، ومحكمة دستورية عليا، ومجالس محلية.
، ٢٠١٦أيلول  ١، مركز عمران للدراسات االستراتيجيةاإلدارة الذاتية في الشمال السوري"،  مصطفى بدر، "واق  17

https://bit.ly/2XBzTCN 
، ٢٠١٩آذار  ٢٦، Encûmena cîbicîker a herêma cezîrêكسرا، "تشكيل الهيكلية اإلدارية الجديدة للمجلس التنفيذي إلقليع الجزيرة"،  18

http://bit.ly/2QSmapQ 
 ، دُِمج المكتب بمكتب التواصل، وازدادت مسؤولياته وصالحيته.٢٠١٩في آذار  19

https://bit.ly/2XBzTCN
http://bit.ly/2QSmapQ
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 ي لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سورياالهيكل التنظيمي الخاف بالمجلس التنفيذ .1الرسم 

 

 20المكتب التنفيذي، اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المصدر:

تّبعها حزب العمال الكردسمممتاني، إلى ايزعع حزب االتحاد الديمقراطي ب نه انتقل من اإليديولوجية السمممتالينية التي 

رات على حكمه أدوات في  واضمممممحةً ر ه السممممملطوي ال تزال إ اسمممممتمرار اإليكولوجيا االجتماعية، إال أن المؤشمممممّ

الممارسة، تقوم قوات األمن وأنصار حزب االتحاد الديمقراطي بقيادة الهيكليات  من حيثف 21وإدارته االقتصادية.

النمو ، وتؤ ّر في مو وقة المركزيةٍ أمام تشممممّكل ال تشممممّكل عائقاً  وهي ممارسممممات 22التنظيمية المحلية وتجاوزها،

                                                      
20https://bit.ly/2D0wrZc   
 غليوتي، المرج  السابق. 21
 .غدي، المرج  السابق 22
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مجالس اإلدارة الذاتية

نّواب رؤساء٥

المكاتب

الشؤون الدينية

ةالنفط والموارد الباطني

التنيمة والتخطيط

الشؤون اإلنسانية

الشؤون الخارجية

الدفاع

اإلعالم

االستشارة التقنية

الهيئات

الشؤون االجتماعية 
والعمل

االقتصاد والزراعة

المالية

الشؤون الداخلية

الشباب والرياضة

المرأة

الثقافة

التعليم

اإلدارة المحلية

الصحة والبيئة

https://bit.ly/2D0wrZc
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، بل تولّد أيضمماً إحسمماسمماً باالنفصممال لدى المواطنين، الذي يشممعرون ب نهع غير قادرين على فحسممب االقتصممادي

وتُعلَّل تدّخالت الهيوات  23المشمممماركة على قدم المسمممماواة في الشممممؤون المتعلّقة بالسممممياسممممات العامة أو االقتصمممماد.

ا في زمن الحرب حفاإاً على النظام والسممالم، المركزية والمكاتب التابعة لإلدارة الذاتية، ب نها ضممرورةٌ ال بدّ منه

خ هذا النهج باالنتقال السمممياسمممي  ر على أنها ضمممرورية لحماية "الديمقراطية" الوليدة في المنطقة. ويوصمممَ كما تُبرَّ

 24.من أسفل الهرم إلى أعاله، ومن أعلى الهرم إلى أسفلهالمزدوج 

  نموذج التعاونيات االجتماعي البديل

االتحاد الديمقراطي بإنشاء التعاونيات الزراعية والنسائية بوصفها مثاالً ناجحاً على نظام إيكولوجي يحتفي حزب 

جديد مبتكر. والتعاونيات هي مؤسمممممسمممممات يملكها أعضممممماء متسممممماوون، ويتحّكمون بها ويديرونها تحقيقاً لرفاهع 

سمممكان، يتشممماركون حقوق اقتراعٍ  أو موّإفين أو عمالءوهؤالء األعضممماء يت لّفون من  25االقتصمممادي المشمممترك،

متسماوية، بغّض النظر عن مقدار رأت المال الذي يسمتثمرونه في المؤسمسمة. أما هدظ هذه التعاونيات فيقوم على 

اإلبقاء على فوائض اإلنتاج ضممممممن المجتمعات المحلية، والحفاإ في الوقت نفسمممممه على توازن إيكولوجي طويل 

 26األمد بين اإلنتاج وتخصيص الموارد.

سممت تعاونيات عدّة في العام  رية لمحافظة الحسممكة، ٢٠١٣أُسممّ  ع وصممل عددها إلى ، في المناطق الريفية والحضممَ

وشرق سوريا المؤتمر األول  ل، نّظمت اإلدارة الذاتية لشما٢٠١٧العشرات في السنة التالية. وفي تشرين األول 

 ٦٠بحوالى  ٢٠١٨بيد أن عدد التعاونيات الناشممممممطة تراج  في العام  27مندوباً. ١٨٥للتعاونيات الذي حضممممممره 

أما أنشممممطة التعاونيات ومدى امتثالها للعقد التعاوني،  28تعاونية على األقّل بسممممبب صممممعوبات أو تجاوزات مالية.

نة من تعاونيات اإلدارة الذاتية كلها، والذي  فيتولّى تنظيمهما مجلس التعاونيات الذي تنتخبه جميعة عمومية ُمكوَّ

كذلر يقدّم المجلس الدعع للتعاونيات عن طريق االستشارات،  29يحّق له حّل أّي هيوة إذا كانت تتعارض م  العقد.

 والمساعدة أ ناء الحاالت الطارئة، وإقامة الروابط في ما بينها.

في  ٢٠أنشطتها، على أن يُسدَّد في الموة من مدخول التعاونية في  ٢٥وفقاً للعقد التعاوني، ينبغي أن يُعاد استثمار 

في الموة على شممممكل مسمممماهمٍة سممممنويٍة لمجلس  ٥الموة على شممممكل ضممممريبٍة لهيوة المالية التابعة لإلدارة الذاتية، و

وينّص العقد أيضمممممماً على أن التعاونيات كافة يجب أن تحترم كاّلً من المبادو اإليكولوجية والبيوة،  30التعاونيات.

منح التعاونيات أراٍض  ٢٠١٦اد والزراعة التابعة لإلدارة الذاتية قّررت في أواخر العام علماً أن هيوة االقتصممممممم

  31أراٍض خاصٍة لهذا الغرض.إال أنها لع تستحوذ على تملكها الدولة السورية، 

                                                      
 غليوتي، المرج  السابق. 23
 .٢٠١٨نيسان  ٢٢مقابلة م  عضو في المركز الديمقراطي السوري، زيورخ، سويسرا،  24
 https://bit.ly/2D5oCkYالتعاوني الدولي، "ما هي التعاونية؟" )باإلنكليزية(،  التحالخ 25
 كناب، المرج  السابق. 26
، ٢٠١٧تشرين األول  ٢١"جين نيوز"، نتائج المؤتمر األول لكونفرانس جمعيات "كوبراتيفات" شمال سوريا"،  27

https://bit.ly/2KFYEZB 
، ٢٠١٩نيسان  ٢٣ ،التعاون في بالد الرافدين)باإلنكليزية(،  إركان أيبوغا، "االقتصاد التضامني والتعاونيات في روجافا" 28

https://bit.ly/2XzuRqw 
 http://bit.ly/37yuXTV، ٢٠١٨آب  ٢٢شبكة روجافا، "الجمعيات التعاونية في قامشلو تجسد مفهوم الحياة التشاركية"،  29
 https://bit.ly/334InDS، ٢٠١٦آب  ١٧عقد التعاوني للفدرالية الديمقراطية في شمال سوريا" )باإلنكليزية(، التعاون في بالد الرافدين، "ال 30
، ٢٠١٨تشرين الثاني  ١٥، معهد هامبتونتمهيد حول النموذج التعاوني" )باإلنكليزية(، تومات ساليفان، "االقتصاد االجتماعي في روجافا:  31

https://bit.ly/3379mhV 

https://bit.ly/2D5oCkY
https://bit.ly/2KFYEZB
https://bit.ly/2XzuRqw
http://bit.ly/37yuXTV
https://bit.ly/334InDS
https://bit.ly/3379mhV
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تنتج  في هذا اإلطار، تَُعدّ تعاونية "هفكرتن" الواقعة بالقرب من رأت العين، التعاونية األكبر في المنطقة، وهي

وتوجد تعاونيات أخرى  32مجموعة من المنتجات الزراعية، وتدير سمممملسمممملة متاجر في المدن والبلدات المجاورة.

التي تنتج مجموعةً من  33تديرها نسممممماء حصمممممراً، مثل تعاونيات "ورشمممممين، و"شممممميلير"، و"أدار"، و"دسمممممتر"،

نسممماء األعضممماء في هذه التعاونيات يجنين ما المنتجات، بما فيها األنسمممجة، ومشمممتقّات الحليب، والخبز. يُقال إن ال

وهو مدخوٌل، على الرغع  34دوالراً( في الشهر من بي  منتجاتهّن، ٧٥ - ٥٠ألخ ليرة سورية ) ٤٥ألخ و ٣٠بين 

ط الدخل الشممهري تقريباً في اإلدارة الذاتية(، يتيح لهّن كسممب اسممتقاللية مالية، وال يمكن  من ضممتلته )نصممخ متوسممّ

 ته.التقليل من أهميّ 

صممممحيح أن حزب االتحاد الديمقراطي ووسممممائل اإلعالم التابعة له يحتفيان بهذه اإلنجازات، إال أن اإلدارة الذاتية 

 تفمعظع هذه التعاونيات ليسمم 35فشمملت في تقديع أّي دليل يثبت األ ر الفعلي للتعاونيات على االقتصمماد في المنطقة.

ّمال، في حين أن مجاالت اإلنتاج ذات األهمية االستراتيجية )مثل إال مؤسسات صغيرة تستخدم عدداً قليالً من الع

الكهرباء والغاز والنفط(، إما تخض  للسيطرة المباشرة لهيوات ومكاتب اإلدارة الذاتية، وإما ال تزال تُدار من قبل 

القتصممماد بناًء على ذلر، يبدو أن تطبيق "اوحزب االتحاد الديمقراطي. م   متعاونونمؤسممممسممممات خاصممممة يملكها 

 االجتماعي" ومبادو بوكتشين، ترويجّي أكثر منه جهد فعلي لتعطيل النظام اإليكولوجي القائع.

 قيود على إدارة االقتصاد

تُعَدّ اإلدارة الذاتية لشمممال وشممرق سمموريا ربَّ العمل األبرز في المنطقة، إذ إن عدد الموّإفين فيها، وفقاً لمقابالٍت 

ألخ منهع هع مسممملّحون إما في قوى األمن  ١٠٠ألفاً،  ٢٣٠ألخ و ٢٠٠اوح ما بين م  مسمممؤولين في اإلدارة، يتر

ويبلغ متوّسط الراتب الذي يتقاضاه الموّإفون  36)األساي (، وإما في قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة بقسد.

دوالراً(  ١٥٠ألخ ليرة ) ١٠٠دوالر(، ويمكن أن يصممممل إلى  ١٠٠ألخ ليرة سممممورية في الشممممهر ) ٦٥المدنيون 

ية، واإلدارة  37للموّإفين العسممممممكريين، م  العلع أن معظع المدنيين يعملون في قطاعات التعليع، والطاقة، والمال

 المحلية.

في حين بقيت  38تجدر اإلشممارة إلى أن اإلدارة الذاتية صممادرت معظع األمالك العامة العائدة إلى الدولة السممورية،

ة السورية في الحسكة والقامشلي، خصوصاً مبنى السجل العقاري، والمكاتب معظع المباني تحت سيطرة الحكوم

 األمنية الفرعية، ومبنى إدارة جوازات السفر والهجرة.

                                                      
  http://bit.ly/35hGRj4"هفكرتن"، تويتر،  32
(، ‘operative-Shilêr Co’’" )شيلر’"تعاونية  ؛//:bit.ly/2O7qAaDhttps(، Warshinالتعاون في بالد الرفدين، "ورشين" ) 33

https://bit.ly/2O5yEc7أدار’"مخبز  ؛( "’’Adar Bakery‘ ،)https://bit.ly/2KGX5dD؛ ( "دستر"’Dastar‘ ،)

https://bit.ly/2pE8Ieh 
 https://bit.ly/34a7kip، ٢٠١٧كانون الثاني  ٢٣، مجلة "باالست"هاوجين عزيز، "تعاونية نسائية في روجافا" )بالفرنسية(،  34
 .١٢٤-١٢٠(، ٢٠١٨)باإلنكليزية(، )لندن: منشورات بلوتو،  ستقبل أكراد سوريا"" ورة روجافا، والحرب، ومتومات شميدينغر،  35
 "ذا سيريا ريبورت"، المرج  السابق. 36
 .٢٠١٩أيلول  ٢٩مقابلة م  مدير تنفيذي لشركة خاصة، القامشلي،  37
ألخ هكتار متاح  ٣٥آالظ هكتار منها محجوز ألغراض خاصة، ما يعني أن  5ألخ هكتار من األراضي،  ٤٠تملر هيوة االقتصاد حوالى  38

 لتسليمه للتعاونيات. تُعطى األراضي بشكل تفضيلي للتعاونيات المؤلّفة من نساء وشبّان، ومن أَُسر الذين سقطوا في الحرب، والكومونات،

، ٢٠١٧أيار،  ٤، التعاون في بالد الرافدينفروع االقتصادية بالتفصيل" )باإلنكليزية(، والهيوات األخرى. دنغير غوني ، "روجافا: ال

https://bit.ly/2OwYcOb 

http://bit.ly/35hGRj4
https://bit.ly/2O7qAaD؛
https://bit.ly/2O5yEc7؛
https://bit.ly/2KGX5dD؛
https://bit.ly/2pE8Ieh
https://bit.ly/34a7kip
https://bit.ly/2OwYcOb


 

 8 

م  ذلر، ترزح جدوى التجربة االقتصممادية الخاصممة باإلدارة الذاتية تحت ضممغوط كبيرة، حيث واجهت منظمات 

تطبيق ُمثُِلها، وغالباً ما يُنَظر إليها على أنها تتّسممممممع بالبيروقراطية التجارة والتخطيط التابعة لإلدارة تحدّيات في 

يان فيها. خ إلى ذلر أن اإلدارة  39الصمممارمة، وتفتقر إلى الهيكلية والشمممفافية، وأن المحسممموبية والمحاباة تتفشمممّ أَضمممِ

المستمّر من جانب  لالختراقالذاتية ال تزال تفتقر إلى السيطرة على قطاعات واسعة من االقتصاد، وهي عرضة 

ألخ موّإٍخ في  ٢٣النظام وأفراد النخبة القديمة. فعلى سممممبيل المثال، ال تزال دمشممممق تسممممدّد أجور ما ال يقّل عن 

القطاعات العامة، بما فيها النفط والتعليع. كما إن المنطقة تعتمد في الغالب على المصممممممارظ الحكومية السممممممورية 

المركزي السمموري ال يزال ينشممط في المنطقة، ويُعَدّ المصممدر الرئيسممي فالمصممرظ  40لت مين السمميولة في السمموق،

سورية في السوق. سكان يعتمدون عليها لصرظ العملة  41لليرة ال هذا وتنشط مكاتب الحواالت المحلية أيضاً، وال

لطات بيد أن هذه المكاتب تخضمم  للرقابة عن كثب من جانب السمم 42الدولية والمحلية. الحواالتالصممعبة، واسممتالم 

 43المحلية والوطنية، ويُطلَب منها إيداع رأسمالها في المصارظ الحكومية السورية.

فضمممالً عن ذلر، يشمممّكل القطاع الخاف تحدّياً كبيراً لسممملطة اإلدارة الذاتية. تفتخر هذه األخيرة ب نها بديٌل عن كّل 

لمحاباة التي تقوم عليها الحكومة من حكومة إقليع كردسممممتان الرأسمممممالية وتركيا، وعن رأسمممممالية المحسمممموبية وا

السممممورية. وم  ذلر، فشممممل الميثاق في اسممممتبدال الُملكية الخاصممممة باسممممتقالل البلديات الذاتي التحّرري، بل على 

ر على أنها ُمكّملة للقطاع العام، وتعمل على دعع المجتمعات المحلية.  العكس، لقد رّسخ الُملكية الخاصة التي تُصوَّ

رة الذاتية لشمال وشرق سوريا تبقى معتمدةً على مالكي األراضي، ورجال األعمال، والمحسوبين والواق  أن اإلدا

 44عليها للتمهيد القتصادها وإدارته.

 اإليرادات واألنشطة االقتصادية الرئيسيةالجزء الثاني: 

يداً تعقّب كيفية تحصيلها تكاد تكون البيانات عن إيرادات الميزانية الخاصة باإلدارة الذاتية غائبة، كما يصعب تحد

وإنفاقها نظراً إلى غياب الشمممممفافية حول هذا الموضممممموع، من ناحية، والغياب شمممممبه التام للقطاع المصمممممرفي في 

المنطقة، من ناحية أخرى. فعلى الرغع من وجود المصارظ الحكومية، أفضل ما يمكن قوله لوصخ المنطقة هو 

ل بواسممممممطة مبيعات النفط لحكومة  أنها قائمةٌ على مجّرد اقتصمممممماد نقدي بدائي. الواق  أن مالية اإلدارة الذاتية تُموَّ

إقليع كردستان، ونظام األسد، والسكان المحليين؛ وضريبة الدخل ورسومه؛ ورسوم االستيراد. وعلى الرغع من 

ين. أما الوضمممم  الصممممعب في سمممموريا، ال تزال اإلدارة الذاتية قادرةً على ت مين خدمات مسممممتقّرة للسممممكان المحلي

المحسوبون المحليون المرتبطون بمسؤولين نافذين في حزب االتحاد الديمقراطي، فيستفيدون من التجارة م  كّل 

 من النظام، والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وحكومة إقليع كردستان.

                                                      
 غدي، المرج  السابق. 39
 .٢٠١٩أيلول  ١٧مقابلة م  صاحب مكتب حواالت، القامشلي،  40
 المرج  السابق. 41
عبارة عن نظام تحويل أموال يُستخدَم على نطاق واس  في أجزاء عدّة من العالع اإلسالمي. في هذا النظام، يدف  شخص  مكاتب الحواالت هي 42

راد ما لشخص مو وق به مبلغاً من المال يُسدَّد الحقاً في أماكن مختلفة بواسطة شخص آخر مو وق به. ويمكن أن تت لّخ مكاتب الحواالت من أف

ل األموال فعلياً إلى وجهتها النهائية. أسرة يتواجدون في أم اكن مختلفة من العالع، أو من أفراد شبكة رجال أعمال. في معظع الحاالت، ال تُحوَّ

ً لالجوين والمهاجرين الذين يرسلون مخّصصات صغيرة فقط إل ً ما تكون التحويالت عبارة عن مبالغ صغيرة، األمر الذي يُعَدّ مثاليا ى غالبا

 عائالتهع.
الحسكة، والمالكية، والقامشلي: المصرظ المركزي السوري، والمصرظ الصناعي السوري، ومصرظ التسليخ الشعبي، والمصرظ  في 43

 الزراعي السوري، إضافةً إلى بنر بيمو السعودي الفرنسي الخاف.
غو، إيلينوي: مطبوعات هاي ماركت )باإلنكليزية(، )شيكا"سوريا بعد االنتفاضات: االقتصاد السياسي لمرونة الدولة" جوزيخ ضاهر،  44

 .١٧٨(، ٢٠١٩بوكس، 
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 الضرائب

ارة مالية المنطقة، علماً أن للمجالس تُعَدّ هيوةُ المالية المؤسممممممسممممممةَ المركزيةَ في اإلدارة الذاتية المسممممممؤولة عن إد

وتُفَرض الضممممرائب على معظع المهن  45المحلية أيضمممماً الحّق في جباية الضممممرائب وفرضممممها، وجم  اإليرادات.

والِحَرظ، بما في ذلر المؤسسات الصغيرة مثل الباعة المتجّولين، والمحال التجارية، والنقل العام. وتبّرر اإلدارة 

ر على أنها تهدظ إلى تمويل الخدمات العامة، ولكن  مة اعتقاد عام ب ن نوعية تقديع الخدمات ال الذاتية هذه التدابي

لة. وتق  الضممممرائب التي تجبيها اإلدارة الذاتية والمجالس المحلية في فوتَين  46تتناسممممب وكّمية الضممممرائب الُمحصممممَّ

ناء، أو الخدمات التي تقدّمها اإلدارات رئيسمميّتَين: الرسمموم على تسممجيل الشممركات، أو مزاولة مهنة، أو رخص الب

 على المستوى المحلي، ومستوى الكنتون؛ وضريبة الدخل على الرواتب.

تتضممارب التقارير الواردة من داخل اإلدارة الذاتية حول كّمية الرسمموم التي تفرضممها المؤسممسممات التابعة لها، ما 

في، أو أقلّه حول عجٍز عن  تطبيق المعايير نفسمممها على المنتجات أو القطاعات يثير الشمممكوك حول طابعها التعسمممّ

دوالراً( على  ٢٣ألخ ليرة سممورية ) ١٥الجغرافية كافة. فعلى سممبيل المثال، فُِرض في الرقّة رسممٌع شممهري  قدره 

مالكي الشممماحنات وحافالت النقل العام لصممميانة الطرق، في حين ُطِلب من الباعة المتجّولين دف  رسمممٍع يتراوح ما 

وبينما فُِرض على األطبّاء في الرقّة دف   47ألخ ليرة في الشمممهر، لبي  منتجاتهع في األسمممواق. ٢٥آالظ و ١٠بين 

بلغت قيمة الرسمممع المفروض على األطبّاء في  48دوالر( لمزاولة عملهع، ١٠٠ألخ ليرة ) ٦٥رسمممع سمممنوي قيمته 

 49دوالراً(. ٤٠ – ١٥ألخ ليرة ) ٢٥آالظ و ١٠الحسكة ما بين 

بَمن فيهع موّإفوها ما عدا  50فوة من األشمخاف، ١٣ذلر، فرضمت اإلدارة الذاتية ضمرائب دخٍل على  إضمافةً إلى

ع إلى  فوات مختلفة، بدءاً من  ٩المجنّدين في قسممد واألسمماي . وتعتمد نسممبة الضممريبة على الدخل السممنوي، وتُقسممَ

 ١٥٠ألخ ليرة ) ١٠٠التي تقّل عن دوالر( على المعاشممات الشممهرية ١,٥ضممريبٍة  ابتٍة قدرها ألخ ليرة سممورية )

في الموة م  وصممول الراتب الشممهري  ٢٥و ١دوالراً(،  ع تتحّول إلى نسممبة من األجور األعلى، وتتراوح ما بين 

، الصمممادر عن المجلس التشمممريعي ٢٠١٨للعام  ٣ألخ دوالر(. هذا ويُلِزم المرسممموم رقع  ١٣ماليين ليرة ) ٨إلى 

جميعاً بتسممجيل أنشممطتهع التجارية لدى اإلدارة العامة للضممرائب، فارضمماً عليهع غرامة لكنتون الجزيرة، الُمكلَّفين 

لكن على الرغع من وضممممموح الضمممممريبة، تكاد آليات المراقبة تكون غير موجودة، في  51في حال تخلّفوا عن ذلر.

د يمّكن السلطات المالية من تتبّ  معامالت المواطنين  المالية. إّل غياب نظام مصرفي أو مالي موحَّ

 إنتاج النفط

تسمميطر اإلدارة الذاتية لشمممال وشممرق سمموريا على حقول النفط كافة في الحسممكة ودير الزور، التي تمثّل مجموع 

النفط المتوافر في سمممممموريا. وال تزال عائدات هذه الحقول توّلد مبالغ مالية كبيرة لإلدارة، وإن كانت تعمل بقدرةٍ 

                                                      
 كناب، المرج  السابق. 45
 .٢٠١٩أيلول  ٢٠مقابلة م  صاحب متجر بي  بالتجزئة، القامشلي،  46
، ٢٠١٩حزيران  ٥ستيب، "على خطى األسد، قسد تفرض ضرائب مالية كبيرة على أصحاب البسطات واألكشاك"،  47

http://bit.ly/2XLAdiv 
، ٢٠١٩تموز  ١٦، أ رتفرض ضرائب جديدة.. الحصادات واألطباء والعاملين م  المنظمات هع المستهدفين"، ’ قسد"’محمد عبد اللطيخ،  48

http://bit.ly/2rl8ZmK 
 https://bit.ly/33bBmRr، ٢٠١٩أيار  ١٣لفضائية، "قسد تفرض ضرائب على األطباء لمزاولة عملهع"، قناة حلب اليوم ا 49
تشمل هذه الفوات هيوات اإلغا ة والمنظمات اإلنسانية؛ والحرفيين؛ واألفراد العاملين لحسابهع الخاف؛ وأصحاب المؤسسات السياحية  50

وأصحاب رأت المال االستثماري؛ ومالكي المصان ؛ ومحطات الوقود؛ وشركات األدوية؛ والمؤسسات المالية فيهية؛ والمهن التجارية؛ والتر

 والمصرفية؛ ومكاتب الحواالت؛ ومالكي العقارات؛ والعاملين في القطاع الزراعي.
 https://bit.ly/35rz56b، ٢٠١٩تشرين األول  ٨هيوة المالية، فايسبوك،  51

http://bit.ly/2XLAdiv
http://bit.ly/2rl8ZmK
https://bit.ly/33bBmRr
https://bit.ly/35rz56b
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حات كبيرة. تسمميطر اإلدارة في الحسممكة على حقل الرميالن الذي ينتج النفط الخام متدنّيٍة جّراء حاجتها إلى إصممال

وحقل السويدية الذي ينتج الخام الثقيل، ويضّع حوالى  52الثقيل، إضافةً إلى مليونَي متر مكعّب من الغاز في اليوم؛

وحقل اليوسممفية. أما في دير  54مليون متر مكعّب من الغاز يومياً؛ ١,٦وحقل الجبسممة الذي ينتج  53بوراً للغاز؛ ٢٥

الزور، فتسممممميطر على حقل العمر الذي ينتج الخام الخفيخ، ولكن يُقدَّر أن هذا اإلنتاج تراج  إلى الُخمس بسمممممبب 

حقل التنر الذي ينتج الخام الخفيخ، والذي يُعَدّ إضمممافة إلى قصمممخ التحالخ الدولي وروسممميا البنية التحتية للحقل؛ 

 دير الزور؛ وحقل الجفرة؛ وحقل كونوكو.  اني أهّع حقل نفطي في

 (٢٠١٩تشرين الثاني  ١٥حقول نفط شمال شرق سوريا والنقاط الحدودية ): ١الخريطة 

 المؤلّخ المصدر:

بيد أن الكّميات التي تُنتَج حالياً منخفضمممممة، نظراً إلى أن بعض اخبار خارج الخدمة، وأن اإلدارة الذاتية تفتقر إلى 

فبحسمممب تقديرات موق  "ذا سممميريا ريبورت"، أو التقرير السممموري، ال  55والمالية إلعادة ت هيلها.الوسمممائل التقنية 

                                                      
 https://bbc.in/2KGVowY، ٢٠١٩تشرين األول  ٧بي بي سي عربي، "الثروات الموجودة في مناطق سيطرة األكراد شرق سوريا"،  52
 المرج  السابق. 53
 المرج  السابق. 54
 http://bit.ly/2OBxRi6، 2019تموز  24، العربيملخ يهدد بصراع مسلح"، ’: قسد’عدنان، "النفط السوري بيدي أحمد  55

https://bbc.in/2KGVowY
http://bit.ly/2OBxRi6
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ألخ برميل في  ١٢٥فيما تشير تسريباٌت إلى أنه قد يصل إلى  56ألخ برميل، ٨٠ - ٧٠يتجاوز اإلنتاج الحالي الـمممم

اإلدارة الذاتية، يجعالن األرقام لكن غياب الشممممفافية المتعّمد، ومسممممتوى السممممّرية المرتف  الذي تفرضممممه  57اليوم.

الحالية غير مؤّكدة. كذلر تكاد تكون المعلومات الرسمممية حول كيفية إنفاق عائدات النفط غير متوفّرة، ولكن ما ال 

 شّر فيه أن هذه العائدات تشّكل أحد أهّع مصادر الدخل لإلدارة الذاتية.

كشممممممخ عن الئحة زبائنها، وذلر بسممممممبب العقوبات األميركية على نحٍو مما ل، لع تسممممممَ  اإلدارة الذاتية قّط إلى ال

واألوروبية المفروضة على قطاع النفط السوري العام. ونظراً إلى قرب اإلدارة من حكومة إقليع كردستان، يمكن 

لى االفتراض أن مجموع النفط الخام والغاز الُمنتََجين في الحسكة يُصدَّر إلى تلر المنطقة في العراق، ومن هناك إ

تمتلر وزارة النفط السممورية ف .بيد أن تقارير عدّة تشممير إلى أن النظام هو من الزبائن البارزين 58مشممترين آخرين.

ولذا مصممممممفاتَي نفط في كّل من حمص وبانيات، تحتاجان إلى التحديث ولكنهما مجّهزتان لتكرير الخام الخفيخ، 

لهذا السممبب، نشممط وخفٍض لتلبية احتياجاته المحلية جزئياً. النظام اهتماماً كبيراً في الحصممول عليه بسممعٍر من أبدى

وسطاء عدّة سبق أن عملوا م  تنظيع الدولة اإلسالمية،  ع م  قسد، في شراء نفط دير الزور بكلفة مخفّضة. وبما 

مقابل تنتجه م  النظام،  ذيأن اإلدارة الذاتية تفتقر إلى المصممممافي في منطقتها، وجدت مصمممملحةً في تبادل الخام ال

 منتجات النفط المكّرر الرخيصة. 

ع حقول النفط والغاز في دير الزور على ضممممممفّتَي نهر الفرات، فيما يعاني معظع اخبار من دمار كبير في  59تتوزَّ

بينته التحتية، جّراء القصممممخ الذي تعّرض له في السممممنوات األخيرة من جانب النظام وروسمممميا والتحالخ الدولي. 

ألفاً في  ٢٥ألخ برميل إلى  ١٥والعمر األكثر تضمممّرراً من بين اخبار، ويُقدَّر إنتاجهما حالياً بـممممممممم وتُعَدّ بورا التنر

اليوم، ما يعادل سمممممممدت قدرتهما ما قبل الحرب. لكن ذلر لع يقّلل من اهتمام دمشممممممق الكبير بهما، فإحدى أبرز 

شمال وشرق  ستوجار النفط من اإلدارة الذاتية ل شركات المسؤولة عن ا سوريا، هي مجموعة قاطرجي الدولية. ال

شركة عمار السوسي، مليون يورو لتشغيل  ١١الحاصلة على عقٍد بقيمة  60إضافةً إلى قاطرجي، تضّطل  أيضاً 

 61معمل غاز الجبسة وصيانته، بدوٍر مهّع في شراء الغاز الُمنتَج في الحسكة لصالح النظام.

إلى أن تهريب النفط بين اإلدارة الذاتية  ٢٠١٩،62في أيلول  وقد أشممار تقريٌر للمرصممد السمموري لحقوق اإلنسممان،

تق  المنطقة األولى في دير الزور، وتمتدّ من الشممممحيل إلى بقرت على  63والنظام يجري في منطقتَين رئيسمممميّتَين.

ما على متن عّبارات تعمل ليالً، عادةً إ َقل  ية، م  العلع أن نفط دير الزور يُن ّفة الفرات الجنوب ما  64ضمممممم عبر وإ

عدد الناقالت التي تنقل  إال أنالثانية في الطبقة، العبور وتق  منطقة  65مضممممممّخات وأنابيب ما بين ضممممممفّتَي النهر.

ناقلة على األقّل  ٢٠٠، مقارنةً بـممممممم٢٠١٩نيسان  منذ النفط عبر سدّ الفرات، تراج  إلى بض  عشرات في اليوم، 

تاريخ. تزامن هذا التراج  م  تكثيخ التح بل ذلر ال ته من ق ّقا حدّ من تهريب النفط ومشممممممت لدولي جهوده لل الخ ا

 66المنطقة، وم  توقّخ المفاوضات بين اإلدارة الذاتية ودمشق في وقٍت سابٍق من العام نفسه.

                                                      
 يزية(."ورقة وقائ : اقتصاد شمال شرق سوريا" )باإلنكلمليار دوالر. "ذا سيريا ريبورت"،  1،1يقدّر الموق  إيرادات البي  السنوية بـ 56
 https://bit.ly/35p0pCh، 2019تموز  15، األخبارميسع رزق، "نفط الشرق السوري بيد إسرائيل!"،  57
 https://bit.ly/336pYXk  ،٢٠١٩كانون الثاني  ٨األغنى.. نفط الشمال إلى كردستان والنظام"، ’تمسر بـ’ قسد"’العربية،  58
 تق  الضفّة الشمالية للنهر تحت سيطرة قسد، فيما تخض  الضفّة الجنوبية لسيطرة النظام وعدد من الميليشيات المدعومة من إيران. 59
 السوسي هو أحد ممولّي مؤسسة البستان الخيرية، ومقّرب من رامي مخلوظ. 60
 عدنان، المرج  السابق. 61
، ٢٠١٩أيلول  ٢١السوري لحقوق اإلنسان، "الفساد يتواصل بشكل متصاعد في صفوظ قوات سوريا الديمقراطية"، المرصد  62

https://bit.ly/2XzVmfo 
ب في اليوم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بسعر يتراوح م ١٦يُقدَّر أن حوالى  63  دوالراً للبرميل. ٢٨و ٢٥ا بين ألخ برميل يُهرَّ
ً الستهداظ طائرات التحالخ الدولي إيّاها. أسماء نقاط العبور الرئيسية هي عبد الجبار الحسن، وعبد هللا 64 الرباح،   تعمل العبّارات ليالً تجنّبا

 والحمد.  
عكار، بوصفهع مالكي ومشغّلي المضّخات خ الوخلييبي، ع، وعبد الوهاب حمد النوفل، وعمار عبود الشعجرى التعّرظ على حافظ الجدو 65

 دوالر( للبرميل الواحد. ٢،٣ليرة سورية )حوالى  ١٥٠٠تلقّوا رسوماً بقيمة  . هؤالءواألنابيب
"أزمة ، توقّفت المفاوضات بعد الفشل في التوّصل إلى حّل لعدد من المسائل، بما فيها االعتراظ الدستوري باإلدارة الذاتية الكردية. محمد محمد 66

 http://bit.ly/2XHvIFB، ٢٠١٩نيسان  ٢٥، المدن، ’"التعاون’تالحق الُمهربين.. بعدما أوقخ النظام ’ قسد’المحروقات: 

https://bit.ly/35p0pCh
https://bit.ly/336pYXk
https://bit.ly/336pYXk
https://bit.ly/2XzVmfo
http://bit.ly/2XHvIFB
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دوالر على األفراد الذين يهّربون النفط إلى  ٢٠٠٠، فرضممممممت اإلدارة الذاتية غرامةً قدرها ٢٠١٩في ربي  العام 

إال أن هذه السممياسممة أسممفرت عن عبء إضممافي عليها لشممراء مادّتَي البنزين والديزل. هذا وأدّى  67مناطق النظام،

التوقّخ الجزئي لتجارة وتبادل النفط بين دمشممممممق واإلدارة، إلى نقٍص في المنتجات النفطية المكّررة، األمر الذي 

وهكذا، ما كان من  68ت في أماكن عدّة.أدّى بدوره إلى زيادة حادّة في أسممممممعار الوقود، وأ ار تظاهرات واحتجاجا

اإلدارة الذاتية إال أن زادت اعتمادها على مصمممممممافي النفط المحلية البدائية، المعروفة بالحّراقات، إلنتاج كّميات 

صممغيرة من الديزل. وبغية ضممبط سممعر الوقود في السمموق، حّظرت اإلدارة على تّجار النفط المحليين والمصممافي 

م  ذلر، ال يزال من  69زبون آخر، وأصبحت تؤّمن النفط الخام فقط للمصافي التي تمتثل بذلر.بيَ  منتجاتهع ألّي 

الضرورة بمكان مراقبة كيفية تطّور هذه السياسات في أعقاب االتفاقية األمنية األخيرة التي أبرمتها قسد ودمشق 

 .٢٠١٩في تشرين األول 

 التجارة 

لعام والخاف من ديناميّات اقصاد الحرب، وعلى أ ر نقص االستثمار ا ازدهرت التجارة في منطقة الجزيرة بداف ٍ 

ية منذ العام في القطاعات المربحة، وإمكانيات الربح السممممممري . كما إن إقفال المعابر الحدودية التركية الرئيسمممممم

أفادا  ا،، والقيود التي فرضتها حكومة إقليع كردستان والنظام السوري على التجارة م  شمال شرق سوري2014

لذاتية على رجال المهّربين وشممركائهع المحليين إلى حدّ كبير. صممحيح أنه يصممعب تقييع ما إذا كان اعتماد اإلدارة ا

امي إلى األعمال يعود إلى الحصممممار الجزئي المفروض على المنطقة، أو إلى هدظ حزب االتحاد الديمقراطي الر

سمممموم الجمركية على التجارة ولّدت دخالً كبيراً لإلدارة من الر إدراج هؤالء في بنيته االقتصممممادية الجديدة، إال أن

 السل  المستوردة من الخارج، ومن المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام أو المعارضة.

والواق  أن الرسمممممموم الجمركية، بالمقارنة م  عدم انتظام الضممممممرائب المفروضمممممممة من اإلدارة الذاتية وطابعها 

في، تبدو أكثر تنظي ماً نظراً إلى وجود شمممبكات احتكار على التجارة الخارجية، على حدّ قول مديٍر مالّي في التعسمممّ

مؤسممسممة تجارية في القامشمملي. وبينما تُسممتوَرد مواد البناء، واألدوات الكهربائية، والنفط، والسممكر، والشمماي، من 

د الصمممميدالنية، والخضممممار حكومة إقليع كردسممممتان، يُسممممتوَرد النفط، والمالبس، ومسممممتحضممممرات التجميل، والموا

ناء، واإللكترونيات،  يارات، ومعدّات الب يات والسمممممم فاكهة، من المناطق التي يسمممممميطر عليها النظام. أما اخل وال

 70فتُستوَرد إجماالً من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

الموة على السل  الواردة من  في ٥بيد أن الرسوم الجمركية تتفاوت وفقاً لمنش  السل ، ففي حين يُفَرض رسٌع قيمته 

مناطق المعارضممة )عبر منبج(، تخضمم  السممل  اختية من المناطق الواقعة تحت سمميطرة النظام )عبر الطبقة ودير 

أما الرسممممممع المفروض على السممممممل  الواردة من حكومة إقليع  71في الموة فقط. ٤الزور إجماالً(، إلى رسممممممٍع قدره 

ويُعَدّ  72(.١في الموة بحسممممب طبيعة تلر السممممل  )الخريطة  ٧و ٢ح ما بين كردسممممتان عبر معبر سمممميمالكا، فيتراو

                                                      
ة في المرصد السوري لحقوق اإلنسان، "قوات سوريا الديمقراطية تغزو المعابر النهرية م  قوات النظام وتدّمر القوارب والعبّارات الُمستخدَم 67

 2r903Rn/https://bit.ly، ٢٠١٩أيلول  ٢٥عمليات التهريب في الريخ الشرقي لدير الزور" )باإلنكليزية(، 
ليرة لليتر الواحد. المرصد السوري لحقوق اإلنسان، "استياء  ١٠٠ليرة سورية، فيما بلغ سعر البنزين  ١٢٥وصل سعر وقود الديزل إلى  68

ة"، واس  للمدنيين في مناطق اإلدارة الذاتية بسبب ارتفاع أسعار المواد الرئيسية والمحروقات بالتزامن م  انخفاض قيمة صرظ الليرة السوري

 F3wlxhttps://bit.ly/2Q، ٢٠١٩أيلول  ٨
 http://bit.ly/2QHTK21، ٢٠١٨آب  ٦، الحلّ ناصر مهدي، "ماذا تعرظ عن بي  النفط بين قسد والنظام في دير الزور؟"،  69
 .٢٠١٩أيلول  ٢١مقابلة م  صاحب متجر للبي  بالجملة، القامشلي،  70
 https://bit.ly/2QBSa1o، ٢٠١٨تشرين األول  ١٤ارة الجمارك في منبج؟"، ما هي آلية عمل إد –إذاعة وطن، "ألو حلب  71
 .٢٠١٩أيلول  ٢٠مقابلة م  صاحب متجر للبي  بالتجزئة، القامشلي،  72

https://bit.ly/2r903Rn
https://bit.ly/2QF3wlx
http://bit.ly/2QHTK21
https://bit.ly/2QBSa1o
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تجدر اإلشممارة إلى  73في الموة. ٢٠الرسممع الجمركي المفروض على اخليات والسمميارات األعلى، إذ قد يصممل إلى 

سل  بين مختلخ المناطق  سية، ورغبة طرٍظ أو آخر في الضغط على خصمه.  تخض أن حركة ال سيا لألجواء ال

في مناسممممممبات عدّة، أغلقت اإلدارة الذاتية نقاط عبوٍر في دير الزور ومنبج والطبقة، مثيرةً بذلر غضممممممب النات ف

الذين أصمممممبحوا معتمدين أكثر ف كثر على التجارة إما ألنها مصمممممدٌر مهع  للدخل، وإما ألنها تؤّمن لهع سممممملعاً غير 

 74ل المثال ال الحصر.متوفّرة في السوق المحلية، كالخضار أو األدوية على سبي

ومن المفترض أن تكون أسممممممعار المواد الغذائية ومواد البناء ُمنظَّمةً من جانب هيوة المالية في اإلدارة الذاتية، في 

حين ينبغي على التّجار المحليين الحصول على رخصة استيراد وتصدير من غرظ التجارة المحلية في مناطقهع، 

في حين  ،ن كلفة اسممتيراد السممل  األسمماسممية هي أعلى للتّجار المحليين المسممتقلّينب ّي نشمماط. إال أ االضممّطالعقبل 

ومن العوامل األخرى التي تسممممتفيد منها النخبة الجديدة  75شممممركاء حزب االتحاد الديمقراطي لتدقيق أقّل.يخضمممم  

هير عّما تحظى به المتمتّعة باالمتيازات، الصمالت والشمراكات شمبه الحصمرية التي تربطها بمكاتب الحواالت، نا

وهو تدبير يمنحها في المقام األول وصممموالً إلى النقد  76من ضممممانات تقدّمها لها شمممخصممميات رئيسمممية في اإلدارة،

ورأت المال المطلوبَين لتمويل تجارتها. وإكماالً للحلقة، ال يستطي  رجال األعمال هؤالء ممارسة مثل هذا النفوذ 

ن في حكومة إقليع كردسمممتان، والمناطق الخاضمممعة لسممميطرة النظام من دون عقد صمممفقاٍت حصمممريٍة م  مصمممدّري

فهذه العالقات تقلّص إلى حدّ كبير كلفة وارداتهع، وتولّد انطباعاً بالندرة، ما يثبط عزيمة التّجار  77والمعارضممممممة.

 المستقلّين.

ولذا يمارسون قدراً كبيراً  لقد أ بت رجال األعمال المحليون بالفعل أنهع أساسيون في التجارة م  القوى المجاورة،

ومن األمثلة على ذلر تعيين أكرم كمال حسممو، أحد رجال  78من النفوذ على اإلدارة الذاتية لشمممال وشممرق سمموريا.

والصعود السري  لفؤاد فايز محمد  ٢٠١٤،79األعمال األ رياء، رئيساً للمجلس التنفيذي لكنتون الجزيرة في العام 

طقة سمميّوي السمممعة، الذي أضممحى طرفاً أسمماسممياً في التجارة م  حكومة إقليع كردسممتان )أبو دلّو(، أحد مهّربي المن

وقد شمممّج  هذا الوضممم  أفراداً آخرين، بَمن فيهع خصممموم سمممياسممميون لحزب االتحاد الديمقراطي، على  80والنظام.

لمجلس الوطني من ا المقّربيناغتنام الفرصمممممة لحصمممممد مناف  مالية كبيرة. تلر هي أسممممماسممممماً حاُل رجال األعمال 

الكردي، الذين يستغلّون عالقاتهع وشبكاتهع في شمال العراق لتنصيب أنفسهع وسطاء حصريين بين حكومة إقليع 

 81كردستان وحزب االتحاد الديمقراطي.

                                                      
 المرج  السابق. 73
، ٢٠١٩آب  ٢٤لمرصد السوري لحقوق اإلنسان، "االستياء يتواصل ضد قرارات اإلدارة الذاتية وقسد شرق الفرات"، ا 74

https://bit.ly/2OyZmbX 
 .٢٠١٩أيلول  ٢١مقابلة م  صاحب متجر للبي  بالجملة، القامشلي،  75
 .٢٠١٩آب  ٢٩نبول، مقابلة م  رجل أعمال محلي، إسط 76
 استغّل مسؤولون سابقون في المجلس الوطني الكردي العالقات الجيدة م  عشيرة البارزاني لعقد هذه الصفقات. 77
 .١٧٨، المرج  السابق، "سوريا بعد االنتفاضات"ضاهر،  78
دّ أحد أبرز الصناعيين في المنطقة. حكاية ما ، يحمل شهادة في الحقوق، ويُعَ ١٩٧٠حسو هو رجل أعمال كردي من مواليد الدرباسية في العام  79

 http://bit.ly/2qx6lKO، ٢٠١٥تشرين األول  ٢٧انحكت، "الحكع الذاتي في الروج آفا"، 
 http://bit.ly/33jgJmp، ٢٠١٩شباط  ١٠جسر، "عالقة القاطرجي وشريكه )أبو دلو(... ب زمة الغاز في سوريا"،  80
إردال خليل، ووسيط بين إربيل واإلدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا. مقابلة م  مقّرب من  راهيع على نطاق واس  ب نهبيُعَرظ شرفان إ 81

 .٢٠١٩آب  ٢٩صاحب مكتب حواالت، إسطنبول، 

https://bit.ly/2OyZmbX
http://bit.ly/2qx6lKO
http://bit.ly/33jgJmp
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 سياسات اإلدارة الذاتية في كل قطاع اقتصاديالجزء الثالث: 

العسممكري، ومشمماري  اإلنعا  المبكر، وإصممالح البنية  تشمممل نفقات اإلدارة الذاتية، إضممافةً إلى األجور، اإلنفاق

التحتية مثل قنوات الرّي والطرق، وصمممممميانة شممممممبكة الكهرباء، إلى جانب كلفة إدارة الصممممممحة العامة، والتعليع، 

ومؤسممممسممممات اإلدارة المحلية. وبغية تمويل هذه األنشممممطة، تمارت الهيوات التابعة لهذه اإلدارة سمممملطةً قويةً على 

القتصممادية، حيث تقوم أبرز سممياسمماتها على تحديد سممقوظ أسممعار السممل  األسمماسممية، والضممرائب، وتنظيع التنمية ا

القطاع الخاف. جدير ذكره أن هذا األخير لع يشمممهد نمّواً ملحوإاً منذ إنشممماء اإلدارة الذاتية، وال يزال يسمممتند في 

والبناء والتجارة. وم  تدفّق األشممممخاف الغالب إلى الزراعة وتربية الحيوانات، والور  والمصممممان  الصممممغيرة، 

النازحين داخلياً، والتحويالت من المهاجرين والالجوين، شممممهد قطاع البناء فورةً، وارتفعت أسممممعار العقارات إلى 

حدّ كبير. على نحٍو مما ل، عمدت وكاالت األمع المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية إلى زيادة مسمممماعداتها 

 ة الضعيفة، مخفّفةً هذا العبء على اإلدارة الذاتية.للفوات السكاني

 القطاعات اإلنتاجية

القطن، ويحصل مالكو األراضي المحليون على الدخل من ت جير األراضي والمحاصيل، وإنتاج القمح، والشعير، 

د دفعت قوالبقوليات، والحبوب. لكن تبقى مشمممممكلة شمممممّح المياه من أكبر مشممممماكل القطاع الزراعي في الجزيرة، و

 المزارعين إلى حفر آبار جديدة بشكل عشوائي، ما أسفر عن تراج  مستوى المياه الجوفية.

شعير، إال أن هذه األسعار تقّوضها  سعار القمح وال سعى هيوة االقتصاد والزراعة في اإلدارة الذاتية إلى تنظيع أ ت

كّمياٍت كبيرةٍ من المنتجات في األسممواق بصممورةٍ منتظمٍة سمملطات النظام، التي ال تزال تتمّكن من الحصممول على 

مليون طّن تقريباً من القمح، إضمممافةً  ٢٠١٩وتشمممير التقديرات إلى أن اإلدارة الذاتية اشمممترت في العام  82المحلية.

أما أسعار  83مليون طّن. ٢،٧في الموة من مجموع توقّعات اإلنتاج البالغ  ٤٠إلى الشعير والقطن، ما يمثّل حوالى 

 84ألخرى فتخض  للعرض والطلب.المحاصيل ا

سمممي أو  ونظراً إلى تكاليخ التشمممغيل المرتفعة التي يصمممطدم بها المنتجون المحليون، وعدم تمتّعهع ب ّي دعع مؤسمممّ

لون تصمممدير منتجاتهع إلى حكومة إقليع كردسمممتان، األمر الذي يتسمممبّب بنقص في األسمممواق المحلية،  مالّي، يفضمممّ

يتعلّق بتربية الحيوانات، فينحصمممر معظع النشممماط في تربية الدواجن، وتصمممدير أما في ما  وارتفاع في األسمممعار.

سبياً،  المواشي إلى حكومة إقليع كردستان، وهو ما أ بت أنه مربٌح أكثر نظراً إلى الخدمات اللوجستية األرخص ن

إلى إ باط أّي ناهير عن ذلر، أدّى الجفاظ والشممممممّح في مياه الشممممممرب  85والطلب األعلى على اللحوم في العراق.

اسممممتثمار يُذَكر في قطاع تربية األبقار، ما أسممممفر عن اعتماٍد على الواردات من مشممممتقّات الحليب. كما إن الطلب 

العالي على األغنام في العراق وتركيا شممّج  مربّي الماشممية المحليين على تصممدير مواشمميهع، ما تسممبّب بنقص في 

 86محلية.اللحوم، وارتفاع في أسعارها في األسواق ال

                                                      
 .٢٠١٩أيلول  ٢١ة، القامشلي، مقابلة م  صاحب متجر للبي  بالجمل 82
 https://bit.ly/2riUVtR، ٢٠١٩أيار  ١"ذا سيريا ريبورت"، "تنافس الحكومة واألكراد على محصول أكبر من القمح" )باإلنكليزية(،  83
 .٢٠١٩أيلول  ٢١مقابلة م  صاحب متجر للبي  بالجملة، القامشلي،  84
 .٢٠١٩آب  ٢٩مقابلة م  رجل أعمال محلي، إسطنبول،  85
 غدي، المرج  السابق. 86

https://bit.ly/2riUVtR
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وعلى نحٍو مما ل، ال يزال القطاع الصممممناعي صممممغيراً نسممممبياً، وغير قادر على التوسممممّ . فالمعامل المحلية تقوم 

بمعظمها على الور  الصممممغيرة لصممممناعة األنسممممجة، ومسممممتحضممممرات التجميل، والمناديل الورقية، والشممممامبو، 

واألسالك الكهربائية المنزلية، وهي ال تستخدم إال  والصابون، والطالء، واألغذية المعلّبة، والمشروبات الغازية،

أما األسمممباب الكامنة وراء الركود في القطاع فتتعدّد، وتشممممل َميالً إلى اسمممتثمار رأت  87بضممم  موات من العّمال.

المال المحلي في المشممماري  السمممريعة واخمنة أكثر، مثل العقارات، وصمممعوبة اسمممتيراد المواد الخام من الخارج، 

الحوافز المؤّسسية. وال يخفى أن الطاب  البيروقراطي لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، غالباً ما يُنَظر ونقص 

سمممت اإلدارة مكاتب لمراقبة المعامل،  إليه على أنه يؤّخر تطبيق المشممماري  األكبر حجماً. فعلى سمممبيل المثال، أسمممّ

ت التصدير، أو أّي شهادات جودةٍ أخرى ضرورية ولكن من دون إجراءات واضحة إلصدار شهادات المنش  لغايا

نتيجةً لذلر، يرى الصممممممانعون المحليون أنفسممممممهع واقعين بين  88إلتاحة التنافس م  المنتجات من خارج المنطقة.

مطرقة بي  منتجاتهع في األسمممواق المحلية، وسمممندان تصمممديرها إلى الخارج، وفي كلتَي الحالتَين تبقى هوامشمممهع 

 ون إذاً في االستثمار أكثر في مشاريعهع.ضويلة، فال يخاطر

 قطاع العقارات

قارات كان بشكل شهد قطاع البناء في الجزيرة فورةً في السنوات القليلة الماضية. وما حفّز إعادة تنشيط سوق الع

رهع، والزيادة الملحوإة في الط الحواالتخاف تدفّق  لب على من المغتربين والمهاجرين السمممممموريين إلى أُسممممممَ

القيود التي  كن عقب تدفّق األشمممخاف النازحين داخلياً إلى المنطقة. فضمممالً عن ذلر، خفّضمممت اإلدارة الذاتيةالسممم

بح القطاع على أنه مصممدر مر إإهاركانت فرضممتها الحكومة السممورية على إصممدار رخص البناء، ما سمماهع في 

 لسممميطرة النظام، منها دمشمممقللدخل والضمممرائب. في موازاة ذلر، سمممّجلت سممموق العقارات في مناطق خاضمممعة 

ت والالذقية وطرطوت، تراجعاً كبيراً. وحدُها محافظة إدلب الواقعة تحت سممممميطرة فصمممممائل المعارضمممممة شمممممهد

 ديناميّات مما لة.

تجدر اإلشارة إلى أن القطاع الخاف ناشط للغاية في مجال البناء، ويت لّخ أساساً من مؤسسات صغيرة ومتوسّطة 

في إّل غياٍب واضمممممحٍ للشمممممركات الكبرى من دمشمممممق أو حلب. لقد  89ت متعاقدين محلية،الحجع تنتظع في اتحادا

سممماهمت البيوة المسمممتقّرة واخمنة نسمممبياً التي سمممادت في القامشممملي والبلدات المتاخمة لتركيا حتى تشمممرين األول 

عوا ويصمممبحوا من بين أكثر األطرا٢٠١٩ ظ الفاعلة نشممماطاً في ، في إفسممماح المجال أمام البنّائين المحليين ليتوسمممّ

ية  90سمممممموق التوإيخ. فاع سممممممعر المتر المربّ  لألبن هذا القطاع ارت مل األخرى التي تحفّز النمّو في  ومن العوا

ط ٢٠١١السممكنية، مقارنةً بما كان عليه في العام   91دوالراً اليوم، ٨٥دوالراً للمتر المربّ  إلى  ٦٠، أي من متوسممّ

في الموة. والواق  أن طفرة األسممممممعار هذه ت تي نتيجة ارتفاع كّل من تكاليخ  ٤٢ما يمثّل زيادةً إجماليةً بنسممممممبة 

 استيراد مواد البناء الخام، والطلب على العقارات.

                                                      
 .٢٠١٩أيلول  ١٩مقابلة م  أحد مصنّعي الشامبو والصابون السائل، القامشلي،  87
 المرج  السابق. 88
 أحد أكثر االتحادات نشاطاً هو اتحاد مقاولي القامشلي برئاسة ماجد جمعة. 89
 دوالراً. ٢٠ - ١٥لبناء من األجور المتدنّية على الرغع من ازدياد الطلب على اليد العاملة، إذ بلغ أجرهع اليومي اشتكى العاملون في قطاع ا 90

 //:bit.ly/37t9z2fhttps، ٢٠١٧شباط  ٦"روداو"، "حركة البناء في القامشلي بكوردستان سوريا تنتع  والتجار يتالعبون ب سعار المواد"، 
 .٢٠١٩أيلول  ١٩مقابلة م  صاحب وكالة عقارات، القامشلي،  91

https://bit.ly/37t9z2f
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لشمممممّح وصمممممعوبة ا، إضمممممافةً إلى ٢٠١٤في المقابل، أدّى إغالق المعابر الحدودية المهّمة كافة م  تركيا منذ العام 

تان. فمعظع حلية، إلى اعتماٍد على السممممممل  الواردة من حكومة إقليع كردسممممممتوفير المنتجات السممممممورية البديلة الم

ج من المنتجات منتجات الصلب واإلسمنت والسيرامير تركية وإيرانية تُشَحن عبر سيمالكا، فيما األلمنيوم والزجا

لبيوة قيام اذه التي تُصممممممنَ  في سمممممموريا، وتُشممممممَحن عبر نقطتَي العبور الداخليّتَين، منبج والطبقة. وقد شممممممّجعت ه

ن نخب سممميطر عليها بشمممكل أسممماسمممي كّل مياحتكارات على اسمممتيراد مواد البناء وتجارتها وتوزيعها، وهي مواد 

ة إلى على حقوق تصممدير حصممري ، وحاصمملينحكومة إقليع كردسممتان م  تفاهعٍ على هع الحرب الجديدة، ومهّربين 

 الجزيرة.

ار رأت المال المحلي في القطاع، الذي ضمممممّخ فيه المغتربون، والواق  أن ارتفاع أسمممممعار العقارات جذب اسمممممتثم

والمهّجرون، وأصممحاب المؤسممسممات المحلية، وأمراء الحرب، مدّخراتهع ومكتسممباتهع من السمموق. ووفقاً لبيانات 

رسمية نشرتها وزارة اإلدارة المحلية السورية، ازداد عدد المعامالت العقارية في الحسكة حوالى أربعة أضعاظ 

 92، علماً أن الحسمممممكة هي المحافظة الوحيدة في البالد التي شمممممهدت مثل هذه الزيادة.٢٠١٦و ٢٠١٠العاَمين  بين

لكن على الرغع من هذه الطفرة، سممّجلت اإليرادات الُمحقَّقة للحكومة المركزية في دمشممق من المعامالت العقارية 

انت تجبي حصراً الضرائب المفروضة على األراضي. في الحسكة، تراجعاً ملحوإاً، ما يؤّكد أن اإلدارة الذاتية ك

، تراوح إيجار الشممقّة المؤلّفة من  الث ٢٠١١لكن هذا االسممتثمار لع يولّد زيادةً مسمماويةً في اإليجارات. فقبل العام 

دوالر(، في حين أن اإليجارات الحالية تتراوح ما بين  ١٠٠ - ٦٠آالظ ليرة سممممورية ) ٥آالظ و ٣غرظ ما بين 

في الموة في أسممممممعار شممممممراء  ٤٢وبالمقارنة م  الزيادة بنسممممممبة  93دوالراً(. ٨٥ - ٦٠ألخ ليرة ) ٥٠خ وأل ٣٥

 العقارات، بقيت أسعار اإليجارات على حالها في الغالب.

رية التي  يقتصمممممر تدّخل القطاع العام الرسممممممي لإلدارة الذاتية في قطاع البناء إجماالً، على متابعة الخطة الحضمممممَ

أما إجراءات الترخيص فهي  94التخطيط اإلقليمي في وزارة األشمممغال العامة واإلسمممكان السمممورية.وضمممعتها هيوة 

مما لة للمسار الذي حدّدته الحكومة المركزية، وتديرها الدوائر الفنّية التابعة للكومونات، التي تتلقّى طلبات البناء، 

يص. وينبغي أن يضّع كل طلب أمراً قضائياً يثبت ب ن وتقيّع الدراسات الميدانية والخطط الُمقدَّمة،  ع تعطي التراخ

سند ملكية األرض ُمصدَّق عليه ومو َّق من السجل العقاري. وبعد إصدار تراخيص البناء، ينشر الكومون إعالناً 

في المباني العامة، وأحياناً على حساباته على مواق  التواصل االجتماعي، إلتاحة المجال ألّي اعتراضات قانونية 

يوماً.  ع تجري الدائرة زيارات منتظمة إلى مواق  البناء لمعاينة المواصفات الفنّية للمباني،  ٣٠ضمن مهلٍة مدّتها 

 96وتتدّخل أحياناً إلى جانب األساي  إلزالة أّي تعدّيات يجري اكتشافها. 95ومن  أّي انتهاكات لقانون البناء،

إلدارة الذاتية، اسمممتعداداً للتنسممميق م  دمشمممق لضممممان اسمممتمرارية وتُظِهر اإلجراءات التي تتّبعها الكومونات في ا

الخطط السممابقة. م  ذلر، تتفاوت عملية تطبيق القانون من كومون إلى آخر، وغالباً ما تخضمم  للعالقة التي تربط 

جتمعات المحلية هذا وأبدى العديد من الم 97الُمرخَّص له باإلدارة، ويُنَظر إليها عامةً على أنها عملية غير ُمنظَّمة.

مخاوظ إزاء قدرة السممملطات على مصمممادرة األراضمممي. فقد عمد المجلس التشمممريعي لكنتون الجزيرة، في أيلول 

                                                      
ل المعامالت العقارية في المحافظات التي كانت تحت سيطرة المعارضة، مثل درعا وحلب، في السجل العقاري. ال توجد معلومات  92 لع تُسجَّ

 http://bit.ly/34chsqWرة السجل العقاري، دائ –وصاعداً. المديرية العامة للمصالح العقارية  ٢٠١٧عن العام 
 .٢٠١٩أيلول  ١٩مقابلة م  صاحب وكالة عقارات، القامشلي،  93
 المرج  السابق. 94
 http://bit.ly/2XBpTtt، ٢٠١٩تموز  ٢١بلدية الشعب في الدرباسية، فايسبوك،  95
 http://bit.ly/35rMew3، ٢٠١٩تموز  ١١بلدية الشعب في الدرباسية، فايسبوك،  96
 .٢٠١٩تشرين األول  ٧مقابلة عبر اإلنترنت م  ناشط،  97

http://bit.ly/34chsqW
http://bit.ly/2XBpTtt
http://bit.ly/35rMew3
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لكن بعد  98، إلى إصممدار قانون يتيح له مصممادرة األصممول كافة العائدة إلى السممكان الذين غادروا المنطقة.٢٠١٥

د حزب االتحاد الديمقراطي عن قراره بمصادرة بعض االنتقادات القاسية التي صدرت عن منظمات مسيحية، عا

  99الممتلكات، وسلّمها إلى كنائس مختلفة.

 القطاع اإلنساني 

عقب سممممممنوات من اإلهمال الحكومي، والجهود الحربية لمكافحة تنظيع الدولة اإلسممممممالمية، تركت البنية التحتية 

ت الرقّة والحسكة ودير الزور االنتشار األكبر للفقر السيّوة سكان المنطقة عرضةً للفقر المدق . قبل الحرب، سّجل

. ومنذ بداية الصراع، ضّمت منطقة ٢٠٠٧على الصعيد الوطني، حيث ضّمت نصخ الفقراء السوريين في العام 

في الموة منهع تقريباً أتوا من منطقة الفرات الشممرقية نفسممها.  ٩٠مليون نازح داخلياً، ١,٤الجزيرة ما يقارب الـمممممممم

في الموة من هؤالء األشممخاف  ٤٠، قدّر مكتب األمع المتحدة لتنسمميق الشممؤون اإلنسممانية أن ٢٠١٩ان وفي حزير

ألفاً من الرقّة والحسممممممكة  ٤٧٩إلّوا في المنطقة، في حين عاد الباقون منهع بشممممممكل عفوّي إلى ديارهع، بَمن فيهع 

لى المساعدة اإلنسانية، من رعاية صحية، مليون مدني يحتاج إ ١,٦٥هذا وتقدّر األمع المتحدة أن  100ودير الزور.

 101ومياه، وصرظ صّحي، ومواد غير غذائية، وم وى، وكهرباء، وفرف لكسب الرزق، وحماية.

لقد حفّزت األزمة اإلنسمممممممانية المتفاقمة التي اجتاحت المنطقة، على قيام اسممممممتجابٍة دوليٍة لتخفيخ معاناة الفوات 

مليون مدني في  ١,٣٤ب األمع المتحدة لتنسمميق الشممؤون اإلنسممانية، حصممل مكتلبيانات السممكانية الضممعيفة. فوفقاً 

في الموة تقريباً من المسممماعدات الُمقدَّمة على مسمممتوى  ٢٠، بما نسمممبته ٢٠١٩الجزيرة على مسممماعدات في العام 

ختلفة وتقدّم سممممممّت وكاالت م 102البالد، وفي مختلخ القطاعات بما فيها الزراعة، واألغذية، والتعليع، والصممممممحة.

منها هي منظمات  ٣٩منظمة تضّطل  ب نشطة إنسانية في الجزيرة،  56لـممممم 103تابعة لألمع المتحدة التوجيه والدعع

تعمل هذه المنظمات بإذٍن من الحكومة السمممممورية، وهي  104هي منظمات غير حكومية دولية. ١٠غير حكومية، و

ضممّطل  بها األمع المتحدة، يقدّم أيضمماً عددٌ حاصمملة على تراخيص للعمل من دمشممق. إضممافةً إلى المشمماري  التي ت

وغالب الظّن أن هذه المنظمات  105منظمة غير حكومية دولية في المنطقة. ١٤كبيٌر من البلدان المانحة الدعع لـمممممممم

 ٢١٦٥اختارت العمل في إّل المكاتب التي حدّدتها اإلدارة الذاتية لشمممال وشممرق سمموريا، واالسممتفادة من القرار 

الصممادر عن مجلس األمن ألسممباب سممياسممية. وقد تكون اتّخذت هذا القرار أيضمماً العتبارات بيروقراطية، بما أن 

عملية الحصول على التراخيص من سلطات الحكومة المركزية تشوبها ت خيرات متعّمدة، وتتطلّب تقديع محاضر 

 ن في المنظمة.االجتماعات، وبيانات مالية مفّصلة، وحتى تعيين ممثّل عن جهاز أم

                                                      
أيلول  ٦، المجلس األوروبي للعالقات الخارجيةجهاد اليازجي، "ال مجال للتراج : لماذا الالمركزية هي مستقبل سوريا؟" )باإلنكليزية(،  98

٢٠١٦ ،http://bit.ly/2rYfXyi 
ريا" )باإلنكليزية(، تقرير )بروكسل: االتحاد اخشوري في أوروبا، سيلفيا أولوا، "اخشوريون تحت الحكع الكردي: الوض  في شمال شرق سو 99

٢١٧ ،)http://bit.ly/335cURJ 
" ٢٠١٩أيلول  -كانون الثاني  –مكتب األمع المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، "اخلية التفاعلية لمتابعة االستجابة اإلنسانية )ضمن سوريا(  100

 http://bit.ly/37nMxtM)باإلنكليزية(، 
لمحة عن الوض  اإلنساني في شمال شرق سوريا" )باإلنكليزية(، مكتب األمع المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، "الجمهورية العربية السورية،  101

 http://bit.ly/34cWE2A، ٢٠١٩حزيران  ٢٠
 المرج  السابق. 102
ة صندوق األمع المتحدة للسكان، ومفوضية األمع المتحدة لشؤون الالجوين، واليونيسخ، وبرنامج األمع المتحدة اإلنمائي، واألونروا، ومنظم 103

 الصحة العالمية.
لعة ب نشطة إنسانية داخل سوريا" )باإلنكليزية(، مكتب األمع المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، "المنظمات المضطّ  104

http://bit.ly/2QD2pmg  
المدنيون في خطر م  تصاعد العنخ والعمل اإلنساني  -وكالة إغا ة تحذّر من أزمة إنسانية في شمال شرق سوريا  ١٥موق  "ريليخ ويب"، "105

 http://bit.ly/2D13qwu، ٢٠١٩تشرين األول  ١٠السورية" )باإلنكليزية(،  الجمهورية العربية –معلّق 

http://bit.ly/2rYfXyi
http://bit.ly/335cURJ
http://bit.ly/37nMxtM
http://bit.ly/34cWE2A
http://bit.ly/2QD2pmg
http://bit.ly/2D13qwu
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والواق  أن انتشار تقديع اإلغا ة ساهع في إيجاد آالظ فرف العمل، في مجاالت الخدمات اللوجستية، والمحاسبة، 

وإن كانت المعلومات عن أعداد الموّإفين  106والمالية، والهندسمممممممة، وهندسمممممممة المعلومات، والمراقبة، والتقييع.

ة ليسمممت متاحة، يُنَظر عموماً إلى هذا القطاع أنه قطاع جذّاب، وال السممموريين العاملين في مجال اإلغا ة اإلنسممماني

سمممممميما المنظمات غير الحكومية الدولية، نظراً إلى األجور األعلى التي تدفعها بالدوالر أو باليورو. فهذه األجور 

كثير من معدّل وألخ دوالر بحسب الخبرة، والمستوى التعليمي، والمسؤوليات، وتُعَدّ أعلى ب ٥٠٠تتراوح ما بين 

دوالر(. فضممممالً عن  ٢٠٠ - ١٠٠ألخ ليرة سممممورية ) ١٢٠ألخ و ٦٥األجور في المنطقة، والتي تتراوح ما بين 

ذلر، أعاد القطاع القيمة إلى سموق الجملة، ما أدّى إلى رف  أسمعار السمل  األسماسمية، وقيام مؤسمسمات جديدة تُعنى 

 بالمشتريات والخدمات اللوجستية.

سممت اإلدارة الذاتية في العام نتيجةً لذلر، أ مكتباً لشممؤون المنظمات اإلنسممانية، من أجل ضممبط عمل هذه  ٢٠١٥سممّ

ويحّق لهذا المكتب التدّخل في عمل أّي منظمة، في حال حدوث طارو أو عطل،  107المنظمات واإلشممممراظ عليه.

 108مشمممممماري  والبرامج وتطبيقها.كما يحتفظ بالحّق في إجراء زيارات تفتي ، ويَُعدّ مرجعاً للموافقة على نطاق ال

وحده ما يزيد عن  ٢٠١٧وفي هذا اإلطار، أشممممار حسممممين محمد، مدير المكتب، إلى أن هذا األخير منح في العام 

 110م  أن الرقع أقّل بكثير وفقاً لمعلومات صادرة عن األمع المتحدة ومنظمات دولية. 109رخصة لمنظمات، ١٠٠

يُقال إن اإلدارة الذاتية حاولت فرض رؤيتها الخاصممممممة على عملية  فضممممممالً عن الرقابة التي يفرضممممممها المكتب،

توإيخ الكوادر المحلية في منظمات اإلغا ة، وغالباً ما تتدّخل لتحديد النطاق الجغرافي ألنشممممممطة هذه الكوادر، 

ة وعلى غرار سمممملطات الحكومة المركزية، تفرض اإلدارة الذاتي 111والمناطق التي يجب أن تسممممتفيد من خدماتها.

على المنظمات غير الحكومية الدولية رف  نسممممخٍ من كشمممموظ رواتب موّإفيها إلى مديرية المالية في القامشمممملي، 

  112لكي تُفَرض الضريبة التي تتناسب م  راتب كّل موّإخ.

                                                      
 http://bit.ly/2D3j1vBأنظر موق  شبكة شمال سوريا الذي ينشر إعالنات عن هذه الوإائخ،  106
 http://bit.ly/2D5JkkA، ٢٠١٥آب  ١٥ظمات اإلنسانية، "النظام الداخلي لمكتب شؤون المنظمات اإلنسانية"، مكتب شؤون المن 107
 المرج  السابق. 108
، "ميلله ت بريس"، ’"ألخ الجئ وتقدم لهع المساعدات ٨٠٠روج آفا تحتضن ’جولي، "مكتب شؤون المنظمات اإلنسانية عكيد  109

http://bit.ly/35oI34s 
 مكتب األمع المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، "اخلية التفاعلية لمتابعة االستجابة اإلنسانية )ضمن سوريا(" )باإلنكليزية(. 110
، ٢٠١٨تشرين األول  ٢٣، جيرونبين مطرقة )اإلدارة الذاتية( وسندان الظروظ اإلنسانية"،  أحمد سامر، "منظمات الحسكة 111

http://bit.ly/2QEkgJv 
 المرج  السابق. 112

http://bit.ly/2D3j1vB
http://bit.ly/2D5JkkA
http://bit.ly/35oI34s
http://bit.ly/2QEkgJv
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 خاتمة

 على الرغع من محاوالت حزب االتحاد الديمقراطي لتصوير اقتصاد اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على أنه

نموذج اجتماعي بديل لرأسمممممممالية المحسمممممموبية التي يقوم عليها النظام، ال تزال اإلدارة تعتمد إلى حدّ كبير على 

خ على أنها بنية  عائدات النفط والتجارة لتمويل حكمها وإنفاقها العام. وصممممممحيح أن هذه اإلدارة غالباً ما توصممممممَ

عةً على قطا عات اقتصممادية حيوية، األمر الذي يدف  غالبية قاعدتها حوكمٍة شممعبية، إال أنها تمارت سمميطرةً موسممّ

الشمممعبية إلى الشمممعور ب نها منفصممملة ومحرومة من أّي مسممماهمة ُمجدية في مجال صمممن  القرار أو المحاسمممبة. هذا 

ويزدهر المحسممموبون والوسمممطاء في مجال األعمال في أرجاء المنطقة، مسمممتفيدين من العزلة والحصمممار الجزئي 

من البلدان المجاورة والخصمممموم، وهع يحظون بالحماية والحصممممانة، وينشمممموون احتكارات على المفروض عليها 

 قطاعات أساسية في االقتصاد المحلي.

تتشممممابر مالية اإلدارة الذاتية بشممممكل و يق م  بقية البالد، وتعتمد عليها، ناهير عن أن اإلدارة فشمممملت في إرسمممماء 

العقد االجتماعي الخاف بها. هذا وأدّت عملية نب  السالم العسكرية  اقتصاد مجتمعي مستقّل كما ينّص عليه ميثاق

التي شممنّتها تركيا في شمممال شممرق سمموريا، إلى فّر الجمود السممابق في المفاوضممات بين حزب االتحاد الديمقراطي 

والنظام السمموري عن غير قصممٍد. وبعد أن عجزت قوات سمموريا الديمقراطية عن الحصممول على مسممتوى الحماية 

لت إلى تدبير أمني متسمممّرع م  النظام، ا لمطلوب من واشمممنطن، طلبت من موسمممكو ودمشمممق ردع أنقرة،  ع توصمممّ

يسمممح لهذا األخير بإعادة نشممر قوات على طول الحدود السممورية م  تركيا. هذا التدبير يمّهد الطريق لجولٍة  انيٍة 

 من المفاوضات بين حزب االتحاد الديمقراطي والنظام. 

وقد ال يزال من المبكر التنبّؤ بالنتيجة المحتملة لهذه المفاوضممات، خصمموصمماً بعد قرار الواليات المتحدة البقاء في 

المنطقة، إال أنه من الصمممعب التصمممّور أن النظام سممميحجع عن وضممم  يده على موارد المنطقة الطبيعية، وأنه في 

ارة الذاتية على المدى المتوّسط أو الطويل. والواق  أن المؤسسات التابعة لإلد قغاليسعى إلى إنهاية المطاظ لن 

 أرجحية هذا االفتراض تزداد في ضوء الحاجة الماّسة للدولة السورية إلى النقد والمشتقّات النفطية. 

أما من منظور النظام، فاستعادته السيطرة على المعابر الحدودية المهّمة م  كّل من العراق وتركيا، من ش نها أن 

سيطرته، وأن تولّد مصدراً إضافياً للدخل والضرائب  تعيد تنشيط الصادرات والواردات م  المناطق الخاضعة ل

للدولة. وتبقى التسمماؤالت قائمة حول التقدّم الذي يحرزه المحسمموبون الجدد في مجال األعمال، ومسممتقبل التهريب 

اطي. ال شممّر في أن إعادة دمج شمممال شممرق وشممبكات التجارة، واألدوار الجديدة لمسممؤولي حزب االتحاد الديمقر

، ولكن سمميكون لها أيضمماً للبالدالبالد في المناطق الخاضممعة لسمميطرة النظام، من شمم نها أن تعّزز القدرات المالية 

ت  ير سمممميّئ على الحّل السممممياسممممي للصممممراع، كما على المدنيين، الذين بدأوا بالفرار إلى حكومة إقليع كردسممممتان 

 ن مالذ آمن.المجاورة بحثاً ع

ومن شمم ن عودة النظام أيضمماً أن تترك أ راً على المسمماعدات اإلنسممانية الدولية، ذلر أن المنظمات غير الحكومية 

تسّجل عملها في الدولية التي تضّطل  ب نشطة عبر الحدود، ستواجه واحداً من سيناريوَهين. فإما ستضّطر إلى أن 

دمشمممق، وتعمل عبر وكاالت األمع المتحدة، وإما سمممتوقخ أنشمممطتها برّمتها. وطالما أن اإلدارة األميركية ملتزمة 

بعدم التعامل م  النظام، فغالب الظّن أن المنظمات التي تمّولها الواليات المتحدة سممممممتذهب إلى الخيار الثاني. هذا 

عمدات الُمقمدَّممة إلى المنطقمة، بمما فيهما إعمادة تم هيمل البنيمة التحتيمة، ودعع التحّول يمكن أن يقلّص كّميمة المسممممممما

األشممخاف النازحين داخلياً، والفوات السممكانية األكثر ضممعفاً. وهذا أمٌر سمميقلّص بدوره إلى حدّ كبير قدرة اإلدارة 

الذاتية لشمال وشرق سوريا على تلبية االحتياجات األساسية واألشدّ إلحاحاً.
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