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التمهيد لألزمة :التدهور السياسي للزراعة في سوريا
نذير ماضي
 ١٥كانون الثاني ٢٠٢٠
نذير ماضي هو خبير في الشأن السوري ،يقدم خدمات استشارية لعدة منظمات إنسانية دولية ومحلية منذ عام  ،٢٠١٢كما يعمل باحثا ً في مشروع
سوريا زمن الحرب وبعد النزاع في معهد الجامعة األوروبية .تشمل مجاالت اهتمام ماضي االقتصاد المحلي والعنف السياسي في سوريا.
األول  .٢٠١٩تولى فريق دوكستريم ترجمتها إلى اللغة العربية.
نُش َِرت هذه الورقة البحثية ّأوالً باللغة اإلنكليزية في  ٩كانون ّ
يموله االتحاد األوروبي،
منشوراتنا هي جز ٌء من مشروع "زمن الحرب وما بعد الصرع في سوريا" الذي ّ
وهو مشروع بحثي في برنامج "مسارات الشرق األوسط" ضمن مركز روبرت شومان للدراسات العليا بالجامعة األوروبية بفلورنسا.
ت عمليةً واستراتيجيةً لآلفاق ،والتحدّيات ،والتوجّهات ،وخيارات السياسة العامة
يقدّم مشروع "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا" تحليال ٍ
في زمن الحرب ،وفي إطار التحضير لمرحلة ما بعد الصراع في سوريا.
إن محتوى منشورات المشروع هو من مسؤولية المؤلّفين حصراً.
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نذير ماضي
 ٩كانون األول ٢٠١٩
نذير ماضي هو خبير في الشأن السوري ،يقدم خدمات استشارية لعدة منظمات إنسانية دولية ومحلية منذ عام  ،٢٠١٢كما يعمل باحثا ً في مشروع
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ملخص تنفيذي
حاول نظام األسد في العقد السابق لعام  ،٢٠١١ترسيخ هيمنته السياسية عبر اتّباع برنامج إصالح اقتصادي .أدى
س ُ ِ ّمي في حينه "اقتصُُاد السُُوق االجتماعي" ،إلى تقليص التدخل الحكومي واإلنفاق العام من
هذا البرنامج ،الذي ُ
دون إلغاء دور الدولة في الضمان االجتماعي .اختلفت طبقة التكنوقراط والسياسيين التي تولت اإلصالح مع الفئة
المدافعة عن سُُياسُُات حماية اإلنتاج المحلي ،والراغبة في الحفاى على النهج البعثي التقليدي المتمثل في اقتصُُاد
زراعي مدعوم من الدولة .عام  ،٢٠٠٥أنهت الخطة الخمسُُُية العاشُُُرة مفهوم االكتفاء الذاتي البعثي ،القائم على
االكتفاء الذاتي من اإلنتاج المحلي ،واقترحت تحقيق األمن الغذائي من خالل اسُُُُتيراد السُُُُلع ،وال سُُُُيما القمح،
وتداولها تجارياً .إال أن سُُُُرعة تنفيذ اإلصُُُُالحات أدت إلى حالة من البلبلة ،وانتهت بتراجع واضُُُُح في القطاع
الزراعي .تأثر إنتاج الحبوب على وجه الخصُُُُُُوأ ،ما أدى ،معطوفا ً على الجفاف بين عا َمي  ٢٠٠٧و،٢٠٠٩
إلى حدوث أزمة وطنية.
رغم اآلثار العميقة للنزاع في سُُوريا منذ عام  ،٢٠١١يبدو أن الحكومة واصُُلت اتّباع السُُياسُُات التي وضُُعتها
للزراعة .فقد تحول دور اإلنفاق العام من دعم اإلنتاج عبر دعم العمل الزراعي ،إلى اعتماد برامج لدعم األسُُعار
عوضُُت الحكومة النقص في اإلنتاج المحلي باالسُُتيراد ،وأولت اهتماما ً أكبر
ترمي إلى تشُُكيل اإلنتاج والسُُوقّ .
للدور التنافسُُُُُي للقطاع العام في السُُُُُوق ،حيث كان القطاع العام يتنافس مع جهات غير حكومية لشُُُُُراء القمح
والسيطرة على السوق .وقد ّ
ب عاد
عزز ذلك احتكار الحكومة للشرعية ،وفي الوقت نفسه ،ساهم في اقتصاد حر ٍ
بالنفع على بعض رجال األعمال الموالين للنظام.
شُُُُُهدت المجتمعات الريفية األكثر تأثرا ً باإلصُُُُُالحات ارتفاعا ً في معدالت الفقر والبطالة في ىل تراجع اإلنتاج
الزراعي ،فيما أدى العنف إلى الحدّ من قدرة هذه المجتمعات على الوصُُُُُُول إلى األسُُُُُُواق والغذاء .كذلك أثر
النزاع على سُُُُُوق العمل عبر اجتذاب الرجال لالنضُُُُُمام إلى الميليشُُُُُيات المسُُُُُلحة – أو إجبارهم على ذلك-
واضُُُطرار أعداد كبيرة من السُُُكان إلى النزوح واللجوء خارج البالد .حدث ذلك بأوضُُُح صُُُورة في المناطق
الجافة ،مثل منطقة سلمية جنوب شرق محافظة حماة ،والتي أدى فيها مزيج الفساد في القطاع العام وتنامي هيمنة
أمراء الحرب إلى انهيار السُُوق المحلية والقدرة الشُُرائية لدى السُُكان ،ما دفع المزيد من السُُكان إلى النزوح أو
إلى االنخراط في اقتصاد الحرب.
حقق رجال األعمال المسُُلّحون أرباحا ً كبيرة ،وبدأوا باالسُُتثمار في شُُركات قانونية وبضقرام األموال للمنتجين
الزراعيين الذين أفلستهم الحرب .يمتلك أمراء الحرب هؤالء العديد من شركات التصنيع األولي وسالسل اإلمداد،
التي بدورها تتحكم بقدرة المنتجين الزراعيين المحليين على الوصُُُُُول إلى السُُُُُوق .وتمكن هؤالء من أداء دور
أساسي في القطاع الزراعي رغم عدم مشاركتهم في عملية اإلنتاج الزراعي.
خلق هذا وضُُُعا ً حرجا ً للمنتجين الزراعيين العالقين بين مطرقة انسُُُحاب الدولة واألضُُُرار التي سُُُببها النزاع،
وسُُندان هيمنة رجال األعمال المرتبطين بالميليشُُيات على الديون ومسُُتلزمات اإلنتاج الزراعي والوصُُول إلى
السُُوق واألمن .لذلك ال يبدو مسُُتقبل القطاع الزراعي مبشُُراً ،ومن المرجح أن يسُُتمر تدهور اإلنتاج الزراعي،
ما سيضطر المزيد من السكان إلى النزوح نتيجة الفقر حتى بعد انتهاء العمليات القتالية.
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مقدمة
تحتل الزراعة موقعا ً محوريا ً في الحياة السُُياسُُية في سُُوريا ،فطالما كانت سُُببا ً لالسُُتقرار أو النزاع في تاريخ
سُُوريا الحديث .كان اإلنتاج الزراعي المحلي مسُُاهما ً أسُُاسُُيا ً في اسُُتهالغ سُُوريا الغذائي ،وحتى عام ،٢٠١١
كانت الزراعة في المرتبة الثالثة بين مصُُُُُُادر الناتج المحلي اإلجمالي .وكما حدث في القطاعات االقتصُُُُُُادية
األخرى ،بل وفي مختلف جوانب الحياة السُُُوريّة ،ألحق النزاع ضُُُررا ً كبيرا ً بقطاع الزراعة وأصُُُوله ،واألهم
بالعاملين فيه 1.وإلى جانب دورها المحوري للشعب السوري ،ش ّكلت الزراعة انعكاسا ً ل َه َرمية السلطة وال صراع
ومر قطاع الزراعة خالل العقدَين الماضُُيين بتطورات تعتبر اليوم من
بين عناصُُر الطبقة السُُياسُُية في سُُورياّ .
2
العوامل السياسية واالقتصادية التي أدت إلى اندالع النزاع في سوريا.
بنا ًء على ذلك ،من األهمية بمكان التمييز بين األضُُُُُُرار التي لحقت باإلنتاج الزراعي بسُُُُُُبب العنف بعد آذار
 ٢٠١١من جهة ،وتلك التي لحقت به نتيجة تدهور دور الزراعة في االقتصُُُُُُاد الوطني قبل النزاع وما أدى إليه
ذلك من مظالم سُُُاهمت في انفجار الموقف من جهة أخرى .ولهذا التمييز أهمية في تقييم وضُُُع القطاع الزراعي
الحالي بدقة ولتجنّب إلحاق المزيد من األضُُرار من قبل األطراف الفاعلة والراغبة في التدخل لمصُُلحة السُُكان
دركة للديناميات السُُُياسُُُية الراهنة والمسُُُتمرة بالتأثير سُُُلبا ً على األمن الغذائي .ال بد لمن يحاول
ولكنها غير ُم ِ
إجراء مثل هذا التقييم أن يأخذ في الحسبان المشهد السياسي المتغير ودور القوى السياسية التقليدية وىهور قوى
سياسية جديدة والتفاعل فيما بين هذه الجهات جميعا ً في القطاع.
تبيّن هذه الورقة ،بدايةً ،النظام ال سيا سي الذي حاول صياغة بنية جديدة للن شاط االقت صادي واالجتماعي في العقد
السُُابق النتفاضُُة عام  ،٢٠١١مع التركيز على أبرز السُُياسُُات والجهات والقوى الفاعلة ،وكيفية تطورها أثناء
النزاع الحالي .ثم تستكشف الورقة آثار النزاع والسياسات الحالية على الريف السوري ،وأثر صعود قوى جديدة
على االقتصاد الزراعي الريفي.
تسُُُُتند الورقة إلى مقابالت منظمة وغير منظمة مع ثالثة وعشُُُُرين شُُُُخصُُُُا ً بينهم أربعة عشُُُُر منتجا ً زراعيا ً
يقيمون في سُُوريا ،وسُُبعة موىفين حكوميين ةخمسُُة منهم موىفون سُُابقون يقيمون حاليا ً خارج البالد وخبير
اقتصُُُُادي واحد .أُجريت هذه المقابالت كافة ،إال مقابلة واحدة ،عبر تطبيق واتسُُُُاب بين كانون األول/ديسُُُُمبر
 ٢٠١٨وتموز  .٢٠١٩ورغم أن األشُُُُُُخاأ الذين أُجريت معهم المقابالت جميعا ً من حماة أو حمص ،ال ينبغي
اعتبار شُُُُُهاداتهم ممثلة لوضُُُُُع منطقة أو مجموعة محددة .تسُُُُُتند الورقة أيضُُُُُا ً إلى مراجعة للتقارير المتعلقة
بموضوع الورقة من الجهات الدولية والمحلية.

 1راميا إسماعيل وآخرون" ،األمن الغذائي والنزاع في سوريا" ،المركز السوري لبحوث السياسات ١٤ ،أيار ،٢٠١٩
https://bit.ly/2DkU3HZ
 2ربيع نصر ،زكي محشي ،خالد أبو اسماعيل" ،تقرير األزمة السورية :الجذور واآلثار االقتصادية واالجتماعية" ،المركز السوري لبحوث
السياسات ٣٠ ،كانون الثاني https://bit.ly/37JxOcI ،٢٠١٣
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الجزء األول :تدهور اإلنتاج الزراعي السوري في العقد السابق للنزاع
القطاع الزراعي في "اقتصاد السوق االجتماعي"
بعد اسُُُُُتيالء حزب البعث على السُُُُُلطة عام  ،١٩٦٣اتّبع الحزب سُُُُُياسُُُُُات داعمة للزراعة ،منها اإلصُُُُُالح
الزراعي ودعم المنتجين الزراعيين وتمثيلهم في الدولة ،وقد مثّلت هذه السُُُُُياسُُُُُات انعكاسُُُُُا ً ألصُُُُُول الحزب
الريفية 3.وخالل حكم حافظ األسُُُُُد ة ، ٢٠٠٠-١٩٧٠تمحور النظام السُُُُُياسُُُُُي في الريف السُُُُُوري حول هذه
السياسات ،التي كانت تهدف إلى حماية المنتجين الزراعيين الريفيين مقابل والئهم للسلطة .أوالً ،عززت الحكومة
االكتفاء الذاتي عبر إنتاج محاصيل "استراتيجية" منتقاة ،ومنها القمح الذي كان يحظى بأهمية سياسية واقتصادية
صُُُُُصُُُُُت محاصُُُُُيل اسُُُُُتراتيجية أخرى ،مثل القطن والتب  ،للتصُُُُُدير بهدف اجتذاب العمالت
كبيرة .ثانياًُ ،خ ِ ّ
األجنبية .ولهذا الغرم حددت الحكومة مسُُُُُُُاحات من الحيازات الزراعية 4مكرسُُُُُُُة إلنتاج وتسُُُُُُويق هذه
خص ُصُُت اإلدارة الحكومية
المحاصُُيل ،كما قدمت الدعم المالي لمسُُتلزمات زراعتها واحتكرت أسُُواقها .ثالثاً،
ّ
تفضُُُل مصُُُلحة
البيروقراطية مبال كبيرة لدعم اإلنتاج الزراعي على نحو يعكس بنية السُُُلطة لدى النظام ،التي
ّ
أصُُُُُحاب النفوذ والعالقات مع السُُُُُياسُُُُُيين على احتياجات اإلنتاج الزراعي .أخيراً ،ونتيجة تلقيه دعما ً حكوميا ً
كبيراً ،تم ّكن القطاع الزراعي من توفير فرأ عمل منخفضُُُُُُة األجر لعدد كبير من العمال الموسُُُُُُميين وذوي
المهارات المتدنية في أفقر المناطق في سُُُوريا ،ما خلق شُُُبكة أمان اجتماعي وأتاح لممثلي الحكومة مجاالً لتقديم
الرعاية لسُُُُ ّكان المناطق التي يتمركزون فيها .عندما ورث بشُُُُار األسُُُُد السُُُُلطة عام  ،٢٠٠٠تع ّهد بضقامة نظام
سُُُُياسُُُُي جديد قائم على اإلصُُُُالح االقتصُُُُادي .وقد تولّى عمليات اإلصُُُُالح هذه عصُُُُام الزعيم ،رئيس هيئة
روج لنموذج "اقتصاد السوق االجتماعي".
التخطيط ة ، ٢٠٠٣-٢٠٠٠قبل أن يخلفه عبد هللا الدردري 5الذي ّ
تبنّت الحكومة هذا النموذج رسُُُُُميا ً عام  ٢٠٠٥من خالل الخطة الخمسُُُُُية العاشُُُُُرة للفترة من عام  ٢٠٠٦إلى
 6.٢٠١٠تمث ّلت أهداف الخطة في تحقيق معدالت نمو عالية عبر زيادة االسُُُُُُتثمارات الخاصُُُُُُُة واألجنبية في
القطاعات الرابحة ةاالتصاالت والعقارات والقطاع المصرفي والسياحة والتجارة الخارجية والصناعة ذات القيمة
المضُُُُُُافة المرتفعة وتخفيف النفقات الحكومية عبر خفض الدعم واالسُُُُُُتثمار العام .وكان من المتوقع أن تحد ّ
معدالت النمو المرتفعة من اآلثار االجتماعية السلبية لعملية االنفتاح االقتصادي والخصخصة ،وأن تعطي مبررا ً
7
سياسيا ً للتغييرات المترتبة عليها.
مناصُُُُرو اقتصُُُُاد السُُُُوق اعتبروا الدعم الحكومي للقطاع الزراعي عبئا ً على اإلنفاق العام ةحيث قيل إن كلفته
بلغت نحو  ٤في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي  ،ورأوا في الدعم تدخالً مفرطا ً من الدولة وتقويضُُُا ً للمنافسُُُة.
وربط ملخص الخطة الخمسُُُية العاشُُُرة الزراعة بعوامل سُُُلبية في االقتصُُُاد السُُُوري :معدالت نمو منخفضُُُة
ومستوى إنتاج متقلب واستهالغ كبير للطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية مثل المياه.

 3حنّا بطاطو ،فالحو سوريا :أبناء وجهائهم الريفيين األقل شأناً وسياساتهم ،ةنيوجيرسي :جامعة برنستون. ١٩٩٩ ،
 4الحيازة الزراعية ة agricultural holdingهي قطعة من األرم تخضع لإلدارة ،أو عدد من أشجار الفاكهة أو الماشية .يتولى المستثمر أو
المزارع إدارة الوحدة.
 5عمل عبد هللا الدردري رئيسا ً لهيئة التخطيط ة ٢٠٠٥-٢٠٠٣ثم نائبا ً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ة. ٢٠١١-٢٠٠٦
 6مكتبة مجلس الشعب السوري ،ملخص الخطة الخمسية العاشرة ةhttps://bit.ly/2KYrUuq ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤
 7أيام سورية" ،الدردري :معدالت نمو االقتصاد السوري إيجابية" ١٨ ،أيار http://bit.ly/354qbMo ،٢٠٠٩
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وافق الخبراء السُُُوريون والدوليون على هذا النقد للسُُُياسُُُات الزراعية القديمة القائمة على الدعم الحكومي .في
ورقة حول السياسات صادرة عام  8،٢٠٠٨ذكر البنك الدولي أن سياسات حماية اإلنتاج المحلي واالكتفاء الذاتي
غير مسُُتدامة ،وأن ارتفاع نسُُبة التوىيف في القطاع الزراعي يعود إلى انعدام فرأ النمو في قطاعات أخرى.
وأشار البنك الدولي إلى إمكانية تحقيق األمن الغذائي من دون إنتاج الحبوب محليا ً ،وذلك في حال ارتفاع معدالت
النمو بحيث تسُُُُمح باسُُُُتيراد الحبوب لتلبية الطلب على اسُُُُتهالكها ،كما يمكن لمعدالت النمو المرتفعة أن تحقق
عائدات يمكن تخصُُيصُُها لخلق فرأ العمل وبرامج الضُُمان االجتماعي .ولكن ورقة البنك الدولي أشُُارت في
الوقت نفسُُُُه إلى المخاطرة السُُُُياسُُُُية الكبيرة التي ينطوي عليها التغيير المفاجئ وحثّت على التغيير التدريجي.
تمثلت الخطوات التي دعا إليها البنك الدولي في خفض المحاصُُُُُُيل المعتمدة على المياه ،وبالتالي خفض الدعم
على الوقود ،وحماية أسُُُُُعار السُُُُُوق بالنسُُُُُبة للمنتجين عوضُُُُُا ً عن دعم مسُُُُُتلزمات اإلنتاج الزراعي وكلفه،
وخصُُُُُُخصُُُُُُُة القطاع المالي والقروم ،وتشُُُُُُجيع المحاصُُُُُُيل المرتفعة القيمة للتداول التجاري ةالفواكه
والخضُُروات  ،وتعزيز سُُلسُُلة اإلمداد الضُُرورية ،وخفض رسُُوم االسُُتيراد ،وتوقيع اتفاقيات تجارية لتمكين
التجارة ،وتشجيع االستثمار ،وخلق فرأ العمل في المناطق الريفية للشباب في قطاعات أخرى غير الزراعة.
وجد مناصرو اقتصاد السوق حلفاءهم الطبيعيين في الطبقة الجديدة من رجال األعمال من أبناء المدن ،الذين كان
بعضهم من محاسيب األسد ،وينحدر العديد منهم من الجيل الثاني من الدائرة المقربة من حافظ األسد ،مثل رامي
مخلوف وفراس طالس 9.وجد رجال األعمال هؤالء في اقتصُُُُُاد السُُُُُوق فرصُُُُُة لزيادة ثرواتهم ونفوذهم عبر
التجارة والخدمات ،وعبر أداء دور الوسيط الذي يم ّكن الشركات الدولية من العمل في سوريا مقابل حصص من
األرباح .بذلك ،غرست هذه الطبقة من رجال األعمال جذورها في األسواق الدولية وفي مركز صناعة القرار في
دمشُُُُُُق 10.لم ت ُب ِد هذه المجموعة اهتماما ً باإلنتاج الزراعي الذي يتطلب اسُُُُُُتثمار رأسُُُُُُمال كبير بأرباح غير
مضُُُمونة ودورة إنتاج بطيئة .كذلك اصُُُطدمت مصُُُالح المجموعة ،على مسُُُتوى السُُُياسُُُات ،بالحرس القديم
ومناصُُُُُري حماية اإلنتاج المحلي ،والذين رغبوا في الحفاى على الوضُُُُُع القائم ،بما فيه السُُُُُياسُُُُُات التجارية
القديمة .تجلى النزاع في المؤتمر الوطني العاشُُُُر لحزب البعث عام  ،٢٠٠٥الذي قام خالله األسُُُُد بضبعاد القيادة
البعثية القديمة والتأكيد بوضُُوح على أولوية اإلصُُالحات االقتصُُادية لديه 11.أدى هذا التحول السُُياسُُي في رأس
هرم حزب البعث إلى تعمق الفجوة بين القيادة و"جذورها الريفية" ،وإلى إضُُُُُعاف التمثيل السُُُُُياسُُُُُي للسُُُُُكان
العاملين في الزراعة في دوائر صنع القرار.
عام  ،٢٠٠٦بدأ القطاع الزراعي بالتدهور ة الرسُُُُُُم البياني  ، ١حيث انخفض معدل نموه إلى  ١,٣في المئة
ة . ٢٠٠٩-٢٠٠٥في المقابل ،نما قطاع الخدمات السُُُُياحية بمعدل  ١٤في المئة ،بما يشُُُُمل زيادة عدد السُُُُياح

 8البنك الدولي" ،الزراعة في سوريا :نحو سوق اجتماعي" ةباإلنكليزية  ،مذكرة سياسات ةواشنطن ،البنك الدولي، ٢٠٠٨ ،
 ،http://bit.ly/354qbMoرخصة المشاع اإلبداعي  ٣.٠منظمة حكومية دولية.
أ ُعدت هذه الورقة بطلب من الحكومة السورية ،واستندت إلى زيارة لسوريا عام  .٢٠٠٧وقد نُشِرت للعموم في تشرين األول .٢٠١٣
 9رامي مخلوف ابن خالة بشار األسد ،وبحلول عام  ،٢٠١١أصبح أغنى شخص في سوريا .أما فراس طالس فهو ابن العماد مصطفى طالس،
الذي كان وزيرا ً للدفاع طيلة  ٣٢عاما ً وأحد المقربين من حافظ األسد.
 10محمد جمال باروت ،العقد األخير في تاريخ سورية :جدلية الجمود واإلصالح ،ةبيروت ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،آذار
.٩٥-٩٢ ، ٢٠١٢
 11سعد محيو" ،األسد القوي ..سوريا الضعيفة؟" ١٠ ،Swiss Info ،حزيران https://bit.ly/2DkGokf ،٢٠٠٥؛ الجزيرة" ،البعث السوري
يبعد الحرس القديم ويوصي بضصالحات" ١٠ ،حزيران https://bit.ly/2KZBehK ،٢٠٠٥
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بنسُُُُُُبة  ١٢في المئة سُُُُُُنوياً ،في حين نما القطاع الصُُُُُُناعي بمعدل  ١٢,٤في المئة 12.عام  ،٢٠٠٨بل عدد
الشركات الجديدة التي أسسها مستثمرون أجانب  ١٧٨شركة ،خمس منها فقط عملت في القطاع الزراعي ةاثنتان
13
في دمشق وثالث في درعا  ،في حين عملت  ٢٨منها مثالً في التجارة.
صُُُُرح مسُُُُؤولون حكوميون بأن
ولعل أبرز المؤشُُُُرات على تدهور الزراعة هو انخفام قوة العمل فيها .فقد
ّ
 ٦٠٠ألف عامل ،أي ما يعادل  ٤٤في المئة من قوة العمل في قطاع الزراعة ،انتقلوا إلى قطاعات أخرى بين
 ٢٠٠٥و .٢٠٠٨لم يبيّن الم سؤولون القطاعات التي انتقل إليها هؤالء العمال ،أو ما إذا كانت تلك القطاعات أكثر
إنتاجية من الزراعة 14.في بعض الحاالت ،قد يكون الع ّمال المذكورون خسروا عملهم ببساطة.
الرسم البياني  :١أثر خفض الدعم على اإلنتاج الزراعي

المصدر :المؤلف ،المجموعة اإلحصائية من المكتب المركزي لإلحصاء

15

يظهر الرسُُُُُُم البياني  ١بداية أثر خفض الدعم الحكومي على مسُُُُُُتلزمات اإلنتاج الزراعي عام  ،٢٠٠٨العام
الثالث من فترة تنفيذ الخطة الخمسُُية العاشُُرة .في العام نفسُُه ،تسُُبب تراجع دعم المازوت ةالديزل بصُُدمة في
السُُوق السُُورية كلها .كذلك انخفض دعم المبيدات الحشُُرية بدءا ً من عام  ،٢٠٠٥وتوقف نهائيا ً عام  .٢٠١٠في
الوقت نفسُُه ،تواصُُل انخفام اإلنتاج الزراعي المحلي في كل سُُنة من سُُنوات تنفيذ الخطة الخمسُُية العاشُُرة،
عدا عام  ،٢٠٠٩ولكنه عاد ليرتفع عام  .٢٠١١ورغم محدودية التغيرات إال أنها ت ُظهر بوضوح مستوى سيطرة
الحكومة على القطاع .ورغم انتشُُُُار الجفاف في سُُُُوريا من  ٢٠٠٧إلى  ،٢٠٠٩لم يُعدّل صُُُُنّاع السُُُُياسُُُُات
استراتيجية خفض الدعم.

 12غسان إبراهيم" ،األبعاد االجتماعية لالقتصاد الريعي في سورية" ،مكتبة مجلس الشعب السوريhttps://bit.ly/2pWaUhn ،٢٠١٠ ،
 13المكتب المركزي لإلحصاء" ،توزع المنشآت حسب النشاط االقتصادي الرئيسي"https://bit.ly/2sfjf0f ،
 14باروت ،العقد األخير من تاريخ سورية.٩٥-٩٢ ،
ُ
 15المكتب المركزي لإلحصاء ،البيانات اإلحصائية للسنة/السنوات والقطاع/القطاعات المعنية .https://bit.ly/2QV8Z7N ،أضيف عام
 ٢٠٠٥وعام  ٢٠١١إلىهار األثر المباشر لهذه السياسات خالل فترة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة ة ٢٠١٠-٢٠٠٦نتيجة اإلجراءات التي
اتخذتها الحكومة.

5

يظهر الرسم البياني  ٢بشكل أكبر األثر السلبي للخطة الخمسية العاشرة على الزراعة ،وانعدام النمو في القطاع،
وتراجع مساحة األراضي المروية بالمياه الجوفية ةأي األرم التي يتطلب ريّها وقودا ً لضخ المياه  ،وهو ما تأثر
بش ّح الموارد المائية.
الرسم البياني  :٢أثر الخطة الخمسية العاشرة على حصة الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي وسوق العمل

المصدر :المؤلف ،المجموعة اإلحصائية من المكتب المركزي لإلحصاء

16

صُُُُُنّاع القرار عازمين على مواصُُُُُلة العمل برايتهم نفسُُُُُها وتقبّل تبعاتها على اإلنتاج الزراعي .لكنهم في
بدا ُ
الوقت نفسُُُُه فشُُُُلوا في االسُُُُتجابة للتغيرات الميدانية ،مثل الجفاف ،التي كان من شُُُُأنها أن تدفع إلى مسُُُُاعدة
المنتجين الزراعيين وزيادة اإلنفاق العام .عزا الرئيس األسُُُُد الحقا ً تعثإلر اإلصُُُُالحات االقتصُُُُادية إلى الجفاف،
ولكن آثار الجفاف تحديدا ً في تلك المرحلة تفاقمت بسبب إجراءات التقشف المتصلّبة.

أزمة الحبوب عام  ٢٠٠٨نموذجا ً عن السياسات الزراعية الحكومية الجديدة
طيلة عقود ،احتلت الحبوب – السُُُيما القمح للخبز والشُُُعير للعلف – موقعا ً أسُُُاسُُُيا ً في التخطيط االسُُُتراتيجي
عرضُُُُُُهم الحقُا ً
الحكومي لتحقيق االكتفُُاء الُذاتي .تلقى المنتجون الزراعيون دعمُا ً سُُُُُُخيُا ً من الحكومُة ،مُا ّ
لمضاعفات التقشف ،حيث تخلّت الحكومة عن سياسة االكتفاء الذاتي وأنهت التزامها بشراء المحاصيل كاملة.
بين  ٢٠٠٧و ،٢٠٠٩ألحقت شهور الجفاف وسياسات خفض الدعم الحكومي أضرارا ً بالمزارعين والمستهلكين.
ع ِزي اندالع النزاع عام  ٢٠١١جزئيا ً إلى ضُُُُُُعف اسُُُُُُتجابة الحكومة لألزمة عام  ٢٠٠٩و .٢٠١٠تتفاوت
و ُ
ت قديرات ج فاف عام  ٢٠٠٨وآ ثاره على البالد ت فاو تا ً كبيراً 17،ولكن المؤ كد أن إن تاج الحبوب تراجع على نحو
كبير بسُُُبب انخفام معدل هطول األمطار في ربيع  ،٢٠٠٨في موسُُُم نضُُُج السُُُنابل ،كما أدى قرار الحكومة
ي األراضي قبل الحصاد.
برفع الدعم عن المازوت إلى نقص في الوقود ورفع الكلفة وتعطيل ِر ّ
ُُُتر –
عام  ،٢٠٠٧كان محصُُُُول القمح وفيراً ،حيث تجاوز إجمالي اإلنتاج  ٤ماليين طن .إال أن الحكومة لم تشُ ِ
بررت
من خالل السُُُُُُورية للحبوب والمديرية العامة للمطاحن – إال ثلث المحصُُُُُُول ،وفق صُُُُُُحيفة الثورةّ .18
 16المكتب المركزي لإلحصاء ،المجموعة اإلحصائية.
 17جان سيلبي وآخرون" ،نظرة جديدة في تغير المناخ والحرب األهلية السورية" ةباإلنكليزية  ،Political Geography ،المجلد ،٢٠١٧ ،٦٠
http://bit.ly/340eiWf ،٢٤٤-٢٣٢
 18محمد مصطفى" ،تداعيات األقماح المصابة...المطاحن رفضت استالمها فانتعشت جيوب السماسرة!" ،الثورة ،شباط ،٢٠٠٨
 . http://bit.ly/2sUMBRTصحيفة الثورة هي إحدى الصحف الرسمية العديدة ،وتعبر عن وجهة نظر دولة البعث منذ عام  .١٩٦٣ترتبط
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الحكومة ذلك بتدنّي جودة المحصُُول نتيجة اآلفات التي أصُُابته 19.وتشُُير التقارير إلى أن العملية ال ُمتّبعة لتحديد
جودة المحاصُُُيل ،وبالتالي اتخاذ القرار بشُُُأن شُُُرائها ،كانت مرت َجلة وعشُُُوائية .حيث اشُُُتكى المزارعون من
20
غياب الضوابط والمعايير واالعتماد على المعاينة البشرية المباشرة لعيّنات من المحصول.
الرسم البياني  :٣إنتاج الحبوب خالل فترة الجفاف (باأللف طن)

المصدر :المؤلف ،المجموعة اإلحصائية من المكتب المركزي لإلحصاء
وبحسُُُُب مشُُُُرف كان يعمل حينها في وزارة الزراعة واإلصُُُُالح الزراعي 21،كانت المؤسُُُُسُُُُة العامة لتجارة
وتخزين وتصُُنيع الحبوب ةالسُُورية للحبوب تمتلك مخزونا ً كامالً من القمح يفوق قدرتها على التخزين بالشُُكل
المناسُُُُُب ،كما لحقت العدوى الفطرية بمحصُُُُُول القمح االسُُُُُتراتيجي 22.وتوافقت التقارير بشُُُُُأن آثار العدوى
الفطرية على محصُُُُُُول القمح عام  ٢٠٠٦و ٢٠٠٧مع خفض توزيع المبيدات الحشُُُُُُرية واألسُُُُُُمدة المدعومة
ةالرسم البياني  ، ١وكالهما بال األهمية لمقاومة المحاصيل لألمرام .أىهرت السورية للحبوب تباطؤاً ،وربما
عجزا ً ،في ال ضغط التخاذ قرار بت صدير فائض القمح أو زيادة سعة التخزين والدعم التقني ،وكان لهذا أثر سلبي

الصحيفة ارتباطا ً وثيقا ً بالزراعة ،وتغطي قضايا مرتبطة بها وبالمناطق الريفية .في هذه المقالة ،يتحسّر المؤلف على "الفرصة الضائعة" عام
 ٢٠٠٧لموازنة أثر الجفاف ،داعيا ً إلى العمل للتجاوب مع التقرير الذي طلبه مجلس الوزراء.
 19بدأت المسألة في حماة في حزيران  ،٢٠٠٧وأصدرت السورية للحبوب تعميما ً للسيطرة على عدوى فطرية .محمد مصطفى" ،مصائب حبوب
حماة ..فوائد جاهزة لتجارها ةالمؤسسة ترفض استالم المتعفن ..والفالحون بانتظار الفرج!" ،الثورة ،حزيران ،٢٠٠٧
https://bit.ly/2DkJB3t
 20مروان دراج" ،موسم حصاد الحبوب بين مطرقة التجار وسندان المؤسسة ...آليات التسويق بحاجة إلى إعادة نظر ...التجار والوسطاء يأكلون
تعب المزارعين...عمليات التصنيف ىالمة والتخزين بالعراء بال حلول...كميات من الفائض وفرأ التصدير واعدة" ،الثورة ،شباط ،٢٠٠٦
https://bit.ly/33lv5TD
 21مقابالت مع موىف في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في حمص ،شباط .٢٠١٩
 22يبل حجم المحصول االستراتيجي عادة احتياجات الدولة من القمح للخبز لعامين ،أو  ٤ماليين طن .ليس لدينا إعالن دوري عن حجم هذا
المحصول أو كيفية إدارته .ي ّ
ُخزن معظم القمح بظروف رديئة في خنادق مكشوفة للعوامل الجوية أو في صوامع ال تخضع لصيانة دورية.
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على المنتجين الزراعيين فاقم من آثار الجفاف.

23

نجم االختناق عن غياب سوق خاصة جاهزة الستيعاب هذه الكميات من الحبوب ،فيما لم يكن التصدير مسموحاً،
ما أدى إلى اتّسُُاع المتاجرة بالقمح في السُُوق السُُوداء ،وانخفام األسُُعار إلى مسُُتواها األدنى ،ليتراوح سُُعر
الكيلوغرام بين ثماني وعشُُُُر ليرات سُُُُورية ،وقد ُخصُُُُص هذا القمح بشُُُُكل رئيسُُُُي للعلف وربما للتهريب.
عرضت الحكومة الحقا ً شراء المحاصيل بسعر أدنى بل  ٥ليرات للكيلوغرام ةمقارنة بـُُُُُُُ ١٢,٣٠للقمح القاسي
و ١١,٣٠للقمح الطري عام  . ٢٠٠٦وش ُ ّجع انخفام السُُعر المزارعين على البيع في السُُوق السُُوداء .رسُُميا
حملت الحكومة المزارعين جزءا ً من المسُُُُؤولية ،حيث اتهمتهم وزارة الزراعة واإلصُُُُالح الزراعي بتفضُُُُيل
24
البيع في السوق السوداء بسعر أعلى.
يبيّن الرسم البياني  ٤تراجع استغالل األراضي للزراعة بعد موسم  ٢٠٠٧/٢٠٠٦وارتفاع نسبة األرم البور.
فوتوا المواسُُم ولم يزرعوا أية محاصُُيل ،وال يبدو أن الموارد المائية كانت عامالً حاسُُما ً
والواقع أن المزارعين ّ
في هذا القرار ،حيث تراجع اسُُُُُتغالل األراضُُُُُي المروية واألراضُُُُُي البعل على حد سُُُُُواء .قرار المزارعين
بالتخلي عن اإلنتاج في الموسم التالي لموسم  ،٢٠٠٧/٢٠٠٦الذي كان محصوله وفيراً ،نجم عن رفض الحكومة
شراء الحبوب تلك ال سنة ،ما ت ُرجم على أنه تراجع من جانب الحكومة عن حماية إنتاج الحبوب المحلي وخفضها
الدعم للقطاع الزراعي.
الرسم البياني  :٤استغالل األراضي الزراعية خالل فترة الجفاف (باأللف هكتار)

المصدر :المؤلف ،المجموعة اإلحصائية ،المكتب المركزي لإلحصاء
ويبيّن الرسم البياني  ٥أن مساحة زراعة القمح انخفضت بمقدار  ١٨٠,٨٠٠هكتار بين عامي  ٢٠٠٧و،٢٠٠٨
23
جري
أعلن مجلس الوزراء استعداده للتحقيق في حاالت سوء اإلدارة في المؤسسات الرسمية المعنية ،ولكننا ال نعلم ما إذا كان تحقيق كهذا قد أ ُ ِ
فعالً ،حيث لم يُعلن عنه وال عن نتائجه على حد علمنا.
 24نور الدين األثير" ،مقابلة مع وزير الزراعة السوري :انخفام حصة الحبوب في اإلنتاج المحلي" ،الحياة ،آب ،٢٠٠٧
https://bit.ly/2ON3Rjy
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في حين ازداد مجموع مساحة األرم البور وزراعة الشعير بمقدار  ٢٠٨٩٠٠هكتار في الفترة نفسها .بنا ًء على
محصول  ١,٤طن للهكتار ،أدت زيادة المساحة المزروعة إلى انخفام بنحو ربع مليون طن في المحصول ،أي
ما يعادل  ١١في المئة من محصُُُُُُول العام اإلجمالي .ويُرجح أن المنتجين الزراعيين اتخذوا قرارا ً بالتحول إلى
الشُُُعير والذرة ،حيث كانت السُُُلعتان تُباعان في السُُُوق المحلية مباشُُُرة ،على عكس القمح الذي كانت تحتكره
الحكومة.
الرسم البياني  :٥مساحة األرض حسب المحصول خالل فترة الجفاف (باأللف هكتار)

المصدر :المؤلف ،المجموعة اإلحصائية للسنوات المعنية من المكتب المركزي لإلحصاء
عندما اتّضح الشح الشديد لمحصول القمح عام  ،٢٠٠٨حدثت بلبلة في مؤتمر الحبوب السنوي في درعا 25،حيث
نفت الجهات الحكومية المسُُُؤولية عن الفشُُُل في تخزين ما يكفي من القمح عام  .٢٠٠٧على وجه الخصُُُوأ،
عزا المدير العام لمديرية المطاحن انخفام كمية القمح التي اشترتها الحكومة عام  ٢٠٠٧إلى تفضيل المزارعين
البيع في السوق السوداء 26.إال أن التوصيات تضمنت ثالثة إجراءات أساسية لمعالجة األزمة :شراء المحاصيل
كاملة بصُُرف النظر عن جودتها ،وأتمتة عملية فحص عينات المحصُُول ،والتسُُعير بما يتناسُُب مع كلفة اإلنتاج
الحقيقية مع األخذ في االعتبار ارتفاع أسُُعار الوقود .وكانت هذه التوصُُيات الثالث نقيض ُا ً لإلجراءات الحكومية
في العام السابق.
كشفت تفاصيل أزمة الحبوب عن تنفيذ صارم ودوغمائي إلجراءات التقشف ،وعن انعدام جاهزية الحكومة ،كما
بيّنت التهميش المضُُُُطرد القتصُُُُاديات الريف في تفكير صُُُُناع القرار ،وأخيرا ً فقد أىهرت غياب النقاش العام
 25يونس خلف" ،موسم الحبوب ..إنتاجنا مليونا طن قمحاً ..واستالم كامل الكميات خارج المواصفات والمقاييس ،"!!..الثورة ،حزيران ،٢٠٠٨
https://bit.ly/2pRI9Ci
 26المرجع السابق.
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حول السياسات الجديدة ،والطبيعة النخبوية لعملية صنع القرار.

الجزء الثاني :اإلصالح في حالة الحرب
في أول خطاب له بعد بدء المظاهرات في آذار  27،٢٠١١عاد الرئيس السُُُُوري بشُُُُار األسُُُُد إلى ذكر قضُُُُية
تهرب الحكومة من
الجفاف ،وعزا تأخر اإلصُُُُُُالحات االقتصُُُُُُادية إلى "أربع سُُُُُُنوات من الجفاف" ،مكررا ً ّ
المسؤولية على إثر أزمة الحبوب ،وليس من المستبعد أنه كان يجهل أثر االصالحات السلبي عليها .في الخطاب
نفسه ،شجب األسد أيضا ً الضغوط الدولية المستمرة على سوريا.
عندما تحولت االحتجاجات إلى انتفاضة شعبية ع ّمت البالد ،وفي إطار سعيهم لتفسير االنتفاضة وجذورها ،ركز
األكاديميون والصُُُُحفيون – ومعظمهم مقيم خارج البالد – على سُُُُياسُُُُة اقتصُُُُاد السُُُُوق االجتماعي ،وتعامل
الحكومة مع الجفاف 28،وىهور طبقة جديدة من محاسُُُُُُيب االقتصُُُُُُاد النيوليبرالي 29.األغلبية العظمى من هذه
القراءات لإلصُُالح في سُُوريا تضُُمنت انتقادات للنظام ،وأتت من مؤسُُسُُات من خارج سُُوريا ال تمتلك سُُبالً
للتأثير على المؤسسات الحكومية السورية أو على النظام نفسه.
صرفت الحكومة كأن شيئا ً لم يكن،
داخل البالد ،تمترس النظام ال سوري وراء سيا ساته وتحدى دعوات التغيير .ت ّ
ورفض مسُُُُُُؤولو النظُُام االعتراف بُُأن البالد في "حُُالُُة حرب" حتى حزيران  30،٢٠١٢وحتى بعُُد ذلُُك
ُجر المسُؤولون أي تغيير في العناصُر األسُاسُية لسُياسُات ما قبل النزاع ،بما في ذلك السُيا سات
االعتراف ،لم ي ِ
الزراعية .خالل النزاع ،اسُُُتمرت سُُُياسُُُة خفض الدعم على مسُُُتلزمات اإلنتاج الزراعي ،واسُُُتبدال ذلك بدعم
األسُُعار والناتج 31.يمكن تحليل هذه السُُياسُُة بالنظر إلى مؤسُُسُُتين حكوميتين أسُُاسُُيتين :المصُُرف الزراعي
32
التعاوني ،وصندوق دعم اإلنتاج الزراعي.

المصرف الزراعي التعاوني
تأسُُس المصُُرف الزراعي التعاوني عام  ،١٨٨٨وهو أقدم مصُُرف ما زال مسُُتمرا ً بالعمل في سُُوريا .ويمثل
المصُُرف أداة الحكومة الرئيسُُية لتنفيذ الخطة السُُنوية لإلنتاج الزراعي ،ويتولى التعامالت المالية بين الحكومة
والمنتجين الزراعيين في القطاع العام والقطاع الخاأ ،بما يشُُمل عمليات البيع والشُُراء والقروم .على سُُبيل
المثال ،ما زال اسُُُتيراد وتوزيع مسُُُتلزمات اإلنتاج الزراعي غير المدعومة ةمثل علف المواشُُُي وأدويتها يتم
عبر المصُُُُُُرف الزراعي التعاوني .وعندما ال يتم ّكن المزارعون من تسُُُُُُُديد ثمنها نقداً ،يقدم المصُُُُُُرف لهم
"قرضُُُُُُاً" بقيمة المشُُُُُُتريات ،على أن يسُُُُُُدده المزارعون من عائدات إنتاجهم الزراعي إذا اشُُُُُُترت الحكومة
 27شبكة فولتير" ،خطاب الرئيس بشار األسد في مجلس الشعب" ،آذار https://bit.ly/2DiomPJ ،٢٠١١
 28نديرا أحمدخودجيفا" ،الجفاف في سوريا" ةباإلنكليزية  ،تقرير ةمشروع حلب ،تموز https://bit.ly/37IlfhX ، ٢٠١٥
 29آرون لوند" ،الجفاف والفساد والحرب :أزمة سوريا الزراعية" ،مركز كارنيغي للشرق األوسط ،نيسان ،٢٠١٤
https://bit.ly/2qOxRTW
 30حمود المحمود" ،اقتصاد الحرب في النزاع السوري :تكتيكات كف األيدي الحكومية" ،مركز كارنيغي للشرق األوسط ١٥ ،كانون األول
https://bit.ly/33oLzdu ،٢٠١٥
صد بدعم األسعار السياسة الحكومية القائمة على دفع الحكومة سعرا ً أعلى من سعر السوق الحرة لشراء محاصيل محددة ةالقمح والقطن
 31يُق َ
والشعير ،إلخ لتعويض المنتجين الزراعيين عن الزيادة في كلفة اإلنتاج ةارتفاع سعر المازوت والضغوط البيئية ةالجفاف أو األمرام .
 32الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون" ،تأسيس صندوق للحد من أثر الجفاف على اإلنتاج الزراعي" ،تشرين األول ،٢٠١١
https://bit.ly/2DkLqNR
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محاصيلهم ،وهو ما يتم عبر المصرف الزراعي التعاوني أيضاً .بعبارة أخرى ،ليس المصرف الزراعي التعاوني
مجرد مؤسُُُُسُُُُة مالية ،بل هو أكثر من ذلك بكثير .ويمتلك المصُُُُرف أصُُُُوالً عديدة بينها مسُُُُتودعات لتخزين
مسُُتلزمات اإلنتاج التي سُُتوزع الحقا ً على المزارعين .ومن األمثلة أيضُُا ً اسُُتيراد وزارة الزراعة واإلصُُالح
الزراعي للمواشُُُي 33:يمكن للمزارع أن يتقدم بطلب للحصُُُول على نصُُُاب محدد من المواشُُُي من المصُُُرف
الزراعي التعاوني ،يُقدم على شُُكل قرم من المصُُرف .ويطالب المصُُرف بضُُمان القروم بملكيات زراعية
م أو مزارع دواجن مثالً – باإلضافة إلى كفيل شخصي يكون في العادة موىفا ً حكومياً .إذا عجز المزارع
– أرا ٍ
عن تسديد أقساط القرم أو القرم كامالً ،يخسر حقه في استغالل األصول التي قدمها كضمانات للقرم ،كما
يخسُُر ال َمدين للمصُُرف الزراعي التعاوني الحق في التعامل مع القطاع العام ،سُُواء لبيع محصُُوله أم للحصُُول
على الحوافز والدعم.
عام  ، ٢٠١١بلغت نسُُُُُُبة القروم الممنوحة للمزارعين وشُُُُُُركات القطاع الخاأ من إجمالي القروم التي
منحها المصُُُُُرف الزراعي التعاوني  ٢٣في المئة ة الرسُُُُُم البياني  . ٦انخفضُُُُُت النسُُُُُبة إلى  ٢في المئة عام
كف عن إقرام المنتجين الزراعيين
 ،٢٠١٤وإلى  ٠,٠٠٢في المئة عام  ،٢٠١٦ما يشُُُُُير إلى أن المصُُُُُرف ّ
بشُُُُكل شُُُُبه نهائي .في الواقع ،أوقف المصُُُُرف القروم المتوسُُُُطة والكبيرة للمنتجين الزراعيين من القطاع
الخاأ منذ عام  .٢٠١٣عام  ،٢٠١٧ا ستأنف الم صرف تقديم القروم المتو سطة لمزارعي البيوت البال ستيكية
في المناطق السُُُُُاحلية حصُُُُُراً 34.يبيّن الرسُُُُُم البياني  ٦هذا االنخفام الحاد في اإلقرام والدعم الحكوميين
للمنتجين الزراعيين من القطاع الخاأ ،باستثناء مربّي المواشي والدواجن .وعوضا ً عن تقديم القروم أو الدعم
مول المصُُرف المؤسُُسُُات العامة التي تشُُتري المحاصُُيل ةالحبوب والقطن والسُُكر في
للمنتجين الزراعيينّ ،
إطار سُُُُياسُُُُة تحويل الدعم من مسُُُُتلزمات اإلنتاج إلى دعم أسُُُُعار المنتجات .القروم في القطاع العام تُمنَح،
بشُُكل أسُُاسُُي ،لثالث مؤسُُسُُات :المؤسُُسُُة العامة لتجارة وتخزين وتصُُنيع الحبوب ،والمؤسُُسُُة العامة لحلج
35
وتسويق األقطان ،والمؤسسة العامة إلكثار البذار.
الرسم البياني  :٦قروض المصرف الزراعي التعاوني حسب القطاع (مليون ليرة سورية) بما في ذلك دعم
الموردة عبر فروع المصرف الزراعي التعاوني
مستلزمات اإلنتاج الزراعي وغيرها من المستلزمات
َّ

 33عدنان عبد الرزاق" ،سورية تستورد ثمانية آالف بقرة من ألمانيا" ،العربي الجديد ١٣ ،آب https://bit.ly/34r7WjY ،٢٠١٧
 34اإلسكوا" ،دراسة تحليل فجوة السياسات الزراعية" ،تقرير ةبيروت :برنامج األجندة الوطنية لمستقبل سوريا، ٢٠١٨ ،
https://bit.ly/2DmN80Z
 35مصدر هذا اإليضاح هو المكتب المركزي لإلحصاءhttp://bit.ly/2DW2lqe :
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المصدر :المؤلف ،المجموعة اإلحصائية من المكتب المركزي لإلحصاء
تشُُير النسُُبة المرتفعة للقروم المتعثرة إلى اسُُتمرار سُُياسُُة الحكومة بالتحول من دعم مسُُتلزمات اإلنتاج إلى
تعويض خسُُُائر اإلنتاج .إن هذا التعويض ،إلى جانب تدهور اإلنتاج واألسُُُواق وصُُُعوبة الوصُُُول إلى السُُُوق
بسبب النزاع وازدياد الكلف نتيجة هيمنة اقتصاد الحرب وندرة الموارد ،تسبب بعجز شبه تام عن الح صول على
المال ومسُُُُُُتلزمات اإلنتاج الزراعي بالنسُُُُُُبة للمنتجين الزراعيين في القطاع الخاأ ،وال سُُُُُُيما في المناطق
المعرضة لكوارث طبيعية أو آلثار النزاع.
عام  ،٢٠١٦بل حجم القروم المقدمة للقطاع الخاأ نحو  ٠,١في المئة من حجمها عام  ،٢٠١٠ووصُُُل عدد
األ شخاأ غير القادرين على ت سديد قرو ضهم إلى  ٦٠٠ألف عام  ،٢٠١٤أي ما يقارب عدد أ صحاب الحيازات
الزراعية عام  36.٢٠٠٤وعام  ،٢٠١٨بلغت نسُُُبة غرامات التأخير نحو  ٦٠في المئة من إجمالي القروم غير
ال ُم سدّدة ،نتيجة تراكم الغرامات على مدى سنوات من األق ساط غير المدفوعة .في كانون األول/دي سمبر ،٢٠١٨
أصُُُُدر الرئيس األسُُُُد المرسُُُُوم الجمهوري رقم  ٢٠١٨/٤٦الذي أعاد جدولة الديون على قروم المصُُُُرف
الزراعي التعاوني للمزارعين األفراد 37.في هذه المرحلة ،بل حجم القروم غير المسُُُُُُُددة  ٥٩,٥مليار ليرة
سُُُُُُوريُُة ة ١١٨,٥مليون دوالر  38،وبل مجموع الغرامُُات  ٣٦,٧مليُُار ليرة ة ٧٣مليون دوالر  ،وكُُانُُت
الغرامات مفروضُُُُُة على نصُُُُُف مليون منتج زراعي .وقد سُُُُُجل إحصُُُُُاء عام  ٦٦٠,٣٧١ ٢٠٠٤صُُُُُاحب
حيازة 39،ما يشير إلى أن أكثر من  ٧٥في المئة منهم كانوا َمدينين عام .٢٠١٨

صندوق دعم اإلنتاج الزراعي
تأسُُُس صُُُندوق دعم اإلنتاج الزراعي عام  ٢٠٠٨في إطار الخطة الخمسُُُية العاشُُُرة 40.تمثلت المهمة األصُُلية
 36نشر المكتب المركزي لإلحصاء أحدث عدد للحائزين الزراعيين عام  ،٢٠٠٤انظر الكتاب السنوي لعام https://bit.ly/2soXPhz ،٢٠١٦
 37سانا" ،الرئيس األسد يصدر قانونا بضعفاء القروم للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير
المترتبة عليها" ٢٦ ،كانون األول https://bit.ly/35E0VMH ،٢٠١٨
 38يوم  ١٦كانون األول  ،٢٠١٨كان سعر الدوالر  ٥٠٢ليرة سورية.
 39المكتب المركزي لإلحصاء ،عدد الحائزين الزراعيين في التقرير السنويhttps://bit.ly/2pUVidU ،٢٠١٢ ،
 40أرشيف مجلس الشعب السوري" ،المرسوم رقم  ٢٩لعام  ٥ ،"٢٠٠٨أيار https://bit.ly/2OqXpQj ،٢٠٠٨
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للصُُُُندوق في تيسُُُُير دعم اإلنتاج الزراعي ،واتّباع منظومة دعم محددة األهداف تحل محل نظرية المحاصُُُُيل
االسُُتراتيجية القديمة .كان مقررا ً أن يقوم الصُُندوق بتحديد ودعم وشُُراء المحاصُُيل حسُُب العرم والطلب في
السوق ،وأن يكون أداة الحكومة لوضع تشريعات السوق 41وتحديد احتياجات المنتجين الزراعيين وتلبيتها.
بدءا ً من عام  ،٢٠٠٩ركز الصُُندوق في دعمه على دعم أسُُعار المحاصُُيل التي تشُُتريها الحكومة .لدى حسُُاب
أسُُعار الشُُراء ،يأخذ الصُُندوق في الحسُُبان كلفة السُُوق الحقيقية للوقود واألسُُعار في األسُُواق المجاورة .ولكن
بعد عام ُ ،٢٠١٠خ ِفّضُُُُت ميزانية الصُُُُندوق إلى  ١٠مليارات ليرة سُُُُورية ،أي ما يعادل في حينه  ٢٠٠مليون
عشر قيمتها األولى بالدوالر،
دوالر .وبحلول عام  ،٢٠١٨ونتيجة التضخم ،أصبحت قيمة الميزانية نفسها أقل من ُ
حسُُُُنة التي تُباع للمنتجين
أي نحو  ٢٠مليون دوالر .ر ّكز الصُُُُندوق بشُُُُكل رئيسُُُُي على دعم سُُُُعر البذور ال ُم ّ
42
الزراعيين.

لم تح َ
ظ فكرة صُُُُندوق دعم اإلنتاج الزراعي بالكثير من الزخم لعدة أسُُُُباب ،منها تقلّص المسُُُُاحة التي تسُُُُيطر
عليها الحكومة وتعمل ضُُُُُمنها في ذروة النزاع ،وانكماش االقتصُُُُُاد بشُُُُُكل عام ،وتداخل عمل الصُُُُُندوق مع
مؤسُُسُُات عامة أقدم منه وأكثر رسُُوخا ً مثل مؤسُُسُُة تجارة الحبوب ومؤسُُسُُة األقطان ومؤسُُسُُة إكثار البذور،
وتتمتع األخيرة بموقع أفضُُل لتحديد األسُُعار وإجراء عمليات الشُُراء .من جهة أخرى ،كان المصُُرف الزراعي
التعاوني هو من ينفّذ التعامالت المتعلقة بالقطاع العام منذ عقود ،وكان يمتلك فروعا ً وشُُُُُُبكات في مختلف أنحاء
البالد.

حروب القمح خالل النزاع
بين عا َمي  ٢٠١١و ،٢٠١٧توصُُُُلت التقديرات إلى انخفام إنتاج القمح المحلي إلى النصُُُُف ة الرسُُُُم البياني
 43. ٧وفي العام نفسُُه ،اشُُترت المؤسُُسُُة العامة لتجارة الحبوب  ٣٢٥طنا ً فقط من القمح من أصُُل ناتج إجمالي
قُدِّر بنحو مليون و ٨٥٠ألف طن ،أي أنها اشترت ما يعادل  ١٧في المئة من اإلنتاج اإلجمالي مقارنة بـُُُُُُُ ٦٤في
المئة عام  .٢٠١١هذه األرقام تشير إلى أن الحكومة لم تعد تحتكر سوق القمح ،وذلك نتيجة المعابر الحدودية غير
الرسمية ونشوء أسواق محلية جديدة تتنافس مع المؤسسات العامة في شراء القمح من المنتجين الزراعيين.
بالتوازي مع ذلك ،ارتفع معدل االسُُُُتيراد ،ربما ليس إلى الدرجة التي ادّعتها وسُُُُائل اإلعالم ،ولكن بما يتجاوز
 ٥٠في المئة من إجمالي مشُُتريات مؤسُُسُُة الحبوب بدءا ً من عام  ،٢٠١٣وبلغت نحو  ٤٠في المئة عام .٢٠١٧
وفي تشُُرين الثاني/نوفمبر  ،٢٠١٨أعلن وزير النقل عن اتفاقية مبدئية مع نظيره الروسُُي لتأسُُيس مركز توزيع
للقمح الروسُُي في سُُوريا 44،وعن خطط لتوسُُيع اسُُتطاعة التخزين والنقل في الموانئ السُُورية في إطار اتفاقية
ميناء طرطوس ،الذي تولت إدارته شركة روسية .عام  ،٢٠١٩أعلنت الحكومة السورية عن استعدادها لشراء ما
 41فوزي المعلوف" ،صندوق الدعم الزراعي بداية العام المقبل ..الدردري :أداة فاعلة للتنمية" ،الثورة ٧ ،آب،٢٠٠٨ ،
https://bit.ly/2DiA2C5
 42اإلسكوا" ،دراسة تحليل فجوة السياسات الزراعية" ،مرجع سابق.
 43يصعب التحقق من األرقام المقدّرة خالل النزاع بسبب صعوبة الوصول وانعدام األمن وحركة السكان المستمرة.
 44سبوتنيك" ،وزير سوري :اتفاق بين موسكو ودمشق يحول سوريا إلى مركز لتصدير القمح الروسي" ١ ،تشرين الثاني ،٢٠١٨
https://bit.ly/34saQ7U
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يصُُُُُل إلى مليونَي طن من القمح المحلي 45.في الوقت نفسُُُُُه ،أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المسُُُُُتهلك أن
46
الحكومة ستواصل استيراد ما يصل إلى  ٦٠٠ألف طن من القمح الروسي حرصا ً على المخزون االستراتيجي،
ورفضت دعوات لتأجيل االستيراد إلى ما بعد شراء المحاصيل المحلية بالكامل.
قد تبدو محاولة الحكومة شُُراء مليونَي طن شُُديدة التفاال في ضُُوء األرقام للسُُنوات الخمس الماضُُية ة الرسُُم
أرام واسعة من البالد؛ وثانيا ً رفعها
البياني  ، ٧ولكنها تقوم على ثالثة اعتبارات :أوالً استعادتها السيطرة على
ٍ
48
سُُُعر شُُُراء القمح إلى  ٤٢٢دوالر للطن 47،أي ما يزيد على ضُُُعف السُُُعر الدولي البال  ٢٠٧دوالر للطن،
األمر الذي كان منتظرا ً أن يقنع المزارعين بالبيع لتجار السُُُُوق؛ وثالثاً ،األمطار الوفيرة عام  ٢٠١٩وما وعدت
به من محصُُُُول كبير بخالف السُُُُنوات الماضُُُُية .في أيلول  ،٢٠١٩قُدِّر إنتاج القمح المتوقع بنحو  ٢.٢مليون
49
طن.

الرسم البياني  :٧تقديرات كميات القمح (باأللف طن) المنتجة محليا ً والمشتراة محليا ً وتلك المستوردة من
قبل المؤسسة العامة لتجارة الحبوب

المصدر :المؤلف ،المجموعة اإلحصائية من المكتب المركزي لإلحصاء ،وتصريحات إعالمية لمسؤولي

 45الوطن" ،وزير الزراعة أحمد القادري لـ"االقتصادية" ٢.٧ :مليون طن إنتاج متوقع للقمح ونأمل شراء أكثر من نصف القابل للتسويق"١٥ ،
أيار https://bit.ly/2DiqN4P ،٢٠١٩
 46قناة العالم" ،مواجهة في البرلمان السوري و'النداف' يحسم أمر القمح" ٢٨ ،أيار https://bit.ly/33ol73P ،٢٠١٩
 47حسب سعر العملة المتضخم الرسمي في المصرف المركزي السوريhttp://bit.ly/2LQWqHt ،
 48حسب معطيات نيسان  ،٢٠١٩أخبار السوق من وزارة الزراعة األمريكيةhttp://bit.ly/2YFse7n ،
 49منظمة الفاو/برنامج األغذية العالمي" ،تقييم المحاصيل واألمن الغذائي .البعثة إلى الجمهورية العربية السورية" ةباإلنكليزية  ،تقريري خاأ
ةالفاو/األغذية العالمي ٥ ،أيلول https://bit.ly/34wDDbK ، ٢٠١٩
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مؤسسة الحبوب ومنظمة الغذاء والزراعة/برنامج الغذاء العالمي

50

كما يبين الرسم البياني  ،٨تدفع مؤسسة تجارة الحبوب للمزارعين أسعارا ً أعلى من أسعار السوق الدولية .إال أن
مساعيها لشراء القمح حققت نتائج متفاوتة .فعلى سبيل المثال ،نجحت المؤسسة في شراء كميات كبيرة في درعا،
حيث استفادت من عوامل متنوعة ،منها عدم توفر المطاحن في مناطق المعارضة .أما في الشمال الشرقي ،دفعت
اإلدارة الذاتية بقيادة التي يقودها األكراد أ سعارا ً مماثلة لل سعر الذي دفعته الحكومة ة ١٤٢ألف ليرة سورية للطن
عام  ،٢٠١٧و ١٧٥ألف ليرة سُُورية للطن عام  ٢٠١٨ومارسُُت ضُُغوطا ً على المزارعين شُُملت مضُُايقتهم
بشكل مباشر .كذلك كانت مديونية المزارعين للمصرف التعاوني الزراعي سببا ً آخر لتجنّبهم البيع للحكومة.

الرسم البياني  :٨أسعار القمح المنتج محليا ً مقارنة بالمستورد (دوالر/طن)

المصدر :المؤلف ،المجموعة اإلحصائية من المكتب المركزي لإلحصاء وتصريحات مسؤولين من مؤسسة

 50المكتب المركزي لإلحصاء ،التقرير السنوي لعام  .https://bit.ly/2pVjhcV ،٢٠١٢الثورة" ،صرف قيمة كامل المحصول ..األقماح
المسوقة تجاوزت  ٢.٥مليون طن" ١٥ ،تموز https://bit.ly/2QSIj7H ٢٠١١؛ الفاو/األغذية العالمي" ،تقييم المحاصيل واألمن الغذائي".
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تجارة الحبوب

51

إال أن الحبوب ،وال سُُيما القمح ،كانت عرضُُة للهجوم أيض ُاً .ففي  ،٢٠١٩اشُُتعلت نيران في حقول الحبوب في
مختلف أنحاء البالد ،وانتشرت تقارير حول حرائق متعمدة 52.اتإلهم نظام األسد باستخدام الذخائر الحارقة إلضرام
حقول الحبوب في إدلب ،وادّعى تنظيم الدولة اإلسالمية أنه أشعل حرائق كبيرة في شمال شرق سوريا ،ووردت
53
تقارير حول حوادث مفردة في مختلف مناطق إنتاج القمح الخاضعة لسيطرة الحكومة.
يتم التنافس على القمح السُُُُوري من خالل األسُُُُعار والتحكم في األراضُُُُي والطرق والمعابر الحدودية .في ىل
الظروف الحالية ،من المسُُُُُُتحيل تقريبا ً على المزارعين السُُُُُُوريين العمل من دون رعاية حكام األمر الواقع،
وتسويق منتجاتهم بأسعار منافسة في أسواق حرة "محايدة" ،وهو ما يجعل إنتاج القمح وتسويقه أكثر ه شاشة في
وجه ديناميات النزاع.
رغم الدعم الكبير وزيادة االستيراد من حليفها الروسي ،يبدو أن الحكومة السورية تجد صعوبة كبيرة في تطوير
سُُلسُُلة إمداد صُُالحة في السُُوقَين المحلية والدولية .على المسُُتوى المحلي ،خسُُرت الحكومة احتكارها للسُُوق
وتراجعت سُُُُُيادتها وتالشُُُُُت قدرتها على التأثير على المنتجين الزراعيين من خالل الضُُُُُغوط والحوافز .على
المسُُتوى الدولي ،تحد العقوبات وتشُُريعات مكافحة اإلرهاب من قدرة الحكومة على عقد الصُُفقات ،حيث تطال
العقوبات الكثير من التجار والشركات التي تمثل الحكومة في الصفقات.
انخفض اإلنتاج الزراعي عموما ً إلى النصُُف .رغم المحصُُول الجيد نسُُبيا ً عام  ،٢٠١٩ما زال حجم إنتاج القمح
أدنى بنسُُُُُُبة  ٣٠في المئة مما كان عليه عام  54.٢٠١٠كما انخفض إنتاج الشُُُُُُعير إلى النصُُُُُُف .أما بالنسُُُُُُبة
للمواشُُُُي ،فقد انخفض إنتاج األبقار واألغنام بنسُُُُبة  ٤٠في المئة بين  ٢٠١٠و .٢٠١٨وتقول التقديرات إن ٩٠
في المئة من منتجي الدواجن هجروا هذا القطاع بحلول عام  .٢٠١٨ونتيجة اإلصُُُالحات قبل النزاع ،والخسُُُائر
ونقص الموارد و قطع الطرق بعُُد النزاع ،تُُدهور حجم إنتُُاج وأربُُاح المنتجين الزراعيين الريفيين ،وتفُُاقمُُت
الديون على المزارعين في المناطق الريفية ،وتقلصُُُُُت دائرة تداول المال ،ما أدى إلى تضُُُُُخم هذه المشُُُُُكالت
وامتداد تأثيرها إلى قطاعات أخرى تعتمد على الزراعة مثل الصناعة والنقل.

الجزء الثالث :أثر ديناميات النزاع على الريف السوري :شرق محافظة حماة نموذجا ً
كان للنزاع أثر كبير وعميق على التجمعات السُُُُكانية الريفية واإلنتاج الزراعي ،الذي يعد النشُُُُاط االقتصُُُُادي
األسُُُُاسُُُُي في المناطق الريفية .عام  ،٢٠١٠كان  ٤٦في المئة من مجموع سُُُُكان سُُُُوريا يقيمون في المناطق
الريفية ،و ٨٠في المئة من هؤالء يكسُُُُُبون دخلهم من العمل الزراعي 55.مثّل سُُُُُكان األرياف  ٦٢في المئة من
فقراء سُُُوريا ،والذين يشُُُملون أصُُُحاب الحيازات الزراعة الصُُُغرى ةمن مالكي المزارع ومربّي المواشُُُي
 51المكتب المركزي لإلحصاء ،التقرير السنوي لعام  .https://bit.ly/2pVjhcV ،٢٠١٢الثورة" ،صرف قيمة كامل المحصول".
 52أحمد جمال" ،حرائق المحاصيل الزراعية ..سالح الخصوم في الحرب السورية" ،عنب بلدي ٢ ،حزيران ،٢٠١٩
https://bit.ly/34qFGhn
 53سينابس" ،حصاد النيران :محصول سوريا المصيري" ١٠ ،حزيران https://bit.ly/35wLPbY ،٢٠١٩
 54الفاو/األغذية العالمي" ،تقييم المحاصيل واألمن الغذائي"
 55الفاو/األغذية العالمي" ،تقييم المحاصيل واألمن الغذائي"
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تعرم سُُكان األرياف
والعاملين بأجر والشُُباب العاطل عن العمل والنسُُاء والعائالت التي تعيلها نسُُاء 56.وفيما ّ
لعنف واسع النطاق خالل السنوات التسع الماضية 57،كان لبُعد التجمعات السكانية الصغيرة عن مراكز المدن أن
زاد من تعرضها للعنف ،وحرمها من تداول السلع ،وهو نشاط مهم الستمرار الحياة في القرى والبلدات الصغيرة.
ً 58
في الوقت نفسُُُه ،تراجعت جودة الخدمات العامة مثل الرعاية الصُُُحية والكهرباء ومياه الشُُُرب تراجعا ً حادا.
وقد خلص م سح أجراه المكتب المركزي لإلح صاء إلى أن الم شاركة في األن شطة الزراعية بين بدء النزاع وعام
59
 ٢٠١٤انخفضت بمقدار الثلث.
تراجع األمن الغذائي عام  ٢٠١٧لدى سُُُُكان الريف والمدينة على حد سُُُُواء 60،ولكن هذا التراجع كان أكبر في
المناطق الريفية ،نتيجة تر ّكز ال سكان النازحين داخليا ً فيها و صعوبة الو صول إلى األ سواق من خاللها وانخفام
القوة الشُُرائية بين أبنائها .وبينما يُتوقع أن يكون األمن الغذائي لسُُكان األرياف أفضُُل نتيجة وصُُولهم المباشُُر
جراءها ونقص ال سيولة النقدية حدّت
للغذاء من خالل أن شطتهم الزراعية ،يبدو أن األزمة الزراعية وتفاقم الديون ّ
من فوائد الوصول المباشر للغذاء .وبالنتيجة فضن المحافظات التي كانت تضم نسبة أعلى من السكان العاملين في
الزراعة عام  ٢٠١٠صُُُدّرت عددا ً أكبر من الالجئين خالل النزاع ،وهي نفسُُُها المحافظات التي تعاني من أمن
غذائي منخفض عام  ٢٠١٧ة الرسُُُُُُم البياني  . ٩يتوافق هذا مع إحصُُُُُُُاءات الفقر لعام  ٢٠٠٩التي بيّنت أن
العاملين في الزراعة هم ثاني أفقر فئة من العمال في سُُُُُُوريا ،حيث يعيش  ٥٨في المئة منهم في فقر مدقع،
وترتفع هذه النسبة إلى  ٧٢في المئة لدى حساب خط الفقر األعلى.
الرسم البياني  :٩التناسب بين نسبة العمالة الزراعية من إجمالي قوة العمل واألمن الغذائي وعدد الالجئين

 56منظمة الفاو" ،البرنامج الوطني لألمن الغذائي في الجمهورية العربية السورية" ةباإلنكليزية  ،تقرير ةدمشق :الفاو ،آب ، ٢٠١٠
https://bit.ly/2XRhe6h
 57جوزيف ضاهر" ،سوريا :األصول االجتماعية لالنتفاضة" ةباإلنكليزية  ،مؤسسة روزا لوكسمبورغ ،تموز ،٢٠١٨
https://bit.ly/2KYzXHE
 58البنك الدولي" ،كلفة الحرب :العواقب االقتصادية واالجتماعية للنزاع في سوريا" ،تموز https://bit.ly/2XVZbvU ،٢٠١٧
 59المكتب المركزي لإلحصاء" ،مسح تقييم حالة السكان  ،٢٠١٤ ،"٢٠١٤الجدول https://bit.ly/35FuUnI ،١٠
 60الفاو/األغذية العالمي" ،تقييم المحاصيل واألمن الغذائي".
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المصدر :المؤلف ،المجموعة اإلحصائية من المكتب المركزي لإلحصاء ومنظمة الغذاء والزراعة/برنامج الغذاء
61
العالمي ومفوضية األمم المتحدة لالجئين وإحصائيات المراجعة الفصلية لالقتصاد والمال
تقدم محافظة حماة نموذجا ً مثيرا ً لالهتمام يمكن من خالله تحليل تأثير ديناميات النزاع والعنف على المجتمعات
الريفية واإلنتاج الزراعي .رغم أن المحافظة شهدت دمارا ً ماديا ً أصغر حجما ً وعمليات حربية أقل شدة ً بالمقارنة
بمناطق أخرى 62،إال أنها صُُُدّرت نسُُُبة عالية من الالجئين كما يبين الرسُُُم البياني  .٩يعيش  ٦٣في المئة من
سكان المحافظة في األرياف 63،وقبل النزاع كانت تضم النسبة األعلى من العاملين في الزراعة .أصبحت حماة،
نتيجة موقعها على الخط الفاصل بين المناطق الغربية والشرقية وبين المناطق الماطرة والجافة في سوريا ،مركز
النشاط االقتصادي المرتبط بالحرب.
تضُُُم المحافظة أربع مناطق إيكولوجية زراعية على األقل ،وهو ما يعني احتواءها على محاصُُُيل متنوعة .بين
عام  ٢٠٠٥وعام  ،٢٠١٠أنتجت المحافظة ما يتراوح بين  ٧و ١٢في المئة من إجمالي إنتاج البالد من القمح،
وبين  ٦و ٢٨في المئة من إجمالي إنتاج الشُُُُُعير .وكان حجم المحاصُُُُُيل يتفاوت تفاوتا ً كبيرا ً بحسُُُُُب معدالت
هطول األمطار .في الفترة نفسُُُها ،أنتجت حماة نحو  ١٥في المئة من إجمالي اإلنتاج السُُُوري من األغنام و٥,٥
في المئة من الدواجن .وإلى جانب الدعم ،اسُُتفادت المحافظة من التمويل المخصُُص للمناطق الجافة .كما شُُغلت

 61المكتب المركزي لإلحصاء" ،عدد المشتغلين في الزراعة لعام  ٢٠١٠حسب المحافظة" ،https://bit.ly/37Kqz4b ،تقديرات انعدام األمن
الغذائي ة ٢٠١٨؛ الفاو/األغذية العالمي" ،تقييم المحاصيل واألمن الغذائي"؛ مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين" ،الالجئون في لبنان :لبنان:
منشأ الالجئين السوريين" ةباإلنكليزية https://bit.ly/2Dl2VNN ،؛ مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين" ،األردن :الالجئون السوريون
بحسب المنشأ" ةباإلنكليزية https://bit.ly/2XOAgdA ،؛ محمد بالجالر وجيفري ب .نوجنت" ،هجرة الخوف :تحليل لخيارات هجرة
الالجئين السوريين" ةباإلنكليزية  ،The Quarterly Review of Economics and Finance ،ديسمبر ،2016
https://bit.ly/34AIZml
 62البنك الدولي" ،كلفة الحرب".
 63المكتب المركزي لإلحصاءhttp://bit.ly/2LCuuXx :
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المحافظة المرتبة الثالثة بين المحافظات السُُُورية من حيث عدد أصُُُحاب الحيازات ،والذين بل عددهم في حماة
 ،٦٨,٠٣٢فيما بل متوسُط مسُاحة األرم لكل من هؤالء  ٦٥,٧دونما ً عام  ،١٩٩٤أي دون المعدل الوطني.
كان  ٣٧في المئة فقط من تلك األراضُُُُُُي مرويا ً ،فيما اعتمدت باقي األراضُُُُُُي على الطاقة لضُُُُُُخ المياه من
65
اآلبار.

64

اخترنا منطقة سلمية ،التي تشكل الجزء الشرقي الجاف من حماة ،نموذجا ً لبحث كيفية عمل نظام الدعم الحكومي
بعد عام  ،٢٠١١وىهور رجال األعمال المرتبطين بالميلشُُُُيات القوية ونشُُُُوء قطاع "خاأ" القتصُُُُاد حرب.
تتسُُُم المنطقة بتركيبتها السُُُكانية المتنوعة ديمغرافياً ،ويتخذ سُُُكانها مواقف مختلفة من النزاع نفسُُُه .وفي حين
ىلّت معظم بلدات هذه المنطقة تحت سُُيطرة النظام ،واسُُتمر عمل مؤسُُسُُات الدولة فيها نظريا ً ،إال أنها شُُهدت
أيضا ً ىهور ميليشيات محلية موالية تح ّكمت في الطرق وأصبحت الحاكم الفعلي لمختلف جوانب الحياة.

القطاع العام كسوق غير رسمية
كان سوء استغالل المناصب لتحقيق مكاسب شخصية مشكلة عا ّمة في القطاع العام في سوريا ،قبل عام ٢٠١١
بزمن طويل ،حيث كان الف ساد اإلداري ي شكل جزءا ً محوريا ً من عمل الحكومة ال سورية 66وي سبّب ا ستيا ًء وا سعا ً
بين السُُُكان 67.وتجذرت هذه الظاهرة ،على وجه الخصُُُوأ ،في اإلدارات والمؤسُُُسُُُات التي تدير جوانب من
النشاط االقتصادي كاالستيراد والتصدير ونظام الدعم الحكومي.
تجسُُُُد هذا الفسُُُُاد في القطاع الزراعي في حتمية مرور كل ما يتعلق بمنظومة الدعم ةوقود أنظمة الري والعلف
والبذور المحسنة وغيرها عبر العالقات الشخصية والمحسوبية والرشاوى الصريحة .في المقابالت التي أُجريت
معهم ،قال خمسُُُُُُة موىفين حكوميين سُُُُُُابقين ،جميعهم من خريجي الجامعات ،إن هذه المشُُُُُُكلة كانت الملمح
األسُُاسُُي للعمل ،سُُواء على مسُُتوى الوزارة أم على المسُُتوى المحلي ،حيث كانوا جميعا ً يتعرضُُون للضُُغوط
ُُرر اثنان من
ألخذ الرشُُُاوى أو تقديم الخدمات للبعض ،أو على األقل للتسُُُتّر على آخرين يمارسُُُون ذلك .وتضُ ّ
الموىفين بشُُُُُكل دائم في عملهما واضُُُُُطرا للهرب من البالد إثر اسُُُُُتنكارهما لهذه الممارسُُُُُات ومواجهتهما
للمنظومة.
يخ ضع المازوت المدعوم من الدولة في مناطق سيطرة الحكومة إلى نظام مخ ص صات صارم ،ويُوزع بض شراف
المتنفذين المحليين ،مثل المحافظين وراسُُُاء البلديات 68،حيث تحدد الحكومة مخصُُُصُُُات حسُُُب حجم الملكية
وتوفر الوقود .كانت هذه هي الحال منذ ما قبل النزاع ،حين كان الوقود متوفرا ً نسُُُُُُبيا ً حينها ،وكان المزارعون
يحصُُُلون على حاجتهم منه من السُُُوق غير الرسُُُمية ،حيث األسُُُعار أعلى بقليل 69ولكن العقبات البيروقراطية
أقل.
خالل النزاع ،وال سُُُُيما بعد عام  ،٢٠١٢أدّت السُُُُيطرة المحكمة التي فرضُُُُتها الدولة إلى ندرة الوقود وارتفاع
 64المكتب المركزي لإلحصاء ،التقرير السنوي لعام https://bit.ly/35HXTHA ،٢٠١٢
 65المكتب المركزي لإلحصاء ،التقرير السنوي لعام https://bit.ly/2pZYm8I ،٢٠١٢
 66نك جيرش" ،دور الفساد في الحرب األهلية السورية ةباإلنكليزية  ٦ ،The Global Anticorruption Blog ،شباط ،٢٠١٧
https://bit.ly/2Op71uy
 67فريدوم هاوس ،ملف البلد سوريا ةباإلنكليزية  ،تقرير ةالحرية في العالمhttps://bit.ly/2OO6KR8 ، ٢٠١٠ ،
 68تُعيّن وزارة الداخلية مديري المناطق ،وهم يمثلون المحافظ في السلطة التنفيذية.
69
جريت خارج سوريا يوم  ١٠أيار .٢٠١٩
مقابلة مع موىف حكومي أ ُ ِ
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األ سعار في ال سوق الحرة .وفوق ذلك ،أ صبحت العملية البيروقراطية مركزية على م ستوى المحافظة والمنطقة،
نتيجة غياب األمن في الطرق وتكرار حاالت االختطاف واالعتداء على الموىفين الحكوميين .وبالنتيجة صُُُُُُار
يتوجب على المواطنين الذين ينتظرون موافقات بيروقراطية على مخصُُُُصُُُُاتهم من الوقود ،والتي تشُُُُمل عادة
توقيعات عدة أشخاأ من إدارات حكومية متنوعة ،السفر إلى المراكز اإلدارية.
تتولى قيادة حزب البعث في محافظة حماة والمكتب التنفيذي في المحافظة تحديد مخصصات الوقود على مستوى
المحافظة ،ويوافق أعضُاء القيادة والمجلس على الحصُص واألولويات 70.أما على مسُتوى المنطقة ،فيحدد مدير
المنط قة المخصُُُُُُصُُُُُُُات ل كل ّ
موزع ةج هات التوزيع عادة هي مح طات الوقود وي جب أن يوافق مكت به على
المخصُُُُصُُُُات الشُُُُهرية لكل نشُُُُاط اقتصُُُُادي .وقبل ذلك ،يتعين أن تمنح الوحدة اإلرشُُُُادية الزراعية المحلية
موافقتها 71،وبعدها مديرية الزراعة في المنطقة .وعلى المزارعين المسُُتفيدين من المخصُُصُُات الحصُُول على
موافقة موىفين نافذين في مديريات متعددة ،إما من خالل الرشُُُُُُوة المباشُُُُُُرة وإما من خالل تبادل الخدمات و
الهدايا العينية أو حتى المحصول.
يؤدي مدير المنطقة دورا ً محوريا ً في هذه الشبكة من المتربّحين ،حيث يقبض الدفعات بالنيابة عن مسؤولي مكتب
المحافظة التنفيذي مقابل تحديد المخصُُُُصُُُُات لكل شُُُُركة أو مزارع ،وهو المسُُُُؤول أيضُُُُا ً عن تقديم الوثائق
المطلوبة للتسُُُتر على العملية .بعد ذلك ،يفرم الموزع مبلغا ً إضُُُافيا ً يصُُُل إلى  ٢٥في المئة من سُُُعر الوقود.
واألهم من ذلك هو إجبار المنتجين الزراعيين على توقيع وثائق بأنهم استلموا كميات من الوقود أكبر من الكميات
التي استلموها بالفعل .على سبيل المثال ،يستلم المزارع ألف لتر من المازوت ،ويوقع على أوراق تقول إنه استلم
 ١٥٠٠لتر .يفسُُح هذا المجال أمام هذه الشُُبكة الختالس الوقود المدعوم من الدولة ،وهو حلقة أسُُاسُية في شُُبكة
التهريب بالتعاون مع رجال األعمال المسلحين وأعضاء الميليشيات ،وتمتد الشبكة إلى مناطق تسيطر عليها قوى
غير الحكومة ةبما في ذلك المعارضة ،وتنظيم الدولة اإلسالمية حتى عام  ٢٠١٧والدول المجاورة.
تنسُُُُجم هذه العملية مع البنية ال َه َرمية للسُُُُلطة المحلية ،حيث يحصُُُُل المسُُُُؤولون السُُُُياسُُُُيون والعسُُُُكريون
واألمنيون ورجال الميليشيات المحليون كل على حصته من هذه التجارة المربحة .في بعض الحاالت ،يعقد هؤالء
شُُُُُُراكة مع المنتجين الزراعيين من القطاع الخاأ ،الذين يدفعون حصُُُُُُة من أرباحهم مقابل قدرتهم على دفع
العملية البيروقراطية قدُما ً وضمان توافر المقننات بسعر مناسب.
تحكم عملية شُُبيهة قروم المصُُرف الزراعي التعاوني 72،إذ ال بد للمنتجين الزراعيين من دفع رشُُوة لمديري
ومسُُُؤولي المصُُُرف .ولكن اسُُُتمرار الخسُُُائر في رأس المال تجبر المنتجين الزراعيين على تسُُُديد القروم
بقروم إضُُُُافية جديدة .ويسُُُُدد بعض المنتجين الزراعيين فوائد قروم قديمة من قروم جديدة تُوقع عقودها
في اليوم نفسُُُه ،ويتم ذلك كله بتيسُُُير مسُُُؤولي المصُُُرف الزراعي التعاوني .هذه العملية تمنح األفضُُُلية لكبار
وتعرم التجار الصغار للنقص والكلف اإلضافية.
المنتجين،
ّ

 70الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون" ،ندوة حول توزيع الوقود والغاز في حماة" ١ ،كانون األول https://bit.ly/2KZDshg ،٢٠١٧
 71الوحدة الزراعية المحلية هي جهة تابعة لوزارة الزراعة على المستوى المحلي ةالناحية أو القرية  .وتتولى هذه الوحدة مسؤولية جمع وتقديم
البيانات الزراعية والسكانية لكل منطقة ،وتحتفظ بسجالت بهذه البيانات.
72
جريت خارج سوريا ١٠ ،أيار .٢٠١٩
مقابلة مع منتج زراعي من القطاع الخاأ أ ُ ِ
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رجال األعمال المسلحون في الطرق والمناطق الريفية
عندما هدد اإلخوان المسُُُلمون سُُُلطة حافظ األسُُُد في سُُُبعينيات وثمانينيات القرن الماضُُُي في عدد من المدن
السُُُُُُورية الكبرى 73،سُُُُُُمح األسُُُُُُد بتأسُُُُُُيس كتيبة من الفالحين تدافع عن نظامه ضُُُُُُد مدينت َي حلب وحماة
المتمردتين 74.على النقيض من ذلك ،ع ّمت انتفاضُُُة عام  ٢٠١١المناطق الريفية ،في حين تمترس بشُُُار األسُُُد
في مراكز المدن ،فيما فشُُُُُُلت المنظمات الشُُُُُُعبية الريفية الموالية لحزب البعث ،مثل اتحاد الفالحين ،في تعبئة
الفالحين بأعداد كبيرة ،وكان ذلك نتيجة التهميش السياسي خالل العقد السابق.
بعد آذار  ،٢٠١١شكل رجال أعمال ميليشيات موالية للنظام وأمدّوها بالتمويل ،وكان معظم رجال األعمال هؤالء
من أبناء المدن الذين استفادوا من االقتصاد الريعي ،ومن ِعقد من االنفتاح االقتصادي ،مثل رامي مخلوف ومحمد
حمشُُو .وسُُرعان ما سُُمح النزاع بظهور آخرين أدوا أدوارا ً شُُبيهة في األرياف ،فأصُُبح أشُُخاأ مثل األخوين
قاطرجي من أصحاب السلطة والقوة 75.ش ّكل هؤالء المتنفّذون ميليشيات محلية سوا ًء للقتال ،أو لمرافقة الشاحنات
وتأمين الطرق للتجارة والنهب والخطف لطلب الفدية.
خالل النزاع ،أصبح ريف حماة الشرقي نقطة عبور بين الشمال والجنوب ومنفذا ً للمناطق الشرقية .عام ،٢٠١٥
شُ ّكل ريف حماة الشُُرقي نقطة الحدود الفاصُُلة بين مناطق سُُيطرة المعارضُُة في شُُمال محافظة حماة ،والبادية
الشُُُرقية التي كان يسُُُيطر عليها تنظيم الدولة اإلسُُُالمية ،وشُُُمال محافظة حمص الذي كان خاضُُُعا ً لسُُُيطرة
المعارضُُُُُُة .أدى هذا إلى تحويل هذه المنطقة إلى نقطة تهريب أسُُُُُُاسُُُُُُية ،بمختلف االتجاهات ،للوقود والعلف
والسماد واألشخاأ وكل ما يمكن المتاجرة به .ربطت أربع طرق داخلية على األقل بين األراضي شمال الريف
وشُُُُرقه وجنوبه ةالخريطة  . ١وكان طريق أثريا-خناصُُُُر الطريق الوحيد المفتوح إلى غرب حلب خالل ذروة
المعارغ هناغ .يؤدي الطريق شُُرق تل التوت إلى المناطق التي سُُيطر عليها تنظيم الدولة اإلسُُالمية بين ٢٠١٥
و ،٢٠١٧ويؤدي الطريق شُُُمال شُُُرق تل عدا إلى المناطق التي كانت تحت سُُُيطرة المعارضُُُة وهيئة تحرير
الشام في شمال حماة وإدلب ،في حين ربط طريق المخرم-تل جديد القرى العلوية شرق حمص وجنوبها بمحافظة
حماة.

الخريطة  :١الطرق الرئيسية من وإلى بلدة سلمية

 73حنا بطاطو ،فالحو سوريا.٢٨١ ،
 74حنا بطاطو ،فالحو سوريا.٢٧٥ ،
75وزارة الخزانة األميركية" ،الخزانة األميركية تفرم عقوبات" ةباإلنكليزية  ٦ ،أيلول https://bit.ly/2OpxrfX ،٢٠١٨
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المصدر :المؤلف ،التصميم :لورا بينييري
على مدى سُُنوات النزاع ،قامت حفنة من الميليشُُيات بتجميع ثروات هائلة من خالل ممارسُُة عدد من األنشُُطة
غير القانونية ،بينها المرافقة األمنية للقوافل ةالترفيق وفرم األتاوات على المسُُُُُُافرين والشُُُُُُحنات والتهريب
واالختطاف لطلب الفدية والنهب وتهريب البشر والمتاجرة في السوق السوداء بالسلع وغنائم النهب .كما تض ّمنت
قروضُُُُُا ً إما بفوائد هائلة وصُُُُُلت إلى  ٣٠في المئة شُُُُُهرياً ،أو مقابل ممتلكات عالية القيمة ةمثل المصُُُُُانع أو
76
السيارات أو المطاحن أو العقارات .
عملت بعض هذه الميليشُُُيات تحت مسُُُميات رسُُُمية ،مثل قوات الدفاع الوطني بقيادة فاضُُُل وردة ،العضُُُو في
مجلس الشُُُُُُعب 77وابن مسُُُُُُؤول سُُُُُُوري بارز .يرأس وردة المجلس اإلسُُُُُُماعيلي األعلى ويعتبر ممثالً عن
اإلسُُُماعيليين في الميليشُُُيا المحلية .ويتصُُُرف آخرون ّ
كقطاع الطرق ،مثل مصُُُيب سُُُالمة ،الذي اسُُُتغل نفوذ
 76زمان الوصل" ،بالوثائق واألسماء’ ..مجتمع الشبيحة‘ في نظرة من الداخل ،كما لم تره من قبل" ١٢ ،نيسان ،٢٠١٤
https://bit.ly/2Or2gB1
 77قائمة أعضاء مجلس الشعب السوريhttps://bit.ly/2KTWFkr :
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روعت سكان الريف الشرقي لحماة وحمص وجنت أرباحا ً كبيرة .يقد ّم
أخيه 78لينشئ إمبراطورية إجرامية كبيرة ّ
سُُالمة ةالذي ينتمي للطائفة العلوية نفسُُه كزعيم للعنف الطائفي ،رغم أنه لم يسُُتثني العلويين من جرائمه ،وهو
79
متهم بارتكاب جرائم حرب.
تغاضى النظام عن كل ذلك ،وسمح لهم بممارسة أنشطتهم خارج القانون ،وبدون عواقب حتى اللحظة .يأتي قادة
هذه الميليشُُُيات من خلفيات متشُُُابهة ،فهم ليسُُُوا أبناء النخبة الزراعية التقليدية ،بل أبناء بيروقراطية الدولة ،أو
هم من المقربين من شخصيات النظام .في هذه األثناء بدا الزعماء التقليديون والوجهاء المحليون ،سواء كانوا من
مسؤولي حزب البعث أم من اتحاد الفالحين ،عاجزين عن التأثير في قضايا األمن ،ما أدى بالنتيجة إلى تهميشهم.
ق بل النزاع ،كا نت السُُُُُُوق المحل ية منظ مة ب نا ًء على الت بادل الت جاري المحلي ا لذي كان له موقع مركزي في
االقتصاد الريفي وي شكل المصدر الرئيسي للدخل .وكانت الطرق الريفية عنصرا ً أساسيا ً في الحياة اليومية .كان
موىفو الدولة يأتون عادة من مراكز المدن للخدمة في الفروع المحلية للمؤسُُُُُُسُُُُُُات الحكومية في القرى ،مثل
المنشُُُآت الصُُُحية أو وحدات اإلرشُُُاد الزراعية التابعة للوزارة .أما أبناء القرى والبدو ،فكانوا يأتون من القرى
والمخيمات الشرقية الصغيرة لبيع محاصيلهم وشراء البضائع والحصول على الخدمات العامة.
تحولت هذه األنشطة التجارية خالل النزاع إلى فريسة للميليشيات المحلية ،حيث فرضت الحواجز التي وضعتها
الميليشُُُيات أتاوات على البضُُُائع واألشُُُخاأ على حد سُُُواء .واختطف المسُُُلحون أبناء القبائل مطالبين بفدية
ومبررين ذلك باالدعاء بأن المناطق الشُُرقية واألرياف "بيئة حاضُُنة" للجهاديين من تنظيم الدولة اإلسُُالمية أو
ّ
هيئة تحرير الشُُُُام ،مسُُُُتندين إلى الفكرة النمطية السُُُُائدة حول البدو وأبناء القبائل بأنهم "برابرة أثرياء" .وكان
انتشُُُُُُُار أفكار كهذه قد أدى تاريخيا ً إلى حوادث عنف وفقدان ثقة .كانت نتيجة عمليات االختطاف والرد عليها
بعمليات اختطاف انتقامية توقف الحركة اليومية للناس العاديين توقفا ً تاماً.
يس ُر مقاتلو الميليشُُيات المحلية أيض ُا ً تهريب الوقود المدعوم إلى مناطق خاضُُعة لفصُُائل
بين  ٢٠١٢وّ ،٢٠١٩
المعارضُُُُُة وتنظيم الدولة اإلسُُُُُالمية ،محقّقين بذلك أرباحا ً كبيرة .في المناطق الخارجة عن سُُُُُيطرة الحكومة،
ازداد الطلب على الوقود "النظامي" المتفوق في الجودة والرخيص نسُُُُبيا ً مقارنة بالوقود األحمر المكرر بشُُُُكل
بدائي والمعروف باسُُم "مازوت داعش" .دخل الوقود نفسُُه السُُوق السُُوداء بمسُُاعدة مسُُؤولين فاسُُدين كما هو
موصُُُُوف آنفاً ،في حين كان مقاتلو الميليشُُُُيات يتفاوضُُُُون على صُُُُفقات مع خصُُُُومهم وينقلون الوقود عبر
حواجزهم .زاد هذا التهريب من نقص الوقود في مناطق سُُُُُيطرة الحكومة ،وبالتالي ن ّمى سُُُُُوقا ً لمازوت داعش
منخفض الجودة ،الذي كان يُنت َج في مصُُافٍ مرتجلة في المناطق الغنية بالنفط شُُمال شُُرق سُُوريا 80،والذي كان
يتم تهريبه باستخدام الشبكات نفسها محققا ً أرباحا ً مضاعفة من ذات السوق.

عبر هذه األنشُُُُُطة كلها ،جمع رجال األعمال المسُُُُُلحون أمواالً طائلة وبدأوا باسُُُُُتثمارها .ومن االسُُُُُتثمارات
المفضُُلة لديهم القروم المقدمة لألعمال المتوسُُطة والكبيرة ،بما يشُُمل المنتجين الزراعيين ،فقد عرضُُوا على
 78أخوه أديب سالمة ضابط ذو نفوذ في المخابرات الجوية .انظر ملفه على موقع مع العدالةhttps://bit.ly/35DkEvX :
 79عدنان علي" ،غليان السلَمية السورية :حكم المدينة بيد المليشيات" ،العربي الجديد ١٤ ،حزيران https://bit.ly/2QZg5rR ،٢٠١٦
 80مارتن بدر" ،الحياة داخل مصافي النفط البدائية في سوريا" ةباإلنكليزية  ١٠ ،Middle East Eye ،كانون األول ،٢٠١٤
https://bit.ly/33qrJyC
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المزارعين قروضُُُُا ً كبيرة بماليين الليرات السُُُُورية لتعويض خسُُُُائر رأس المال وتغطية الكلفة الكبيرة لنقص
مسُُتلزمات اإلنتاج الزراعي مثل المازوت ووسُُائل النقل .وقدموا هذه القروم بنسُُب فوائد عالية تصُل إلى ٣٠
في المئة ،مطالبين بضُُمانات على شُُكل ممتلكات مثل المسُُتودعات والمطاحن والمصُُانع والمزارع ،التي كانت
قيمتها غالبا ً تفوق قيمة القروم بأضعاف مضاعفة.
في ىل تراكم ديون المصُُُرف الزراعي التعاوني على المزارعين وعجزهم عن الحصُُُول على قروم جديدة،
سعى الفالحون للحصول على قروم من الميليشيات المحلية ،رغم مخاطر ذلك ،على أمل إنتاج محصول وفير
يتيح لهم تسُُُُديد ديونهم .وباسُُُُتثناء ُمنتِج زراعي واحد ،عجز باقي المنتجون الذين أجرى المؤلف معهم مقابالت
عن تسديد الفوائد أو تسديد القرم نفسه.
اسُُُُتغل رجال األعمال المسُُُُلحون هؤالء سُُُُلطتهم الكبيرة لالسُُُُتيالء على أصُُُُول كبيرة ،حتى إذا كانت ملكية
األصُُُول على الورق ما زالت لمالكها األصُُُليين .أتاحت هذه الممارسُُُات لهم غسُُُل أموالهم بأعمال مشُُُروعة
تم ّكنوا من خاللها من مواصُُُُُلة جني األرباح في حال اضُُُُُطروا في وقت الحق إللقاء سُُُُُالحهم .حتى اآلن ،لم
وفضُُُلوا منشُُُآت المعالجة والتخزين ومصُُُانع العلف وغيرها من
يظهر هؤالء أي اهتمام باألراضُُُي الزراعية،
ّ
األعمال الشبيهة المربحة ،والتي ال تستدعي استثمارا ً أو مخاطرة.
م ّكنت أرباح التهريب قادة الميليشُيات من حيازة الثروة والسُلطة في المناطق الريفية .ويذ ّكر هذا بالموالين لحافظ
األسد وأبناء عشيرته 81الذين ساعدوه على بسط سلطته وسحق خصومه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي،
مقابل إطالق يدهم لتأسُُيس أعمال مربحة قائمة على االبتزاز والفسُُاد والتهريب .كانت هذه المصُُالح المشُُتركة
للدولة والقطاع الخاأ ملمحا ً أساسيا ً من مالمح حكم حافظ األسد .وكما رأينا سابقا ً ،سارع الجيل الثاني من هذه
المجموعات القوية السُُُتغالل فرصُُُة اإلصُُُالحات االقتصُُُادية أواخر تسُُُعينيات القرن الماضُُُي وأوائل القرن
الحالي ،وهو ما ساهم على األرجح في إذكاء االستياء الشعبي الذي أدى إلى االنتفاضة الشعبية عام .٢٠١١
أفادت تقارير بأن مصيب سالمة 82وصف األحداث الحالية في سوريا بأنها "نقل راوس األموال من أيدي السنة
إلى أيدي العلويين" ،مضُُُُُُيفا ً أن األزمة لن تنتهي حتى تنتهي عملية النقل .إلى جانب البعد الطائفي الذي تنطوي
عليه ،تعكس العبارة ىاهرة إعادة توزيع الثروة بين طبقت َي ال ُم ّالغ وغير ال ُم ّالغ ،ونزاعا ً بين جيلَين ،حيث يقوم
الجيل األصغر الذي لم يكن يمتلك رأس المال بأخذ ما يرى أنه من حقه بالقوة.

أثر تحوالت االقتصاد السياسي على اإلنتاج الزراعي
خلّف التحول الذي تم في االقت صاد ال سيا سي لريف حماة أثرا ً سلبيا ً على اإلنتاج الزراعي .قال  ١٤منتجا ً زراعيا ً
جريت معهم مقابالت منظمة لهذه الدراسُُة 83إنهم خسُُروا رأس مالهم االسُُتثماري ،كليا ً أو جزئياً ،لتسُُديد
ممن أ ُ ِ
 81ياسين الحاج صالح" ،الشبيحة السوريون ودولتهم – الدولة والمشاركة" ةباإلنكليزية  ،مؤسسة هاينرش بول ٣ ،آذار ،٢٠١٤
https://bit.ly/2R2tgbo
 82رغم صعوبة التحقق من هذا االقتباس بشكل مستقل ،إال أن هذا الكالم نُقل عنه أكثر من مرة ،وهو يعكس النظرة المحلية ألنشطة سالمة .انظر
ملف موقع مع العدالة عن مصيب سالمة؛ وأيضا ً :زمان الوصل" ،هكذا تكلم ’مصيب سالمة‘’ :األزمة‘ لنقل أموال السنة إلى العلويين٢٥ ،"!...
نيسان https://bit.ly/2OrbkFZ ،٢٠١٤
83
جريت معهم مقابالت ،جميعاً ،من أصحاب الحيازات الصغيرة أو المتوسطة .تألفت العينة من أصحاب  ٣٠حيازة ،كان  ١٤منهم
كان من أ ُ ِ
ممن حازوا أراضي ٩ ،منها مروية بالسقاية و ٥منها أراضي بعل قبل عام  .٢٠١٢وقد شملت أعمالهم في هذه األراضي زراعة الشعير وتربية
األغنام والدواجن والنحل وزراعة الزيتون وغيرها من األشجار المثمرة .وبل معدل عمر المشاركين  ٥٣عاما ً ةأصغرهم كان عمره  ٣٧سنة
وأكبرهم  ٨٢سنة .
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الديون المترتبة عليهم أو كلفة المعيشة أو ،في حالة واحدة ،لدفع فدية أحد األقارب المختطفين .منتج زراعي واحد
فقط ،يعمل في تربية الدواجن ،كان إيجابيا ً تجاه العمل في القطاع ،مفيدا ً أنه اسُُُُُُتفاد من الدعم الحكومي كامالً:
المازوت والعلف واألدوية ،واألهم قروم المصُُُُُرف الزراعي التعاوني والقروم من التجار للحصُُُُُول على
م ستلزمات اإلنتاج .جميع الذين عبّروا عن و ضع أف ضل تم ّكنوا من الح صول على الدعم الحكومي عبر صالتهم
بمتنفذين محليين وعبر تقاسم الدعم معهم.
جميع من أجريت معهم المقابالت وصُُُفوا موسُُُم  ٢٠١٣-٢٠١٢بأنه الموسُُُم الذي شُُُهد بداية تدهور األوضُُُاع
سريعاً .شكل األمن وشح الموارد التحدّيَين األساسيّيَن ،إلى جانب عدم الحصول على الطاقة ،وبالتالي مياه الري،
وعدم تلقي الدعم الحكومي ،وفقدان الصلة مع وحدات وزارة الزراعة المحلية.
كان نصُُُُُُف المزارعين يعملون في زراعة الشُُُُُُعير ،ولذلك كانوا يعتمدون على توفر المياه .من تم ّكنوا من
الحصُُُُُول على المياه حصُُُُُدوا الحبوب وأ ّجروا الحقول المتبقية للرعي لتحقيق األرباح ،أما من عانوا من شُُُُُح
المياه فأ ّجروا أراضيهم كمراعي لمربّي األغنام ،أو استخدموها إلطعام مواشيهم .بعد عام  ،٢٠١٢كان على كافة
األراضي المروية تقريبا ً االعتماد على األمطار ،ويعود ذلك جزئيا ً إلى نقص المازوت الالزم لتشغيل المضخات،
المحسُُُنة واألسُُُمدة في السُُُوق
وحول ارتفاع كلفة البذور
ّ
وإلى تراجع مسُُُتويات المياه الجوفية منذ عام ّ .٢٠٠٨
الخاصُُُة والسُُُوداء زراعة الشُُُعير إلى تجارة خاسُُُرة .من جهة أخرى ،أدى تدهور جودة البذور ونقص البذور
واألسمدة إلى تراجع المحصول كما ً ونوعاً ،ما دفع المزارعين إلى استغالل أراضي الشعير البعل كمراعٍ.
زرع في
كذلك ذكر المزارعون خسُُُُُُارة أشُُُُُُجار الفاكهة الناضُُُُُُجة ،مثل الزيتون واللوز والجوز ،التي كانت ت ُ َ
مناطق قريبة من جبهات القتال ،مر ّجحين أن تكون هذه األشُُجار قد قُ ِطعت السُُتخدامها حطبا ً للتدفئة إما للسُُكان
المحليين وإما للمجموعات المسُُُُلحة التي باعتها .ووصُُُُف المزارعون هذه الخسُُُُارة بأنها ال تُعوم .كما روى
المزارعون حوادث نهب معدات الري القيمة ،بما يشُُُمل المضُُُخات وأنظمة الري بالتنقيط .وتعرضُُُت أصُُُول
أخرى ،كالمباني والمنشُُُُُُُآت ،للتخريب أو التدمير أيضُُُُُُُاً .ولم يتمكن المزارعون من تعويض بعض المعدات
األغلى ثمناً ،ال بسبب الكلفة المرتفعة فحسب ،بل بسبب عدم شعورهم باألمان حتى بعد توقف القتال في المناطق
المعنية.
ومن التحديات اإلضُُُُُُافية خسُُُُُُارة اليد العاملة من أفراد العائلة والعمال الزراعيين من أصُُُُُُحاب الخبرة ،وذلك
ألسُُُباب تتعلق بالنزاع والتجنيد اإللزامي وغياب الفرأ ،فقد هرب أبناء ريف حماة من الجيل الشُُُاب من البالد
وانتقلوا إلى دول الخليج وأوروبا ولبنان.
وانخفضُُُُُت قيمة األغنام في السُُُُُوق المحلية بما يتراوح بين  ٣٠و ٥٠في المئة بين عا َمي  ٢٠١٠و .٢٠١٨في
الفترة نفسُُُُُُها ،انخفض حجم القطعان بنحو  ٢٠في المئة .يشُُُُُُكل سُُُُُُوق األغنام في حماة نقطة البيع الرئيسُُُُُية
للمواشُُُي .من هناغ ،تذهب المواشُُُي إلى المسُُُالخ أو مدن أخرى لالسُُُتهالغ أو لبيعها للمتمردين أو إلى مناطق
سُُُُيطرة تنظيم الدولة اإلسُُُُالمية في السُُُُابق .ويشُُُُكل تهريب المواشُُُُي إلى إدلب ،وربما منها إلى تركيا ،عمالً
تيسُُُُُُره على الحواجز وجبهات القتال شُُُُُُبكة من المتعاونين من الجانبين .هذه التجارة تُجرى
رائجاً ،وهو ما ّ
باالتجاهين ،حسب تقلّب أسعار البضائع في األسواق المختلفة.
تخلق هذه التجارة المدفوعة بالحرب إمدادات وأسُُُُعارا ً غير مسُُُُتقرة .وفي حال المزارعين الذين يحتاجون إلى
25

الوقود لمولدات الكهرباء والتدفئة وضخ المياه ،يضاعف عدم االستقرار ذاغ من مخاطر عملية اإلنتاج .ويضطر
الراغبون في الحصُُُول على إمدادات منتظمة إلى المسُُُاومة في الكلفة ،ودفع األموال لتجار السُُُوق السُُُوداء أو
المتنفذين المحليين ،أو االثنين معاً ،ما يؤدي إلى تقليص أرباحهم .كما يُضُُُُُُطرون في معظم األحيان إلى تك بّد
خسُُُُارة مالية السُُُُتكمال دورة اإلنتاج وتجنّب انهيار محاصُُُُيلهم تماماً ،ولكن من تحدثنا إليهم أفادوا بأن هذا قد
استنزف مواردهم بالفعل.
ويبدو أن الحيازات الصُُُغيرة المنخفضُُُة األرباح ،وهي األكثر انتشُُُارا ً في شُُُرق حماة ،ال تحصُُُل على اهتمام
حقيقي من الجهات الحكومية ،وهي ال تسُُتفيد حاليا ً من دعم األسُُعار الذي يركز على إنتاج القمح .ورغم االهتمام
بالحفاى على التجمعات السكانية ،ال يبدو أن هناغ من يبذل جهدا ً للجمع بين الفكرتين.
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خاتمة
لقد أخذت الزراعة في سُُوريا بالتدهور بالتوازي مع صُُعود ونجاح الطبقة الحاكمة الحالية في دمشُُق .وفي حال
توقف القتال فضن التعافي ليس مسُُُألة تتعلق بالوقت والموارد ،بل بالوزن السُُُياسُُُي للمنتجين الزراعيين الريفيين
في سوريا ما بعد النزاع.
إن منظومة اإلنتاج المدعوم من الدولة ،التي سمحت بنشوء اقتصاد زراعي مزدهر في المناطق الشرقية والجافة
من سُُوريا ،تشُُهد تراجعا ً منذ توقف السُُياسُُات الزراعية البعثية التي حكمت البالد قرابة نصُُف قرن .وس ُيكون
لهذا التراجع أثر عميق على المجتمعات الريفية الصُُُغيرة الكثيرة التي تم ّكنت من البقاء حتى أثناء النزاع .تتطلب
استعادة حيوية األسواق المحلية عمليات سياسية تأخذ في الحسبان مصالح المنتجين الزراعيين الريفيين ،واستعادة
األمن في الطرق والبلدات ،واألهم وضُُُُُُع آليات لمداواة الجراح االجتماعية .قد تنجح اسُُُُُُتعادة منظومة الدعم
الحكومي ،كليا ً أو جزئياً ،في معالجة مشُُكلة نقص مسُُتلزمات اإلنتاج للمزارعين على المدى القصُُير ،ولكنها لن
تؤدي تلقائيا ً إلى منافسة عادلة في السوق ،ألن تيسير هذه المنافسة يتعارم مع مصالح الطبقة السياسية المهيمنة،
ويتطلب بالتالي حالً سياسياً.
لقد تمخض عن النزاع الحالي نظام سُُياسُُي جديد في الريف السُُوري ،ه ّمش أصُُحاب المصُُلحة في سُُياسُُات
حماية اإلنتاج الزراعي ،وأنتج نخبة جديدة من المتربّحين من الحرب هيمنت على الحياة السُُياسُُية واالقتصُُادية.
وال ت ُظهر هذه النخبة أي اهتمام باإلنتاج الزرا عي نفسُُُُُُُه ،بل تركز اهتمامها على تجارة مسُُُُُُتلزمات اإلنتاج
الزراعي واالسُُُتيراد والتصُُُدير والنقل والتخزين وتقديم القروم للمنتجين الزراعيين ،وهو ما سُُُيعيد تشُُُكيل
المناطق الريفية وتمثيلها السياسي بقدر ما سيعيد تشكيل اإلنتاج الزراعي نفسه.
ص ُنّاع السُُياسُُات عام  ،٢٠٠٥أي إيجاد فرأ عمل
حال المجتمعات الريفية في تراجع ،والمشُُكلة التي واجهت ُ
كافية للعمالة الخارجة من قطاع الزراعة ،ما تزال قائمة ،مع عدد من المشُُُُاكل اإلضُُُُافية ،مثل إبعاد الناس عن
األنشُُُطة االقتصُُُادية المرتبطة بالعنف ،وإنقاذهم من النزوح نحو المدن ،وضُُُمان عودة الالجئين ،ووقف نزوح
أفواج جديدة خارج البالد.
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تقرير مشروع بحثي
 ١٥كانون الثاني ٢٠٢٠

1

