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مقدمة:
جرت مناقشة دور العامل االقتصادي فً الثورات العرب ٌّة من منظورٌن اثنٌن؛ حٌث ر ّكز األول
على أن سٌاسات التحرٌر االقتصادي ،التً أطلقتها السلطات خالل العقود التً سبقت اندالع
الثورات ،همّشت شرائح واسعة من السكان وزادت من ح ّدة التفاوت االقتصاديّ  ،وتس ّببت
بانحدار القوة الشرائ ٌّة للطبقات الشعب ٌّة إلى مستوٌات خطٌرة .وقد انتشرت تلك الرؤٌة بشكل
ي
خاص فً صفوف الٌسار المعادي للسٌاسات االقتصاد ٌّة اللٌبرال ٌّة ،منذ أن بدأ النظام السور ّ
فً تطبٌقها مع وصول بشار األسد إلى السلطة .لكن ،وبعد اندالع الثورة ،بات نقد سٌاسات
االنفتاح االقتصاديّ شائعا ،وتكاد ال تخلو دراسة اقتصاد ٌّة عن سورٌا ،وكثٌر من الدراسات
السٌاس ٌّة أٌضا ،من اإلشارة إلى الدور الذي أ ّدته سٌاسة االنفتاح االقتصاديّ فً زٌادة الفقر
والبطالة ،ومن ثم زٌادة سخط شرائح واسعة من السورٌٌن .بعضهم ذهب إلى حد تصوٌر
االنتفاضات العرب ٌّة على أ ّنها ثورة الفئات المسحوقة التً لم تط ْلها ثمار النمو االقتصادي.
بالمقابل ،ذهب آخرون إلى أن السٌاسات االقتصاد ٌّة اللٌبرال ٌّة الم ّتبعة م ّهدت الطرٌق فعال
الندالع االحتجاجات ،لكن بوصفها سٌاسات إٌجاب ٌّة فتحت عٌن الفئات الوسطى على التغٌٌر
()1

وضروراته .وذهبت دراسة اللجنة االقتصاد ٌّة واالجتماع ٌّة لغربً آسٌا "األسكوا"

العتبار

الثورات العربٌّة نتاجا لما دعته بـ "صحوة الطبقة الوسطى" .وفقا لهذه المقاربة ،قادت سٌاسات
التحرٌر االقتصاديّ إلى نمو اقتصادي وإلى تحدٌث الدولة والمجتمع ،ما أدى إلى ارتفاع
مستوٌات التعلٌم وانتشار قٌم الثقافة المدن ٌّة -الدٌمقراطٌّة ،ومن ثمّة أتاح ذلك نشوء طبقة وسطى
قوٌة قادت عملٌّات التغٌٌر فً نهاٌة المطاف.
ال تدعم البٌانات واإلحصائٌّات المتاحة حول الواقع االقتصادي -االجتماعً السوري ،وحول
أداء االقتصاد السوري ،وجهة النظر األخٌرة التً تضفً دورا إٌجابٌّا على سٌاسات االنفتاح
االقتصادي .إذ تجمِع تقارٌر عدٌدة على أن للثورة جذورا اقتصادٌّة ّ
تتمثل بحصول "اختالالت
هٌكلٌّة" فً عمل االقتصاد السوري تتضمن اعتماد مصادر النمو على العوامل الكمٌّة وبالذات
ّ
وتضخم قطاعات المضاربة العقارٌّة والمالٌّة وتوسّع القطاع غٌر المنظم فً
رأس المال المادي،
التجارة والسٌاحة والخدمات بشكل عام ،وترافق ذلك مع إنتاجٌّة منخفضة للعمالة وأجور متدنٌّة.

1

 -انطجمخ انىسطى فً انجهداٌ انؼزثٍخ ،األسكىا ،األيى انًزذدح 414،2
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وصوال إلى المشكالت الكبٌرة التً رافقت تطوّ ر بٌئة األعمال وأهمّها الفساد واالحتكار .وبناء
على ذلك ،فإن مع ّدل النمو السنوي لالقتصاد السوري ،والذي تفاخر بارتفاعه بعض المنظمات
الدولٌة "لم ٌكن تضمٌنٌّا ،إذ إن االستهالك الحقٌقً للسورٌٌّن انخفض ،كما ارتفع الفقر العا ّم
باستخدام مؤشر الفقر األعلى بٌن عامً ( ،)2449-2444وفشل االقتصاد فً خلق فرص عمل
كافٌة ،ممّا انعكس فً مع ّدالت تشغٌل متدنٌة"( .)2وكانت نتٌجة كل ذلك هً "تهمٌش شرائح
كبٌرة من المواطنٌن من الناحٌة االقتصادٌّة واالجتماعٌّة بالتزامن مع عدم قدرتهم على
المشاركة السٌاسٌّة الفعالة"( .)3هكذاٌ ،مكن التبٌّن بوضوح أن السٌاسات االقتصادٌّة لم تقد إلى
ازدهار الفئة الوسطى السورٌّة ،بل إلى انحدارها نحو مستوٌات أدنى ،وهذا ما فتح الباب
لمناقشة أثر العامل االقتصاديّ فً الثورة السورٌّة بشكل متزاٌد.
ٌبقى أن نؤكد ،لكً ال نقع فً تبسٌط التفسٌر االقتصادي ،على أن مجرّ د تدهور الوضع
االقتصاديّ فً أيّ بلد ال ٌقود بصورة مباشرة إلى الثورة ،وال ٌمكن اعتباره تالٌا "السبب" فً
اندالع الثورة السورٌّة التً ظهر منذ انطالقتها أنها تحمل "أسبابا" ٌطول تعدادها ،ومن ثم
تكشفت األٌام عن فداحة الخطأ الذي ٌمكن أن ٌرتكبه الباحث الذي ٌعزو الثورة ألي سبب واحد
وحٌد .على أن األمر الذي ٌمكن الجدال فٌه بما ٌخصُّ دور العامل االقتصاديّ  ،أنه كان حٌوٌّا
فً تهٌئة الظروف المواتٌة إن لم ٌكن الندالع الثورة فمن أجل احتضانها حالما اندلعت ،وإضفاء
جمٌع عناصر القوة واالستمرارٌّة علٌها ،وذلك من خالل تأمٌن حامل شعبً مستعد للمضً قدما
فً خٌارات عنٌفة قد تبدو جنون ٌّة فً كثٌر من الحاالت.
سياسات اقتصاد ّية ته ّيئ المسرح:
اختبر السورٌّون تحت حكم الرئٌس السابق حافظ األسد ثالث مراحل اقتصادٌّة .امت ّدت المرحلة
األولى من عام ( )1974إلى عام ( ،)1984وشهدت نموّ ا اقتصادٌّا استثنائٌّا بلغ نحو ()1405
فً المئة سنوٌا ،وارتبط ذلك النموّ بعملٌة "التعبئة التنمو ٌّة التوسع ٌّة االقتصاد ٌّة واالجتماع ٌّة
والسٌاس ٌّة الشاملة التً استندت إلى مركز ٌّة القطاع العا ّم ،واالعتماد على التموٌل الخارجً
(معونات ،قروض)"( .)4فً حٌن ارتبطت المرحلة الثانٌة والتً بلغ فٌها معدل النمو االقتصادي
( )8فً المئة بمحاوالت "الخروج التدرٌجً من األزمة البنٌو ٌّة الثقٌلة التً وصل إلٌها االقتصاد
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 انجذور واَثبر االلزصبدٌخ واالجزًبػٍخ ،انًزكش انسىري نجذىس انسٍبسبد2413 ،3
 انًصدر َفسه4
 يذًد جًبل ثبرود (يؤنف رئٍس) ،يسخ انزطىراد االلزصبدٌخ انكهٍخ ورذهٍم ارجبهبرهب األسبسٍخ فً سىرٌخ ( )2445-1974وانًشبهد انًسزمجهٍخ"( ،ديشك :ثزَبيج األيى انًزذدح اإلًَبئً ورئبسخ يجهس انىسراء)2447 ،
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السوريُّ خصوصا ،والتً ابتدأت أواسط الثمانٌن ٌّات من القرن العشرٌن ،وذلك عبر إجراءات
تحرٌر ٌّة اقتصاد ٌّة متعددة السرعات قامت على إنعاش دور القطاع الخاص فً النشاط
االقتصادي ،انطالقا من "برنامج إصالح اقتصادي" انتقائً غٌر معلن ،وإعادة تعرٌف دور
القطاع الخاص من خالل أطروحة "التعدد ٌّة االقتصاد ٌّة" التً صٌغت الستٌعاب دوره
الجدٌد"( .)5مع ذلك ،بقٌت سٌاسات التحرٌر االقتصاديّ خ ِجلة وحرٌصة على عدم ا ّتخاذ خطوات
ب التجار،
سرٌعة وعمٌقة تخ ُّل بالتوازنات االجتماعٌّة القائمةٌ .شمل ذلك الحفاظ على مكاس ِ
والسٌّما تجار دمشق وحلب ،الذٌن نظر إلٌهم األسد من منظور طائفً كـ"س ّنة" ،بالتزامن مع
بدء الحملة العنٌفة ضد جماعة اإلخوان المسلمٌن .وهو ما ٌوثقه المؤرخ "حنا بطاطو" الذي
ٌتحدث عن زٌادة حصة تلك الشرٌحة من التجار فً مستوردات السلع االستهالك ٌّة ،وارتفاع
عدد أعضائها فً غرفة تجارة دمشق وانخفاض عبئها الضرٌبً فً تلك الفترة( .)6كما حرص
حافظ األسد على استمرار بعض المكاسب التً حظٌت بها فئات واسعة من الفقراء ومحدودي
الدخل فً سورٌا فً فترة حكم حزب البعث ،وذلك بالحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواد
األساسٌّة والزراعة وقطاع الصحة ،فضال عن سٌاسة تضخٌم القطاع العا ّم الستٌعاب أكبر قدر
من البطالة الصرٌحة وتحوٌلها إلى بطالة مق ّنعة.
فً السنوات األخٌرة لحكم حافظ األسد ،دخلت سورٌا فً فترة ركود اقتصادي ،وذلك بعد أن
كانت قد عادت إلى مرحلة انتعاش نسبً فً الفترة الممت ّدة بٌن عامً ( ،)1998 -1991حٌث
حققت فٌها مع ّدل نمو اقتصادي قارب ( )7فً المئة وسط ٌّا لٌبدأ باالنخفاض بعد ذلك وٌسجل
نحو ( )2فً المئة وسط ٌّا خالل فترة (.)7()2443-1997
استلم بشار األسد السلطة فً عام ( ،)2444وكانت البٌروقراطٌّة والفساد ٌطبعان عمل
مؤسسات الدولة ،فٌما تراجعت مع ّدالت النمو وارتفعت معدالت البطالة بصورة متسارعة
لتسجل نحو ( )12فً المئة عام ( )2442بحسب أرقام المكتب المركزي لإلحصاء ولتواصل
ارتفاعها إلى نحو ( )1605فً المئة عام ( )2449ما ٌعنً أن نحو ( )305ملٌون سوري كانوا
عاطلٌن عن العمل بحسب تقدٌرات الحكومة نفسها والتً ٌرجح أن تكون أعلى من ذلك فً
الواقع .كما ارتفع حجم من باتوا فعلٌّا تحت خط الفقر األدنى إلى ( )607ملٌون نسمة ٌمثلون نحو
5

 انًصدر َفسه.6
 دُب ثطبطى" ،فالدى سىرٌب ،أثُبء وجهبئهى انزٌفٍٍٍ األلم شأَب وسٍبسبرهى" ،رزجًخ " انًزكش انؼزثً نألثذبس ودراسخ انسٍبسبد"،2414
7
 يذًد جًبل ثبرود ،يسخ انزطىراد االلزصبدٌخ انكهٍخ ورذهٍم ارجبهبرهب األسبسٍخ فً سىرٌخ ،ثزَبيج األيى انًزذدح اإلًَبئًورئبسخ يجهس انىسراء.2411 ،
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( )35فً المئة من مجموع السكان( .)8وكانت تلك المؤشرات مترافقة مع "تشوّ هات فً التوزٌع
االجتماعً للناتج المحلً اإلجمالً ،ومع ضعف حصّة الفرد من الناتج المحلًّ اإلجمالًّ
وهبوطها إلى ما دون خط المع ّدل الحرج للنموّ االقتصاديّ "( .)9الحقٌقة أن ذلك الهبوط كان
العنوان البارز للسٌاسة االقتصادٌّة السورٌّة على مدى عقود؛ إذ لم تشهد وسطً حصة الفرد فً
سورٌا من الناتج المحلً تح ّسنا فعل ٌّا بٌن عام ( 1981و ،)2449وقد فقد الفرد فً تلك الفترة
( )% 4027سنو ٌّا من دخله بصورة وسطٌّة(.)10
ٌمكن اإلضاءة على جانبٌن فً السٌاسات االقتصادٌّة التً ا ّتبعت إبّان تسلّم بشار األسد للسلطة
فً سورٌا ،والتً كان لها دور كبٌر فً اإلخالل بالتوازنات االجتماعٌة وإثارة سخط شرائح
كبٌرة من السورٌٌّن منهٌة بذلك السٌاسة التً كانت قائمة فً عهد حافظ األسد ،والتً كانت
تحاول تأمٌن الحد األدنى للكفاف االقتصادي لشرائح واسعة من السورٌٌن .لم ٌكن "ح ّد الكفاف"
فً عهد األسد األب مغرٌا ،بل لم ٌكن إنسانٌّا على نطاق واسع ،ولك ّنه كان ٌحاصر السخط
االجتماعً وٌمنع إطالقه أو تطوّ ره.
اإلنتاجي:
االقتصادي وإضعاف القطاع
 -1التحرير
ّ
ّ
فً عام ( )2445أعلنت الحكومة السور ٌّة تبنٌها نموذج "اقتصاد السوق االجتماعًّ " ،وطرحت
ّ
الخطة الخمس ٌّة العاشرة .وكانت عبارة عن
مجموعة من اإلصالحات االقتصاد ٌّة من خالل تب ّنً
سٌاسات اقتصادٌّة تهدف إلى توسٌع دور القطاع الخاص وتقلٌص دور الدولة االقتصاديّ  ،من
دون قطع عالقة االعتماد المتبادل بٌن الطرفٌن .قامت السٌاسة االقتصادٌّة الجدٌدة على توسٌع
قطاع الخدمات متجاهلة تدعٌم قطاع اإلنتاج الذي كان قد انكمش وتقلّص ،ولم ٌعد بإمكانه
المنافسة مع بضائع أجنبٌّة أ ّدى التحرٌر االقتصاديّ إلى غزوها السوق السورٌّة .كما عملت تلك
السٌاسة على تقلٌص اإلنفاق الحكومً وتقلٌص الدعم االجتماعً للسلع والخدمات الحٌوٌّة
كالمحروقات والخبز والموا ّد الزراعٌّة .األمر الذي فاقم من معاناة الكثٌر من السكان وأ ّدى إلى
تحوّ الت اقتصادٌّة -اجتماعٌّة مدمّرة.
مع ا ّتباع سٌاسة االنفتاح االقتصادي ،حث النظام السوريُّ رجال األعمال المقرّ بٌن منه على
خلق بٌئة استثمارٌّة مشجّ عة لجذب االستثمار التركًّ وفائض رأس المال الخلٌجًّ  .واحتلّت
8

 يذًد جًبل ثبرود ،انؼمد األسٍز يٍ ربرٌز سىرٌب :جدنٍخ انجًىد واإلصالح2411 ،9
 انًصدر َفسه10
َ - .جٍم يزسوق ،يذبضزح "يؼىلبد انزًٍُخ فً سىرٌخ "2411 ،
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سورٌا فً العام ( )2445المرتبة الرابعة فً جذب االستثمارات العربٌة ،وبخاصة الخلٌجٌّة
منها( .)11وتقلّص مشروع اإلصالح االقتصادي إلى مشروع "تحرٌر اقتصادوي" اقترن فٌه
التحرٌر بهدر التصنٌع ...وتجمٌد مقترحات ومشارٌع إصالح القطاع العام الصناعً لدفعه إلى
مالقاة مصٌره المحتوم وهو الموت السرٌري"(.)12
شهدت هذه المرحلة تشكل شرٌحة "رجال األعمال الجدد"

()13

وسٌطرتهم على مفاصل وقنوات

االقتصاد السوري ،منهٌة بذلك سٌطرة الطبقة البرجواز ٌّة التقلٌد ٌّة التً تج ّنب حافظ األسد
بحدود مع ٌّنة المساس بمصادر ثروتها .وقد قادت الشرٌحة الجدٌدة عملٌة "التوسّع فً مجال
الخدمات اإلنتاجٌّة ،والسٌّما قطاعات السٌاحة والخدمات المالٌّة والمصرفٌّة والنقل الجويّ
وغٌرها من القطاعات ذات المردودٌّة الربحٌّة السرٌعة"(.)14
شهدت هذه الفترة دخول تركٌا بقوة إلى السوق السورٌّة ،إذ ارتفع عدد مشارٌعها االقتصادٌّة فً
سورٌا بمعدل قارب ( )144فً المئة خالل أربع سنوات ( )2414-2446من ( )14إلى ()26
مشروع ( .)15وشكل توقٌع اتفاقٌة التجارة الحرّ ة عام ( )2444ذروة العالقات االقتصادٌّة بٌن
سورٌا وتركٌا ،حٌث جعلت تلك االتفاقٌة من سورٌا بوابة عبور البضائع التركٌة إلى أسواق
األردن ولبنان وبلدان الخلٌج العربً.
دخلت المنتجات التركٌّة الرخٌصة األسواق السور ٌّة ،متسبّبة فً خسارة بعض قطاعات
الصناعة الحرفٌّة وصناعة الغزل والنسٌج والصناعات التحوٌلٌّة التً لم تتمكن من المنافسة .فً
ظل عالقات متٌنة على المستوى السٌاسً بٌن تركٌا واألسد ،لم ٌكن متاحا لوسائل اإلعالم
السورٌّة أن تسلّط الضوء على اآلثار االجتماعٌّة المدمّرة للتعاون االقتصادي مع تركٌا .لكن،
وبمجرد تدهور العالقات السٌاسٌّة بعد اندالع الثورة ،صار شائعا أن تشٌر وسائل اإلعالم
وغرف الصناعة والتجارة السورٌّة إلى أن االتفاقٌّات االقتصادٌّة المو ّقعة مع تركٌا "لم تكن فً
مصلحة سورٌة وأتت ض ّد اقتصادها ومجحفة ّ
بحق الصناعات الصغٌرة والمتوسطة".

السوري وسنوات الجفاف العجاف:
تحوالت الريف
ِّ
ّ -2
11

 - .يذًد جًبل ثبرود ،انؼمد األسٍز يٍ ربرٌز سىرٌب :جدنٍخ انجًىد واإلصالح2411 ،
12

 - .انًصدر َفسه
13

 يذًد جًبل ثبرود ،انؼمد األسٍز فً ربرٌز سىرٌخ :جدنٍّخ انجًىد واإلصالح2412 ،14
 انًصدر انسبثك15
 - .انزمزٌز انسُىي انسبثغ نالسزثًبر فً سىرٌب ،انهٍئخ انؼبيخ نالسزثًبر2411 ،
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التطرف
هيأ االقتصاد المسرح النفجار
سوريا :كيف ّ
ّ

سجّ ل العقد األخٌر فً سورٌا والذي سبق اندالع االحتجاجات ،أسرع وأعمق تدهور اقتصادي-
اجتماعً للرٌف السوريّ  ،وهو ما انعكس بصورة واضحة فً ارتفاع حجم مشاركة الرٌف فً
االحتجاجات ،وتشكٌله الحقا حجر األساس فً العمل العسكري ضد النظام.
كانت السٌاسات االقتصادٌة فً عهد بشار األسد تهمش االقتصاد الزراعً مقابل اهتمامها
برعاٌة مصالح التجار والبرجوازٌة التقلٌدٌة من جهة وشرٌحة رجال األعمال الجدد من جهة
أخرى .وبالنسبة لهذه األخٌرة ،فقد كانت "التجارة تقود النمو" ،وقد اعتبر رجال األعمال الجدد
أن "التجارة أوال ،ثم السٌاحة وهً نفط سورٌة ،وأخٌرا الصناعة"(.)16
وبفعل تطبٌق سٌاسة "اقتصاد السوق االجتماعًّ " الجدٌدة ،بات توجٌه االستثمارات ٌجري نحو
القطاعات الخدم ٌّة ذات الربح ٌّة العالٌة والسرٌعة (العقارات ،الفنادق والمطاعم السٌاحٌة ،النقل،
المصارف...الخ) عوضا عن دعم القطاع الزراعًّ  .هكذا ،تزاٌد الضغط على األراضً
المزروعة ،وتزاٌد حجم األسر الرٌف ٌّة غٌر الحائزة على األراضً والتً ال تملك عمال ثابتا،
ونمت تدرٌج ٌّا طبقة العمال الزراعٌٌن غٌر الحائزٌن على األراضً ،والذٌن وقعوا فرٌسة
البطالة والفقر الشدٌدٌن.
تزامن ذلك فً عام ( )2448مع بداٌة رفع الدعم الحكومً عن المشتقات النفط ٌّة والمستلزمات
الزراع ٌّة ،واستمر تخفٌض دعم اإلنتاج الزراعً فهبط من ( )34ملٌار لٌرة فً ( )2449إلى
( )24ملٌار لٌرة فً العام ( )2412بحسب بٌانات المكتب المركزي لإلحصاء التابع للحكومة.
وكانت النتٌجة هً تراجع مساهمة الزراعة فً الناتج المحلً اإلجمالً من ( )%23عام
( )2442إلى ( )%14عام ( ،)2414وانخفاض نسبة العاملٌن فً القطاع الزراعً إلى نحو
( )%15فً العام ( )2414بعد أن كانت الزراعة تستحوذ على ما ٌتجاوز ( )%55من مجموع
المشتغلٌن عام (.)17()1974
زادت موجة الجفاف التً ضربت سورٌا فً الفترة الممت ّدة بٌن ( )2414-2446من ح ّدة تدهور
()18

المسألة الزراعٌة .وتشٌر دراسة حدٌثة

إلى أن موجة الجفاف األخٌرة أسهمت فً "انهٌار

الزراعة وتف ّكك االقتصاد ،ما ساعد على نشر البطالة وتفاقم ح ّدتها ،ونزوح سكان الرٌف إلى
ضواحً المدن" وتخلص الدراسة إلى أن "الجفاف كان عامال مساعدا فً االضطرابات داخل
16

 يذًد جًبل ثبرود ،انؼمد األسٍز يٍ ربرٌز سىرٌب :جدنٍخ انجًىد واإلصالح2411 ،17
 - .انًكزت انًزكشي نإلدصبء ،انًجًىػخ اإلدصبئٍخ 2411
18

 - .انجًؼٍخ األيزٌكٍخ نألرصبد انجىٌخ" :انًبء ،وانجفبف ،ورغٍز انًُبر ،وانصزاع فً سىرٌب"2414 ،

8

مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية

التطرف
هيأ االقتصاد المسرح النفجار
سوريا :كيف ّ
ّ

المجتمع السوري ،التً بدأت فً عام ( ،)2411حٌث كان الجفاف هو األسوأ خالل العصر
الحدٌث"  .وتشٌر إلى تأثر نحو ( )103ملٌون نسمة من سكان شرق سورٌا بٌن عامً (2446
و )2449بسبب تلف الزراعات حٌث انخفضت غلّة محاصٌل الحنطة والشعٌر بنسبة ()%47
و( )%67على التوالً ،وهوت أعداد الماشٌة.
كان أداء الحكومة السور ٌّة فً مواجهة أزمة الجفاف ضعٌفا للغاٌة ،إذ " لم تتحل السلطات
السورٌة بالمرونة الكافٌة للتأقلم مع األزمة وتغٌــٌر النماذج الزراع ٌّة القدٌمة التً تعتـــمد على
االستخدام المفرط للمٌـاه ،وتوفٌر سبل عٌش بدٌلة لألســـر المتضرّ رة"(.)19
وبحلول عام ( ،)2411كان الوضع قد ازداد سوءا حٌث قدرت األمم المتحدة أن ملٌونٌن إلى
ثالثة مالٌٌن سوري قد تأثروا جرّ اء الجفاف ،كما انتقل ( )105ملٌون شخص معظمهم -من
العمال والفالحٌن وعائالتهم -من المناطق الرٌف ٌّة إلى المدن والمخٌمات فً ضواحً المدن
السور ٌّة الكبرى ،مثل :حلب ،ودمشق ،ودرعا ،ودٌر الزور ،وحماة ،وحمص.

االقتصادي في مسار الثورة
كيف أثر العامل
ّ
كان لألوضاع االقتصاد ٌّة -االجتماع ٌّة البائسة والتً تدهورت بصورة سرٌعة ،كما عرضنا
أعاله ،آثار مباشرة على االحتجاجات الشعبٌّة فً سورٌا ،إن لم ٌكن على اندالعها فبالتأكٌد على
احتضانها الحقا وعلى مسار تطوّ رها فً وجه الخٌار العنٌف الذي ا ّتبعه النظام السوريُّ .
تشٌر البٌانات إلى تر ّكز الفقر "المدقع" فً المنطقة الشمال ٌّة الشرق ٌّة ،وتحدٌدا فً إدلب ورٌف
حلب ودٌر الزور ،التً استحوذت على أكبر عدد من الفقراء فً عام ( ،)2444وقد تطوّ ر
العمل العسكريُّ ضد النظام بشكل الفت فً تلك المناطق .وكانت مدن المنطقة الجنوب ٌّة ،ومنها
مدٌنة درعا شرارة االحتجاجات ،قد شهدت أكبر زٌادة فً مع ّدالت الفقر منذ عام (،)2444
حٌث اقتربت نسبة الفقر فً عام ( )2447إلى ضعف ما كانت علٌه فً عام ( ،)2444وبالتالً
فإن هذه المنطقة التً كان لدٌها أدنى مستوٌات الفقر فً عام ( ،)2444غدت ثانً أفقر منطقة
فً عام (.)20()2447

19

 دور ثبرس نهًُبر فً رأجٍج انصزاع فً سىرٌخ وانًٍٍ ،انذٍبح 8 ،دٌسًجز 241520
 - .انزمزٌز انىطًُ انثبًَ ألهداف انزًٍُخ نألنفٍخ فً انجًهىرٌخ انؼزثٍخ انسىرٌخ 2445

9

مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية

التطرف
هيأ االقتصاد المسرح النفجار
سوريا :كيف ّ
ّ

تطوّ رت نشاطات الثورة بصورة واضحة فً األحٌاء المه ّمشة والفقٌرة ،والتً تحتضن السكن
العشوائً فً العاصمة دمشق ،فكانت الثورة قوٌة وغٌر قابلة لإلخماد فً محٌط دمشق .وفً
حٌن انتعشت نشاطات الثورة فً مركز العاصمة بصورة نسبٌّة فً بداٌات الثورة ،وشهدت
مشاركة مقبولة من الفئات الوسطى فً ظروف أمنٌّة قاسٌة ،لكن القمع العنٌف للسلطة استطاع
إخماد الثورة فً العاصمة ولم ٌستطع ذلك فً األحٌاء الطرفٌّة ،حٌث أبدت فئات من الفقراء
والمهمّشٌن استعدادا الفتا للمقاومة والتضحٌة من دون االكتراث بحسابات عادة ما توجد لدى
الفئات الوسطى.
ٌبدو االنقسام السٌاسً -الطبقً أوضح ما ٌكون فً مدٌنة حلب بٌن سكان األحٌاء الشرقٌّة
واألحٌاء الغربٌّةٌ .قطن المناطق الغرب ٌّة المنظمة سكان الحضر وتنتشر فٌها الفئة الوسطى
واألغنٌاء ،وهؤالء كانوا شدٌدي الحذر فً المشاركة فً النشاطات السلمٌّة للثورة منذ البداٌة ،ثم
اتخذوا موقفا معادٌا للثورة ومتخوفا أكثر من المناطق الشرق ٌّة التً احتضنت أعمال الثورة
السلمٌّة أوال ،ولم تتر ّدد الحقا فً خوض العمل العسكري ضد النظام .المناطق الشرقٌّة تلك،
تض ُّم أحٌاء الفقر والسكن العشوائًّ وٌسكنها من نزحوا إلى المدٌنة فً محاولة لتحسٌن
أوضاعهم االقتصادٌّة وإٌجاد عمل بعد أن ضاق علٌهم الحال فً الرٌف الفقٌر والمتداعً.
هكذا ،فإن التدقٌق فً جغرافٌة توسّع االحتجاجات ٌشٌر إلى ارتباطها الوثٌق بجغرافٌة الفقر فً
سورٌا ،إذ ش ّكل التهمٌش التنمويّ سمة عا ّمة ومشتركة لمختلف المناطق المحتجّ ة فً البداٌة
والتً تص ّدت لعنف النظام السوري بعنف مقابل فً وقت الحق.
وهناك من ٌعتبر أن درجة التنمٌة االقتصاد ٌّة تؤدي دورا كبٌرا فً شكل الصراع ،ففً ظل
تنمٌة اقتصادٌّة مرتفعة ،تؤدي الطبقة الوسطى دورا أكثر فاعلٌّة فً عملٌة التغٌٌر وٌمكن لهذا
أن "ٌلطف" من حدة الصراع .أصحاب تلك المقاربة ٌعتبرون أن الفئة الوسطى العلٌا تتمتع
بتنمٌة اقتصاد ٌّة مقبولة تؤمن بنظرٌة اإلصالح التدرٌجًّ  ،كما ٌعتقد بوجود عالقة بٌن دخل
الفرد المنخفض وازدٌاد االستٌاء ،بحٌث ٌكفً لتهٌئة األساس االجتماعًّ للتطرف السٌاسً(.)21
فً الحالة السورٌة ،ربما كان "التطرّ ف" بالتحوّ ل إلى السالح لمواجهة تع ّنت النظام .وال توجد
مؤشرات حقٌقٌّة على أن غالبٌة أبناء الفئة الوسطى فً سورٌا ممّن ٌحظون بتعلٌم عال ودخل
جٌّد أو متو ّسط كانوا ٌؤمنون باإلصالح التدرٌجً ،إذ كانت القناعة ،بأن بنٌة النظام غٌر قابلة

21

 -سًٍىر يبررٍ نٍجسذ ،رجم انسٍبسخ :األسس االجزًبػٍخ نهسٍبسخ .1964 ،ثٍزود :دار اَفبق.
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التطرف
هيأ االقتصاد المسرح النفجار
سوريا :كيف ّ
ّ

لإلصالح ،سائدة حتى لدى المثقفٌن وعند قطاع واسع من الفئات الوسطى ،لك ّنها كانت عاجزة
عن الدخول فً مواجهة عنٌفة مع أجهزة األمن والجٌش.
ال شك فً أن األوضاع االقتصادٌّة المتر ّدٌة لشرائح واسعة من السكان فً سورٌا كانت عامال
مهمّا فً تجاوب تلك الفئات مع دعوات حمل السالح لمواجهة النظامٌ .وضح ذلك شهادة ألحد
السورٌٌن المنخرطٌن باالنتفاضة منذ اندالعها حٌث ٌقول" :األشخاص الوحٌدون الذٌن بوسعهم
مواجهة وحش ٌّة النظام هم البلطجٌة بٌننا .وقد أدى ذلك إلى صعود العدٌد من البلطج ٌّة إلى
المواقع القٌاد ٌّة داخل الحراك الشعبً...وهؤالء ٌفتقرون إلى الثقافة السٌاس ٌّة والرؤٌة ،إال أ ّنهم
تعلّموا من خالل تجربتهم وكان علٌهم التعامل مع العدٌد من القضاٌا"(.)22
فً الحقٌقة لم تكن األغلبٌّة الساحقة ممّن واجهوا قوات األمن "بلطجٌّة" ،بمعنى أنهم ٌنتمون إلى
الفئات الدنٌا التً تعتاش على أعمال غٌر مشروعة بصورة ما ،فهؤالء ّ
توزعوا بٌن المعارضة
والنظام ،وقد مالوا بصورة أكبر نحو النظام الذي كان ٌدفع لهم رواتب هزٌلة لقمع المتظاهرٌن
وعرفوا باسم "الشبٌحة" .لكن شرائح عرٌضة من المفقرٌن المفتقدٌن للتعلٌم العالً والدخل
الكرٌم انخرطوا بالفعل فً مواجهة النظام وباتوا ٌش ّكلون قٌادة االنتفاضة الحقا بعد تراجع
الفئات الوسطى والناشطٌن المسٌّسٌن.
االقتصاد واألصول ّية:
لم ٌقتصر التطرّ ف على التحوّ ل إلى حمل السالح فً المعركة ضد قوّ ات النظام السوري ،بل
شمل أٌضا تب ّنً خطاب دٌنً راح ٌزداد تطرّ فا شهرا بعد آخر ،وذلك بالتزامن مع تصعٌد النظام
لعنف أجهزته األمنٌة ،وصوال إلى زجّ ه الكامل للجٌش السوري واألسلحة الثقٌلة فً مواجهة
الثورة واختٌاره بوضوح طرٌق "سحق" الحاضنة الشعبٌّة للثورة .بالتزامن مع العنف المجنون
واالستثنائً للنظام السوري والدعم الطائفً الذي حظً به من جهات متع ّددة ،ش ّكلت الشرٌحة
الواسعة من المهمّشٌن السورٌٌّن بٌئة مواتٌة لنمو الخطاب السلفً الجهادي فً سورٌا حٌث
ّ
صلة على مقاس الدعاة السلف ٌٌّن،
"كانت االنتفاضة
متجذرة فً صفوف فئة اجتماع ٌّة جاهزة ومف ّ
وهً الطبقة الرٌف ٌّة الفقٌرة والمسحوقة ،التً هاجرت ،على مدى سنوات ،إلى بٌئات حضار ٌّة

22

 -يجًىػخ األسيبد اندونٍخ ،انصزاع ورذىالره فً سىرٌب .2412
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التطرف
هيأ االقتصاد المسرح النفجار
سوريا :كيف ّ
ّ

قاسٌة تنزع السمة الشخص ٌّة عن األفراد وبعٌدة عن شبكات الدعم التقلٌد ٌّة .ونضجت الظروف
صل إلى حل سرٌع"(.)23
مع تصاعد ح ّدة العنف ،وتالشً اآلمال بالتو ّ
وعلى مدار السنوات الماضٌة ،انهار االقتصاد السوريُّ سواء فً مناطق سٌطرة النظام أو
المعارضة ،وارتفعت نسبة البطالة فً صفوف السورٌٌن بحسب تقارٌر دول ٌّة ومحل ٌّة مختلفة
ُّ
الخط األدنى للفقر فوصل بحسب
من نحو ( )24فً المئة إلى أكثر من ( )64فً المئة .أما
ُّ
الخط األعلى للفقر إلى ()8904
منظمة األسكوا عام ( )2415إلى ( )5905فً المئة ،فٌما وصل
فً المئة ،وهو ما ٌجعل نحو ( )14مالٌٌن سوري ٌعتمدون بصورة شبه تامّة على اإلعانات
الدول ٌّة لتأمٌن قوت ٌومهم .و ّفرت تلك التطوّ رات الكارثٌّة فرصة إضافٌّة للتنظٌمات السلفٌّة
الجهادٌّة والتنظٌمات المرتبطة بالقاعدة للوصول إلى شرائح واسعة من السورٌٌّن  ،وهو ما لم
ٌكن متاحا لتلك التنظٌمات فً أي ٌوم.
وتشٌر التقارٌر إلى أن المناطق التً تهٌمن علٌها بٌئة اقتصاد الحرب تعتبر "عرضة لتم ّدد
تنظٌم الدولة اإلسالمٌّة وتغلغل جبهة النصرة"( .)24وذلك بسبب مستوٌات البطالة المرتفعة
واالرتفاع الكبٌر فً األسعار وغٌاب مصادر الدخل األخرى ،األمر الذي جعل الرجال الذٌن
ٌفتقدون للدخل وٌرٌدون تأمٌن قوت عائالتهم "عرضة للتجنٌد من قبل التنظٌمات المتطرّ فة".
وتزٌد جاذبٌّة التنظٌمات المتطرّ فة بالنسبة لهؤالء الفقراء بسبب الرواتب التً تؤمنها ،والسٌّما
أنها أعلى من نظٌراتها لدى فصائل الجٌش الحرّ  .تتراوح رواتب ومنح عناصر "الجٌش الحرّ "
فً مدن الشمال على سبٌل المثال بٌن ( )344-144دوالر ،وبالمقابلٌ ،تراوح الراتب الشهريّ
لمقاتلً تنظٌم الدولة اإلسالم ٌّة (داعش) وجبهة النصرة بٌن ( )644-244دوالر(.)25
خاتمة:
أ ّدت سٌاسات اإلصالح االقتصادي التً ا ّتبعتها سورٌا بعد عام ( )2444إلى زٌادة الفقر
والحرمان االقتصادي لشرائح واسعة من السور ٌٌّن من جهة ،وإلى زٌادة تر ّكز الثروة بٌد طبقة
التجار الجدد وتنامً ارتباطهم بالسلطة من جهة أخرى .وقد انعكس ذلك على نشاطات
االنتفاضة من خالل كثافة المشاركة فً المناطق التً شهدت حرمانا اقتصادٌا وتنموٌا.
23

 -هل هو الجهاد؟ المعارضة األصولٌة فً سورٌة ،مجموعة األزمات الدولٌة.2412 ،

24

 كٍف ٌسزفٍد رُظًٍب اندونخ اإلساليٍخ وججهخ انُصزح يٍ ظزوف الزصبد انذزة فً سىرٌب ،كهٍخ نُدٌ ناللزصبد وانؼهىو انسٍبسٍخ،2415
25
 -يسهذى سىرٌخ ٌزمبضىٌ ثٍٍ  144و 644دوالر ،انؼزثً انجدٌدٌ 22 ،ىنٍى .2415
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التطرف
هيأ االقتصاد المسرح النفجار
سوريا :كيف ّ
ّ

نجح الح ُّل األمنًُّ ومن ثم العسكريُّ الذي أطلقه النظام ضد جموع المحتجّ ٌن فً منع انخراط
الفئات الوسطى بشكل كبٌر ومستمر فً النشاطات االحتجاج ٌّة ،لك ّنه عجز عن منع الفئات
الشعب ٌّة المفقرة من المشاركة الكثٌفة والمتواصلة والمتصاعدة ،حٌث ش ّكلت هذه الفئات األرض ٌّة
الصلبة التً قامت علٌها االحتجاجات وكانت سر قدرتها على االستمرار ،كما كان لها الدور
الحاسم فً تبلور الخٌار العسكري وتشكل جماعات مسلحة مختلفة المشارب والغاٌات.
هكذا ،كان للعامل االقتصاديّ دور هام على مستوى عدم انكسار االحتجاجات أمام العنف
الرهٌب الذي أطلقه النظام السوريُّ  ،وعدم قبول المحتجٌن بتسوٌة سٌاس ٌّة ال تل ّبً طموحاتهم .إذ
إن سٌاسات التهمٌش االقتصادي الم ّتبعة عبر العقد الماضً ه ٌّأت األرض ٌّة المناسبة لبروز
مئات آالف السور ٌٌّن المستع ّدٌن للمواجهة والمضً قدما لالنخراط فً حرب دمو ٌّة ضد النظام.
ولكنّ المصاعب االقتصاد ٌّة التً واجهت مالٌٌن السورٌٌن قبل الثورة ،وتصاعدها بأضعاف
مضاعفة فً السنوات الماضٌة بفعل الدمار الواسع وانهٌار االقتصاد السوري ،ش ّكلت عامال
رئٌسا ،إلى جانب عنف النظام وتحرٌضه وسلوكه الطائفًّ  ،ساعد على انتشار التنظٌمات
األصول ٌّة فً صفوف الثورة السور ٌّة وتو ّسعها لتتص ّدر المشهد فً نهاٌة المطاف .األمر الذي
ٌشٌر إلى صعوبات بالغة تعتري األمل بعكس مسار التطرّ ف فً سورٌا ،وبإضعاف المد السلفً
الجهادي ،وذلك فً ظل بٌئة شدٌدة القسوة تحرم السور ٌٌّن من الحد األدنى لمقوّ مات الحٌاة ،وفً
ظل اقتصاد مدمر ،ال أمل فً تعافٌه مج ّددا ،حتى فً حال توقف الحرب ،إال بعد سنوات طوٌلة.
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