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استبدال الليرة السورية بالتركية في الشمال السوري :مدى توفر مقومات النجاح

ملخص تنفيذي
 تأتي خطوة استبدال الليرة السورية بالتركية في هذا الوقت متكئة على مطلب ينادي بضرورة املساعدة على الحفاظ
على ما تبقى من مدخرات السكان والحفاظ على قوتهم الشرائية ،وضمان استقرارهم االقتصادي واالجتماعي بحده
األدنى ،وبما يخفف من أثر الظروف األمنية على استقرارهم.
 يسود اعتقاد لدى بعض املراقبين للشأن االقتصادي في هذه املناطق ،أن هذه الخطوة ،وبغض النظر عن املدى الزمني
ً
املتوقع الستمرارها ،تفتقد املقومات الالزمة لضمان نجاحها والتي كان ال بد من القيام بها مسبقا قبل التوسع في طرح
العملة التركية واعتمادها كوسيط للتبادل.
 ففي حين يرى البعض أن لهذه الخطوة آثار إيجابية على اقتصاد هذه املنطقة ،يشكك البعض اآلخر بجدواها ،في ظل
تدهور العجلة االقتصادية واإلنتاجية في هذه املناطق ،وعدم قدرتها على تغيير الواقع املعيش ي املتردي لسكانها.
ً
ً
 يلعب موضوع تحديد األجور بالليرة التركية مقوما حاسما لقبول هذه الخطوة من قبل املواطنين ،في ظل غياب جهة
ً
قادرة على فرض منح أجور العاملين بالليرة التركية ،وترك هذا األمر خاضعا ملصالح أرباب العمل وتقديراتهم.
 لم تعد تمثل الليرة السورية بالنسبة للقوى االقتصادية واملالية في هذه املناطق إال مجرد وسيط مرحلي يسعون مباشرة
للتخلص منه وتبديله بعمالت أخرى ،بعد أن فقدت الليرة فاعليتها للقيام بوظائفها األساسية كعملة نقدية.
 من املتوقع أن تداول الليرة التركية في جزئه األكبر سيكون مرتبط بالتعامالت اليومية ذات القيم املالية الصغيرة الحجم.
في حين سيستمر التعامل بالدوالر األمريكي للصفقات التجارية ،وغيرها من املعامالت ذات القيم املالية الكبيرة الحجم.
 إن القدرة على التخلص من الكتلة النقدية من الليرة السورية في هذه املناطق ،من دون إلحاق خسائر كبيرة بحامليها
يعد من األهمية بمكان ،ويتطلب وجود خطوات واضحة للقيام بذلك من قبل الفواعل الرئيسية في هذه املناطق.
 هناك مسؤولية أمنية واقتصادية تترتب على قادة الفصائل العسكرية في هذه املناطق من خالل مساهمتها بعملية
التصدي لتهريب القطع األجنبي ،والتصدي لعمليات احتكار دخول وخروج السلع عبر املعابر الحدودية مع النظام
واإلدارة الذاتية.
 هناك سعي من قبل الفواعل الرئيسية للتوصل إلى حلول مستدامة لوقف عملية تدوير الليرة السورية بين هذه املناطق
وكل من مناطق نظام األسد واإلدارة الذاتية ،من خالل البحث عن أسواق خارجية لتصدير املنتجات واملحاصيل
الزراعية ،وتقليل كمية املستوردات من السلع واملواد من هذه املناطق إلى حدها األدنى ،بحيث يمكن فك التشابك
التجاري واالقتصادي بين هذه املناطق ،واملساعدة على تحقيق االستقرار االقتصادي املطلوب.
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متيهي
لم تكن فكرة استبدال الليرة السورية بجارتها التركية حديثة الطرح ،ففي عام  ،2015ونتيجة التدهور املتواصل في قيمة
الليرة السورية ،قامت نقابة االقتصاديين السوريين األحرار بالتعاون مع املجلس املحلي في حلب بطرح مبادرة الستبدال
الليرة السورية بالليرة التركية في املناطق املحررة ،في محاولة منها لوقف آثار تذبذب أسعار صرف الليرة السورية وتراجع
قيمتها الشرائية على املدنيين .ورغم تأييد معظم الفعاليات الثورية في حلب حينها لهذه املبادرة ،إال أنها لم تلق ذلك القبول
الشعبي املطلوب في نسبة كبيرة من املناطق املحررة .ففي حين رأى مؤيدو املبادرة أنها وسيلة جيدة ملواجهة نظام األسد
ً
ً
اقتصاديا من جهة ،وفرصة ممكنة لتحقيق استقرار اقتصادي محلي من جهة أخرى ،رأى فيها املعارضون أنها تمثل نوعا
من أنواع التمهيد للتبعية االقتصادية والسياسية لتركيا.
في الوقت الحاضر وفي ضوء التدهور املستمر في قيمة الليرة السورية وتوجس مختلف الجهات في الشمال السوري من
تداعيات املرحلة القادمة ،مع تردي الوضع االقتصادي لنظام األسد ،ولجوئه إلى صك كميات كبيرة من الليرة السورية
بدون وجود تغطية لها ،إلى جانب اآلثار السلبية املتوقعة لتطبيق قانون العقوبات األمريكي "قيصر" على اقتصاد النظام،
تجددت املطالبة باستبدال الليرة السورية بالليرة التركية كإحدى الحلول التي يمكن أن تخفف من تداعيات هذا التدهور
في الحياة االقتصادية للسكان في مناطق الشمال السوري ،وكضرورة للتخلص من التبعية االقتصادية للنظام.
وعليه تحاول هذه الورقة تقديم قراءة تحليلية في خطوة استبدال الليرة السورية ،مسلطة الضوء على مقومات نجاح
هذه الخطوة في شقيها االقتصادي واالجتماعي ،من خالل تحليل مدى توفر مقومات استبدال الليرة السورية بالتركية،
ومدى توفر القبول املجتمعي لليرة التركية في الشمال السوري ،إلى جانب محاولة استشراف مآل الليرة السورية في هذه
املناطق ،دون التطرق إلى الدالالت السياسية لهذه الخطوة.

م ى توفر مقومات االستب ال
تطرح قضية استقرار مناطق الشمال السوري في شقيها االقتصادي واالجتماعي نفسها في الوقت الحاضر باعتبارها أحد
أهم الركائز األساسية في التعافي املبكر لهذه املناطق( ،)1وفي ظل الظروف األمنية غير املستقرة التي تعايشها ،يأمل السكان
املحليين من أبنائها والنازحين إليها بحد أدنى من االستقرار االقتصادي يخفف من أثر الظروف األمنية على استقرارهم.
وتأتي خطوة استبدال الليرة السورية في هذا الوقت متكئة على هذا التصور الذي ينادي بضرورة املساعدة على تمكين
السكان املحليين وضمان استقرارهم االقتصادي ،في وقت بدت فيه حالة تدهور االقتصاد السوري بشكل عام وتدهور
العملة السورية بشكل خاص ،حقيقة ال يمكن تجاهلها ،وبعد أن بدأت تداعياتها ترخي بضاللها على اقتصاد هذه املناطق،
ً
مؤدية إلى مزيد من التدهور في مؤشراتها االقتصادية.

( )1تقدر مساحة هذه املناطق بنحو  12000كم ،2ويقطنها ما يقارب خمسة ونصف مليون نسمة ،وتمثل أجزاء من محافظات حلب ،إدلب ،الحسكة ،والرقة.
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ً ً
لذا يبدو أن هذه الخطوة أصبحت مطلبا ملحا في الوقت الحاضر ،فمن جانب سيتيح هذا الحل الحفاظ على ما تبقى من
مدخرات السكان والحفاظ على قوتهم الشرائية ،ومن جانب آخر سيحافظ إلى حد ما على االستقرار االقتصادي واملعيش ي
ضمن هذه املناطق التي تعاني باألصل من مشكالت اقتصادية عدة كارتفاع معدالت الفقر والبطالة وتردي األوضاع
املعيشية.
لكن في الوقت ذاته يطرح اإلعالن الرسمي من قبل الحكومة
السورية املؤقتة و"حكومة اإلنقاذ" لهذا الحل مجموعة من
التساؤالت عن مدى القدرة على تحقيق املطلب السابق ،وعن
مدى توفر املقومات األساسية الالزمة لضمان نجاح تطبيقه.
فالحل في هدفه املعلن يستهدف الصالح العام في ضمان

يطرح اإلعالن الرسمي من قبل الجهات الحوكمية
في مناطق الشمال السوري لخطوة استبدال
الليرة السورية بالتركية مجموعة من التساؤالت،
عن مدى جدواه ،وعن مدى توفر املقومات
األساسية الالزمة لنجاح تطبيقه.

االستقرار االجتماعي واالقتصادي ،لكن يسود اعتقاد لدى
بعض املراقبين للشأن االقتصادي في هذه املناطق أن هذه الخطوة ،وبغض النظر عن املدى الزمني املتوقع الستمرارها،
ً
تفتقد املقومات الالزمة لضمان نجاحها والتي كان ال بد من القيام بها مسبقا قبل التوسع في طرح العملة التركية واعتمادها
بشكل واسع كوسيط للتبادل ،وتشمل هذه املقومات:
 وجود إدارة اقتصادية موحدة لديها القدرة على رسم السياسات االقتصادية والتجارية ،وبما يضمن تحقيق النمو
والتنمية االقتصادية ضمن هذه املناطق .فاملشهد العام في الوقت الحاضر يتكون من مجموعة من الكيانات الحوكمية
ممثلة بالحكومة السورية املؤقتة واملجالس املحلية و "حكومة اإلنقاذ" التي تفتقد إلى الكفاءة والتنسيق والترابط فيما
بينها بخصوص إدارة الشأن االقتصادي العام ضمن هذه املناطق بشكل عام ،وعملية إدارة النقد بشكل خاص.
 وجود هيئة أو كيان مالي متخصص ومقبول من مختلف األطراف كجهة تنفيذية ُيعهد إليها عملية إدارة النقد ووضع
ً
السياسات النقدية واملالية املناسبة ،وذلك وفقا ملتطلبات وحاجات اقتصاد هذه املناطق .وتكون قادرة في الوقت ذاته
على اإلشراف على عملية استبدال الليرة السورية بالتركية والتنسيق مع الحكومة التركية بهذا الخصوص لضبط كمية
النقد املتداول وضمان توفر الفئات النقدية من الليرة التركية ،ومراقبة أسعار الصرف والحد من عمليات املضاربة
املتوقعة ،والقدرة على ضبط انتشار عمليات تزوير الليرة التركية داخل هذه املناطق ،ومراقبة الحواالت املالية من وإلى
هذه املناطق ،وضبط تسرب القطع األجنبي ،مع ضرورة امتالك هذا الكيان للخصوصية السياسية واالقتصادية إلى
جانب الخصوصية األمنية ملنح قرارتها إلزامية التنفيذ.
 وجود هيئة تجارية مستقلة تعنى بإدارة التبادل التجاري داخل مناطق الشمال السوري ومع كل من الجانب التركي
ومناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة اإلدارة الذاتية ،وتضع قواعد تنظيمية لذلك بهدف تنظيم وضبط املعابر
التجارية الداخلية والخارجية ،والحد من عمليات االحتكار والتحكم بأسعار السلع املستوردة وضبطها من قبل التجار،
من خالل تطبيق آليات تنفيذية تتالءم وظروف املرحلة الحالية داخل هذه املناطق وتؤدي إلى استقرار أسعار السلع
واملواد.
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لكن من املالحظ أن اإلجراءات التي يتم القيام بها لتنفيذ هذه الخطوة تفتقد إلى حد كبير لهذه املقومات ،ويشوبها عدم
التنظيم والرقابة .فآلية ضخ العملة التركية تتم من خالل فروع مؤسسة البريد التركي ومكاتب الصرافة مع عدم وجود
مؤسسة مالية محلية للتنسيق معها بهذا الخصوص لإلشراف على تنظيم ومراقبة هذه العملية( ،) 2وتحديد الكميات
املطلوب ضخها من الفئات الصغيرة لتغطية حاجات السوق النقدي في هذه املناطق ،ومراقبة مكاتب الصرافة وإلزامها
بسعر موحد عند استالمهم الليرة السورية من املواطنين .أضف إلى ذلك ،قيام بعض الجهات الفاعلة املحلية بخطوات
تهدف إلى تنظيم هذه العملية ،لكنها تبقى في إطار األجندات الخاصة لها للسيطرة على اقتصاد هذه املناطق( .)3األمر الذي
ً
قد يخلف عدد من التداعيات السلبية مستقبال ،ومن أبرز هذه التداعيات :حدوث عدم تناسب بين حجم الكتلة النقدية
وحجم الكتلة اإلنتاجية من السلع والخدمات ،وما قد يسببه ذلك إحداث فجوة من نتائجها ارتفاع األسعار والتضخم .إلى
جانب توقع انتشار عمليات املضاربة بشكل كبير مما سيؤثر على املواطنين ذوي الدخل املحدود .وهناك تخوف من قبل
السكان من ارتفاع األسعار وعدم القدرة على مجاراتها ،في ظل عدم وجود جهة قادرة على ضبط األسعار وفق املستوى
الحالي الذي يقل بنسبة تتراوح بين  %30-20عن أسعارها داخل تركيا ،ومعاناة السكان من انخفاض مستوى الدخل
ومعدل البطالة املرتفع ،وعدم وجود دعم متواصل لهذه األسعار يمكن أن يساعد املواطنين على إمكانية تحملها ،وقد ظهر
ً
ً
هذا جليا في تقلبات أسعار مادة الخبز وانقطاعه أحيانا في عموم هذه املناطق(.)4
كذلك فإن غياب القدرة على ضبط الحركة التجارية ضمن هذه املناطق ،واستمرار التجار في فرض سيطرتهم على األسواق
ً
من ناحية نوعية وكمية السلع املستوردة ومن ناحية تحديد أسعارها وفقا لهامش معين ،وسعر صرف يحدد من قبلهم،
األمر الذي يؤثر بشكل كبير على استقرار هذه األسواق وعلى القدرة الشرائية للسكان.

القبول اجملتمعي للرية الرتكية (بني املصلحة واملنطق)
مع بدء ضخ العملة التركية في مناطق الشمال السوري ،تطرح قضية مدى اعتمادية الليرة التركية من قبل السكان املحليين
نفسها كإحدى املقومات الالزمة للنجاح .وفي هذا اإلطار ال بد من اإلشارة إلى أن الليرة التركية كانت متداولة في هذه املناطق
ً
حتى قبل اإلعالن الرسمي عن هذه الخطوة( ،)5لكن املستوى املتوقع لالعتماد عليها بشكل كبير سيرتبط حتما بمستوى
ً
القبول الشعبي لها مقارنة بالدوالر األمريكي واليورو .ووفقا لبعض التقارير امليدانية الواردة من هذه املناطق فإن هناك

( )2محمد كساح ،الليرة التركية تنتشرفي اعزاز ..من الذي بدأ الضخ؟ ،موقع اقتصادhttps://cutt.ly/DiF8Ajs :2020-06-10 ،
( )3في عام  2017أقدمت شخصيات مقربة من هيئة تحرير الشام على تأسيس ما يسمى "املؤسسة العامة إلدارة النقد وحماية املستهلك" ،بهدف تنظيم عمليات الصرافة
ً
وفقا لبيان الهيئة ً
بناء على مطالبة العاملين في سوق النقد بوضع سياسة إلدارة النقد في إدلب ،ولكن
ومنع االحتكار والتالعب بأسعار العمالت .وقد أتت هذه الخطوة
ً
املتتبع لتحركات الهيئة للسيطرة على املوارد االقتصادية في املحافظة ،يدرك تماما أن هذه الخطوة تصب في إطار هذه التحركات للسيطرة على إدارة سوق الحواالت
ً
ّ
والتحكم بحركة األموال والتحكم بمكاتب الصرافة ،بعيدا عن مقتضيات املصلحة العامة.
ُ ّ
انظر في ذلك" :تحريرالشام" ّ
تؤسس “إدارة نقد” ملراقبة سوق الصرافة ،جريدة عنب بلدي ، https://cutt.ly/RiF8bkc :2017-05-13 ،بين التبعية واملشروع املقلد
ّ
"الصرافة" بإدلب ،شبكة شامhttps://cutt.ly/GiF8aCj :2020-06-16 ،
" ...مؤسسة النقد" ُتهيمن على
( )4رامي إبراهيم ،ارتفاع أسعارالخبزتزيد صعوبة الحياة في الشمال السوري ،جريدة زيتونhttps://cutt.ly/6iF8Mqn :2020-06-05 ،
( )5خالد محمد ،مسؤول في "صاغة أعزاز" لـ "اقتصاد" :اعتماد "التركية" في التسعيرخطوة أولى ،موقع اقتصادhttps://cutt.ly/UiF4weZ :2019-12-03 ،
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة4 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

استبدال الليرة السورية بالتركية في الشمال السوري :مدى توفر مقومات النجاح

تباين في تصورات السكان املحليين واملعنيين بالشأن االقتصادي لجدوى استبدال الليرة السورية بالتركية( .)6ففي حين
ً
يرى بعضهم أنه ونتيجة لتدهور قيمة الليرة السورية يبدو خيار التعامل بالليرة التركية ضروريا لعدم توقف النشاط
ً
التجاري املحلي ،وتسهيال لعملية تداول السلع والخدمات بين
املواطنين .حيث بدأ كثير من تجار املواد الغذائية برفض
ً
التعامل بالليرة السورية ما تسبب بأزمة أثرت سلبا على حركة

السوري من تدارك فقدان املقومات األساسية

البيع والشراء .إلى جانب ذلك ،فإن هذه الخطوة سيكون لها آثار

لنجاح استبدال الليرة السورية بالتركية كحل

إيجابية على اقتصاد هذه املنطقة من خالل تخفيض تكالیف
املعامالت التجارية ،واستقرار في أسعار السلع وتوافرها (،) 7
وتشجيع االستثمار التجاري والصناعي الذي سيضمنه استقرار

ال بد للجهات الحوكمية في مناطق الشمال

مؤقت ،والسعي الجاد لتنظيم وحوكمة النشاط

االقتصادي ضمن هذه املناطق لضمان نجاح
هذه الخطوة.

السوق ،خاصة وأن املنطقة تشهد حركة تعافي مبكر.
لكن باملقابل ،تشكك فئة أخرى بجدوى هذا التحول في ظل تدهور العجلة االقتصادية واإلنتاجية في هذه املناطق ،وأن
هذه الخطوة ستزيد من أعباء سكان الشمال السوري ،ولن ت ّ
غير من الواقع املعيش ي املتردي .فالنسبة األكبر من السلع
ً
املوجودة في هذه املناطق مصدرها تركيا ،وهي مستوردة بالدوالر األمريكي ،ومن املتوقع أن يبقى سعرها مرتفعا ،وفي حال
استخدمت الليرة التركية ،فهذه األخيرة يتأثر سعر صرفها ً
أيضا بارتفاع وانخفاض الدوالر .مع األخذ بعين االعتبار تفاوت
املستوى املعيش ي بين مناطق الشمال والداخل التركي ،وعدم وجود دعم حقيقي للجهاز اإلنتاجي ضمن هذه املناطق .أضف
ّ
إلى ذلك أن عدم القدرة على ضبط حركة البضائع من وإلى هذه املناطق يمنع من تشكل دورة اقتصادية مستقلة لها ،هذا
من ناحية ،ومن ناحية أخرى لم يراع األثر املحتمل لهذه الخطوة على املنتجين في هذه املناطق ،من جانب القدرة على
منافسة املنتجات التركية سواء من حيث الجودة أو من حيث تكاليف اإلنتاج .إلى جانب ذلك ،ينظر البعض بعين الريبة
إلى األطراف التي قد تستفيد من خطوة االستبدال ،وهم أصحاب املنشآت الصناعية والتجارية من السوريين الذين وطنوا
استثماراتهم في الجنوب التركي ،والذين يسعون إلى توسعة حصتهم ضمن أسواق الشمال السوري( .)8أضف إلى ذلك ،أن
الكثير من البضائع التي يتم توريدها إلى هذه األسواق ال تمتاز بالجودة املقبولة ،وبالتالي ضمان هامش ربح كبير ألصحاب
هذه املنشآت ،في ظل غياب هيئة تجارية فاعلة قادرة على ضمان جودة املستوردات إلى هذه املناطق.
كذلك ينظر البعض إلى العملة التركیة كونها غير مستقرة بدرجة كبيرة في سعر صرفها ،وبالتالي فهناك تخوف من قبل
ً
أصحاب رؤوس األموال والتجار املحليين من اعتمادها بشكل كبير في تعامالتهم التجارية حرصا على رؤوس أموالهم ،وذلك
بناء على خبرتهم السابقة بالتعامل بالليرة التركية خالل األعوام املاضية ،والتذبذب الكبير في سعر صرفها( .)9لذا فإن هذه
ً
الشريحة سيكون تعاملها بالليرة التركية بحده األدنى وفقا ملقتضيات تيسير أعمالهم مع الجانب التركي ليس أكثر ،والتي هي
( ) 6تيم الحاج ،بين الحاجة للتطبيق ومعوقات التنفيذ :إنهاء محفوف باملخاطر للتعامل بالعملة السورية في الشمال ،جريدة عنب بلدي:2020-06-14 ،
https://cutt.ly/uiF4a0N
ً
( )7يرى العديد من التجار أن هذه الخطوة ضرورية جدا ،في ظل تدهور أسعار الليرة السورية أمام الدوالر األمريكي ،واعتمادهم بشكل كامل على االستيراد من تركيا ،وفي
ضوء ذلك فإن استقرار أعمالهم يعتمد على تداول الليرة التركية التي يمكن أن تسهم إلى حد كبير في تثبيت أسعار املواد في هذه املناطق.
ً
( )8محمد السلوم ،دعوات تداول الليرة التركية بدال من السورية ليست في مصلحة محدودي الدخل ،مجلة الغربالhttps://cutt.ly/biXoKW7 :2015-07-28 ،
( )9بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدوالر األمريكي في بداية عام  )2.15( 2014في حين بلغ سعر الصرف نهاية شهر يونيو/حزيران لعام .)6.85( 2020
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في جزئها األكبر عمليات استيراد .كما أن عمليات التبادل التجاري لم تنقطع بشكل كامل بين هذه املناطق ومناطق النظام
واإلدارة الذاتية ،بحكم الفائض الكبير من املنتجات واملحاصيل الزراعية لديها والتي ال تجد طريقها للتصدير عبر تركيا أو
إلى غيرها من البلدان بحكم موقعها الجغرافي .وبالتالي وبكون مناطق النظام واإلدارة الذاتية ال تقبل التعامل بالليرة التركية،
فإنه يتوجب على التجار التعامل بالدوالر األمريكي والليرة السورية لتنفيذ هذه العمليات.
وال يمكن إغفال أن هناك شريحة من السكان ضمن هذه املناطق تقدر باآلالف ال تزال تتقاض ى رواتبها من نظام األسد
ً
ومن اإلدارة الذاتية ،من املتقاعدين والقائمين على رأس عملهم ،وهذه الشريحة ستتأثر حتما جراء تحويل التعامل بالليرة
التركية بسبب تقليصها لقدرتهم الشرائية ،لذا من املتوقع أن ُتظهر رد فعل سلبي اتجاه هذه الخطوة وعدم ُ
تقبل لها(.)10
ورغم االنخفاض الكبير بقيمة هذه الرواتب مع التدهور املضطرد في قيمة الليرة السورية ،إال أنها تشكل مصدر الدخل
األساس ي للعديد منهم.
ً
ً
من ناحية أخرى ،يلعب موضوع تحديد األجور بالليرة التركية مقوما حاسما لقبول هذه الخطوة من قبل املواطنين ،إذا ما
استثنينا املوظفين الذين يقبضون أجورهم من الجانب التركي( .)11فمع غياب جهة قادرة على فرض منح أجور العاملين
ً
ً
بالليرة التركية ،وترك هذا األمر خاضعا ملصالح أرباب العمل وتقديراتهم ،سيشكل ذلك حتما مشكلة كبيرة لدى العمالة
ضمن هذه املناطق( .)12وبالتالي فإن هذا اإلجراء قد يحتاج لفترة زمنية لتطبيقه وإلى ضرورة وجود جهة قادرة على ضبط
وتنظيم األجور ضمن سوق العمل.

مآل اللرية السورية يف الشمال (االضمحالل الت رجيي)
انخفض الطلب على الليرة السورية بشكل كبير في مناطق الشمال السوري خالل األعوام املاضية ،بسبب فقدان فاعليتها
ً
للقيام بوظائفها األساسية كعملة نقدية ،مما فتح الباب واسعا للقوى االقتصادية واملالية في هذه املناطق التي تمتلك
أغلب املوارد أن تقوم بتنفيذ أنشطتها وعملياتها التجارية واالستثمارية بالقطع األجنبي .ولم تعد تمثل الليرة السورية
بالنسبة لهم إال مجرد وسيط مرحلي يسعون مباشرة للتخلص منه وتبديله بعمالت أخرى .ومن املتوقع أن تداول الليرة
التركية في جزءه األكبر سيكون مرتبط بالتعامالت اليومية ذات القيم املالية الصغيرة الحجم ،والتي تعتمد عليها النسبة
األكبر من سكان هذه املناطق الذين يصنفون ضمن فئة صغار الكسبة والعاملين بأجر وعمال املياومة .في حين سيستمر
التعامل بالدوالر األمريكي للصفقات التجارية واملعامالت ذات القيم املالية الكبيرة الحجم.

( )10احتجاجات في منطقة تل أبيض بعد تحديد سعرالخبزبالليرة التركية ،جريدة عنب بلديhttps://cutt.ly/MiF4nGl :2020-06-22 ،
ً
( )11وفقا لبعض التقديرات فإن عدد املوظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الجانب التركي في ريفي حلب الشمالي والشرقي يتجاوز  75ألف موظف ،وهي تشكل نسبة بسيطة
ً
مقارنة بعدد السكان في هذه املناطق .وتقدر الكتلة النقدية من الليرة التركية املدفوعة من الجانب التركي كرواتب ومصاريف بنحو  70مليون شهريا للعاملين في املجالس
املحلية واملؤسسات الخدمية املدنية والجيش الوطني وقوى األمن الداخلي.
ً
( )12محمد كساح ،ما هو الحل لحفظ حقوق عمال إدلب الذين يعيشون على أقل من ( 1دوالر) يوميا؟ ،موقع اقتصادhttps://cutt.ly/CiF4XTm :2020-06-20 ،
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لكن من جانب آخر يحاجج البعض بأن هذه املناطق ال تزال تحوي كتلة نقدية ال يستهان بها من الليرة السورية( ،)13وبالتالي
فإن القدرة على التخلص من هذه الكتلة من دون إلحاق خسائر كبيرة بحامليها يعد من األهمية بمكان ،ويتطلب وجود
خطوات واضحة للقيام بذلك من قبل الفواعل الرئيسية في هذه املناطق .وأال تتحول هذه العملية إلى وسيلة للتكسب من
قبل البعض من خالل املضاربة .وقد لوحظ أنه ومع إقبال املواطنين على تحويل ما بجعبتهم من الليرة السورية إلى الليرة
التركية ضمن مكاتب الصرافة املنتشرة في هذه املناطق ،والتي تقلدت هذا الدور بحكم الوضع الراهن ،وقيام العديد منها
ً
بعدم التقيد بسعر صرف موحد فيما بينها ،وفرض أسعار صرف ملا تراه مناسبا لها ،وذلك في ظل عدم وجود جهة رقابية
ً
قادرة على ضبط هذه العملية ،وضمان عدم استغالل حاجة الناس لتصريف ما لديهم من الليرة السوية خوفا من
تدهورها بشكل أكبر وعدم قبول التعامل بها ضمن هذه املناطق .األمر الذي قد يخلق العديد من التبعات السلبية على
مستوى قبول الليرة التركية من قبل املواطنين ذوي املدخرات املحدودة( ،)14وعلى مصير الكتلة النقدية من الليرة السورية
املوجودة لدى األهالي.
ً
ووفقا لبعض التقديرات ،إنه وعلى الرغم من بدء التداول الرسمي للعملة التركية في هذه املناطق ،فإن من املتوقع بقاء
الليرة السورية متوفرة في مناطق الشمال إلى حين من الزمن .لكن مع االنتقال التدريجي إلى التعامل بالليرة التركية ،سيخف
الطلب عليها وبالتالي ستتقلص الكتلة النقدية من الليرة السورية في هذه املناطق بحكم األمر الواقع( ،)15مع بقاء كميات
منها لدى التجار لتنفيذ الصفقات التجارية مع مناطق النظام .ومع االنتقال التدريجي الستخدام الليرة التركية بشكل أوسع،
ستتراجع قيمة الليرة السورية بشكل أكبر مع انخفاض الطلب عليها وعدم قبولها كوسيط للتبادل داخل هذه املناطق.
وقد تكون هناك محاوالت من النظام عبر شبكاته في هذه املناطق لضخ كميات كبيرة من الليرة السورية بهدف استبدالها
بالدوالر والليرة التركية( ،)16إال أن هذه املحاوالت ال يتوقع نجاحها مثل ما حدث خالل األعوام املاضية ،وذلك بسبب تشكل
وعي متزايد لدى املواطنين وتن ُبه نسبة جيدة منهم للسياسة الخفية التي كان يتبعها نظام األسد عبر وكالئه الستنزاف
ً
مدخراتهم ،وبالتالي ضرورة الحفاظ عليها وضمان استقرارهم املعيش ي .مع ضرورة التنبه أيضا إلى الخطوات التي يمكن أن
ً
يقوم بها النظام مستقبال في هذا الصدد ،مثل منع تمرير بعض فئات هذه الكتلة النقدية ملناطقه ،والعمل على مراكمتها
داخل مناطق الشمال السوري ،وبالتالي إلحاق خسائر أكبر باقتصاد هذه املنطقة مع استمرار فقدان هذه العملة لقيمتها.
وهنا تترتب مسؤولية اجتماعية على الجهات الفاعلة في هذه املناطق بتكثيف الحمالت التوعوية للمواطنين لتبيان مخاطر
التعامل بالليرة السورية في هذه املرحلة ،وضرورة اإلسراع باستبدال الليرة السورية بعملة أخرى للحفاظ على مدخراتهم.
إلى جانب ذلك فإن املسؤولية االجتماعية والوازع األخالقي والديني للتجار في هذه املناطق من األهمية بمكان في الحد من
تدهور االستقرار االقتصادي في هذه املناطق ،من خالل مساهمتهم في التخلص من الكتلة النقدية من الليرة السورية عبر

( )13ال توجد إحصاءات دقيقة عن حجم هذه الكتلة النقدية ،وقد ذكر وزير املالية في الحكومة السورية املؤقتة أن حجم الكتلة النقدية في مناطق الشمال السوري تتجاوز
ُ ّ
ترتبة على ذلك ،موقع نداء سورية:2020-05-20 ،
قيمتها  100مليون دوالر أمريكي .أنظر في ذلك :ضرورة استبدال العملة في الشمال السوري والصعوبات امل ِّ
https://cutt.ly/niF46Qj
( )14محمد كساح ،إدلب تشكو :ال سعرموحد لبيع الليرة التركية ،موقع اقتصادhttps://cutt.ly/YiF7sbn :2020-06-17 ،
(ّ )15
صرافون في شمال حلب :الطلب على الليرة السورية محدود للغاية ،موقع اقتصادhttps://cutt.ly/7iHcO6C :2020-06-25 ،
()16

الشمال السوري :استبدال الليرة السورية بالتركية ،جريدة املدنhttps://cutt.ly/siF7Wbw :2019-12-04 ،
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تمريرها إلى مناطق النظام من خالل الصفقات التجارية املنفذة ،وعدم تنفيذ صفقات االستيراد من مناطق النظام واإلدارة
الذاتية بالدوالر األمريكي .واالبتعاد عن عمليات املضاربة ورفع أسعار السلع داخل أسواق هذه املناطق ،وأال يكونوا عامل
معرقل لنجاح هذه الخطوة.
إلى جانب ذلك ،فهناك مسؤولية أمنية واقتصادية تترتب على قادة الفصائل العسكرية في هذه املناطق باملساهمة بعملية
التصدي لتهريب القطع األجنبي ،والتصدي لعمليات احتكار دخول وخروج السلع عبر املعابر الحدودية مع النظام واإلدارة
الذاتية( ،) 17والعمل على تفكيك الشبكات التابعة للنظام واإلدارة الذاتية ضمن مناطقها للحؤول دون تسرب القطع
األجنبي من خالل هذه الشبكات.
ً
نظرا ألهمية التوصل إلى حلول مستدامة لوقف عملية تدوير الليرة السورية بين هذه املناطق وكل من مناطق النظام
واإلدارة الذاتية ،ال بد من السعي الجاد والحثيث للبحث عن أسواق خارجية لتصدير املنتجات واملحاصيل الزراعية،
وتقليل كمية املستوردات من السلع واملواد من هذه املناطق إلى حدها األدنى .بحيث يمكن فك التشابك التجاري
واالقتصادي بين هذه املناطق ،واملساعدة على تحقيق االستقرار االقتصادي املطلوب .حيث يالحظ وجود خطوات من
الجانب التركي في هذا الصدد ،وإن لم ترق بعد إلى املستوى املطلوب ،لتسهيل عمليات استيراد هذه املحاصيل إلى داخل
ً
تركيا( ،)19(-)18إلى جانب وجود مساع لدى الحكومة السورية املؤقتة في هذا الجانب وفقا إلمكانيتها املتاحة للوصول إلى
ً
أسواق خارج تركيا .كذلك تبذل املجالس املحلية عبر مكاتبها الزراعية والتجارية جهودا حثيثة لتمكين املزارعين من تسويق
منتجاتهم تجاه الجانب التركي بشكل منظم ،وبما يضمن تحقيق قيمة عادلة لهذه املنتجات(.)20

خامتة
إن إقدام الفواعل الرئيسية في مناطق الشمال السوري ممثلة بكل من الحكومة السورية املؤقتة ،و"حكومة اإلنقاذ"،
واملجالس املحلية باعتماد هذا الحل كوسيلة لتفادي التبعات السلبية املرتبطة بتدهور الليرة السورية ،وسعيها للحفاظ
على املصلحة العامة لسكان هذه املناطق بالحفاظ على مدخراتهم وضمان استقرارهم املعيش ي ،هو من األهمية بمكان في
هذه املرحلة االقتصادية الحرجة .إلى جانب ذلك ،فإن تمكن هؤالء الفواعل من تحقيق االستقرار النقدي بحده األدنى
يعد أحد أهم أركان البيئة الجاذبة لالستثمارات سواء أكانت محلية أم أجنبية ،وهذه االستثمارات تمثل املحرك األساس ي
لعجلة النشاط االقتصادي في هذه املناطق وتحقيق االستقرار االقتصادي املطلوب.
لكن ال بد لهذه الجهات من العمل على تدارك فقدان املقومات األساسية لنجاح هذا املسعى ،والسعي الجاد لتنظيم
وحوكمة النشاط االقتصادي ضمن هذه املناطق ،بما يضمن االستقرار االجتماعي واالقتصادي لسكانها .إلى جانب القيام
بمبادرات أخرى بهدف حماية مدخرات املواطنين مثل العمل على طرح مشاريع استثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة
ً
( )17أحمد زكريا ،املعابرالداخلية في شمالي سوريا ..مهمة جدا ،لكن تعكرها التجاوزات ،موقع اقتصادhttps://cutt.ly/7iGYo1W :2020-03-21 ،
( )18من ريف حلب إلى تركيا ....محاصيل الشمال ّ
تسوق بالليرة التركية ،جريدة عنب بلديhttps://cutt.ly/QiF7Spf :2019-03-31 ،
( )19بعد القمح ..بيع العدس إلى تركيا من ريف حلب ،جريدة عنب بلديhttps://cutt.ly/WiF7C3j :2020-06-11 ،
( )20شروط تسويق محصول "العدس" من ريف حلب إلى تركيا ،جريدة عنب بلديhttps://cutt.ly/JiF74rV :2019-03-25 ،
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة8 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

استبدال الليرة السورية بالتركية في الشمال السوري :مدى توفر مقومات النجاح

والتجارة بما يتالءم والواقع الحالي ،بالتعاون مع املنظمات والهيئات الدولية وتحت إشراف الجهات املختصة بهدف تنشيط
االستثمار في هذه املناطق ،بحيث يتم االعتماد بشكل رئيس ي على توظيف رؤوس األموال املحلية في هذه املشاريع ،مما
ً
ينعكس إيجابا على املواطنين بتنمية مدخراتهم وعلى التنمية االقتصادية املستدامة في هذه املناطق ،من خالل التوسع في
خلق فرص العمل وتحقيق االكتفاء الذاتي في العديد من املنتجات والخدمات.
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