
العقـوبات القتصـادية على ســـوريا وأثرها على الشعـب الســوري

 ف��ي إط��ار اهتم��امي كب��احث اقتص��ادي قم��ت بجول��ة عل��ى المص��ارف الس��ورية والجنبي��ة العامل��ة ف��ي اللذقي��ة،
 ومراكز الصيرفة، وكذلك على أسواق س�لع التج�زئة ذات الص�لة بحي�اة الم�واطنين الس��وريين، وق��د لف�ت انتب�اهي
 مجموعة من الظواهر ال�تي تؤش��ر بمجمله��ا إل�ى ردود فع�ل الس��وريين عل�ى العقوب�ات القتص��ادية ال�تي فرض��تها
 الجامعة العربية وتركيا ودول أخرى، على سوريا كنوع من الض��غط عل��ى النظ��ام الس��وري لي��تراجع ع��ن خي��اره

 لفت انتباهي، مثل، أن القسم الذي يستقبل الم��ودعين ف��ي مص��رف الدخ��ار. المني في قمع الحتجاجات الشعبية
 وعن�دما س�ألت البع�ض. خال تماما من المتعاملين، في حين ك�انت الص�الة أم��ام نواف�ذ قس��م الس�حب مزدحم�ة به�م

 منهم عن سبب سحبهم لمدخراتهم أجاب قسم منهم بأنه يريد أمواله في بيته في متناول الي��د، لن��ه لي��س واثق��ا م��ن
 وقسم آخر أجاب بل تردد بأنه يريد تب��ديلها بعمل�ة ص�عبة أو. عدم تعرضها لمخاطر في حال بقيت في المصرف

.ذهب حفاظا على قيمتها

 تكاد تكون الصورة مقلوبة تقريبا تلك التي شاهدتها في أحد فروع المصارف الجنبية، حيث المودعون ك��ثر ف��ي
 حين تكاد تخلو نوافذ الس��حب م�ن المتع��املين، والجاب��ة ال��تي حص��لت عليه��ا ع�ن س��ؤالي لبع�ض المتع��املين ع�ن
 سبب تفضيله للبنوك الجنبية على السورية ليداع نقوده، هي أن أمواله تك�ون محفوظ�ة أك�ثر، ويس��تطيع س�حبها

 بأنن��ا نعم��ل وف��ق الق��وانين«م��ن الخ��ارج، لك��ن م��دير أح��د الف��روع ال��تي زرته��ا س��ألته ع��ن ص��حة ذل��ك، فأج��اب 
 هذا يعني أن الموال المودعة في هذه البنوك ل يمكن». السورية، وما ينطبق على البنوك السورية ينطبق علينا

 ومن المعلوم أنه صدرت تعليمات لجمي��ع. سحبها أو تحويلها إلى أي جهة كانت إل وفق القوانين السورية النافذة
 ، ك��إجراء2012البن��وك الحكومي��ة بإيق��اف عملي��ات الق��راض لك��ل أن��واع الق��روض ح��تى مطل��ع الع��ام المقب��ل 

.احتياطي، إضافة إلى إجراء المراجعات والحسابات المصرفية المعتادة

 من جهة أخرى فإن أسواق الصيرفة الرسمية يقتصر عملها هذه اليام عل��ى ش��راء العملت الص��عبة فق��ط، وه��ي
 .نادرة جدا، على عكس محلت الصيرفة غير الرسمية، فهي تشتري وتبيع العملت الصعبة لك�ن بأس��عار عالي��ة

 لي�رة س�ورية، ب�ل 60لي�رة س��ورية إل�ى أك��ثر م�ن  46فخلل نحو شهرين فقط قفز س�عر بي�ع ال��دولر م�ن نح�و 
 لي��رة س��ورية ف��ي أس��واق اللذقي��ة، وف��ي ك��ل ي��وم 61ليرة سورية إلى  57خلل يومين فقط قفز سعره من نحو 

.يمر تنخفض قيمة العملة السورية إزاء الدولر وغيره من عملت التحويل الخرى

 في أس�واق س�لع التج�زئة يلف�ت النتب�اه تزاح�م الن�اس عل�ى ش�راء الس�لع الس�تهلكية، وخصوص��ا الغذائي�ة منه�ا،
 الجميع يتحدث بخوف م�ن المجه��ول المقب��ل، وينس��جون ح��وله قصص��ا، ه�ي ف��ي الغ�الب. وذلك من أجل تخزينها

 الع��م حكاي��ات مب��الغ فيه��ا، لك��ن ال��ذعر ه��و ال��ذعر ال��ذي ي��دفع الن��اس إل��ى القي��ام بس��لوكيات اقتص��ادية ض��ارة،
 لق��د أدى ال��تزاحم. خصوصا في غياب أي علم��ات عل��ى انف�راج الزم��ة ال��تي تعص��ف بس��وريا من��ذ تس�عة أش��هر

 المفرط على السلع الستهلكية خلل اليام القليلة الماضية التي تلت صدور العقوبات العربية على س��وريا، إل��ى
 ارتفاع أسعارها بصورة جنونية وغير مبررة، وقد ساهم ب��ذلك غي��اب أي ش��بكة أم��ان حكومي��ة، مم��ا دف��ع التج��ار

.إلى استغلل الوضاع ورفع أسعار سلعهم أيضا

 27على صعيد القتصاد الكلي أشار أحد التقارير القتصادية الدولي��ة إل��ى أن القتص��اد الس��وري ق��د خس��ر نح��و 
.مليار دولر خلل الشهر التسعة الماضية

 وبغض النظر عن دقة هذا الرقم، فإنه يمكن القول إن قطاع السياحة قد توقف بصورة شبه كاملة، وتأثرت نتيجة
 لذلك جميع الفروع والنشاطات القتصادية التكميلية، إضافة إلى ذلك فقد تراجع حجم التب�ادل التج�اري الخ�ارجي

 في المائة، بحسب بعض المصادر شبه الرسمية، وتقلص الدخار نتيجة ميل الناس للكتن��از، وتراج��ع 30بنحو
 بالتالي الستثمار كثيرا، ليتوقف تقريب�ا ف�ي المش�اريع المكثف�ة ل�رأس الم�ال، ف�ي حي�ن ح�افظ الس�تثمار الحك�ومي

 وي�واجه قط�اع النف�ط، إنتاج�ا وتس�ويقا. على نشاط ملحوظ في مشاريع البني�ة التحتي�ة، مث�ل الط�رق والمواص�لت
 واستثمارا، ص�عوبات حقيقي�ة أث�رت ك�ثيرا عل�ى حص�يلة النق�د الجن�بي ال�ذي ك�انت تجني�ه الحكوم�ة الس�ورية م�ن
 وراء تصديره، وأخ�ذت الس��وق الداخلي�ة لمنتج�اته تع��اني م�ن تقل�ص نتيج�ة ض��عف الم�دادات، فظه��رت ط��وابير



 بكلم آخر ثمة ملمح أزم��ة اقتص��ادية حقيقي��ة ب��دأت تظه��ر ف��ي. السيارات والمواطنين أمام مراكز توزيع الوقود
 سوريا وهي لن تستثني أحدا، مع أن العقوبات القتصادية المفروضة ل تزال في بدايتها، وهن��اك ش��ك ف��ي جدي��ة

.تطبيقها من قبل بعض الدول على القل في المدى القريب

 لق�د قي�ل إن العقوب�ات القتص��ادية ال�تي أقرته��ا جامع�ة ال��دول العربي�ة وتركي��ا وغيره��ا م�ن ال��دول الوروبي��ة، ت�م
 انتقاؤها بذكاء حتى ل تؤثر على الشعب السوري، وهذا قول مجاف للحقيقة، فل توجد عقوبات موجهة وانتقائي��ة

 إضافة إلى ذلك من المشكوك فيه أن ترغم العقوب�ات القتص��ادية النظ��ام الس��وري. الهدف في المجال القتصادي
 على تغيير س�لوكه وم�واقفه تج�اه الحرك��ات الحتجاجي��ة الش�عبية ف��ي بلده، وه�ي عموم�ا س�لح ذو ح�دين، فكم�ا

 من جهة أخرى ل يع��رف ف��ي. تؤثر على الطرف المفروضة عليه، فهي تؤثر على الطرف الخر الذي يفرضها
 التاريخ المعاصر أن العقوبات القتصادية أسقطت نظاما، وخير مث��ال عل��ى ذل��ك الع��راق المج��اور، ب�ل الش��عوب

.هذا ل يعني أبدا أن النظام لن يتأثر بها مطلقا، على العكس تماما، فهو بدأ يتأثر فعل. هي من تدفع الثمن دائما

 والتأثير للس��ف لي�س دائم�ا س�لبيا، ب�ل ل�ه وج�ه إيج��ابي بالنس�بة لنظ�ام يش�تغل ك��ثير م�ن رج�الته وحواش�يه عل�ى
 لقد بدأت تنش��ط ك��ثيرا حرك��ة التهري��ب بي�ن س��وريا وال��دول المج��اورة، لي��س فق��ط تل�ك المتعلق��ة. التهريب والفساد

 ثم ينبغي أل ننسى أن خط سوريا على. بالسلع الستهلكية المنزلية، بل بتهريب النفط ورؤوس الموال وغيرها
 وثم��ة. العراق وإيران مفتوح، وكذلك على لبنان، وهناك دول مث��ل روس��يا ل ت��زال تق��ف إل�ى ج�انب النظ��ام بق�وة

 خش��ية حقيقي��ة م��ن أن يوظ��ف النظ��ام قص��ة العقوب��ات القتص��ادية لص��الحه لش��د أزر مناص��ريه وج��ذب الق��وى
 وم��ع. الجتماعية المترددة إلى جانبه، من خلل تحميل المعارضة والحراك الشعبي المسؤولية عن آثارها عليهم

 ذلك ثمة قوة رمزية للعقوبات القتصادية ل بد أن تولد مزيدا من السئلة لدى السوريين، خصوصا في الس��ابيع
 .المقبلة، إذا أص��ر النظ��ام عل�ى نهج�ه المن�ي ف�ي قم�ع انتفاض�ة ش�عبه ف�ي س�بيل الحري�ة والكرام��ة والديمقراطي�ة

 .الشعب السوري حقيقة ل يستحق كل هذه المتحانات القاسية التي يعرضه لها نظامه

منـــذر خـــدام 


