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سوريا

يكتف «تجار» السوق السوداء ،في سوريا ،بالسيطرة على سوق القطع األجنبي ،وإيصال سعر الصرف
تحقيق لم
ِ
إلى مستويات قياسية ،فاأليام الماضية أثبتت أن لهؤالء أيضًا «صولة وجولة» في سوق المشتقات النفطية،
الذي يشهد ،منذ بداية شتاء هذا العام ،أزمة خانقة

االقتصاد السوري في قبضة السوق الســو
دمشق ـ زياد غصن
على وقــع خــارطــة النفوذ والسيطرة،
ف ـق ــد االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــرسـ ـم ــي الـ ـس ــوري
كثيرًا من نشاطه وإمكاناته ملصلحة
اق ـت ـص ــادات ،بعضها جــديــد نـشــأ مع
ت ـط ــورات األزم ـ ــة م ـيــدان ـيــا ،وبعضها
اآلخر قديم عاد لينتعش مستفيدًا من
ال ـظــروف االقـتـصــاديــة ،الـتــي تمر بها
مناطق البالد كافة.
ت ــذه ــب الـ ـتـ ـق ــدي ــرات إل ـ ــى حـ ــد ال ـج ــزم
ب ـ ـت ـ ـفـ ــوق ح ـ ـجـ ــم االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادات غ ـيــر
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،وت ــأثـ ـي ــره ــا املـ ـب ــاش ــر فــي
ح ـي ــاة ال ـس ــوري ــن ،وب ـن ـيــة االق ـت ـصــاد
الــوط ـنــي ل ـس ـنــوات ق ــد ت ـكــون طــويـلــة،
وال سـيـمــا فــي ظــل حــالــة «املــأس ـســة»،
الـ ـت ــي أص ـب ـح ــت ت ــدي ــر أن ـش ـط ــة ه ــذه
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادات ،وت ـح ـك ـم ـه ــا ب ـ ـمـ ــوارد
ك ـب ـي ــرة وم ـه ـم ــة ،سـ ـ ــواء ف ــي امل ـنــاطــق
الـخــاضـعــة ل ـلــدولــة ،أو تـلــك الـخــارجــة
عن سيطرتها.
ف ــإل ــى ج ــان ــب االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـح ـكــومــي
ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــر ف ـ ــي املـ ـن ــاط ــق
ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـس ـي ـطــرة الـ ــدولـ ــة ،ه ـنــاك

أصـ ـ ــدرت م ـج ـمــوعــة م ــن الـشـخـصـيــات
األردنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،تـ ـ ـض ـ ـ ّـم م ـث ـق ـف ــن وكـ ـت ــاب ــا
وسياسيني ،بيانًا أعربت فيه عن دعمها
األردنية ،ووقوفها ّ
ّ
ضد
للقوات املسلحة
ّ
ّ
الظالمية التكفيرية ،واملنظمات
الـقــوى
ويحملون الحكومة التركيةّ
ّ
اإلرهــابـ ّـيــة،
امل ـســؤول ـيــة ال ـكــام ـلــة ع ــن مـقـتــل الـطـيــار
األردنـ ـ ــي م ـع ــاذ ال ـك ـســاس ـبــة ،ويــدي ـنــون
سياسة املعايير املزدوجة التي ستودي
ب ـصــدق ـيــة الـ ــدولـ ــة األردن ـ ـي ـ ــة ،مـطــالـبــن
ب ـت ـعــاون ال ـج ـيــش األردنـ ـ ــي م ــع الـجـيــش
ال ـســوري والـعــراقــي وامل ـصــري ملكافحة
اإلرهـ ــاب ،مــؤكــديــن عـلــى ال ــدور العربي
لألردن والعالقات األخوية مع سوريا.
(نص البيان على املوقع)

اليوم ،اقتصاد جديد تتبلور مالمحه
بـ ــوضـ ــوح فـ ــي املـ ـن ــاط ــق الـ ـح ــدودي ــة،
الواقعة تحت نفوذ تنظيمات مسلحة
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،ف ـي ـم ــا ي ـش ـه ــد االقـ ـتـ ـص ــاد
غ ـيــر امل ـن ـظ ــم ،أو املـ ـع ــروف بــاقـتـصــاد
«ال ـظــل» ،تناميًا كبيرًا لــدرجــة أصبح
فيها يتفوق على االقتصاد الرسمي،
وأخيرًا يأتي اقتصاد الحرب كمكون
رئـيــس مرتبط بــاالقـتـصــادات الثالثة
ال ـســاب ـقــة ،الـ ــذي يـسـعــى إل ــى إن ـعــاش
الـســوق ال ـســوداء ،وتوسيعها لتغدو
«الحاكمة» في كثير من األحيان.

«التقنين» هو المدخل
ت ـح ـضــر الـ ـي ــوم الـ ـس ــوق ال ـ ـسـ ــوداء في
ح ـي ــاة ال ـس ــوري ــن ع ــى ن ـحــو م ـبــاشــر،
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال تـ ــأث ـ ـيـ ــرهـ ــا الـ ـسـ ـلـ ـب ــي فــي
ملفني أســاسـيــن ،األول ســوق القطع
األجنبي ،وما نجم عنه من انخفاض
كـبـيــر فــي سـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة مقابل
الـ ـ ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي ،وت ــال ـي ــا ارتـ ـف ــاع
أسـعــار السلع وامل ــواد إلــى مستويات
غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة ،م ــا أدى إلـ ــى ات ـس ــاع
دائرة الفقر والفقراء .أما امللف الثاني،
فيشمل توزيع املشتقات النفطية التي
تدعمها الدولة ،واستغاللها لحاجات
املـ ــواط ـ ـنـ ــن ب ـغ ـي ــة ت ـح ـق ـي ــق إي ـ ـ ـ ــرادات
كبيرة ،مع مالحظة أن ذلك ال يعني أن
نشاط السوق السوداء بقي محصورًا
ضمن هذين امللفني فقط.
ع ـ ـ ــاودت الـ ـس ــوق ال ـ ـسـ ــوداء نـشــاطـهــا
مــع بــدايــة األزمـ ــة ،وزاد تــدريـجـيــا مع
تــأثــر مــؤس ـســات االق ـت ـصــاد الــرسـمــي
بالعقوبات الخارجية ،وتراجع دورها
في تأمني السلع واملنتجات بكميات
ت ـل ـبــي اح ـت ـي ــاج ــات الـ ـس ــوق امل ـح ـل ـيــة،
ً
فـضــا عــن ظـهــور شريحة اجتماعية
ان ـخــرطــت فــي ال ـح ــرب ،وتـحــالـفــت مع
قـ ــوى ال ـف ـس ــاد ال ـت ـق ـل ـيــديــة امل ــوج ــودة
داخ ــل مــؤس ـســات ال ــدول ــة وخــارج ـهــا،
لـلـمـتــاجــرة بــالـسـلــع وامل ـ ــوارد والبشر
فــي جميع أن ـحــاء ال ـبــاد ،وإن بنسب
متفاوتة.
يحدد الدكتور أكرم حوراني ،األستاذ
فــي كلية االقـتـصــاد بجامعة دمـشــق،
ثالثة أسباب أسهمت في زيادة نشاط
س ـ ــوق ال ـق ـط ــع الـ ـ ـس ـ ــوداء خ ـ ــال ف ـتــرة
األزمة« :عدم تلبية الطلب لغايات غير
تجارية (الحفاظ على قيمة ّ
املدخرات)،
ع ــدم تـلـبـيــة ال ـط ـلــب ل ـغــايــات تـجــاريــة
ع ـلــى ن ـحــو ك ــاف لـتـلـبـيــة احـتـيــاجــات
امل ـس ـت ــوردي ــن (خ ـ ـ ــارج ق ــائ ـم ــة الـسـلــع
امل ـس ـم ــوح بـتـمــويـلـهــا ع ـبــر امل ـص ــارف
امل ـ ــأذون ـ ــة) ،وال ـت ـص ــري ـح ــات امل ـت ـكــررة
للقائمني على إدارة السياسة النقدية
(التدخل ،التهديد والوعيد.»)..،
وال تـخـتـلــف هـ ــذه األسـ ـب ــاب ع ــن تلك
التي أدت إلى دخــول السوق السوداء
على خــط تــوزيــع املشتقات النفطية،

مبالغ هائلة يجري تداولها في هذه السوق (أ ف ب)

مع مراعاة خصوصية كل من امللفني،
فالدكتور زيــاد أيــوب عربش ،الخبير
فـ ــي ش ـ ـ ــؤون الـ ـط ــاق ــة ،واألس ـ ـت ـ ــاذ فــي
ج ــام ـع ــة دم ـ ـشـ ــق ،ي ـش ـيــر فـ ــي حــدي ـثــه
لـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» إل ــى أن س ـن ــوات األزم ــة
ش ـ ـهـ ــدت «ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاضـ ــا جـ ــوهـ ــريـ ــا فــي
استهالك املشتقات النفطية ،نتيجة
تراجع مستوى الدخل ،وتوقف آالف
املعامل الصناعية ،وهذا بغض النظر
ع ــن ال ـظ ــروف األم ـن ـيــة .وم ــع ذل ــك فــإن
الطلب بقي أعلى من الـعــرض» ،الذي
تأثر نتيجة مشكلتني رئيسيتني هما
«ت ــأم ــن ال ـق ـطــع األج ـن ـب ــي ،وتــأث ـيــرات
العقوبات الدولية واملخاطر الناجمة
عنها في النقل والتأمني...الخ».
ومـ ـ ـ ــع تـ ـعـ ـث ــر إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـحـ ـك ــوم ــة،
وع ـجــزهــا خ ــال ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة عن
ردم الـفـجــوة بــن الـطـلــب عـلــى القطع
األجنبي واملشتقات النفطية وغيرها،
وال ـك ـم ـيــات امل ـتــاحــة م ــن ه ــذه الـسـلــع،
كانت ظــاهــرة الـســوق ال ـســوداء تتسع
أفقيًا وعموديًا ،فإضافة إلى الشريحة

التي باتت تعرف بـ «تجار األزمــة» أو
«أمـ ــراء ال ـســوق الـ ـس ــوداء» ،ك ــان هناك
م ــواط ـن ــون ع ــادي ــون ك ـث ــر ،وألس ـب ــاب
عــديــدة ،يـنـضـ ّـمــون تلقائيًا إل ــى بنية
«ال ـت ـجــارة غـيــر امل ـش ــروع ــة» ،منشئني
ب ــذل ــك مـ ــا ي ـم ـك ــن ت ـس ـم ـي ـتــه «ح ـل ـق ــات
ً
الـ ـفـ ـس ــاد الـ ـصـ ـغـ ـي ــر» .فـ ـمـ ـث ــا أص ـب ــح
م ــأل ــوف ــا رؤي ـ ــة أشـ ـخ ــاص ي ـف ـتــرشــون،
بمواد اإلغاثة ،أرصفة بعض األسواق
الشعبية لبيعها بأسعار منافسة ،أو

السوق السوداء
تحالفت مع قوى
الفساد التقليدية

أن يبادر آخــرون بني الفينة واألخــرى
لشراء مبلغ  200دوالر (أو ألف دوالر
سـ ــاب ـ ـقـ ــا) م ـ ــن مـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـص ــراف ــة
ال ـن ـظ ــام ـي ــة ،وب ـي ـع ـه ــا الحـ ـق ــا ل ـت ـجــار
العملة .وغير ذلك.

ثراء قياسي
ال ت ـت ــواف ــر ح ـت ــى اآلن أي ت ـق ــدي ــرات،
أو بـ ـي ــان ــات إح ـص ــائ ـي ــة ي ـم ـك ـن ـهــا أن
ت ـ ـحـ ــدد عـ ـل ــى نـ ـح ــو تـ ـق ــريـ ـب ــي ح ـجــم
ال ـ ـس ـ ــوق الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوداء ونـ ـسـ ـبـ ـتـ ـه ــا إل ــى
ْ ّ
بني
السوق الرسمية ،لكن ثمة اتفاق ّ
االقتصاديني على أنها أصبحت تمثل
ن ـس ـبــة ك ـب ـي ــرة وخـ ـطـ ـي ــرة ،فــالــدك ـتــور
حــورانــي أكــد فــي حديثه ل ـ «األخـبــار»
أن ــه «م ــن مــراقـبــة طــويـلــة للطلب على
الـقـطــع ف ــي ال ـس ــوق ،ف ــإن الـطـلــب على
ال ـق ـط ــع ي ـق ــدر ل ـغ ــاي ــات غ ـي ــر ت ـجــاريــة
بـمــا ب ــن  10-3مــايــن دوالر يــومـيــا،
ول ـغ ــاي ــات ت ـج ــاري ــة خ ـ ــارج امل ـس ـمــوح
بـتـمــويـلـهــا رسـمـيــا بـنـحــو  25مليون
دوالر يوميًا».

مشهد ميداني

دير الزور تحت الحصار ...و«الوحدات» الكردية نحو تل
أيهم مرعي
دخ ــل ال ـح ـص ــار ال ـ ــذي ف ــرض ــه تنظيم
«داعش» على أجزاء واسعة من مدينة
ديــر ال ــزور يــومــه الـثــاثــن ،إثــر إغــاق
التنظيم معبر البغيلية الــذي يفصل
األح ـي ــاء الــواق ـعــة تـحــت سـيـطــرتــه عن
األحياء الواقعة تحت سيطرة الجيش
ال ـســوري ،مانعًا دخ ــول أي مــن املــواد
الغذائية واألدوي ــة إليها ،ما أدى إلى
ت ــده ــور ال ـح ــال ــة اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي تـلــك

األحياء التي يقطنها أكثر من  400ألف
مواطن ،أغلبهم من األطفال والنساء،
بــاتــوا الـيــوم يعيشون ظــروفــا قاسية
في ظل ارتفاع األسعار ،وفقدان بعض
املواد الغذائية والطبية.
ت ـ ـ ــزام ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ــع قـ ـ ـط ـ ــع «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش»
االت ـص ــاالت عــن كــامــل املـحــافـظــة ،عبر
تـخــريــب الـكــابــل الـضــوئــي فــي منطقة
ال ـ ـشـ ــوال ،وم ـن ـع ــه ورش ـ ـ ــات ال ـص ـيــانــة
م ــن إص ــاح ــه ،لـتـقـتـصــر االتـ ـص ــاالت
عـلــى دارات ات ـصــال فضائية مـحـ ّـددة

مربوطة بالعاصمة دمشق ،متوافرة
ف ــي فـ ــرع االت ـ ـصـ ــاالت ف ــي امل ـحــاف ـظــة،
وت ــؤم ــن حـ ــزم اتـ ـص ــال م ـ ـحـ ــدودة ،مع
ات ـ ـصـ ــال إنـ ـت ــرن ــت مـ ـ ـح ـ ـ ّـدد ،وب ـس ــرع ــة
بـطـيـئــة .وه ــو أم ــر أفـســح امل ـجــال أمــام
األهـ ــالـ ــي وجـ ـن ــود ال ـج ـي ــش ال ـس ــوري
ّ
لطمأنة أهاليهم إلى أحوالهم ،ومكن
الـ ـجـ ـه ــات الـ ـحـ ـك ــوم ـ ّـي ــة وال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة
م ــن ال ـتــواصــل م ــع الـعــاصـمــة دمـشــق.
م ـص ــدر ح ـك ــوم ــي داخ ـ ــل امل ــدي ـن ــة أك ــد
لـ«األخبار»« :ان مساعي كبيرة تبذل

لتأمني احتياجات املدينة عبر جسر
ج ــوي ،ال سيما امل ــواد األســاسـيــة من
أدوي ـ ـ ــة وح ـل ـي ــب أطـ ـ ـف ـ ــال» ،الفـ ـت ــا إل ــى
«أن الـحـكــومــة الـســوريــة تـبــذل أقصى
طاقاتها لتأمني احتياجات املواطنني
عبر الطيران ،وتأمني وسائل اتصال
بديلة قريبًا» ،وكشف املصدر«أن قطع
داعش لالتصاالت عن مدينة ديرالزور
وحصارها سببهما الهزائم املتتالية
لــه ،وعجزه عن اخـتــراق أي جبهة في
املــدي ـنــة ال ـتــي دافـ ــع أه ـل ـهــا عـنـهــا إلــى

ج ــان ــب ال ـج ـي ــش ال ـ ـس ـ ــوري» .بـ ـ ــدوره،
كشف مصدر معارض لـ«األخبار» عن
«اتـ ـص ــاالت ت ـجــرى ب ــن وج ـه ــاء ريــف
دير الــزور وبعض مسؤولي التنظيم
لفك الحصار عــن املــدنـيــن ،والسماح
بـ ــإدخـ ــال املـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ـط ـب ـيــة
وحليب األطفال» .املصدر ّ
بي «أن من
يفرض الحصار هم املقاتلون من أبناء
املدينة الــذيــن مــن غير املفهوم معنى
تجويعهم ألهلهم وذويهم» ،مؤكدًا أن
قرار الحصار ناتج من قرارات فردية.

