
تقرير تشاتام هاوس 
تيم إيتون، كريستسن تشينغ، ريناد منصور، بيرت سالزبريي، جهاد يازجي، ولينا الخطيب

اقتصادات النزاع يف الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا

 تشاتام
هاوس 

 املعهد املليك
 للشؤون الدولية



 اقتصادات النزاع يف الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا

تقرير تشاتام هاوس 

 تيم إيتون، كريستسن تشينغ، ريناد منصور، بيرت سالزبريي، جهاد يازجي، ولينا الخطيب

برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا | حزيران/يونيو 2019

 تشاتام
هاوس 

 املعهد املليك
 للشؤون الدولية



املعهد املليك للشؤون الدولية
تشاتام هاوس

SW1Y 4LE 10 سينت جيمس سكوير، لندن
هاتف: 5700 207957 (0) 44+       

فاكس: 5710 207957 (0) 44+   
contact@chathamhouse.org www.chathamhouse.org

www.chathamhouse.org

مؤسسة خريية مسجلة برقم: 208223

حقوق النرش: املعهد الدويل للشؤون امللكية، 2019

ال يعّب تشاتام هاوس عن آرائه، إذ إّن اآلراء الواردة يف هذا اإلصدار هي مسؤولية مؤلفيها.

جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز نسخ أو نقل أي جزء من هذا املنشور بأي شكل من األشكال أو بأي وسيلة إلكرتونية أو آلية، مبا فيها التصوير 

أو التسجيل أو أي نظام لحفظ املعلومات أو استخراجها، من دون الحصول عىل املوافقة الخطية املسبقة لصاحب حقوق الطبع والنرش. ويرجى 

توجيه جميع األسئلة إىل النارشين.

ISBN 978 1 78413 355 9

يتوفر سجّل كاتالوج لهذا العنوان يف املكتبة البيطانية.

متت أعامل الطباعة والتنضيد يف بريطانيا العظمى. 

Soapbox www.soapbox.co.uk تنضيد الطباعة: سوبوكس

صورة الغالف: محطة وقود بالقرب من حرف سفيان، محافظة عمران، اليمن، شباط/فباير 

2014. حقوق الطبع والنرش © بيرت سالزبري

مقرّه  مستقل  سياسات  معهد  هو  الدولية،  للشؤون  املليك  باملعهد  املعروف  هاوس،  تشاتام 

لندن. يسعى املعهد إىل املساهمة يف بناء عامل آمن ومزدهر وعادل بشكل مستدام.



املحتوى

iv امللخص   

1 1  املقدمة 

7 اقتصادات النزاع – املستوى الوطني    2

17 اقتصادات النزاع الفرعية    3

41 اآلثار عىل السياسات    4

49 نبذة عن املؤلفني   

51 شكر وتقدير   



iv | تشاتام هاوس

امللخص

تسببت النزاعات يف العراق وليبيا وسوريا واليمن مبقتل مئات اآلالف من األشخاص، فضالً عن ترشيد املاليني. ويف إطار سعيها إىل رشح 

العنف الذي رضب منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل مدار العقدين املاضيني، انصبَّ تركيز التحليالت حتى اآلن بصورة أساسية عىل 

العوامل األيديولوجية والقامئة عىل الهوية.1 يتوّسع هذا التقرير يف هذا النقاش من خالل توظيف املقاربات املعتَمدة يف املؤلَّفات املعنية 

باالقتصاد السيايس للحرب بهدف دراسة اقتصادات النزاع يف العراق وليبيا وسوريا واليمن.

تُعّد الدوافع االقتصادية عىل املستويني الفردي والجامعي أساسية لفهم الحروب يف هذه البلدان، ومع ذلك فإنها عادًة ما تُغَفل يف سياق 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا (مع تقدم الحروب وتطورها، تغريت أيضاً االقتصادات الوطنية واملحلية التي يرتّسخ فيها النزاع). ميكن 

لهذه الدوافع أن تقدم تفسرياً بديالً أو مكّمالً لعضوية الجامعة املسلحة وسلوكها، فبينام تقاتل بعض املجموعات من أجل تعزيز هوية 

معينة أو الدفاع عنها، تكون هناك مجموعات أخرى تقاتل من أجل البقاء االقتصادي أو اإلثراء، وبالنسبة للعديد من الجهات الفاعلة فإن 

هذه الدوافع ترتبط ببعضها البعض، كام أن الفصل بني »الجشع« و»التظلُّم« مهمة صعبة، إن مل تكن مستحيلة. وحتى إذا مل تكن الدوافع 

االقتصادية هي التي تسببت بإشعال الحروب يف العراق وليبيا وسوريا واليمن يف البداية، فمن الواضح أن هذه العوامل تلعب اآلن دوراً 

مهامً يف استمرار القتال املفتوح والعنف املحيل واإلكراه.

تنقسم أهداف هذا التقرير إىل شقَّني؛ فهو يسعى أوالً إىل وضع إطار للتحليل املقارن القتصادات النزاع عىل املستوى املحيل يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وقد جرت العادة أن يتم ربط فكرة اقتصاد النزاع ربطاً وثيقاً بتمويل األسلحة والذخائر واملقاتلني. عالوة 

عىل ذلك فإن معظم تحليالت اقتصادات النزاع تُجرى عىل املستوى الوطني، وحتى يف حالة إجراء البحوث عىل أساس إقليمي فإن مناقشة 

تأثري النزاع تُرّد إىل املستوى الوطني. يف املقابل، نرى اقتصاداً سياسياً أوسع للحرب يعمل عمله يف املنطقة. يبنّي تحليلنا كيف يرتّسخ اقتصاد 

النزاع داخل نظام اجتامعي سيايس معّقد تتفاعل فيه العديد من املتغريات واألجندات. ونحن نتحاىش يف هذا البحث، عن قصد، وصَف 

اقتصادات النزاع مبصطلحات من قبيل األسواق »السوداء« و»الرمادية« التي تحتاج إىل »تنظيف« بشكل أو بآخر، ألن هذا يعني خطأً أن 

باإلمكان تحويل تلك األسواق يف النهاية إىل أسواق مرشوعة مثل نظرياتها يف زمن السلم.2 إنَّ من الرضوري تقديم قراءة أكرث دقة ومتعددة 

التنافيس  العنف  استدامة  بغيَة  وتخصيصها  املوارد وحشدها  إلنتاج  نظاماً  باعتباره  النزاع  اقتصاد  نُعرِّف  التقرير،  هذا  وألغراض  األوجه. 
واملكرَّس، بصورة مبارشة وغري مبارشة.3

»العنف  تعريف  وميكن  واملُتأّصل.  التنافيس  العنف  من  للحد  جديدة  مقاربات  يوفّر  للحرب«  السيايس  »االقتصاد  تأطري  أن  نُبنّي  ثانياً، 

التنافيس« عىل أنه عنف »تنرشه النُّخب املتحاربة اعرتاضاً عىل التوزيع القائم للسلطة أو دفاعاً عنه«.4 وعادًة ما يندرج القتال بني الجامعات 

املسلحة املتنافسة للسيطرة عىل املوارد والّريوع، من بني أمور أخرى، يف هذه الفئة. يف املقابل، يشكِّل »العنف املتأّصل« األساَس الذي 

لديه »الحق« يف استخدام  النخب قد تدور حول من  إليها بني  التوّصل  التي يجري  االتفاقات  إنَّ  إذ  السياسية،5  التسوية  مبوجبه »تسرُي 

العنف«.6 ومن الناحية العملية، قد يعني هذا أنه »يُسمح« ملجموعة ما باستخدام العنف ضد مجموعة أخرى – دون أن تكون هناك أي 

عقوبة. ويف سياق هذه الدراسة، يعّد استخدام القوة املسلحة لتعزيز األمر الواقع بهدف الحد من عدد أعضاء النخبة الحاكمة مثاالً عىل 

العنف املتأّصل.

 1 تناوَل عدد من الدراسات النزاع يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من خالل املنظور الطائفي مثل كتاب دانيال بيامن Daniel Byman »الطائفية التي تبتيَل الرشق األوسط الجديد«

 Sectarianism Afflicts the New Middle East. يف العراق، جرى تحليل النزاع من خالل املنظور الطائفي من ِقبل باحثني مثل فنار حداد يف كتابه »الطائفية يف العراق«، وكذلك من ِقبل صانعة السياسة 

السابقة إميا سكاي Emma Sky يف كتابها »االنفراط« The Unravelling. ويف سوريا، استطلَعت أعامل مثل كتاب تشارلز ليسرت Charles Lister »الجهاد السوري« The Syrian Jihad دور الِقوى السلفية 

الجهادية يف النزاع. ويف اليمن، تراجع املحللون عموماً عن فكرة الطابع الطائفي للنزاع، لكن وسائل اإلعالم عمدت إىل تقدميه بكونه رصاعاً إقليمياً يتعلق بسياسات الهوية: الحوثيون »الشيعة«، »املدعومون 

من إيران« مقابل »السّنة« املدعومني من السعودية. انظُر ساول، ، وSaul, J. ج، حافظي، ب. .P َوجورجي، م. .Georgy, M (2017)، »خاص – إيران تزيد من دعمها للحوثيني يف حرب اليمن: مصادر «، رويرتز 

21 آذار/مارس https://uk.reuters.com/article/uk-yemen-iran-houthis/exclusive-iran-steps-up-support-for-houthis -in-yemens-war-sources-idUKKBN16S22 ،2017 (آخر دخول يف 

6 حزيران/يونيو 2019)، انظُر أيضاً بامين، د. .Byman, D (2014)، »الطائفية تبتيَل الرشق األوسط الجديد« Sectarianism Afflicts the New Middle East مجلة »رسفايفال« Survival (65) (1)، املعرّف الرق

 ،Sky, E. .أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد؛ سكاي، ي Antagonistic Visions of Unity »(2011) »الطائفية يف العراق: رؤى مناهضة للوحدة Haddad, F. .اد، ف مي:1080/00396338.2014.882157.10؛ حدَّ

اآلمال الكبرية والفرص الضائعة يف العراق High Hopes and Missed Opportunities in Iraq، لندن:أتالنتك بوكس؛ Atlantic Books; وليسرت، يس. .Lister, C (2015)، »الجهاد السوري: القاعدة، الدولة اإلسالمية 

.Oxford University Press مطبعة جامعة أكسفورد :Oxford أكسفورد ،Al Qaeda, The Islamic State and the Evolution of An Insurgency »ونشوء مترُّد

2 وفقاً ملا تراه فيسنا بوجيتش-دزيليلوفيتش Vesna Bojicic-Dzelilovic وريم تركامين Rim Turkmani، تنحو املؤلَّفات إىل املبالغة يف التأكيد عىل تجريم اقتصاد الحرب السوري. انظر بوجيتش-دزيليلوفيتش، ف. 

 War Economy, Governance and Security in Syria’s ،»(2018)، »اقتصاد الحرب والحوكَمة واألمن يف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة يف سوريا Bojicic-Dzelilovic, V. and Turkmani, R. .َوتركامين، ر

Opposition-Controlled Areas’ ستابيليتي Stability، املجلة الدولية لألمن والتنمية International Journal of Security and Development 7 (1)، ص. 12، املعرّف الرقمي: sta.569/10.5334 (آخر دخول يف 

19 كانون الثاين/يناير 2019). عىل ِغرار بوجيتش-دزيليلوفيتشت َوتركامين و Bojicic-Dzelilovic و Turkman، نسعى نحن ايضاً إىل تجّنب هذا النهج.

3 يعتمد تعريفنا عىل وصف فيليب لو بيلون Philippe Le Billon القتصاد الحرب بأنه »نظام إلنتاج املوارد وحشدها وتخصيصها الستدامة العنف«. لو بيلون Le Billon، P. (2005)، »الجغرافيا السياسية لحروب 

املوارد: استقالل املوارد والحكم والعنف« Resource Dependence, Governance and Violence، لندن: فرانك كاس Frank Cass، ص. 288.

 Securing and Sustaining »(2018)، ورقة توليفية: »تأمني واستدامة مساومات النخبة التي تقلل من النزاعات العنيفة Cheng, C., Goodhand, J. and Meehan P. .4 تشينغ، س.، غودهاند، ج. َوميهان، ب

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ ،4 .ص ،Stabilisation Unit لندن: وحدة االستقرار ،Elite Bargains that Reduce Violent Conflict, London

attachment_data/file/765882/Elite_Ba rgains_and_Political_Deals_Project_-_Synthesis_Paper.pdf (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

5 نحن نعرّف »التسوية السياسية« هنا بأنها »التوزيع األسايس للسلطة ... الذي يقوم عليه املجتمع«. املرجع نفسه، ص. 10.

6 املرجع نفسه.

https://uk.reuters.com/article/uk-yemen-iran-houthis/exclusive-iran-steps-up-support-for-houthis
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/765882/Elite_Ba   rgains_and_Political_Deals_Project_-_Synthesis_Paper.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/765882/Elite_Ba   rgains_and_Political_Deals_Project_-_Synthesis_Paper.pdf
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اقتصادات النزاع الفرعية

النزاع  لتطّور اقتصادات  أقل  اهتامم  يوىَل  ذلك،  ومع  الدولة.7  مستوى  عىل  عىل الديناميات  النزاع  اقتصادات  تحليالت  تُركّز  ما  غالباً 

العواصم؛ (2)  الفرعية: (1)  النزاع  اقتصادات  الدراسة ثالثة أنواع محددة من  ملواقع بعينها. تبنّي هذه  الفرعية التي تكون محددة تبعاً 

مناطق العبور واملناطق الحدودية؛ و(3) املناطق الغنية بالنفط. ويسلّط تحليلنا الضوء عىل كيفية قيام كل اقتصاد فرعي بإنشاء أمناط 

محددة تبعاً للموقع بهدف إنتاج املوارد وحشِدها وتخصيصها الستدامة العنف التنافيس واملتأّصل. تتباين الريوع املتاحة يف هذه املناطق. 

يف املدن الكبى، تُركّز الريوع عىل التحكم يف توزيع اإليرادات واألصول من القطاعني العام والخاص. ويف مناطق العبور واملناطق الحدودية، 

ترتكز الريوع حول فرض الرضائب واملراجحة. أّما يف املناطق الغنية بالنفط، فرتتبط الريوع بالسيطرة عىل املنطقة نفسها (وبالتايل بالقدرة 

عىل فرض رضائب عىل قطاع النفط)، مع األخذ يف االعتبار أن مستوى فرض الرضائب القابلة للتحقيق يعتمد عىل املدى الذي يتحكم فيه 

ممثل معنّي بسلسلة التوريد.

مثلام سيوضحه هذا التقرير، تلعب العوامل الخاصة بكل نوع من أنواع االقتصاد الفرعي دوراً يف تكييف طبيعة األنشطة االقتصادية يف كل 

منطقة محلية، ويف تحديد ما إذا كان يتّم توزيع العنف وبأي وسيلة. لهذا السبب فإن التعميامت عىل املستوى الوطني واملقارنات داخل 

البلد القتصادات النزاع غري كافية: عىل سبيل املثال، تُعد أوجه الشبه بني االقتصاد الفرعي للنزاع يف بغداد ونظريه يف طرابلس أكرث من أوجه 

الشبه بني بغداد ومدينة القائم العراقية عىل الحدود مع سوريا. من جانب آخر فإن اقتصاد النزاع الذي لوحظ يف مدينة القائم له قواسم 

مشرتكة مع اقتصاد املهرة يف اليمن أكرث مام القتصاد املهرة من قواسم مشرتكة مع اقتصاد العاصمة اليمنية صنعاء.

توصيات لصّناع السياسة الغربيني

عند وضع استجابات السياسات العامة، يجب عىل صّناع السياسات أوالً قبول أن أي طموح إىل »عدم إلحاق الرضر« هو يف الحقيقة وهم. 

ففي االقتصادات الفرعية للنزاع، تُعّد املخاطرة املحسوبة بهدف »التقليل من الرضر« أفضل خياٍر متاح لواضعي السياسات. يف سوريا، عىل 

سبيل املثال، املعضلة التي يواجهها املانحون هي أن املساعدات اإلنسانية تُستَغّل من قبل نظام الرئيس بشار األسد كوسيلة ملواجهة الفشل 

االقتصادي، ولكنها رضورية أيضاً لقدرة السكان املحليني عىل مواجهة الظروف. لذا يجب عىل املانحني هنا قبول أن أي تدخل من املرجح 

أن يكون له عواقب غري متوقعة و/أو سلبية. بيَد أن اإلدارة األفضل لهذه املخاطر تتم من خالل تطوير فهم عميق لبيئة العمل من أجل 

التقييم األمني ملا إذا كانت هناك فرص لتغيري ديناميات االقتصاد الفرعي للنزاع (من خالل الرشاكات أو الحوافز أو النفوذ). ويتطلب مثل 

هذا النهج أيضاً قبوالً عملياً لتلك العنارص من اقتصاد النزاع التي ال ميكن لصّناع السياسات تغيريها.

عند تصميم التدخالت، يجب عىل صّناع السياسات تطوير حوافز للتعاون السلمي بدالً من االعتامد فقط عىل آليات التنفيذ التي مل تحقق 

نجاحاً كبرياً حتى اآلن. عىل سبيل املثال، قد يكون لقمع املامرسات االقتصادية غري املرشوعة، دون توفري فرص بديلة لكسب العيش تكون 

قابلة للتطبيق؛ تأثرٌي عىل النزوح ميكن أن يؤدي إىل ما هو أسوأ، أو أنه ببساطٍة ميكن أن يشّجع العنارص املسلحة (أو املنتسبني إليها) عىل 

اتخاذ أشكال بديلة للرتبُّح.

بأن »الرشعية«  اإلقرار  السياسات  اإلنفاذ، يجب عىل صّناع  آليات  أنشطة معينة غري مرشوعة من خالل  استهداف  كيفية  النظر يف  عند 

مفهوم نسبي وليس ثابتاً يف اقتصادات النزاع.8 لذلك، غالباً ما تفتقر التدابري القانونية إىل الفاِعلية كأداة للتدخل السيايس يف البلدان األربعة 

املشمولة يف هذا التقرير، وتجدر املالحظة أن مرشوعية مامرسة معينة قد يقرِّرها طرف فاعل واحد، كام هو الحال يف سوريا مع نظام األسد. 

وبدالً من الرتكيز عىل االمتثال للقانون يف حد ذاته، من الواقعي تقييم كيفية توزيع املكاسب والخسائر السياسية واالقتصادية من أنشطة 

اقتصاد النزاع أفقياً عب املجموعات وعمودياً داخل املجموعات.

 The Political Economy of War and Peace in »(2000) ، »االقتصاد السيايس للحرب والسالم يف أفغانستان .Rubin, B .7 ركّز الباحثون عىل اقتصادات النزاع اإلقليمية، عىل سبيل املثال، انظر روبن، ب

Afghanistan، وورلد ديفيلومبينت World Development 28 (10): 1789-1803؛ بوف، م. Pugh, M وكوبر، ن. Cooper, N مع غودهاند، ج. Goodhand, J (2004)، االقتصاد السيايس للحرب يف سياق إقليمي: 

تحديات التحول War Economies in a Regional Context: Challenges of Transformation، بولدر :Boulder لني رايرن وجاكسون، س .Lynne Rienner; and Jackson, S. (2006)، »مناطق الحدود وتحّول 

اقتصادات الحرب: دروس من جمهورية الكونغو الدميقراطية« Borderlands and the transformation of war economies: lessons from the DR Congo، النزاع واألمن والتنمية

.47-425 ، 3 :6 ،Conflict Security & Development 

8 تشنغ، يس. .Cheng, C (2018) املجموعات الخارجة عن القانون يف ليبرييا بعد انتهاء النزاع Extralegal Groups in Post-Conflict Liberia: كيف تصنع التجارة الدولة How Trade Makes the State، مطبعة 

جامعة أكسفورد Oxford University Press، ص. 304–305.

يجب عىل صّناع السياسات 
تطوير حوافز للتعاون 

السلمي بدالً من االعتامد 
فقط عىل آليات التنفيذ
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عند اختيار األنشطة غري املرشوعة التي يجب استهدافها، ينبغي لصّناع السياسات الرتكيز عىل األنشطة ذات سالسل اإلمداد األقرص، حيث 

ال يُعاد توزيع املكاسب املالية داخل املجموعات أو عبها، وحيث يكون احتامل تأثُّر اقتصادات املواجهة املحلية أقل عرضة للتأثر. وتُعّد 

الجرائم املالية وجرائم املمتلكات أمثلة جيدة عىل ذلك. يف املقابل، تتضمن بعض أشكال التهريب -مثل تهريب السلع املدعومة والوقود 

-سالسل إمداد أطول وشبكات أوسع من املستفيدين املبارشين وغري املبارشين. وبُغيَة تحقيق أكب تأثري بأقل تكلفة للمحتاجني، يتوّجب عىل 

صّناع السياسة الغربيني استهداف العقبات التي يكون فيها السعي وراء الريّع يف أكثف حاالته، ويف أثناء ذلك، يجب اعتامد معايري واضحة 

وشفافة ومتسقة وقابلة للتنفيذ من أجل أن تؤخذ عىل محمل الجد.

توصيات محددة بحسب أمناط النزاع االقتصادي الفرعي

عند تحديد تصنيفات االقتصاد الفرعي ودينامياتها، يَخلص هذا التقرير إىل أنّه من املمكن تطوير نُهج سياسات عامة محددة تستهدف 

السياسة  لصنَّاع  نقدم رؤًى  بالنفط. نحن  الغنية  الحدودية واملناطق  العبور واملناطق  العواصم ومناطق  الخاصة يف مدن  الريوع  هياكل 

الغربيني إلرشادهم يف هذه العملية.

العواصم

للعواصم أهميتها الرمزية والعملية أيضاً. ويف كّل بلٍد من البلدان التي يناقشها هذا التقرير، تختلف القوة النسبية ملؤسسة الدولة ودرجة 

مركزية السلطات يف العاصمة ومسرية تعزيز الدولة للسلطة. إالَ أنه يف كل حالة، ترتبط الديناميات القوية باالستيالء عىل السلطة املؤسسية 

والترشيعية للدولة يف العاصمة، التي تُحدد بدورها السيطرة عىل األصول وتوزيع املوارد. وتُعد العواصم أيضاً من املراكز املالية الرئيسية 

التي تتعاطى مع املؤسسات القانونية واالقتصادية للنظام الدويل، فعىل الرغم من الترشذم السيايس واالقتصادي واالجتامعي يف العراق وليبيا 

وسوريا واليمن، إال أن السيطرة املادية عىل رأس املال يف كل دولة ال تزال هي الرصيد األهم.

م موارد املدينة عىل نخبة محدودة، وهو ما يدعم  تختلف طبيعة العنف املستخدمة يف كل عاصمة، ففي العاصمة العراقية بغداد، تُقسَّ

منظومة العنف املتأّصل. كذلك هو الحال يف العاصمة الليبية طرابلس، فهي مبثابة النقطة الرئيسية للحصول عىل العائدات املتولدة من 

ثروة الدولة النفطية. ومع ذلك، يف طرابلس، ال يزال التقسيم املستدام للسلطة بني القوى املتنافسة، التي مُتثّل عنارص من جميع أنحاء البالد، 

بعيَد املنال. ونتيجة لذلك، تعرّضت املدينة لنوبات من العنف التنافيس التي يُحتمل أن تتواصل. ويف سوريا واليمن، ليس لدى السلطات 

يف كلتا العاصمتني، دمشق وصنعاء، نفس الوفرة يف التوزيع. ومع ذلك، ال يزال دور العاصمة يف اقتصاد النزاع مهامً، ففي سوريا، استخدم 

النظام وجود املؤسسات املالية وسلطات الدولة يف دمشق لبناء قدرته االقتصادية؛ أما يف اليمن فقد استوىل الحوثيون وشبكتهم الفضفاضة 

من التابعني عىل املؤسسات وقاموا بتوجيه األموال املتولدة من الرضائب لدعم مجهودهم الحريب. ويف كلتا املدينتني تُفرض إجراءات القوى 

املهيمنة قرساً. يف صنعاء، قبل الحرب، انعكست األهمية االقتصادية للمدينة من كونها مركزاً لتَبادل مختلف أشكال اإليرادات، وشملت هذه 

التدفقات املالية اإليرادات من صادرات النفط والغاز من محافظات مأرب وشبوة وحرضموت؛ وكذلك اإليرادات الجمركية من موانئ مثل 

عدن والحديدة؛ واإليرادات من التصنيع يف تعز. ومع ذلك فإن استيالء الحوثيني عىل صنعاء يف عام 2014 أدى إىل انفصال هذه املناطق عن 

سلطة العاصمة وما تال ذلك من خسارة يف اإليرادات للدولة املركزية.

عند تناول هذه التطورات يجب عىل صناع السياسة الغربيني التفكري يف ثالثة عوامل رئيسية:

التغيري 1.  دعم  من خالل  السلطة  احتكارات  منع  إىل  الوطنية  العواصم  يف  الدولة  مؤسسات  تعزيز  إىل  الرامية  السياسات  تسعى  أن  يجب 

التدريجي مبرور الوقت، حتى عندما يبدو االحتكار يف مصلحة الدولة الغربية املعنية. إحدى الطرق املمكنة هي توسيع شبكات املستفيدين 

النهج أن يخفف من نفوذ  الطويل، من شأن نهج كهذا  النزاع. وعىل املدى  املبارشة لكل جهة فاعلة يف  الدائرة  لتشمل أشخاصاً من خارج 

الشبكات الحالية وأن يوّسع قاعدة الرعاية. لقد دعمت الدول الغربية مجموعة واسعة من منظامت املجتمع املدين واملجالس املحلية عىل مر 

السنني، وينبغي أن تستخدم هذه املعرفة لتحديد الرشكاء املناسبني.

يجب توجيه تدخالت السياسات العامة نحو تطوير العمليات واملؤسسات، وليس فقط دعم العالقات الشخصية مع الجهات الفاعلة من النخبة 2. 

يف العواصم. ومن األمثلة عىل ذلك الدعم املتضافر الذي قدمه الغرب عام 8102 للحملة االنتخابية الخارسة لرئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر 

العبادي. من الرضوري الحفاظ عىل عالقات سياسية قوية مع الجهات الفاعلة الرئيسية، ولكن عندما يتغري النظراء السياسيون أو تحدث تبدالت 

يف السلطة، ستكون هناك حاجة إىل إعادة التفاوض بشأن رشوط هذه العالقات. ميكن للتدابري التي تعزز القواعد واملعايري (مثل االنتقال السلمي 

للسلطة) يف النظام السيايس واملؤسيس أن توفِّر قدراً أكب من القدرة عىل التنبؤ واالستقرار يف هذه العالقات. باإلضافة إىل ذلك، تكمن املخاطرة يف 

السعي إىل حل النزاع عىل أساس السياسة ذات الطابع الشخيص يف إمكان أن يعّزز هذا بشكل غري مقصود قوَة. املرتبّحني من النزاع.
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يجب أن تقرتن الالمركزية باملساءلة. كان التوزيع املركزي لإليرادات محركاً رئيسياً للنزاع يف العراق وليبيا وسوريا واليمن، وذلك ألن األموال 3. 

كانت توزَّع بقليل من الشفافية أو املساءلة، وقد أدى ذلك بالكثريين إىل رؤية الالمركزية السياسية كحلٍّ ممكن، لكن التغيري الهيكيل ليس حالً 

سحرياً، إذ إن الالمركزية التي ال تتوافق مع الواليات الواضحة وآليات الشفافية واملساءلة ستُفيض ببساطة إىل مجرّد نقِل البحث عن الريع إىل 

املناطق وتخدم مصالح مجموعة مختلفة من الجهات الفاعلة. يجب أن يقترص دعُم صنَّاع السياسة الغربيني فقط عىل الالمركزية التي تلبّي 

الحد األدىن من الشفافية واملساءلة، والتي تضمن توافر املؤسسات ذات القدرات اإلدارية الكافية عىل املستوى املحيل. وإذا استوِفيت هذه 

يع، ألن التخفيف من سلطة العاصمة سيقلل من الحوافز للسيطرة عليها من  الرشوط، ميكن أن تساعد الالمركزية يف التخفيف من الرتبُّح والرَّ

خالل العنف وفق صيغة أنَّ الرابح يستأثر بكامل النظام.

مناطق العبور واملناطق الحدودية

الداخلية  الخطوط  هذه  أّدت  داخلية.  مناطقية  انقسامات  متفاوتة،  بدرجات  واليمن،  وسوريا  وليبيا  العراق  يف  النزاعات  خلقت   

دع التي تقسم املناطق التي تسيطر عليها  للسيطرة املناطقية بدورها إىل تشويه األسواق وخلق اقتصادات فرعية مختلفة عب خطوط الصَّ

وإيرادات  البضائع)  (املفروضة عىل حركة  الرضيبية  لإليرادات  بكونها مصادر  العبور«  برزت »مناطق  املختلفة. وقد  املسلحة  الجامعات 

املراجحة (التي تتحقق من الفروق عب الحدود يف أسعار السلع وتوافرها).9 خارج مدن العواصم، حّولت الرضائب املفروضة يف األسواق 

راٍت مثينة للجامعات املسلحة وغريها من املنخرطني يف اقتصاد النزاع. املتحولة، فضالً عن املراجحة، مناطَق العبور إىل ُمقدَّ

يكمن النشاط االقتصادي يف مناطق العبور خارج سيطرة الدولة يف معظم الحاالت، ويف بعض الحاالت، تتعاون الجهات الفاعلة الحكومية 

مع الجامعات املسلحة لجني أرباح من هذه املواقع بدالً من اإلبالغ عن هذا النشاط من خالل هيكل القيادة.

كذلك تبدو فرص املراَجحة والرضائب غري الرسمية املامثلة واضحًة يف املناطق الحدودية الدولية – التي يُدرِجها هذا التقرير تحت ُمسّمى 

»املناطق الحدودية« – مع تباين مستويات انخراط الجهات الفاعلة الحكومية املجاورة وأنظمتها االقتصادية.

تُعد مناطق العبور واألرايض الحدودية مواقَع رئيسية للعنف التنافيس، وعىل الرغم من أن النزاعات يف املنطقة عادة ما تَُصوَّر عىل أنها 

عرقية-طائفية أو قبَلية بطبيعتها، إال أنه ميكن فهمها، بدالً من ذلك، من الناحية االقتصادية، باعتبارها تنافُساً بني جهات فاعلة تتنافس عىل 

يع عىل امتداد طرق تجارية رسمية أو غري رسمية. وغالباً ما تُديم فرُص توليد الدخل املتأتية عن النزاع وجوَد االنقسامات املناطقية، ما  الرَّ

يُعّزز االنقسامات العرقية-الطائفية أو القبلية، إىل جانب ما يرتتب عىل ذلك من آثار ضارة عىل رخاء السكان املحليني.

يجب عىل ُصّناع السياسات الغربيني النظر يف املسائل التالية عند تصميم التدخالت يف مناطق العبور واملناطق الحدودية:

يجب أن تدعم التدخالت الخارجية تطوير هياكل الحكم املحيل ذات الواليات الواضحة التي تكون مسؤولة أمام السكان املحليني. إن التوزيع 1. 

األكرث إنصافاً وشموالً ملوارد الدولة -حتى مع قبول مشاكل الفساد واملساءلة -ميكن أن يقلل الضغط عىل الجامعات املسلحة الستخدام العنف. 

ومع ذلك، مل يكن للمناطق الحدودية صلة كبرية تاريخياً بهياكل الدولة املركزية. وبدالً من مجرد إدخال السلطات املحلية يف املناطق الحدودية 

ضمن نظام الدولة، يجب أن يكون الهدف تطوير أنظمة مناسبة لبيئة العمل. نظراً إىل أن تقديم الخدمات غالباً ما يشّكل األساس لرشعية 

الحكومة يف دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، فإن هذا قد يعني نقل املزيد من السلطة إىل هياكل الحكم املحيل إذا كانت الدولة 

املركزية غري قادرة فعلياً عىل تقديم الخدمات.

ميكن تعزيز تنمية االقتصادات املحلية املستدامة من خالل برامج إعادة اإلعامر والتنمية. ومع ذلك، يف بعض الحاالت، لن يكون من املمكن 2. 

النزاع وتعزيزها. عندما تكون األنظمة معادية وال تزال  الفاعلة يف  املشاركة يف وضع برامج املساعدات دون إضفاء الرشعية عىل العنارص 

هناك ضغوط سياسية من أجل »القيام بيشء ما«، يجب عىل الجهات الفاعلة الخارجية تطوير فهم قوي لبيئة العمل املحلية من أجل الحّد 

من مخاطر انحراف التمويل إىل مستفيدين غري مقصودين. ويجب توسيع نطاق الجهود املبذولة ملعالجة ديناميات اقتصاد النزاع يف املناطق 

الحدودية الستهداف األسباب الجذرية الكثرية للتهريب، التي غالباً ما ترتبط بعدم املساواة االجتامعية واالقتصادية عب املجموعات املحددة 

الهوية. ويف املناطق الحدودية، ميكن للحكومات الغربية أن تشجع املفاوضات مع الدول املجاورة لتمكني التدفق الحر للبضائع املنتَجة يف هذه 

املناطق، ومن شأن هذا أيضاً تشجيع نشاط اإلنتاج املحيل.

يجب االتفاق عىل مناطق السيطرة املتفاَوض بشأنها من ِقبل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة. يف رشق اليمن، نشأ نظام قوي للرضائب 3. 

غري الرسمية يف بداية الحرب، ما سمح بتدفق البضائع من املنطقة وإليها دون التسبب بزيادات يف األسعار ال ميكن السيطرة عليها. إالَّ أنَّ 

االهتامم اإلقليمي املتزايد باملنطقة منذ عام 2017 أّدى إىل تعطيل هذا الرتتيب، ويف بعض األحيان شهدت الحدود الرشقية انفصاالً تاماً. يف 

9 ألغراض هذه الدراسة، تُعرَّف منطقة العبور كمنطقة مادية يتم فيها فرض الرسوم (الرضائب غري الرسمية). وقد توفّر هذه النقاط أيضاً وظيفة أمنية وتربط بني سوقني.
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التضخم. ميكن أن  التي تستخدمها الجامعات املسلحة كمصدر للتمويل يف نقص السلع وارتفاع  التفتيش  انتشار نقاط  ليبيا، ساهم  جنوب 

تساعد الوساطة يف اتفاقيات الرضائب املتبادلة بني املجتمعات املحلية يف هذه املناطق عىل تخفيف اآلثار السلبية لتضخم األسعار عىل السكان 

املحليني، وهو ما ميكن أن يخفف من بعض املخاوف األمنية (أي ما يتعلق بحامية السكان واملمتلكات واألسواق).

ينبغي أن ينصبًّ تركيز تدابري مكافحة التهريب عىل تعطيل تدفقات السلع املرتبطة ارتباطاً مبارشاً بالنزاع، مثل األسلحة والذخرية، بدالً من 4. 

منع تجارة السلع األساسية الرضورية للبقاء االقتصادي. قبل اندالع القتال، كان املهربون يعملون يف املناطق الحدودية للعراق وليبيا وسوريا 

مبارشاً  ارتباطاً  التهريب ليست جميعها مرتبطة  النزاعات. وتجدر اإلشارة إىل أن أشكال  واليمن، لكّن أنشطتهم تكثفت وتنوعت مع تطور 

بالعنف، وبالتايل ال ينبغي أن تكون جميعها مستهدفة.

املناطق الغنية بالنفط

يوجد يف كل من العراق وليبيا وسوريا واليمن مناطق تحتوي عىل الرثوة النفطية، إالَّ أنَّ السيطرة عىل األرايض املادية التي توجد فيها 

البنية التحتية للنفط ال ترَُتجم بالرضورة إىل سيطرة عىل مصادر إيرادات النفط. هناك عقبات كبرية أمام الدخول يف صناعة النفط، فضالً 

عن وجود سلسلة إمداد معقدة تتطلب البنية التحتية والخبة والوصول إىل األسواق من أجل تحويل السيطرة الجغرافية إىل أموال بصورة 

فاعلة. وعموماً، يتطلب بيع النفط الخام دولياً وصوالً إىل األسواق يكون مرشوطاً بالرشعية الدولية -عىل الرغم من عدم وجود مثل هذه 

العقبات أمام بيع الوقود املكرر. تُعّد حالة الدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا (داعش)، قبل خسارتها الواسعة النطاق لألرايض نتيجة للحملة 

العسكرية الدولية ضد التنظيم، حالًة مفيدة. ونظراً ألن تنظيم داعش كان يسيطر فقط عىل جزء من سلسلة إمدادات النفط يف سوريا، 

لذا فقد اضطر إىل التعاون ليس فقط مع املهندسني املسؤولني عن تشغيل منّصات النفط، ولكن أيضاً مع الجهات الفاعلة األخرى التي كان 

بإمكانها الوصول (الذي يفتقر إليه تنظيم داعش) إىل قدرات التكرير وأساطيل الناقالت. أتاح هذا السيناريو الُفرص أمام لوسطاء الذين 

متكنوا من التفاوض مع الجهات الفاعلة املسلحة من جميع األطراف. ومن جانب آخر، عندما تسيطر األطراف الفاعلة عىل سلسلة التوريد 

بأكملها، مثلام هو الحال يف محافظة مأرب اليمنية، تكون لديها حرية أكب للعمل بصورٍة مستقلة. يف ليبيا، مَنع املجتمع الدويل مبيعات 

النفط الخام من السلطات غري املعرتف بها يف رشق البالد. وكان معنى ذلك أن خصومهم يف طرابلس واصلوا تلّقي عائدات مبيعات النفط. 

يف هذه األثناء، يف العراق، ال تزال طرق التهريب التي ُوِجدت للتحايل عىل العقوبات الدولية يف ظل نظام صدام حسني قيد العمل. تُوفّر 

هذه الطرق مصدراً للمحسوبية بالنسبة إىل أولئك الذين يسيطرون عىل البنية التحتية للنفط يف جنوب البالد، حتى مع استمرار ترسيخ 

جوانب عدم املساواة يف نظام التوزيع املركزي.

يجب عىل ُصنَّاع السياسة الغربيني النظر يف القضايا التالية عند تصميم التدخالت يف املناطق الغنية بالنفط:

يجب عىل الغرب تسخري سلطته ملنح الوصول إىل أسواق النفط الدولية. رمبا يكون اإلرصار عىل وجود سلطة واحدة فقط معرتف بها وميكنها 1. 

تسويق النفط عىل املستوى الدويل أهم وسيلة ضغط للتحكم الذي يتمتع به املمثلون الغربيون يف اقتصادات النزاع يف الدول األربع. كانت 

هذه الوسيلة، فعالًة كأداة سياسات عامة بشكل خاص يف منع مبيعات النفط من رشق ليبيا، مع أنها أقل فعالية يف العراق (حيث شبكات 

التهريب البية واسعة النطاق) أو يف اليمن وسوريا (حيث ال تشكل صادرات النفط عامالً).

ينبغي أن تدعم آليات الحوافز إعادة توزيع الرثوة النفطية عىل املجتمعات املحلية. يف بعض املناطق الغنية بالنفط، مثل البرصة يف العراق، 2. 

يشّكل الفقر حافزاً قوياً للمجتمعات املحلية لتحويل مسار إمدادات النفط. وهذا بدوره يدعم سوقاً محلية للحامية. من املرجح أن يقلّل 

املركزية عىل  الحكومة  تشجع  أن  الغربية  للحكومات  االنفصالية، وميكن  البامج  الفيدرالية ودعم  للرثوة من دعوات  إنصافاً  األكرث  التوزيع 

إقليم  ُوِضعت لحكومة  التي  للقاعدة  اإلنتاج بطريقة مامثلة  للمشاريع االستثامرية يف مجاالت  النفط  تخصيص حصة محددة من عائدات 

كردستان يف العراق، وميكن أن يستند ذلك إىل حجم السكان أو املؤرشات االجتامعية واالقتصادية.

يجب أن تدعم التدخالت تعميق املشاركة بني السكان املحليني والجهات الفاعلة يف صناعة النفط )مشّغيل القطاعني العام والخاص(. يف 3. 

جنوب ليبيا، يتمتع السكان بفرص محدودة للوصول إىل العاملة املاهرة داخل القطاع ويرتاجع طموحهم إىل التنافس عىل الّريع عن طريق 

العمل يف إتاوات الحامية التي تستهدف منشآت النفط. يجب تحفيز رشكات النفط (الوطنية والدولية) عىل االستثامر يف املجتمعات املحلية 

(عىل سبيل املثال عن طريق برامج التدريب للمهندسني)، وينبغي أن يشمل ذلك أيضاً الجهود املبذولة ملعالجة اآلثار البيئية ألنشطة اإلنتاج، 

أقل عرضة  النفط  األساليب مشّغيل  باملياه. قد تجعل مثل هذه  الشحيحة  املناطق  يؤثر سلباً عىل  الذي  الجوفية  املياه  تلوث طبقات  مثل 

لإلرضابات والحصار من قبل السكان املحليني.
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يجب عىل صّناع السياسات إدراك من الذي يستفيد من تهريب النفط والوقود -وآليات سلسلة التوريد التي يتم من خاللها تحقيق هذه 4. 

األرباح -قبل محاولة تعطيل هذا النشاط. تساهم كل حلقٍة يف سلسلة التوريد يف تحويل النفط الخام إىل سيولة نقدية، لذلك ميكن أن يكون 

لتعطيل حلقة واحدة من املنبع تأثري كبري عىل مجتمعات املراحل النهائية للسلسلة. يحتاج صّناع السياسات إىل تصميم اسرتاتيجيات شاملة 

تتناول سلسلة التوريد بأكملها بدالً من مجرد حلقة واحدة.

من خالل أشكال مختلفة من املشاركة والتدخل -األمنية والسياسية واإلنسانية -تلعب السياسات الغربية دوراً رئيسياً يف تشكيل الديناميات 

الثغرات، ولكن هناك أيضاً فرص  العديد من  التدخالت عىل  العراق وليبيا وسوريا واليمن. وتنطوي هذه  الفرعية يف  النزاع  يف اقتصادات 

للمساعدة يف الحد من العنف وانعدام األمن -رغم أن الرشط األسايس هو أخذ الديناميات املحلية يف االعتبار بشكل مناسب. وميكن للتدخل 

الذي يستهدف اقتصادات فرعية معينة للنزاع أن يزيد من تأثري السياسات، لكن هذا يتطلب أن يستثمر صناع السياسات الغربيون يف تطوير 

فهمهم للشبكات املحلية واالقتصادات املحلية. وبدون هذا الفهم، هناك خطر كبري من عواقب غري مقصودة تُسبب أرضاراً غري متوقعة.
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1. املقدمة

تسببت النزاعات يف العراق وليبيا وسوريا واليمن يف مقتل مئات اآلالف من األشخاص وترشيد املاليني. عىل سبيل املثال، يف العراق، من 

غري املرجح أن تؤدي هزمية الدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا (داعش) إىل استقرار دائم ألنها ال تعالج الظروف األساسية عىل األرض، التي 

تسمح للجامعات املتطرفة العنيفة بإعادة الظهور كل بضع سنوات. ويف ظل األوضاع السياسية واألمنية املتشظّية يف ليبيا، تستمر مجموعة 

واسعة من الجهات املحلية يف غالبيّتها يف التنافس بعنف من أجل النفوذ مثلام تبنيَّ من أحدث اندالع للقتال حول طرابلس. أّما يف سوريا، 

فأُرِغم مقاتلوا داعش عىل الخروج من جيبهم األخري يف الباغوز، يف حني أن الرئيس بشار األسد يعزز سيطرته عىل األرايض يف بقية أنحاء 

البالد. ويف اليمن، أدى وقف إطالق النار غري املستقر عىل ساحل البحر األحمر إىل تكثيف املعارك بني الحوثيني وخصومهم عىل الخطوط 

األمامية األخرى.

بالوكالة وبصورة نِشطة يف هذه  الغربية، تشارك  الدول  أفريقيا، إىل جانب  ما كانت دول أخرى يف منطقة الرشق األوسط وشامل  غالباً 

النزاعات، فقد دعمت مجموعات معينة ضدَّ غريها سعياً وراء تحقيق املصالح الوطنية. وقد استُشِعرت اآلثار أيضاً خارج حدود منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا مع سفر الالجئني الفارين من مناطق النزاع إىل أوروبا ودول غربية أخرى، ما أثار غضباً كبرياً حول »أزمة 

الهجرة« املزعومة التي اسغلّتها يف الواقع جهات فاعلٌة سياسية.

الخطابات القامئة عىل الهوية

العوامل  عىل  تحليالتهم  واملحللني  والصحفيني  السياسات  وصناع  الباحثني  من  العديد  ركّز  املنطقة،  رضب  الذي  العنف  رشح  بهدف 

األيديولوجية والقامئة عىل الهوية. وقد جرى النظر إىل التطورات يف العراق وسوريا واليمن يف الغالب من خالل منظور السياسة العرقية 

والطائفية.10 يف ليبيا، أويِل اهتامم كبري لتطّور الحركات اإلسالمية والسلفية الجهادية منذ عام 2011، ال سيام يف دوائر السياسات.11 ويف 

العراق، فرُسِّ النزاع منذ عام 2003 عىل أنه معركة طائفية بني الشيعة والعرب السّنة، مع افرتاض أن هذه الهويات تُصاُغ بسهولة عىل أسس 

عرقية طائفية.

أحياناً ما تفتقر مثل هذه التفسريات التي ترتكز عىل الهوية حرصاً إىل حقائق مهمة عىل األرض، ومع اتساع قاعدة املعارف حول الديناميات 

ع كذلك فهمنا املشرتك لكيفية تقاطع االنقسامات العرقية والدينية يف املنطقة مع  السياسية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، توسَّ

عوامل جوهرية أخرى، وأتاح هذا تحليالت أكرث دقة وتعدداً يف املستويات.12 سعت أبحاث تشاتام هاوس إىل توسيع نطاق تحليل السياسات 
من خالل تركيزها عىل االقتصاد السيايس للنزاعات املعنية.13

 Sectarianism« »الطائفية التي تبتيَل الرشق األوسط الجديد« Daniel Byman 10 تناوَل عدد من الدراسات النزاع يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من خالل املنظور الطائفي، مثل كتاب دانيال بيامن

Afflicts the New Middle East«.يف العراق، جرى تحليل النزاع من خالل املنظور الطائفي من ِقبل باحثني مثل فنار حداد يف كتابه »الطائفية يف العراق«، وكذلك من ِقبل صانعة السياسة السابقة إميا سكاي 

Emma Sky يف كتابها »االنفراط« The Unravelling .أما يف سوريا فقد استطلَعت أعامل مثل كتاب تشارلز ليسرت Charles Lister »الجهاد السوري« The Syrian Jihad دور القوى السلفية الجهادية يف النزاع.

ويف اليمن، رفض املحللون عموماً فكرة أن النزاَع ذو طابع طائفي، لكن وسائل اإلعالم عمدت إىل تقدميه كرصاع إقليمي عىل عالقة بسياسات الهوية:الحوثيون »الشيعة« »املدعومون إيرانياً« ضد »السنة« »املدعومني 

 Iran steps up support for Houthis in Yemen’s war: »حرصي – إيران تزيد من دعم الحوثيني يف حرب اليمن: مصادر« ،Saul, Hafezi and Georgy (2017) سعودياً«.انظُر شاول وحافظي وجورجي

 ،(2015) SKY (2011)، »الطائفية يف العراق«؛ سكاي Haddad ؛ حداد Sectarianism Afflicts the New Middle East »(2014)، »الطائفية تبتيَل الرشق األوسط الجديد Byman انظُر أيضاً باميان.sources

.The Syrian Jihad »(2015) »الجهاد السوري Lister االنهيار«. َوليسرت«

م خليفة حفرت عملياته العسكرية عىل أنها حملة ضد »اإلرهابيني«، وهي فئة يعرّفها تعريفاً فضفاضاً ويشمل فيها حركات إسالمية مثل جامعة اإلخوان املسلمني. استطلعت املؤلَّفات الخاصة بالسياسات  11 يف ليبيا، قدَّ

 Between ISIS and a failed state: The saga of Libyan »تطور الحركات اإلسالمية منذ عام 2011. انظُر عىل سبيل املثال عاشور، و. (2015)، »بني تنظيم الدولة والدولة الفاشلة: امللحمة اإلسالمية الليبية

Islamist، ورقة عمل بروكينغز Brookings، واشنطن العاصمة: معهد بروكينغز Brookings، https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Libya_Ashour_FINALv.pdf. ويف املؤلفات 

األكادميية، انظُر السواين، ي. م. (2018)، »التيارات اإلسالمية وغري اإلسالمية والنضال من أجل ليبيا ما بعد القذايف«، شؤون عربية معارصة Contemporary Arab Affairs، 11 (1-2)، ص. 87-106، املعرّف الرقمي: 

caa.2018.00001A / 10.1525 (آخر دخول يف 15 أيار/مايو 2019).

 :Ithaca إيثاكا ،Spoils of Truce: Corruption and State-Building in Postwar Lebanon (2012) غنائم الهدنة: الفساد وبناء الدولة يف لبنان ما بعد الحرب  Leenders, R..12 انظر عىل سبيل املثال ليندرز، ر

 Fault lines of the revolution: عيوب الثورة: الفاعلون السياسيون واملعسكرات والنزاعات يف ليبيا الجديدة ،.Cornell University Press; and Lacher, W (2013) مطبعة جامعة كورنيل والترش دبليو

.SWP، https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/38566 :برلني ،SWP ورقة بحث ،political actors, camps and conflicts in the new Libya

 Chatham ورقة بحثية لتشاتام هاوس ،Iraq After the Fall of ISIS: The Struggle for the State (2017)، العراق بعد سقوط داعش: النزاع عىل الدولة Mansour, R. .13 يف ما يخص العراق، انظر منصور، ر

House، لندن: املعهد املليك للشؤون الدولية https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2017-07-04-iraq-after-isis-mansour-final2.pdf. (آخر دخول يف 14كانون 

األول/ يناير 2019). بخصوص ليبيا، انظُر إيتون، ت. .Eaton, T (2018)، اقتصاد الحرب الليبية: النهب والرتبّح وضعف الدولة. Libya’s War Economy: Predation, Profiteering and State Weakness، ورقة 

بحثية لتشاتام هاوس Chatham House، املعهد املليك للشؤون الدولية https://www.chathamhouse.org/publication/libyas-war-economy-predation-profiteering-and-state-weakness (آخر دخول 

 يف 1كانون الثاين/يناير 2019). بخصوص سوريا، انظر برَت، د. .Butter, D، (2016)، »إنقاذ اقتصاد سوريا« Salvaging Syria’s Economy، ورقة بحثية لتشاتام هاوس Chatham House، لندن: املعهد املليك 

https://www.chathamhouse.org/publication/salvaging-syrias-economy (آخر دخول يف 15 أيار/مايو 2019). بخصوص اليمن انظر سالزبريي، ب .Salisbury، P (2017) »اليمن: فوىض وطنية، نظام 

https://www.chathamhouse.org/publication/yemen-national-chaos-local- لندن: املعهد املليك للشؤون الدولية ،Chatham House ورقة بحثية لتشاتام هاوس ،National Chaos, Local Order »محيل

order (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

أحياناً ما تفتقر مثل هذه 
التفسريات التي ترتكز عىل 

الهوية حرصاً إىل حقائق 
مهمة عىل األرض

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Libya_Ashour_FINALv.pdf
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/38566
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2017-07-04-iraq-after-isis-mansour-final2.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2017-07-04-iraq-after-isis-mansour-final2.pdf
https://www.chathamhouse.org/publication/libyas-war-economy-predation-profiteering-and-state-weakness
https://www.chathamhouse.org/publication/salvaging-syrias-economy
https://www.chathamhouse.org/publication/salvaging-syrias-economy


2 | تشاتام هاوس

 اقتصادات النزاع يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

املقدمة

استكشاف االقتصاد السيايس للحرب

النقاشات من خالل تحليل عوامل الدفع االقتصادية للرصاع يف العراق وليبيا وسوريا  التقرير إىل توسيع  إزاء هذه الخلفية، يسعى هذا 

واليمن، إذ تُشكل الدوافع من قبيل البحث عن الريع، واسرتاتيجيات املواجهة االقتصادية والنفعية السياسية املحلية مفتاحاً لفهم الحروب 

األهلية يف هذه البلدان، ومع ذلك، يبدو أنها مل تستحوذ عىل ما يكفي من االهتامم. وتزامناً مع تطور النزاعات، تطورت كذلك االقتصادات 

الوطنية واملحلية املدمجة يف هذه النزاعات.

عىل مدى العقود املاضية، سعت األبحاث حول االقتصاد السيايس للحرب إىل رشح بداية الحرب14 ومدتها15 وِسمتها األبرز.16 مبدئياً، مثلام 

هو الحال مع حروب منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا اليوم، كان الخطاب السائد يف دراسات الحروب األهلية يف التسعينيات يتمحور 

حول الهوية.17 ويف أعقاب التطهري العرقي يف يوغوسالفيا السابقة واإلبادة الجامعية يف رواندا ونهاية الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا 

وعنف النزاعات العشائرية يف الصومال، كان يُنظر إىل الحرب األهلية إىل حد كبري عىل أنها نتاج للهوية الجامعية.18 عىل النقيض من ذلك، 

أكّدت الدراسة الكمية القتصادات الحرب التي تطورت الحقاً يف أواخر التسعينيات وأوائل األلفية الثانية أنَّ الدوافع االقتصادية – وال سيّام 

يف املناطق الغنية باملوارد -بدالً من هويات الجامعات، هي التي توفر قوة تفسريية أكب لبداية النزاع املسلح. أما من الجانب النوعي، 

فأظهرت دراسات الحالة التي تركز إىل حد كبري عىل أفريقيا جنوب الصحراء الكبى (وبدرجة أقل عىل أمريكا الالتينية وآسيا) أن الحوافز 

النقاش يدور حول تحديد  التظلم وهي مدمجة يف اقتصاد سيايس عاملي أوسع.19 وكان جوهر هذا  الربح تختلط برسديات  القامئة عىل 
املصلحة االقتصادية الذاتية باعتبارها دافعاً رئيسياً لالنضامم إىل املتمردين وخوض الحروب األهلية.20

أضافت أعامل أكرث حداثة حول عدم املساواة األفقية أهمية كبرية لهذه املناقشات، وقد تجاوزت هذه األعامل التمييز الثنايئ »الجشع مقابل 

التظلم« لتوضيح بنية املظامل الجامعية وكيف تتشّكل. ويسعى هذا البحث إىل أن يثبت عىل أساس تجريبي كيف أن التوزيع غري املتكافئ للسلطة 

واملوارد بني املجموعات يخلق الظروف للحشد العنيف.21 وعىل وجٍه أعم، بنّيَ إدماج الدوافع االقتصادية يف تحليل الحرب األهلية أن أعضاء 

التنظيامت املتمردة وامليليشيات والقوات شبه العسكرية قد التحقوا22 مبثل هذه املجموعات وظلوا فيها23 لعدة أسباب، وأن الرتجيح النسبي لهذه 

الرضورات ميكن أن يتغري مبرور الوقت، فقد ينضم األفراد (أو يُجبون عىل االنضامم) إىل جامعة مسلحة ملجموعة محددة من األسباب، وقد يبقون 

فيها بسبب مجموعة مختلفة متاماً من األسباب.

 14 كويلر، ب. Collier, P. وهويفلر، أ. .Hoeffler, A (1998)، يف األسباب االقتصادية للحرب األهلية On economic causes of civil war، أوراق أكسفورد االقتصادية— سلسلة جديدة 

Oxford Economic Papers—New Series 50 (4)، 50 (4)، ص. 73-563؛ بريدال، م. Berdal, M. ومالون، د. .Malone, D (تحرير)، الجشع والتظلّم Greed & Grievance: األجندات االقتصادية يف 

 Ethnicity, insurgency, ،(2003) ، اإلثنية، التمرد والحرب األهلية .Laitin, D .والتن، د .Fearon, J .لني رايرن نارشون؛ فريون، ج :Boulderبولدر ،Economic Agendas in Civil Wars الحروب األهلية

 and civil war. أمريكان بوليتيكال ريفيو. American Political Science Review، 97 (1) ، ص. 75-90؛ وروس، م. Ross, M. (2004) ، ما الذي نعرفه عن املوارد الطبيعية والحرب األهلية؟

 ?What We Know About Natural Resources and Civil War مجلة أبحاث السالم، 41 (3)، ص. 337-56.

15 كني، دي. Keen, D (1998)، وظائف العنف االقتصادية يف الحروب األهلية The Economic Functions of Violence in Civil Wars، ورقة لجامعة أدلفي Adelphi 320، لندن: املعهد الدويل للدراسات 

 On the duration of civil (2004)، عن مدة الحرب األهلية Soderbom, M. .وسوديربوم، م .Hoeffler, A .وهوفلر، أ Collier, P، .؛ وكولري، بInternational Institute of Strategic Studies االسرتاتيجية

war، مجلة أبحاث السالم Journal of Peace Research، 41(3)، ص. 253–273.

16 انظر كالدور، م. .Kaldor, M (1999)، الحروب الجديدة والقدمية: العنف املنظم يف الحقبة العامليةNew and Old Wars: Organized Violence in a Global Era ، ستانفورد Stanford:مطبعة جامعة 

 Political Economy of Armed Conflict: Beyond Greed and (تحرير) (2003)، االقتصاد السيايس للنزاع املسلح: ما وراء الجشع والتظلم .Sherman, J .وشريمان، ج Ballentine, K. .ستانفورد؛ بالينتني، ك

Grievance، بولدر ولندن بولدر ولندن Boulder and London: لني رايرن نارشون Lynne Rienner Publishers؛ مابييل، ز. Mampilly, Z (2011)، الحكام املتمردون: حوكمة املتمردين والحياة املدنية خالل 

 ،(2012) .Autesserre, S .وأوتيسريي، س Cornell University Press مطبعة جامعة كورنيل  :Ithaca, NY إيثاكا، نيويورك ،Insurgent Governance and Civilian Life During War: Rebel Rulers الحرب

.Cambridge University Press مطبعة جامعة كامبج  :Cambridge كامبدج ،The Trouble with the Congo مشلكة الكونغو

17 انظر هنتنغتون، س. ب. .Huntington, S. P (1993)، رصاع الحضارات؟  The Clash of Civilizations?، فورين أفريز Foreign Affairs، 72 (3)، ص 22–49؛ كابالن، ر. د. .Kaplan, R. D (1993) أشباح البلقان 

Balkan Ghosts: رحلة عب التاريخ A Journey Through History، نيويورك: مطبعة سانت مارتن َوليك، د. وروتشيلد، د. St. Martin’s Press; and Lake، D. and Rothchild, D (1996). »احتواء الخوف: 

أصول النزاع العرقي وإدارته« إنرتناشيونال سيكيوريتي International Security، 21 (20) ص. 41–75.

.Random House نيويورك: راندوم هاوس ،The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War (2002)، الفوضوية القادمة: تحطيم أحالم ما بعد الحرب الباردة Kaplan, R. .18 كابالن، ر

19 رينو، و. .Reno, W (1997)، الحرب، األسواق، وإعادة تشكيل الدول الضعيفة يف غرب أفريقيا، سياسات مقارنة Comparative Politics 29 (4)؛ نوردسرتوم، س. .Nordstrom, C (2004)، ظالل الحرب: العنف 

والسلطة والرتبّح الدويل يف القرن الحادي والعرشين Violence, Power, and International Profiteering in the Twenty-First Century، بريكيل، كا. Berkeley, CA: مطبعة جامعة كاليفورنيا؛ لو بيلون، ب. 

(2001) »االقتصاد السيايس للحرب يف أنغوال: دور النفط واملاس 1975-2000« أفريكان أفريز African Affairs ، 100 (398) ، ص. 55–80؛ وجاكسون، س. .Jackson, S (2002)، »صناعة القتل: اإلجرام والتكيف يف 

اقتصاد حرب كيفو«، ريفيو أوف أفريكان بوليتيكال إيكونومي Review of African Political Economy (94/93)، ص. 517–536.

20 انظر الحاشية 15.

 Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in (2008) ، أوجه عدم املساواة األفقية والنزاع: فهم العنف الجامعي يف املجتمعات متعددة األعراق Stewart, F.  .21 ستيوارت، ف

.Palgrave لندن: بالغريف ،Multiethnic Societies

22 ريتشارد، ر. .Richard, R (1992) القتال من أجل الغابات املطرية: الحرب والشباب واملوارد يف سرياليون Fighting for the Rainforest: War, Youth and Resources in Sierra Leone، لندن:املعهد األفريقي 

 Global Markets, Local Conflict: (2010)، أسواق عاملية، نزاع محيل: العنف يف منطقة النب الكولومبية بعد انهيار اتفاق القهوة الدويل Rettberg, A. .؛ ريتبريغ، أInternational African Institute الدويل

Violence in the Colombian Coffee Region after the Breakdown of the International Coffee Agreement، التن أمرييكان بريسبيكتيفز Latin American Perspectives، 37 (2) ، ص. 111-132؛ 

.Cambridge University Press كامبيدج: مطبعة جامعة كامبج Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence (2007)، داخل التمرد: سياسة عنف املتمردين Weinstein, J. .ووينشتاين، ج

23 كني، د. .Keen, D (2012) »الجشع واملظامل يف الحرب األهلية« Greed and Grievance in Civil War’، إنرتناشيونال أفريز International Affairs ص. 757–77؛ وإليس، س. .Ellis, S (1999)، أقنعة الفوضوية 

.Hurst and Co لندن: هارست آند كو ،The Mask of Anarchy
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كان لنهج »االقتصاد السيايس للحرب« تطبيق محدود يف تحليل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.24 ومع ذلك، نجد أن صدى أفكار 

املؤلفات املرتبطة بهذا النهج يرتدد يف كل من دراسات الحالة األربع لدينا، فنحن نبنّي كيف ميكن أن تقدم الدوافع االقتصادية عىل املستوى 

الفردي والجامعي تفسرياً بديالً أو مكمالً لعضوية الجامعات املسلحة وعنفها. ويف حني تقاتل بعض املجموعات من أجل تعزيز هوية معينة 

أو الدفاع عنها، فإن هناك مجموعات أخرى تقاتل من أجل البقاء االقتصادي أو اإلثراء. وبالنسبة للعديد من الجهات الفاعلة، ترتبط هذه 

الدوافع ببعضها البعض، كام إنَّ الفصل بني »الجشع« و»التظلُّم« مهمة صعبة، إن مل تكن مستحيلة. ومن خالل الرتكيز عىل اقتصادات 

النزاع بطريقة ذات طابع محيل، فإننا نهدف إىل إعادة التوازن إىل طريقة تصوير وتحليل الحروب يف العراق وليبيا وسوريا واليمن. حتى إذا 

مل تكن الدوافع االقتصادية قد أشعلت هذه الحروب يف البداية، فمن الواضح اآلن أن هذه الدوافع تلعب دوراً حاسامً يف استمرار القتال 

املفتوح والعنف املحيل واإلكراه.

مقاربة اقتصادات النزاع

ني. أوالً، يسعى التقرير إىل وضع إطار للتحليل املقارن القتصادات النزاع عىل املستوى املحيل يف منطقة الرشق  أهداف هذا التقرير ذات شقَّ

األوسط وشامل أفريقيا، ونتوقع أن يكون لهذا اإلطار صدى أيضاً خارج منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وثانياً، يهدف التقرير إىل رسم 

خريطة منطق العنف »التنافيس« والعنف »املتأصل« (انظر اإلطار التوضيحي رقم 1 للتعريفات) يف اقتصادات النزاع يف املنطقة من أجل تحقيق 

انخفاض يف كليهام. وينبغي أن نشدد عىل أننا ننظر إىل اقتصادات النزاع يف سياق منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بكونها حيّزاً للتعامالت 

تجري فيه املنافسة العنيفة عىل الريوع يف الوقت الراهن، ونحن ال نعرِّف اقتصادات النزاع بتعريفاٍت من قبيل األسواق »السوداء« و»االرمادية« 
التي تحتاج بطريقة ما إىل »التنظيف« وتحويلها إىل أسواق مرشوعة أسوة بنظرياتها يف زمن السلم.25

جرت العادة أن يرتبط مفهوم اقتصاد النزاع (ويسمى أيضاً »اقتصاد الحرب«26) ارتباطاً وثيقاً بجمع األموال من أجل الحصول عىل األسلحة 

ل اقتصادات النزاع  والذخرية واملقاتلني. عىل النقيض من ذلك، نرى اقتصاداً سياسياً أوسع للحرب يعمل يف البلدان األربعة قيد املراجعة، مع تأصُّ

يف األنظمة األوسع نطاقاً للنزاع.27 ومن خالل وضعه يف إطار مختلف، فإن اقتصاد النزاع ليس مجرد اقتصاد يديُم القتال ويتغذى عليه، وهو 

يشمل أيضاً »اقتصاد الظل« (القطاع غري املنظم وغالباً غري املرشوع الذي يزدهر يف حاالت النزاع املسلح) وما ميكن أن نسميه »اقتصاد التكيّف« 

(الذي ينطوي عىل املشاركة يف التجارة ألغراض البقاء).28 يستخدم هذا التقرير مصطلح »اقتصاد النزاع« لتبيان كيفية ارتباط النشاط االقتصادي 

بالعنف، ومصطلح »اقتصاد التكيّف« لتبيان كيفية تأثري هذا العنف عىل قدرة السكان املحليني عىل التكيف.

24 تشمل االستثناءات البارزة دراسة فيسنا بوجيتش-دزيليلوفيتش Vesna Bojicic-Dzelilovic وريم تركامين عن االقتصاد الحريب يف سوريا، ودراسة ستيفن هايدمان Steven Heydemann املقارنة القتصادات 

الحرب يف سوريا واليمن وليبيا. كذلك اعتمدت تحليالت تشاتام هاوس السابقة حول ليبيا وسوريا واليمن منظوراً اقتصادياً سياسياً. وميثل هذا التقرير أول محاولة لشاتام هاوس لجمع هذه التحليالت القتصادات 

النزاع معاً باستخدام إطار مقارن. انظر تركامين، ر. Turkmani, R.، عيل، أ. Ali, A.، كالدور، م. Kaldor, M. وبوجيتش-دزيليلوفيتش، ف. Bojicic-Dzelilovic, V (2015)، »التصدي ملنطق اقتصاد الحرب يف 

https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/ .2015 19 ترشين الثاين/نوفمب OpenDemocracyK أوبن دميوكرايس ،Countering the logic of the war economy in Syria »سوريا

countering-logic-of-war-economy-in-syria/ (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019)؛ بوجيتش-دزيليلوفيتش وتركامين Bojicic-Dzelilovic and Turkmani (2018)، اقتصاد الحرب، الحوكمة واألمن املناطق 

 Civil War, Economic Governance & State (2018)، الحرب األهلية، الحوكمة االقتصادية وإعادة بناء الدولة يف الرشق األوسط العريب ،.Heydemann, S .التي تسيطر عليها املعارضة يف سوريا؛ وهايدمان، س

Reconstruction in the Arab Middle East، دايدالوس Daedalus، ص. 48-63، املعرّف الرقمي DAED_a_00473/10.1162 (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

25 هناك ميل إىل املبالغة يف التأكيد عىل العنارص »اإلجرامية« القتصاد الحرب السورية يف املؤلفات، وذلك وفقاً لبوجيتش-دزيليلوفيتش Bojicic-Dzelilovic وتركامين Turkmani.انظر بوجيتش-دزيليلوفيتش 

War Economy, Governance and Security in Syria’s Opposition- »(2018)، »اقتصاد الحرب والحكم واألمن يف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة يف سوريا Turkmani وتركامين Bojicic-Dzelilovic

Controlled Areas. وعىل ِغرار بوجيتش-دزيليلوفيتشت Bojicic-Dzelilovic َوتركامين Turkmani، نسعى نحن أيضاً إىل تجّنب هذا النهج.

ل مصطلح »اقتصاد النزاع« عىل مصطلح »اقتصاد الحرب« ألنه يعكس بشكل أفضل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة واألهداف والكفاح املسلح داخل البلدان األربعة املعنية. 26 ويُفضَّ

 27 ويلس، و. هوب Wils, O., Hopp، يو.، روبرز، ن. U., Ropers, N.، فيامالراجا، ل. Vimalarajah, L.، وزونزر، و. .Zunzer, W (2006)، املقاربة املنهجية لتحّول النزاع 

 Berghof Foundation for Peace Support برلني: مؤسسة بريغهوف لدعم السالم ،The Systemic Approach to Conflict Transformation 

https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Other_Resources/SCT_Systemic_Conflict_Transformation_Complete.pdf، (آخر دخول يف 16 نيسان/أبريل 2019).

.War Economies in a Regional Context (تحرير) (2004)، اقتصادات الحرب يف سياق إقليمي Goodhand وغودهاند Pugh, Cooper 28 بوف، كوبر

https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Other_Resources/SCT_Systemic_Conflict_Transformation_Complete.pdf
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اإلطار التوضيحي 1: التعريفات

عرّفنا سلسلة من املصطلحات والُنُهج عىل النحو التايل:

 اقتصاد النزاع هو »نظام إلنتاج وحشد املوارد وتخصيصها لدعم العنف التنافيس واملتأصل، بشكل مبارش وغري مبارش عىل السواء«.29

يشمل اقتصاد التكيف العديد من التفاعالت االقتصادية القامئة عىل البقاء، التي تحدث أثناء النزاع املسلح، والتي تشمل يف املقام األول الفقراء 
واألكرث قابليًة للتأثر.30

مييّز هذا التقرير بني شكلني من أشكال العنف:31

العنف التنافيس، الذي »يتم نرشه بواسطة النخب املتحاربة للطعن يف التوزيع الحايل للسلطة أو الدفاع عنه«. مثال ذلك معركة تجري للسيطرة 1. 

عىل بنية تحتية مادية، مثل مصفاة نفط، أو إقليم، مثلام قد يكون الحال مع نقطة تفتيش مهمة عىل طريق تجارية.

إليها بني 2.  التوّصل  التي يجري  إنَّ االتفاقات  إذ  السياسية،  التسوية  الذي مبوجبه »تسرُي  الذي ميكن أن يشكل األساس  املتأصل، وهو  العنف 

النخب قد تدور حول من لديه »الحق« يف استخدام العنف«. تكون أمثلة هذا النوع من العنف غري مبارشة أكرث. ويف سياق هذه الدراسة، يُعد 

استخدام القوة املسلحة إلبقاء الوضع الراهن يف صالح مجموعة فرعية محدودة من النخبة الحاكمة مثاالً عىل العنف املتأصل.

العنف أن  ما  مكان  يف  التنافيس  العنف  انتهاء  يعني  ال  الواقع،  ويف  بينهام.  الخلط  ينبغي  ال  ولكن  واملتأصل،  التنافيس  العنفان،  يتعايش  أن   ميكن 

 املتأصل قد انتهى.

غالباً ما تكون اقتصادات النزاع يف حد ذاتها متغلغلة يف منظومة نزاع أوسع تضم املؤسسات والوكالء االجتامعيني والسياسيني واالقتصاديني 

الذين يدعمون العنف التنافيس واملتأصل. يستخدم التقرير مصطلح »نظام« للتأكيد عىل كل من درجة التعقيد والرتابط.32 ويؤكد قياس 

النظام أيضاً صعوبة التنبؤ بأي قدر من الثقة باآلثار الكاملة لتغيري ولو عنرص واحد، وذلك بسبب العديد من التأثريات املتعاقبة التي ستنجم 

عن هذا التغيري. ويف األنظمة املعقدة -مثل تلك املرتبطة بالنزاع املسلح -قد تحتوي عنارص النظام واألنظمة الفرعية عىل مكونات مهمة 

تستجيب بطرق غري خطية: فقد تتحرك بعض املكونات بالرتادف يف ظروف محددة؛ وقد يكون للوكالء تأثري أكرث أو أقل حسب الظروف 

الخارجية؛ ويف بعض الحاالت قد تتفاعل مكونات النظام بشكل غري متوقع.

 من خالل استخدامه لنهج أنظمة النزاع، يُقّر هذا التحليل بأن الحدود بني االقتصادات الرسمية وغري الرسمية غري واضحة، وأن قرار إنفاذ (أو 

عدم إنفاذ) قانون ما يعتمد يف الغالب عىل العالقات الشخصية بدالً من التقرير الواقعي بشأن ما إذا كانت هناك »جرمية« قد ارتُكبت. وال 

يقترص وجود هذه الرضورات املتداخلة عىل املستوى املحيل يف العراق وليبيا وسوريا واليمن، ولكن أيضاً يف ما يتعلق بالعديد من الجهات الدولية 

الفاعلة (مثل املنظامت الدولية والجهات املانحة والحكومات والرشكات متعددة الجنسيات) التي تتوسط بفاعلية يف (أو تغض الطرف عمداً) 

عن العالقات مع الجامعات املسلحة. غالباً ما تكون اقتصادات النزاع جزءاً ال يتجزأ من نظام نزاع أوسع يدعم كالًّ من العنف وسبل العيش 

املحليّني يف آن معاً، ومبعنى آخر، يشمل املشاركون يف اقتصادات النزاع أطرافاً فاعلة غري حكومية وكذلك مواطنني مساملني يجهدون لكسب 

الرزق. فمن ناحية، ميكن فهم أعضاء الجامعات املسلحة عىل أنهم وكالء اقتصاديون عقالنيون يديرون استخدامهم للعنف (يف إشارة إىل مقدار 

العنف املقبول ومتى ميكن استخدامه وإىل من ميكن توجيهه) بغية تحقيق أقىص قدر من الريع، ومن ناحية أخرى، يجب أيضاً أن يُنظر إليهم 

عىل أنهم ممثلون مدَمجون يف النظم االجتامعية، وسيعانون من عواقب اجتامعية إذا مل يتناولوا ما يتعلق برخاء دوائرهم االنتخابية عند تقرير 

ما إذا كانت ستحظى باملكاسب وكيفية إعادة توزيع هذه املكاسب.

29 باالستناد إىل تعريف فيليب لو بيلون Philippe Le Billon يف لو بيلون Le Billon (2005)، الجغرافيا السياسية لحروب املوارد Geopolitics of Resource Wars، ص. 288.

30 هذا التعريف مقتبس من التعريف املستخدم من قبل كارين بالنتني Karen Ballentine وهيكو نيتسيك Heiko Nitzschke، انظر بالينتني، ك. Ballentine, K ونيتسيك، هـ. .Nitzschke, H (2005) االقتصاد 

 .Berghof Foundation مؤسسة بريغهوف ،The Political Economy of Civil War and Conflict Transformation السيايس للحرب األهلية وتحول النزاع 

https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Dialogue_Chapters/dialogue3_ballentine_nitzschke.pdf (آخر دخول يف حزيران/يونيو 2019). 

31 يعتمد هذا التمييز عىل مرشوع إيليت بارغينز Elite Bargains التابع لوحدة االستقرار يف اململكة املتحدة. تشنغ Cheng، غودهاند Goodhand وميهان. Meehan، (2018). ورقة تجميعية: تأمني واستدامة 

.Securing and Sustaining Elite Bargains that Reduce Violent Conflict, London مساومات النخبة التي تقلل من النزاعات العنيفة

32 عىل النقيض من الدراسات التي تعتمد عىل تحليل االرتداد، ال يوجد افرتاض أسايس بأن تغيري قيمة املتغري املستقل سيظل يسمح بثبات جميع العنارص األخرى داخل النموذج. يفرتض هذا النهج السببية الخطية 

 An Introduction to Ecological ،(1997)، مقدمة للنمذجة البيئية: وضع املامرسة يف النظرية Hails, R .وهاليس، ر Gillman، M .التي ال تعكس مبا فيه الكفاية التفاعالت املعقدة التي تحدث انظر غيلامن، م

Modelling: Putting Practice into Theory، أكسفورد ومالدن، م. أ. Oxford and Malden, MA. بالكويل ساينس Blackwell Science، ص. 4.

غالباً ما تكون اقتصادات 
النزاع جزءاً ال يتجزأ من 

نظام نزاع أوسع يدعم كالًّ 
من العنف وسبل العيش 

املحليّني يف آن معاً
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عىل الرغم من أن هذه الدراسة تدور حول »اقتصادات« النزاع، إال أن هدفنا األسايس ليس تقديم تقديرات لحجم هذه االقتصادات بالدوالر، 

كام أننا ال نحاول قياس التأثري االقتصادي للحرب يف حد ذاته.33 إذ ال تعكس مثل هذه األساليب طريقة تكيّف بنية االقتصاد مع تعقيد 

الوضع عىل األرض، كام أنها ال ترصد الكيفية التي قد تعتمد فيها املناطق املحلية اسرتاتيجيات اقتصادية متباينة للغاية استجابة لتهديد 

مشرتك، فهي ال تفرّس تطور معامل وديناميات اقتصاد النزاع مع مرور الوقت، وال تلقي سوى القليل من الضوء عىل ما يحّفز العنف التنافيس 

واملتأصل، ونتيجة لذلك، ال يعامل هذا التقرير اقتصادات النزاع عىل أنها مشكلة تقنية ينبغي »إصالحها«.

تحديد اقتصادات النزاع الفرعية

ركزت تحليالت اقتصادات النزاع يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل األنظمة الوطنية، إْذ سلّطت املساهامت الحديثة الضوء عىل 

كيفية ارتباط اقتصادات النزاع يف دول معينة ارتباطاً ال ينفصم بنظم النزاع عب الوطنية و/أو اإلقليمية.34 ومع ذلك، مل يوَل اهتامم كبري حتى 

اآلن لتحليل اقتصاد النزاع يف املنطقة عىل مستوى النظم الفرعية -التي يسميها هذا التقرير »اقتصادات النزاع الفرعية« -أو عىل املستوى 

دون الوطني، سواء كان ذلك عل  أساس قطاعي أو عىل أساس املوقع.

باالستناد إىل العمل امليداين يف العراق وليبيا وسوريا واليمن، تحدد هذه الدراسة ثالثة أنواع مختلفة من اقتصادات النزاع الفرعية يف حروب 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا:

العواصم1. 

مناطق العبور واملناطق الحدودية2. 

املناطق الغنية بالنفط3. 

يسلط تحليلنا الضوء عىل كيفية قيام كل نوع معني من االقتصاد الفرعي للنزاع بإنشاء أمناط محددة تبعاً للموقع إلنتاج املوارد وحشدها 

وتخصيصها من أجل إدامة العنف التنافيس واملتأصل، سواء بشكل مبارش أوغري مبارش. وتكشف املقاربة األكرث محلية أيضاً عن تشابك 

التفاوض االعتيادي36 أو املواثيق غري الرسمية لعدم االعتداء،37  التعاون،35 أو  التي ميكن أن تنطوي عىل  العالقات االقتصادية والسياسية 

وكذلك املنافسة العنيفة بني الجامعات املسلحة ورعاتها السياسيني.

استناداً إىل املؤلفات حول االقتصاد السيايس للحرب، تطرح هذه الدراسة سؤالني:

كيف تدفع االقتصادات الفرعية للنزاع عجلة العنف يف العراق وليبيا وسوريا واليمن؟1. 

كيف يتفاعل السكان املحليون مع اقتصادات النزاع الفرعية؟2. 

ملحة عامة

يسعى هذا التقرير إىل املساهمة يف تحليل النزاع يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وعىل نطاق أوسع، وذلك من خالل طريقتني. 

أوالً، من خالل اعتامد إطار مقارن جديد لدراسة اقتصادات النزاع من منظور االقتصادات الفرعية. وثانياً، من خالل استكشاف كيفية ارتباط 

األنشطة االقتصادية التي لوحظت يف الدول األربع بأمناط من العنف التنافيس واملتأصل.

يتكون هذا التقرير من ثالثة فصول رئيسية، باإلضافة إىل هذا الفصل التمهيدي. يقدم الفصل الثاين نظرة عامة عىل اقتصادات النزاع يف 

كل من العراق وليبيا وسوريا واليمن عىل املستوى الوطني، مع تسليط الضوء عىل الالعبني الرئيسيني وأبرز الديناميات. وبالنسبة ملن هم 

أقّل دراية مبنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، يقدم الفصل معلومات أساسية مفيدة، إال أن بإمكان من تتوفر لديهم املعرفة العميقة 

بالسياقات القطرية أن يتخطّوها.

33 البنك الدويل World Bank (2017) حصيلة الحرب: اآلثار االقتصادية واالجتامعية للنزاع يف سوريا The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria ورقة بحثية 

https://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria ملجموعة البنك الدويل 

 (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

.War Economies in a Regional Context (تحرير) (2004)، اقتصادات الحرب يف سياق إقليمي Goodhand وغودهاند Pugh, Cooper. .34 بوف، كوبر

35 مثال ذلك هو التعاون بني قوات الثوار السوريني يف منطقة درع الفرات والدولة الرتكية يف إدارة الحدود (ال سيام يف ما يتعلق بتحصيل رسوم نقاط التفتيش).

36 يف ليبيا، استمر دخول العديد من البضائع التي ترفد سوق املنطقة الرشقية إىل البالد عب ميناء مرصاتة الغريب عىل الرغم من االختالفات السياسية الكبرية بني مرصاتة والسلطات يف الرشق وعنارص القوات املسلحة 

العربية الليبية (التي ال تزال معروفة باسم الجيش الوطني الليبي LNA) التي يسيطر عليها خليفة حفرت.

37 يف بلدة طوزخورماتو العراقية، تقبل الجامعات املسلحة املتناحرة وجود بعضها البعض مقابل حصة من عائدات فرض الرضائب عىل التجارة الرسمية وغري الرسمية يف أنحاء املنطقة.

https://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
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يحدد الفصل الثالث إطارنا التحلييل لالقتصادات الفرعية للنزاعات التي تتألف من العواصم ومناطق العبور واملناطق الحدودية واملناطق الغنية 

بالنفط. كام يستعرض هذا الفصل املنافسة العنيفة عىل الريوع يف كل اقتصاد فرعي مع تقديم تحليالت ملا تعنيه تلك املنافسة بالنسبة إىل أنواع العنف 

التي يتم توزيعها والسلوكيات التي تحفزها. وقد جرى توضيح التحليالت باالستعانة بدراسات حالة من العراق وليبيا وسوريا واليمن.

أخرياً، واستناداً إىل تحليالت االقتصادات الفرعية، يبحث الفصل الرابع يف كيفية تأثري السياسة الغربية عىل تنمية اقتصادات النزاع األربعة. 

ويختتم الفصل بتوصيات لصّناع السياسة ساعياً إىل تقييم آثار التدخالت واملفاضالت املرتبطة بها، واستهداف التدخالت بشكل أكرث فعالية.

املنهجية

يستند التحليل األسايس لهذا التقرير إىل العمل امليداين والتحليل الذي أجري عىل مدار 18 شهراً من متوز/يوليو 2017 إىل شباط/فباير 

2019، وقد استُخدمت مجموعة متنوعة من طُرُق جمع البيانات، مبا يف ذلك املقابالت املتعمقة مع الجهات الفاعلة املحلية، ومقابالت 

الخباء، وتتبع النشاط االقتصادي املحيل عىل املدى الطويل، ومقارنة البيانات األولية والثانوية املتاحة. ونظراً للحساسية الشديدة للموضوع 

ولصعوبة بيئة العمل، يشار إىل مواد وبيانات املقابالت التي ُجِمعت يف إطار هذه العملية دون اإلفصاح عن هوية املشاركني فيها للتقليل 

قدر ما أمكن من التعرّض العام لألشخاص الذين قوبلوا وللباحثني يف تشاتام هاوس وأولئك الذين عملوا معنا عن كثب.38 لقد سعينا لتوفري 

أكب قدر ممكن من املعلومات التعريفية عن املصادر حيثام كان ذلك رضورياً لتوكيد رشعية حجة معينة، وحيثام مل يكن لدى املصادر مانع 

من ِذكرها بصورة أكرث تحديداً.

لتوضيح ديناميات كل نوع من أنواع االقتصاد الفرعي، يقارن التقرير دراسات حالة االقتصاد الفرعي يف كل دولة من الدول األربع، وباإلضافة 

إىل العواصم بغداد وطرابلس ودمشق وصنعاء، هناك إشارة إىل عدن (إذ سعت الحكومة اليمنية إىل نقل العاصمة إىل هناك)، ويتناول 

التقرير طوز خورماتو (العراق)، وسبها (ليبيا)، ومورك (سوريا) وبيحان (اليمن) كمناطق عبور رئيسية. كام ُدرست منطقة رأس جدير عىل 

الحدود الليبية التونسية، والقائم عىل الحدود العراقية السورية، ومنطقة درع الفرات عىل الحدود السورية الرتكية، واملهرة عىل الحدود 

اليمنية العامنية باعتبارها مناطق حدودية. أما املناطق الغنية بالنفط املختارة للمقارنة فهي البرصة يف العراق؛ و»الهالل النفطي« يف رشق 

ليبيا؛ وشامل رشق سوريا؛ ومأرب يف اليمن.

القيود واملجاالت التي تتطلب مزيداً من البحث

إن طبيعة املوضوع محّل النقاش تعني أن هذا التقرير ال ميكن أن يقدم صورة شاملة أو متثيلية حقيقية لديناميات اقتصاد النزاع يف الدول 

التي يتناولها البحث. كذلك من غري املمكن لنا أن نحدد عىل وجه اليقني مدى أهمية الدوافع االقتصادية للجهات الفاعلة املختلفة ولكن 

ميكننا اإلبالغ فقط عن السلوكيات القابلة للمالحظة، وليس يف وسعنا الفصُل متاماً بني حوافز ودوافع الضغط العرقية/االقتصادية/املتلعقة 

باملكانة االجتامعية/االجتامعية.

سعى هذا التقرير إىل تقييم مدى تأثر السكان املحليني بديناميات اقتصاد النزاع، ومع ذلك تجدر اإلشارة إىل أن هناك حاجة ملزيد من 

املنوال، يدرك  الديناميات االجتامعية بشكل أفضل، ال سيام من ناحية كيفية توزيع اإليرادات. وعىل نفس  الهادفة لفهم هذه  البحوث 

املؤلفون أن تركيز هذه الورقة عىل مستوى ما دون الدولة وعىل مستوى الدولة ال يعالج ديناميات اقتصاد النزاع اإلقليمية والدولية الهامة: 

فهذا شأٌن ستسعى أبحاث تشاتام هاوس املستقبلية إىل استكشافه.

 Research »(2018). »البحث يف األوضاع السياسية العنفية أو أوضاع ما بعد النزاع Pearlman, W. .وبريملان، و .Mapilly, Z.C .مابيليل، ز.يس ،Arjona, A. M .38 لالطالع عىل إحدى املناقشات انظر أرجونا، أ. م

 American Political Science Association رابطة العلوم السياسية األمريكية، القسم املنظم للبحث النوعي ومتعدد األساليب، ومداوالت الشفافية النوعية in Violent or Post-Conflict Political Settings

 Working Group Final ،2.التقارير النهائية ملجموعة العمل، التقرير الخامس ،Organized Section for Qualitative and Multi-Method Research, Qualitative Transparency Deliberations

Reports, Report IV.2، املعرّف الرقمي ssrn.3333503/10.2139 (آخر دخول يف 16/أيار مايو 2019).
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2. اقتصادات النزاع – املستوى الوطني

من أجل دراسة تطور االقتصادات الفرعية للنزاع يف العراق وليبيا وسوريا واليمن، يجب أوالً فهم السياق الوطني: وعىل وجه التحديد فهُم 

تطور كل نزاع وحالته الراهنة، فضالً عن فهم النظم االقتصادية التي سبق وجودها النزاَع وتطورت بفعله. وتجدر اإلشارة هنا إىل أن لدى 

البلدان األربعة جميعها إرٌث من الحكم الديكتاتوري طويل املدى يعود إىل الستينيات، وقد لعبت هذه املوروثات دوراً مهامً يف تشكيل 

النزاعات السياسية واالقتصادية الحالية.

شدة النزاع وحالته

توجد فروق ذات أهمية إحصائية يف حجم السكان بني العراق (38.27 مليون يف عام 2017) وليبيا (6.38 مليون يف 2017) وسوريا (18.27 

مليون يف عام 2017 -أقل من 21.96 مليون يف عام 2011) واليمن (28.25 مليون يف عام 39.(2017 ويختلف مدى تأثُّر السكان املحليني يف 

كل بلد بشكل مبارش بالنزاع العنيف اختالفاً ملحوظاً. وفقاً لحسابات البنك الدويل لعام 2016 فإن أكرث من 90 يف املائة من السوريني تأثروا 
بشكل مبارش بالنزاع. ويف اليمن والعراق انخفض هذا العدد إىل حوايل 55 يف املائة، ويف ليبيا 10 يف املائة.40

الشكل 1: النسبة املئوية للسكان املترضرين مبارشة من النزاع )2016(

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/spread-conflict-.data »املصدر: البنك الدويل، (2016) »االنتشار العاملي للنزاع حسب البلد والسكان

اعتباراً من نيسان/أبريل 2019، كان تطور النزاع يف كل بلد من البلدان األربعة يف مراحل مختلفة. ومع أن هذا التقرير ال يسعى إىل تحليل 

الوضع الحايل لكل نزاع، إال أن من الرضوري مع ذلك تحديد الجوانب البارزة للنزاعات ووصف العنارص الفاعلة الرئيسية من أجل توفري 

أساس ملناقشة اقتصادات النزاع الفرعية التالية.

العراق

عىل الرغم من االحتفال بنهاية ُحكم داعش للمناطق التي سيطر عليها التنظيم يف العراق عام 2017، ما يزال العراقيون يتبادلون بواعث 

القلق حول كيفية ضامن السالم، إذ يكشف تاريخ العراق الحديث عن سجل تاريخي سيئ يف تحويل االنتصارات العسكرية إىل حلول 

سياسية طويلة األجل. وقد ظهرت حركة احتجاج قومية وشعبوية يف جميع أنحاء البالد وأعادت صياغة النزاع الذي كان يناقش حتى ذلك 
الوقت طبقاً لرسدية ِعرقية طائفية، إىل طبقية تدور حول »املواطنني مقابل الُنخب«.41

Global Spread of Conflict by Country and Population (2000–2016) https://datacatalog.worldbank.org/dataset/ (2016-2000) 39 البنك الدويل، االنتشار العاملي للنزاع حسب البلد والسكان

spread-conflict-data (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

40 توفّر هذه الوسيلة حصة السكان يف البلد املتأثر بجميع أشكال العنف.

41 منصور، ر. .Mansour, R، االحتجاجات تكشف عن خط الصدع الجديد يف العراق: الشعب مقابل الحكم Protests Reveal Iraq’s New Fault Line: The People vs. the Ruling وورلد بوليتكيكس ريفيو 

World Politics Review، 20 متورز/يوليو https://www.worldpoliticsreview.com/articles/25161/protests-reveal-iraq-s-new-fault-line-the-people-vs-the-ruling-class 2018، (آخر دخول 

يف 6 حزيران/يونيو 2019).
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 اقتصادات النزاع يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

اقتصادات النزاع – املستوى الوطني

حارب العديد من الفاعلني املسلحني املوالني لألحزاب السياسية بدالً من مؤسسات الدولة لتحقيق النرص عىل داعش، وهم اآلن يتنافسون 

مللء الفراغ الذي خلفته خسارة داعش لألرايض، ويجري هذا التنافس عىل امتداد الطرق االقتصادية الرئيسية التي استخدمها داعش وحول 

هذه الطرق. وتشمل الجهات الفاعلة املتنافسة يف شامل العراق واملناطق املحررة مؤخراً جامعات البشمركة الكردية املسلحة التابعة للحزب 

الدميقراطي الكردستاين أو االتحاد الوطني الكردستاين، ووحدات الحشد الشعبي أو الحشد الشعبي، والجامعات املسلحة املرتبطة بالعشائر 

املحلية. يف الوقت نفسه، وعىل الرغم من خسارته لألرايض فإن داعش يواصل العمل تحت األرض يف العديد من املحافظات،42 نظراً أن 

أوضاع الدولة الضعيفة التي سمحت لتنظيم »داعش« باالزدهار ما تزال دون معالجة. ومنذ عام 2003، مل تتمكن الحكومة املركزية وال 

املمثلون املحليون من توفري االستقرار أو الخدمات األساسية، وقد سمح ذلك ملجموعات مثل داعش يف بعض األحيان باستغالل فراغات 

الحكم يف السعي للحصول عىل الرشعية واملوارد والسلطة.

ليبيا

يف أعقاب اإلطاحة بنظام معمر القذايف عام 2011، أدى انزالق ليبيا مرة أخرى إىل النزاع يف عام 2014 إىل ظهور هياكل حكم منافسة، وهو 

االنقسام الذي ال يزال دون حل. وأفىض االتفاق السيايس الليبي الذي تم التوصل إليه برعاية األمم املتحدة يف كانون الثاين/ديسمب 2015 إىل 

إنشاء حكومة الوفاق الوطني (GNA) تحت قيادة مجلس رئايس مؤلف من تسعة أعضاء. ومع ذلك، فشلت حكومة الوفاق الوطني يف أن تصبح 

حكومة الوحدة املتوّخاة، ورسعان ما قاطع األعضاء الذين ميثلون رشق البالد مجلس الرئاسة، وفشل البملان املعرتف به دولياً يف التصديق عىل 

االتفاق السيايس الليبي، ما يعني أن حكومة الوفاق الوطني ال تستند إىل أساس يف القانون الليبي، وبالتايل فإن حكومة الوفاق الوطني مدينة 

شكلياً باستمرار وجودها لدعم الجهات الفاعلة الغربية -رغم أنها يف الواقع ال تحظى سوى بالقليل من القوة للتأثري يف األحداث عىل األرض. 

كذلك ما تزال الجامعات املسلحة نشطة وخارجة عن سيطرتها، ويقود أقوى طرف فاعل عسكري، وهو خليفة حفرت، تحالفاً من القوات القبلية 

ووحدات الجيش النظامي تحت لواء القوات املسلحة العربية الليبية (لكن ما يزال يشار إليه عادة باسم الجيش الوطني الليبي).43 استُبعد حفرت 

بشكل ملحوظ من االتفاق السيايس الليبي، لكن منذ ذلك الحني رُفِّع إىل رتبة مشري وقائد القوات املسلحة الليبية الذي عيّنه مجلس النواب، 
وهو املجلس الذي يتخذ من رشق ليبيا مقراً له والذي يحظى باعرتاف املجتمع الدويل.44

تزيد الضبابية التي تكتنف الخط الفاصل بني الجامعات املسلحة الحكومية وغري الحكومية من تعقيد املوقف، فغالباً ما تعمل الجامعات 

املسلحة املرتبطة تقنياً مع كيانات الدولة بشكل مستقل، بينام تتنافس مع الجهات الفاعلة شبه الحكومية األخرى للسيطرة عىل األرايض وفرص 

إدرار الدخل والنفوذ. وتتواصل الجهود الدولية لرسم طريق للخروج من أزمة الحكم يف ليبيا، ويف هذا السياق، يستمر رصاع منخفض الشدة 

يتميز بالعنف التنافيس املستمر مع سعي الجامعات املتنافسة للسيطرة عىل البنية التحتية ومناطق العبور وهيئات الدولة، وقد نفَّذت قوات 

الجيش الوطني الليبي عمليات عسكرية طويلة يف بنغازي ودرنة وتسببت يف سقوط آالف القتىل وترشيد اآلالف. ويف أثناء كتابة هذا التقرير 

كان الجيش الوطني الليبي يف خضم هجوم عىل العاصمة طرابلس، وهو ما يرقى إىل اندالع الحرب األهلية الثالثة منذ عام 2010.

سوريا

بحلول ربيع عام 2019 بقيت سوريا مقسمة إىل أربع مناطق مختلفة تُسيطر عىل ثالث منها توليفة من الجهات الفاعلة املحلية والدولية. 

يف الجزء الغريب األكرث اكتظاظاً بالسكان واألكرث توسعاً عمرانياً، عاد نظام الرئيس األسد إىل السلطة، وقد أتيح ذلك من خالل الدعم النشط 

الذي قدمته روسيا وإيران اللتان تواصالن لعب األدوار األمنية والسياسية واالقتصادية الهامة. وإىل الشامل من حلب، تسيطر جامعات 

املعارضة الثورية التي متولها وتسلّحها تركيا عىل منطقة ثانية يجري دمجها بشكل متزايد يف االقتصاد الرتيك، ويف الوقت نفسه تسطري قوات 

سوريا الدميقراطية التي يهيمن عليها األكراد عىل الشامل الرشقي بدعم من الواليات املتحدة. أما املنطقة الرابعة فتقع يف الشامل الغريب 

وهي تناظر بشكل عام محافظة إدلب وتخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، وهي تنظيم سلفي جهادي.45 ويعد هذا الجزء الوحيد من 

سوريا الذي يخلو من أي وجود أجنبي كبري.

42 يحتفظ داعش بتشكيٍل تحت األرض يف منطقة حمرين ومّخول الجبلية بني محافظات صالح الدين ودياىل وكركوك؛ ويف منطقتي الرشقاط والقيارة جنوب املوصل؛ ويف الصحراء الغربية عىل طول الحدود 

العراقية السورية.

43 مالحظة: لقب »الجيش الوطني الليبي« محل خالف، إذ يزعم عدد من الضباط والوحدات املتمركزة بشكل أسايس يف غرب البالد أنهم ميثلون الجيش الوطني الليبي لكنهم ال يقبلون قيادة حفرت، بينام تضم قوات 

.»LNA« حفرت أيضاً عدداً من امليليشيات غري النظامية والقبلية. االسم الفعيل للقوات التي يقودها حفرت هو »القوات املسلحة العربية الليبية«، وتوّخياً للبساطة نستخدم االختصار يف النسخة اإلنجليزية

44 فايز الرساج، الذي يرأس مجلس الرئاسة (السلطة التنفيذية لحكومة الوفاق الوطني)، هو رئيس وزراء ليبيا املعرتف به دولياً.

45 كانت هيئة تحرير الشام تعرف سابقا باسم جبهة النرصة، وهذا التنظيم هو الذراع املحيل لتنظيم القاعدة وقد صنفه مجلس األمن الدويل يف حزيران/يونيو 2018 كمنظمة إرهابية.

عىل الرغم من االحتفال 
بنهاية ُحكم داعش 

للمناطق التي سيطر عليها 
التنظيم يف العراق يف عام 
2017، ما يزال العراقيون 

يتبادلون بواعث القلق 
حول كيفية ضامن السالم
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اقتصادات النزاع يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

اقتصادات النزاع – املستوى الوطني

سعت عملية سالم برعاية دولية تقودها األمم املتحدة إىل تشجيع حل سيايس، لكنها ُحِجبت تدريجياً لصالح عملية أستانا، وهي منتدى ثاليث 

يضم تركيا وروسيا وإيران ويطمح بصورة أكرث تواضعاً إىل إيجاد ترتيبات أمنية عىل املدى القصري. يف حني أن نجاحات نظام األسد يف العامني 

املاضيني قد وضعت حداً للدعوات إىل رحيله، إال أن النرص عىل األرض مل يؤّد بعد إىل القبول الكامل بحكمه من قبل الغرب والعامل العريب، 

كذلك تواصل العقوبات الغربية عزل النظام السوري. وقد تراَجَع منسوب العنف يف البالد، مع أن النظام، ويف أثناء كتابة هذا التقرير، كان 

يشن هجوماً جديداً يف إدلب، وال يزال الحل السيايس الدائم بعيد املنال.

اليمن

قسمت الحرب األهلية يف اليمن البالد إىل مناطق سيطرة متعددة ومتنافسة ولكل منها نظامها الخاص -ويف بعض الحاالت أنظمتها املتعددة 

-للحكم واألمن واإلدارة االقتصادية. يخضع شامل غرب اليمن إىل سيطرة الحوثيني الذين دخلوا صنعاء يف أيلول/سبتمب 2014 ثم انترشوا 

رشقاً وغرباً وجنوباً يف محاولة للسيطرة عىل البالد بأكملها وذلك بالتحالف مع املوالني للرئيس السابق عيل عبد الله صالح. وقتل الحوثيون 

الحياة يف  للسيطرة عىل جميع جوانب  انتقلوا  الحني  ذلك  الثاين/ديسمب 2017، ومنذ  كانون  الداخلية يف  التوترات  تصاعد  صالح وسط 

املرتفعات اليمنية وعىل طول ساحلها الغريب، وقد أصبحوا بارعني يف إجبار الرشكات واملؤسسات الحكومية وغريها من الجهات االقتصادية 

الفاعلة عىل التعاون مع سلطات األمر الواقع يف صنعاء.

ظهرت إىل الرشق من صنعاء شبكة من الالعبني العسكريني والقبليني من محافظات الجوف ومأرب وشامل حرضموت كأهم تجمع يف هذه 

املنطقة. يجمع أعضاء هذه الشبكة العالقات املشرتكة مع حزب اإلصالح، الحزب اإلسالمي السني الرئييس يف اليمن.

يف جنوب اليمن، تتناحر الفصائل املتنافسة عىل السلطة والرشعية، ويشمل ذلك التكنوقراط وقوات األمن التابعة لحكومة عبد ربه منصور 

هادي املعرتف بها دولياً، وهي تشمل أيضاً شبكة من القوى السياسية واألمنية املرتبطة باملجلس االنتقايل الجنويب -الذي نّصب نفسه مبثابة 

حكومة ظل وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً باإلمارات العربية املتحدة -باإلضافة إىل العديد من الجامعات املسلحة التي يقودها السلفيون وتتلقى 

الدعم من اإلمارات. ويشمل أعضاء األخرية االنفصاليني والسلفيني، ويف الواقع السلفيني االنفصاليني، والكثري من هذه القوى يصعب تصنيفه. 

تكنُّ الشبكات الجنوبية املدعومة من دولة اإلمارات العربية املتحدة واإلصالح حقداً عميقاً تجاه بعضهام البعض: يف تعز، املدينة التي متثل 

خط الجبهة يف وسط اليمن، تتصارع القوات التي تدعمها اإلمارات العربية املتحدة وحلفاؤها يف اإلصالح بشكل دائم، ما يجعل من شبه 

املستحيل حكم املدينة. ويف حني ما يزال االتفاق الهش الذي توسطت فيه األمم املتحدة لتجميد القتال ونزع السالح يف ميناء الحديدة 

الغريب الرئييس قامئاً، يتواصل القتال يف مناطق أخرى من البالد.

تطور اقتصادات النزاع يف العراق وليبيا وسوريا واليمن

يف إجراء تحليل مقارن القتصادات النزاع يف العراق وليبيا وسوريا واليمن، بدأنا انطالقاً من إقرارنا باالختالفات الكبرية يف تاريخ النزاع يف كل بلد. 

وهناك أيضاً اختالفات كبرية بني البلدان األربعة من حيث مؤرشات التنمية والهيكل االقتصادي، ففي مؤرش التنمية البرشية لألمم املتحدة، وهو 

مقياس موجز ملتوسط اإلنجاز يف األبعاد الرئيسية للتنمية البرشية (الحياة الطويلة والصحية، واملعرفة والتعليم، واملستوى املعييش الالئق)، احتلت 

ليبيا املرتبة 108 من 189 دولة يف عام 2017، يف حني جاء العراق يف املرتبة 120، وسوريا 155 واليمن يف املرتبة 178. 46 

ويف حني أن إلحصاءات الناتج املحيل اإلجاميل الرسمي أوجه قصورها،47 إال أنها توفر نقطة دخول مفيدة ملقارنة االقتصادات املعنية وتُوفّر 

أساساً ثابتاً نسبياً لتلك املقارنة. بلغ نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف ليبيا الغنية بالنفط 5,978 دوالر يف عام 2017، بينام بلغ 

5,017 دوالر يف العراق. أما سوريا واليمن فليس لديهام موارد طبيعية بنفس الحجم، وبلغ إجاميل الناتج املحيل للفرد 910 دوالرات فقط يف 

سوريا و1106 دوالرت يف اليمن يف عام 2017 (انظر الشكل 3).48 كان لهذه االختالفات تأثري كبري عىل طبيعة اقتصادات النزاع التي تطورت. 

وتشّكل عائدات النفط املصدر األبرز للريوع يف العراق وليبيا، أما يف سوريا واليمن، فقد أجب النقص يف التمويل املجموعات املتنافسة عىل 

تبني مجموعة من اسرتاتيجيات التكيّف والبحث عن أشكال بديلة لإليرادات، ال سيام من األطراف الفاعلة الخارجية.

46 برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ UNDP (2019)، تقارير التنمية البرشية Human Development Reports، http://hdr.undp.org/en/composite/HDI (آخر دخول يف 14 أيار/مايو 2019).

47 من املرّجح أن تقلل هذه املجموعات من شأن بعض التدابري وتبالغ يف تقدير تدابري أخرى. عىل سبيل املثال، تكون قدرة هذه التدابري عىل احتساب االقتصاد غري الرسمي محدودة عىل الرغم من أهمية النشاط 

االقتصادي غري الرسمي لكل دولة من الدول التي تتناولها هذه الدراسة.

48 البنك الدويل (2019) حصة الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل (بالقيمة الحالية للدوالر األمرييك) GDP per capita (current US$) ،https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd (آخر دخول يف 14 

أيار/مايو 2019) احتُِسب الرقم الخاص بسوريا من ِقبل املركز السوري ألبحاث السياسات.

أصبح الحوثيون بارعني 
يف إجبار الرشكات 

واملؤسسات الحكومية 
وغريها من الجهات 

االقتصادية الفاعلة عىل 
التعاون مع سلطات األمر 

الواقع يف صنعاء

http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd
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الشكل 2: نتائج مؤرش التنمية البرشية للفرتة 1990–2017

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ UNDP (2019)، »تقارير التنمية البرشية«

الشكل 3: حصة الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل للفرتة 2017-2000

املصادر: البنك الدويل (2017)، »الناتج املحيل اإلجاميل للفرد (باألسعار الجارية للدوالر األمرييك)« GDP per capita (current US$)، https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd (آخر دخول يف 17 

SCPR ،https://www.scpr-syria.org/confronting-fragmentation/ (آخر دخول يف 17 أيار/مايو 2019) ؛ وحسابات  SCPRأيار/مايو 2019)؛ املركز السوري ألبحاث السياسات (2016) مواجهة التفتت، تقرير

تشاتام هاوس.
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الشكل 4: املعونة اإلمنائية الخارجية )ODA( كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل، للفرتة 2000–2017

2014 2013 2012 2011 201020152016 20092017
0

12

10

8

6

4

2

�
�

�ج
� ا

�ح
ج ا

نات
 ال

ن
 م

ئة
�ا

� ا

اليمنسورياليبياالعراق

املصادر: بيانات املساعدة اإلمنائية الرسمية للعراق وليبيا وسوريا واليمن التي تم الحصول عليها من خدمة التتبع املايل https://fts.unocha.org ، (2019)/ (آخر دخول يف 17 أيار/مايو 2019)؛ بيانات الناتج املحيل 

اإلجاميل للعراق وليبيا واليمن من البنك الدويل World Bank (2017)، »الناتج املحيل اإلجاميل للفرد (باألسعار الحالية للدوالر األمرييك)«، https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd (آخر دخول يف 

 SCPR، https://www.scpr-syria.org/confronting-fragmentation/  مواجهة التفتت، تقرير SCPR ،(2016) 17 أيار/مايو 2019) ؛ بيانات الناتج املحيل اإلجاميل يف سوريا من املركز السوري ألبحاث السياسات

(آخر دخول يف 17 أيار/ مايو 2019)؛ وحسابات تشاتام هاوس.

اقتصاد النزاع يف العراق

يُعّد العراق أكرث دول العام اعتامداً عىل النفط. يف عام 2015، شكَّل قطاع النفط والغاز 58 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل العراقي، 

و99 يف املائة من صادرات البالد، وأكرث من 90 يف املائة من إيرادات الحكومة املركزية.49 ويف الوقت نفسه، مل يخُل اقتصاد العراق من 

النزاع منذ أربعة عقود، بدءاً من الحرب بني إيران والعراق (1980-1988)، إىل حرب الخليج األوىل (1990-1991)، والعقوبات الدولية، 

والغارات الجوية املتقطعة (التسعينيات)، والغزو الذي قادته الواليات املتحدة؛ واالحتالل الالحق (2003-2005)، والحرب األهلية األوىل 

(2006 -2008)، وصوالً إىل ظهور داعش (2013–2018)، قيّدت جميعها تطور اقتصاد النزاع يف العراق. وعىل الرغم من استعادة األرايض 

التي سيطر عليها تنظيم داعش إال أن الوضع االقتصادي يتدهور، فقد انخفض الدخل القومي اإلجاميل للفرد من 6900 دوالر يف عام 
2013 إىل 4700 دوالر يف عام 2017. 50

تُعد السيطرة عىل الدولة العراقية مفتاح الوصول إىل عائدات النفط، ما يسمح للزعامء بالحفاظ عىل شبكات املحسوبية والتخلص من 

املعارضني. ومنذ اإلطاحة بصدام حسني عام 2003، تنافست النخب السياسية والعسكرية من أجل السيطرة عىل الدولة ومؤسساتها بغية 

الوصول إىل املوارد. تسمح استقاللية اتخاذ القرار للمسؤولني السياسيني واألمنيني مبنح العقود لرشكاء األعامل املفضلني واالستفادة من ثقافة 

املقايضات. وقد استولت شبكات املسؤولني هذه عىل أجزاء من االقتصاد غري الرسمي، كام يحافظ القادة السياسيون أيضاً عىل عالقات مع 

الجامعات املسلحة التي تفرض الدولة عليها العقوبات، والتي تستدرُّ الريوع والرضائب من املهربني ورجال األعامل غري الرسميني. وتستخدم 

األحزاب السياسية الرئيسية (التي تتوزع عىل امتداد خطوط الهوية الشيعية والسنية والكردية) قربها من الجامعات املسلحة املعرتف بها 

من الدولة (وبالتايل املرشعنة من قبل الدولة) -مثل البشمركة الكردية، ووحدات الحشد الشعبي والقوات العشائرية-لإلبقاء عىل نفوذها 
يف اقتصاد النزاع.51

 49 البنك الدويل World Bank (2017)، العراق: التشخيص القطري املنهجي. .Systematic Country Diagnostic 3  شباط/ فباير 2017، 

http://documents.worldbank.org/curated/en/542811487277729890/pdf/IRAQ-SCD-FINAL-cleared-02132017.pdf (آخر دخول يف 6 حزيران/يونيو 2019).

50 مجموعة البنك الدويل World Bank Group (2019)، »العراق«، https://data.worldbank.org/country/iraq (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

،Overview of corruption and anti-corruption. Anti-Corruption Resource Centre ،U4 .(2013)، العراق: نظرة عامة عىل الفساد ومكافحة الفساد Agator, M. .51 أغاتور، م 

 Transparency International يو فور آنتي كورابشن سينرت، إجابة الخبري رقم 374، منظمة الشفافية الدولية  

https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/374_Iraq_overview_of_corruption_and_anticorruption.pdf، (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

https://fts.unocha.org/
https://fts.unocha.org/
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd
https://www.scpr-syria.org/confronting-fragmentation/
https://data.worldbank.org/country/iraq
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غالباً ما يشغل املسؤولون العراقيون أدواراً سياسية واقتصادية وعسكرية متعددة أو يسيطرون عليها، وهو وضع يوفر فرصاً اقتصادية مربحة 

يف كل من القطاعني العام والخاص. كانت الدولة مفلسة يف أعقاب الحرب العراقية اإليرانية، وبحلول عام 1990، ُخصِخص العديد من الرشكات 

اململوكة للدولة، ونتيجة لذلك، كان عىل النظام أن يقيم تحالفات جديدة مع الجهات الفاعلة االقتصادية التي جرى متكينها حديثاً. عززت هذه 

العالقات ذات املنفعة املتبادلة السوق السوداء وقطاع التهريب، وأنشأت الشبكات االقتصادية غري الرسمية التي ساعدت العراق عىل تحمل 

العقوبات الدولية. تضمنت الشبكات مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة: املسؤولون الحكوميون، واألفراد املتحالفون مع النظام البعثي، 

والرشكاء التجاريون الخارجيون، ورجال األعامل السياسيون ورجال األعامل املحليون، والزعامء العشائريون والعاملون يف قطاع النفط.

يف التسعينيات، دفعت العقوبات الدولية املفروضة عىل صادرات النفط نظام صدام حسني البعثي إىل إنشاء طرق برية بديلة للتهريب 

عب األردن وسوريا وتركيا (وهي مامرسة معروفة باسم »تجارة سائقي الشاحنات«)، فضالً عن طرق التهريب البحري عب الخليج الفاريس. 

وا  وأصبح املشاركون يف هذه التجارة يُعرفون باسم »قطط الحصار«. كذلك وفّر االقتصاد غري الرسمي دخالً للعديد من الجنود الذين تلقُّ

تدريبات قتالية والذين يقّدر عددهم بنحو 200,000 مقاتل عادوا من الحرب العراقية اإليرانية وحرب الخليج ولكنهم مل يتمكنوا من العثور 

عىل عمل. واليوم، ال يزال قدامى املحاربني (وكذلك العامل من الطبقة الدنيا) مرتبطني بشكل وثيق بالتهريب، وغالباً ما يعملون كسائقي 

شاحنات يف قطاع أصبح أكرث خطورة. يتطلب عبور طرق التهريب وجود عالقة مع طيف من القوى املسلحة، وقد كَشَف صعود داعش 

خ اقتصاد النزاع، فقد انخرط تنظيم الدولة اإلسالمية يف مامرسات اقتصادية مشابهة لتلك التي بدأت  يف عامي 2013 و2014 عن مدى ترسُّ

خالل العهد البعثي -حتى أنه استخدم العديد من املوالني للبعثيني الذين لديهم خبة مع النظام كمستشارين اقتصاديني حكوميني. وبحلول 

عام 2014، أصبح تنظيم الدولة اإلسالمية أغنى منظمة إرهابية »يف التاريخ« بعد احتالله ملا يقرب من ثلث أرايض العراق يف غضون أشهر، 

ر مبلياري دوالر وفَّرت للتنظيم السلفي الجهادي أمواالً غري مسبوقة دعمته يف قتاله ضد القوات  وبلغ حجم األعامل السنوية للتنظيم ما يُقدَّ
املسلحة العراقية وحلفائها الدوليني.52

يعزو العديد من ُصناع السياسات والكتّاب الصعود الرسيع لداعش إىل تحكُّمها باقتصاد نزاع »جديد« يعتمد عىل عائدات سياسات تهريب 

النفط والغاز والرضائب، إال أن هذه الفكرة خاطئة، فوجود األطرف الفاعلة الرئيسية يف اقتصاد النزاع، فضالً عن البنية العامة له، سبق تنظيم 

داعش وحتى الغزو الذي قادته الواليات املتحدة عام 2003، وبدالً من ذلك فإن للشبكات االقتصادية الحالية جذورها يف فرتة ما بعد الحرب 

بني إيران والعراق. لقد استوىل تنظيم داعش عىل هذه الشبكات ببساطة من خالل االستيالء عىل بيئة التشغيل وتوظيف البعثيني والتجار ذوي 

الخبة يف استخدام طرق اإلتجار والتجارة. ومنذ انهيار داعش أصبحت السيطرة عىل مثل هذه الشبكات مجزأة، فاآلن يرتبَّح مزيج من القوى 

املسؤولة بشكل مشرتك عن هزمية داعش -وحدات الحشد الشعبي والبيشمركة والقوات العشائرية واألفراد يف القوات املسلحة بوزاريت الدفاع 

والداخلية -من نفس طرق التجارة والتهريب.

اقتصاد النزاع يف ليبيا

يعتمد االقتصاد الليبي اعتامداً كبرياً عىل املواد الهيدروكربونية: تشري التقديرات إىل أن 96 يف املائة من إيرادات الدولة جاءت من بيع 

النفط والغاز يف عام 2013 ،53 ما يجعل االقتصاد معرَّضاً بدرجة كبرية للتقلبات يف أسعار النفط والغاز العاملية .ومنذ عام 2010، استنسخت 

الحكومات املتعاقبة سياسات عهد القذايف املتمثلة يف الخدمات االجتامعية املجانية أو املدعومة من الدولة، لكنها تحايلت عىل القيود 

القانونية املفروضة عىل اإلنفاق العام للقيام بذلك شارك ما يقدر بنحو 25,000 مقاتل يف االنتفاضة ضد القذايف، لكن يعتقد أن عرشة 

أضعاف هذا الرقم قد تلّقوا مدفوعات بكونهم من »الثوار« اعتباراً من أيار/مايو 2012، ويف عام 2013، أكدت الحكومة أنها ستواصل سداد 

هذه املدفوعات،54 ومع ذلك فقد ثبت أن اإلنفاق املنفلت عىل رواتب القطاع الحكومي ال ميكن تحمله عىل نحو متزايد: فقد انخفضت 

أسعار النفط العاملية كام أعيق إنتاج النفط الليبي بسبب الحصار الكبري لحقول النفط الرشقية. واستجابًة لهذا الواقع، استفادت الدولة من 

احتياطياتها من العمالت األجنبية لتغطية العجز بني اإلنفاق الحكومي وإيرادات الدولة. ووفقاً للبنك الدويل، انخفضت احتياطيات ليبيا 
من 115 مليار دوالر يف عام 2011 إىل حوايل 75 مليار دوالر يف عام 2017..55

 52 باغلريي، ج. Pagliery, J. (2015)، داخل آلة حرب داعش التي تبلغ ملياري دوالر Inside the $2 billion ISIS war machine، يس إن إن موين CNN Money، 11 كانون الثاين/ديسمب 

.https://money.cnn.com/2015/12/06/news/isis-funding/index.html ،2015

53 صندوق النقد الدويل International Monetary Fund (2013).  ليبيا: مشاورات املادة الرابعة Libya: 2013 Article IV Consultation .2013، التقرير القطري لصندوق النقد الدويل رقم 13/150، واشنطن العاصمة: 

صندوق النقد الدويل  International Monetary Fund، http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Libya-2013-Article-IV-Consultation-40624 (آخر دخول يف 15 شباط/فباير 2018).

54 سانت جون، ر. ب.  .St. John, R. B (2011) ، ليبيا: االستمرارية والتغيري Continuity and Change، أكسفورد: روتليدج Routledge،  ص. 125.

World Bank (2019), World Development Indicators’ ،https://databank. »55 مالحظة: هذا لجميع احتياطيات الدوالر األمرييك باستثناء الذهب. البنك الدويل (2019)، »مؤرشات التنمية العاملية

worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators# (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

بحلول عام 2014، أصبح 
تنظيم الدولة اإلسالمية 

أغنى منظمة إرهابية 'يف 
التاريخ' بعد احتالله ملا 
يقرب من ثلث أرايض 
العراق يف غضون أشهر

https://money.cnn.com/2015/12/06/news/isis-funding/index.html
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الشكل 5: امليزانية الليبية، 2018

www.cbl.gov.ly (2018) املصدر: البنك املركزي الليبي

الفاعلة  للجهات  الرئييس  الهدف  نفسها  الدولة  السيطرة عىل  يجعل  ما  الدولة،  قنوات  عب  والغاز  النفط  من  ليبيا  ثروات  معظم  تُوزّع 

املتنافسة. وتبدو آثار اقتصاد النزاع واضحة يف ميزانية ليبيا لعام 2018، إذ مُتثّل رواتب القطاع الحكومي 57 يف املائة من امليزانية املتفق 

إنفاق  الزيادة تستثني  فإن  القذايف.56 ومع ذلك  بنظام  اإلطاحة  املائة يف عام 2010، قبل  بنحو 17 يف  يقدر  ما  باملقارنة مع  عليها؛ هذا 

السلطات املنافسة يف رشق البالد التي ال تأخذها البيانات الرسمية يف الحسبان.57 وما تزال معظم الجامعات املسلحة تتقاىض رواتبها من 

الدولة، ما يجعل الحكومة الليبية تتفرد بصفة الحكومة التي متّول حربها األهلية.

كام هو مبنّي بالتفصيل الحقاً، تطوَّر ترشُذم الدولة الليبية إىل منافسة للسيطرة عىل مؤسسات الدولة واألصول ومصادر اإليرادات، ويف غمرة 

املعركة بني الفاعلني السياسيني، فرَض مرصف ليبيا املركزي قيوداً عىل اإلنفاق الهائل الحتياطيات ليبيا من العمالت األجنبية. ومع ذلك 

واجهت استقاللية مرصف ليبيا املركزي الكثري من املعّوقات الناجمة عن بيئة أمنية شديدة التقلب.

 أصبح االحتيال يف الواردات جزءاً مهامً من اقتصاد النزاع يف ليبيا، إذ أوجد التباين املتزايد بني السعر الرسمي للدينار وسعر السوق السوداء فرصاً 

كبرية للمراجحة وذلك حتى شهر أيلول/ سبتمب 2018 عندما فُرضت الرسوم عىل الحصول عىل العمالت األجنبية (التي يحتكر مرصف ليبيا املركزي 

احتكارها) السترياد البضائع. ومثلام هو مبنّي بالتفصيل يف اإلطار التوضيحي 2، أصبح االحتيال يف الواردات فرصة كبرية لتوليد اإليرادات لشبكات من 

املستغلني -التي تشمل مبارشًة، من بني أطراف أخرى، الجامعات املسلحة التي استغلت قرساً وبصورة تعاونية، امتيازاتها يف الحصول عىل العمالت 

األجنبية. باإلضافة إىل املراجحة النقدية، يستخدم املستثمرون خطابات اعتامد مستندية مزيفة من أجل استرياد البضائع لتحويل مبالغ كبرية من 

األموال إىل خارج البالد. يف بعض األحيان تكون قيمة البضائع املستوردة أقل من القيمة املوثقة يف خطاب االعتامد، ويف أحيان أخرى ال تُستَورد أي 

سلع عىل اإلطالق. يف عام 2017، فتح مرصف ليبيا املركزي ما تصل قيمته إىل 11.2 مليار دينار (8 مليارات دوالر) يف صورة خطابات اعتامد مستندية 

للواردات، وما يزال مدى تحويل مسار هذه األموال غري واضح، وزَعم مكتب تدقيق الحسابات الليبي أنه توّصل إىل تحديد ما يزيد عن 570 مليون 

دوالر يف خطابات اعتامد احتيالية يف 11 شهراً من كانون الثاين/يناير إىل ترشين الثاين/نوفمب 2016 بناًء عىل السجالت التي قام مبراجعتها، لكنه ُمنع 
منذ ذلك الحني من الوصول إىل قاعدة بيانات مرصف ليبيا املركزي التي تحتفظ بسجاّلت خطابات االعتامد.58

 ،(2012) Pattanayak, S.وباتّاناياك، س Gray, S. .غراي، س ،.Gracia, B .غارسيا، ب ،George, S.  .جورج، س ،.Charap, J .شاراب، ج ،.Cevik, S .سيفيك، س ،Al-Darwish, A. .الدرويش، أ ،Cahmi R. .56 شامي، ر

 International Monetary Fund واشنطن العاصمة: صندوق النقد الدويل ،Libya beyond the Revolution: Challenges and Opportunities ليبيا ما بعد الثورة: التحديات والفرص 

 https://www.imf.org/external/pubs/ft/dp/2012/1201mcd.pdf،  (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019)؛ وزابتيا، س. Zaptia, S . (2018) ’الكشف عن ميزانية 2018 بقيمة 42.5 مليار دينار  

Details of 2018 LD 42.5 bn budget revealed أول ميزانية يتم االتفاق عليها دون وساطة دولية’ First budget to be agreed without international mediation، ليبيا هريالدLibya Herald ، 11 أيار/مايو 2018،  

 https://www.libyaherald.com/2018/05/11/details-of-2018-ld-42-5-bn-budget-revealed-first-budget-to-be-agreed-%20%20without-international-mediation 

https://www.libyaherald.com/2018/05/11/details-of-2018-ld-42-5-bn-budget-revealed-first-budget-to-be-agreed-without-international-mediation/ (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

 (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

57 قال محافظ مرصف ليبيا املركزي -رشق- عيل الحبي يف آذار/مارس 2019 إن مرصف ليبيا املركزي قد جمع 32 مليار دينار ليبي (23 مليار دوالر) من خالل إصدار سندات للبنوك التي يقع مقرها يف رشق ليبيا منذ 

عام 2014. وهذه األموال، باإلضافة إىل أموال والتزامات الحكومة املؤقتة يف رشق ليبيا (غري املعرتف بها)، ليست مدرجة يف أرقام مرصف ليبيا املركزي يف طرابلس.

58 ديوان املحاسبة الليبي (2017)، التقرير العام لسنة 2016، ص. pdf.2016-http://audit.gov.ly/home/pdf/LABR ،134 آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).
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تعرَّض نظام دعم الوقود السخي يف ليبيا إلساءة االستخدام عىل نطاق واسع من قبل األطراف الفاعلني الفاسدين واملهربني، وأصبح تهريب 

الوقود املكرر (ينبغي عدم الخلط بينه وبني تهريب النفط الخام) ُمربحاً يف اقتصاد النزاع يف البالد. وبحسب مكتب التدقيق الليبي فإن 

حوايل ثلث املنتجات النفطية املكررة من شبكة توزيع الوقود الرسمية يتم تحويل مساره.59 يف كانون الثاين/يناير 2017، قال رئيس مكتب 

التحقيقات التابع للنائب العام الليبي يف مؤمتر صحفي إن تهريب الوقود كلّف الدولة 5 مليارات دينار (3.3 مليار دوالر) خالل فرتة غري 

محددة.60  و خالل الحقبة السابقة، ساهمت اإلعانات الحكومية للسلع األساسية مثل القمح والدقيق يف التجارة عب الحدود يف املغرب 

العريب والساحل، ما أرىس األساس للنشاط االقتصادي غري الرسمي وتطوير مسارات اإلتجار غري املرشوع.

للبالد.  أساسياً من السوق غري املرشوعة  ليبيا، جزءاً  البرش واإلتجار بهم، والذي يستحوذ عىل أكب قدر من االهتامم خارج  يُعّد تهريب 

أصبحت الجامعات املسلحة عىل الساحل الشاميل الغريب، ضالعة بشكل مبارش يف مثل هذه األنشطة نتيجة لسيطرتها عىل مواقع نقاط 

االنطالق ومراكز االحتجاز.يف مناطق أخرى من البالد، من الصعب جداً عىل ُمهّريب البرش العمل بدون أن يدفعوا للجامعات املسلحة لقاء 

الحامية أو دون الخضوع للمطالبات بدفع الرضائب عىل حركة األشخاص.كذلك يشّكل فرض رضائب عىل تدفق األشخاص شكالً مهامً من 

أشكال الدخل للجامعات املسلحة يف جنوب ليبيا.وقد بلغت عائدات تهريب البرش ذروتها يف عام 2016 لتصل إىل نحو مليار دوالر وفقاً 

لتقديرات تشاتام هاوس.61ومع ذلك، فمنذ منتصف عام 2017، انخفضت عمليات عبور البحر األبيض املتوسط بشكل كبري ومن املحتمل 
أن تنخفض عائدات ُمهّريب البرش يف املقابل.62

اقتصاد النزاع يف سوريا

كان االقتصاد السوري قبل اندالع النزاع من بني أكرث االقتصادات تنوعاً يف الرشق األوسط، واعتمد عىل مزيج من القطاعات مبا يف ذلك الطاقة 

والزراعة والتجارة والنقل والتصنيع،63 إالَّ أن سنوات من النزاع العنيف كانت كفيلًة بتغيري هذه الصورة. واليوم، تساهم الخدمات الحكومية 

والزراعة بنسبة تصل إىل 47 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل، مقارنة بـ 30 يف املائة يف عام 2010. وبعد أن كانت صادرات النفط ذات يوم 

متثل حصة ملموسة يف كل من إيرادات الحكومة (ثلث ميزانية عام 2010) وإيرادات العمالت األجنبية (حوايل 25 يف املائة)، إال أن مساهمتها 

يف االقتصاد أصبحت اآلن أقل بكثري مام كانت عليه. يف عام 2017 كان ما يقرب من 64 يف املائة من السوريني العاملني يعملون يف القطاع العام؛ 
مقارنًة بحوايل 25 يف املائة يف عام 64.2010

أدى النزاع إىل انخفاض كبري يف إيرادات الصادرات، إذ انخفضت من 13 مليار دوالر يف عام 2010 إىل أقل من 900 مليون دوالر يف عام 2017. 

وقد تسبب هذا بأزمة يف العملة األجنبية مع عواقب اقتصادية وسياسية واجتامعية كبرية. وعىل الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة، 

متّكن النظام من االستمرار يف توفري فرص العمل، وكذلك الخدمات الحكومية األساسية للمقيمني داخل مناطق سيطرته.

يف عام 2016، قّدرت اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا (اإلسكوا) الناتج املحيل اإلجاميل لسوريا بنحو 25 مليار دوالر، أي أقل من 

رت اإلسكوا الخسائر االقتصادية  نصف مستواه (60 مليار دوالر) يف عام 2010، وانخفض الناتج املحيل اإلجاميل كل عام منذ عام 2011، إذ قدَّ

اإلجاملية بحلول نهاية عام 2016 بنحو 328 مليار دوالر موزَّعة بني ما يقرب من 100 مليار دوالر خسائر يف الرصيد الرأساميل و228 مليار 

دوالر خسائر يف الناتج املحيل اإلجاميل الرتاكمي. ويف حني ال تخبنا هذه األرقام االقتصادية الكلية الكثري عن العنف عىل األرض، إال أنها 

تقدم ملحة رسيعة عن مدى عمق تأثر سوريا.

تقلصت ميزانية الحكومة السورية بشكل كبري يف السنوات السبع املاضية من حوايل 18 مليار دوالر يف عام 2011 إىل 9 مليارات دوالر يف 

عام 2018، ويف الواقع كانت النفقات الحكومية الفعلية أقل من ذلك، إذ إن نصف امليزانية فقط أُنِفق يف السنوات األخرية.

59 يقول ديوان املحاسبة الليبي إن ليبيا أنفقت 30 مليار دوالر عىل دعم الوقود خالل خمس سنوات وأّن 30 يف املئة من املنتج تم تحويل مساره. أسعد، أ. (2017)، »ديوان املحاسبة: أنفقت ليبيا 30 مليار دوالر عىل 

 دعم الوقود خالل خمس سنوات« billion on fuel subsidies in five years 30$ Libya spent، ليبيا أوبزيرفر Libya Observer، 19 آب/أغسطس 2017 

https://www.libyaobserver.ly/economy/audit-bureau-libya-spent-30-billion-fuel-subsidies-five-years (آخر دخول يف 31 كانون الثاين/يناير 2018).

https://www.youtube.com/watch?v=QAANeIAi22E (بالعربية) »60 يوتيوب (2017) »املؤمتر الصحفي لرئيس مكتب التحقيقات لدى مكتب النائب العام يف ليبيا الصديق الصور 

 (آخر دخول يف 1 آذار/مارس 2018).

Libya’s War Economy. (2018) اقتصاد حرب ليبيا Eaton. .61 إيتون

 62 ميكاليف، م. .Micallef, M (2019)، تحطُّم حزام نقل الحركة البرشية: تقييم انهيار صناعة تهريب البرش يف ليبيا ومنطقة الساحل الوسطى واملبادرة العاملية ملكافحة الجرمية املنظمة عب الوطنية. 

 .The Human Conveyor Belt Broken: Assessing the Collapse of the Human-Smuggling Industry in Libya and the Central Sahel 

https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2019/04/Global-Initiative-Human-Conveyor-Belt-Broken_March-2019.pdf (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

63 مع ذلك فإن صادرات النفط متثل حصة ملموسة يف كل من إيرادات الحكومة (حوايل ثلث إيرادات امليزانية يف عام 2010) وإيرادات العمالت األجنبية (حوايل 25 يف املئة). ومع اتساع رقعة النزاع، كان هذا التنوع 

النسبي مبثابة العامل املساعد الذي مّكن النظام من رشاء الوقت خالل العامني األولني من النزاع.

.http://cbssyr.sy/ ،2018 64 حساب من قبل أحد املؤلفني. املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء السوري (2018)، امللخص اإلحصايئ

https://www.youtube.com/watch?v=QAANeIAi22E
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ملواجهة النقص يف التمويل، قدم النظام للشخصيات املوالية إمكانية الحصول املتميز عىل العقود الحكومية واألرايض واالسترياد والتصدير 

مقابل الدعم املايل والعسكري. ومن خالل ذلك، مكَّن النظام بعض الشخصيات (مبا يف ذلك بعض املقيمني يف لبنان املجاور) بهدف تجاوز  

العقوبات الغربية. وبغية الوصول إىل املوارد يف مناطق البالد التي مل تعد خاضعة لسيطرته، جّند النظام وسطاء جدد إلدارة عالقاته مع 

داعش وغريها من الجامعات وضامن إمدادات ثابتة من الطاقة واملنتجات الغذائية من الشامل الرشقي (حيث تقع هذه املوارد). كام أطلق 
أيدي ميليشياته لنهب املناطق التي انتُزعت من املعارضة.65

استفاد النظام من الدعم املتواصل من إيران وروسيا، أبرز حلفائه من الدول األجنبية. عىل سبيل املثال، قّدمت إيران إمدادات نفط بقيمة 

3.6 مليار دوالر وما قيمته 2 مليار دوالر66من املنتجات األخرى (عىل الرغم من أن فرض الواليات املتحدة عقوبات يف ترشين الثاين/نوفمب 

2018 عىل شحن النفط إىل سوريا خّفض هذه اإلمدادات). كام استفاد النظام السوري من املساعدات اإلنسانية للتعويض عن النقص يف 

التمويل واإلمدادات ولتمويل الرشكات اململوكة للدولة. وقُّدرت املساعدات اإلنسانية املتدفقة إىل سوريا بنحو 2.2 مليار دوالر يف عام 
  67.2018

دمرت الحرب األهلية شبكات األعامل والتجارة الحالية يف حني شّجعت التوّسع الكبري لألنشطة والشبكات غري القانونية وغري الرسمية. 

أصبحت األنشطة الجديدة مثل االختطاف من أجل الحصول عىل فدية من املصادر الهامة إليرادات الجهات الفاعلة اإلجرامية. ومن غري 

املستغرب أن الحرب حولت املوارد املالية بعيداً عن االقتصاد الرسمي إىل االقتصاد غري الرسمي. وقد شمل ذلك، عىل سبيل املثال، زيادة 

استخدام الشبكات املالية غري الرسمية مثل نظام الحوالة الذي اعتمد عليه سكان املناطق التي يسيطر عليها الثوار يف أعقاب انسحاب 

للتهريب وكذلك للمراجحة بني  البالد إىل مناطق سيطرة مختلفة يوفر فرصاً  القطاع املرصيف الرسمي من تلك املناطق. وال يزال تقسيم 

مختلف األسواق املجزأة. ومع ذلك، أصبحت أنشطة مثل النهب والخطف واالتجار يف اآلثار أقل انتشاراً يف العام املايض مع انخفاض حدة 

النزاع. كان لتخفيض عدد حواجز التفتيش، وكذلك انخفاض عدد الرجال الذين ينضمون إىل امليليشيات، تأثري مامثل، ال سيام يف املناطق 
التي يسيطر عليها النظام.68

اقتصاد النزاع يف اليمن

كان اقتصاد اليمن قبل النزاع يعتمد عىل مبيعات النفط والغاز التي شكلت ما يقرب من 70 يف املائة من عائدات الدولة يف عام 2014. 

وتشري التقديرات إىل أن الناتج املحيل اإلجاميل للبالد تراجع إىل النصف منذ ذلك الحني.69 ومن الصعب الحصول عىل بيانات دقيقة عن 

التكوين الحايل لالقتصاد، لكن التقديرات املتاحة للعموم تشري إىل أن الزراعة شّكلت يف عام 2017 ما يصل إىل 24 يف املائة من النشاط 
االقتصادي، وشّكلت الصناعة 14 يف املائة، والخدمات 62 يف املائة. ويُعتقد أن أكرث من 80 يف املائة من الناس يعيشون يف حالة فقر.70

تدعم األنظمة والشبكات الهجينة الجديدة التي تشمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجهات الفاعلة غري املرشوعة يف التجارة االقتصاد 

اليمني بصورة متزايدة، كام تضمن هذه الهياكل يف الوقت نفسه استمرار توريد السلع األساسية مع تفاقم القيود التجارية الناجمة عن النزاع.

ومع ذلك، عىل الرغم من املنافسة العنيفة بني الفاعلني، برز اقتصاد نزاع صاخب منذ عام 2014، إذ يتعاون خصوم ظاهريون مع بعضهم 

البعض لتسهيل التجارة املرشوعة وغري املرشوعة.هناك أدلة قوية عىل أن تجارة األسلحة النشطة ما زالت تجري بني كانتونات مختلفة من 

التي يسيطر عليها  األرايض  للبيع يف أسواق األسلحة داخل  السعودية  الذي تقوده  التحالف  التي يقدمها  تتوفر األسلحة  السيطرة، حيث 

الحوثيون. كام يجري تداول القات – األوراق شبه املخدرة التي مُتَضغ يف جلسات اجتامعية- بُحرية عب الحدود الداخلية، ويتوفر الحليب 

65 لوند، أ. .Lund, A (2017)، ميليشيات حلب أصبحت اختباراً رئيسياً لألسد. Aleppo militias become major test for Assad، ذا نيو هيومانيترييان The New Humanitarian 22 حزيران/يونيو 2017، 

aleppo-militias-become-major-test-assad/22/06/2017/https://www.thenewhumanitarian.org/analysis (آخر دخول يف 16 مايو 2019).

 13 , ’2013 Factsheet: Syria-Iran Economic Relations Since ،2015 (2015)، »صحيفة وقائع: العالقات االقتصادية بني سوريا وإيران منذ 2013« متوز/يوليو The Syria Report. .66 ذا سرييا ريبورت 

July 2015, https://syria-report.com/library/economic-data/factsheet-syria-iran-economic-relations-2013 (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

.Humanitarian aid contributions ،https://fts.unocha.org »(2019)، »مساهامت املساعدات اإلنسانية Financial Tracking Service. .67 خدمة التتبع املايل

’Warlords Increasingly Integrating into Syria’s Formal Economy »(2018)، »أمراء الحرب يندمجون بشكل متزايد يف االقتصاد الرسمي يف سوريا The Syria Report. .68 ذا سرييا ريبورت 

15 May 2018, https://syria-report.com/, 

News/economy/warlords-increasingly-integrating-syria%E2%80%99s-formal-economy (آخر دخول يف 30 ايار/مايو 2019).

69 يقّدر البنك الدويل أن إجاميل الناتج املحيل لليمن بلغ 31.3 مليار دوالر يف عام 2017، مع انخفاض الناتج االقتصادي بنسبة 5.9 يف املائة عىل مدار العام، ما زاد من االنكامش ثنايئ الرقم يف االقتصاد يف عام 2015 

 (-16.7 يف املئة) وعام 2016 (- 13.6 يف املئة).انظر البنك الدويل World Bank (2018)، املشهد االقتصادي لليمن Yemen’s Economic Outlook – ترشين األول/أكتوبر 2018، 

http://pubdocs.worldbank.org/en/547461538076992798/mpo-am18-yemen-yem-9-14-kc-new.pdf (آخر دخول يف 17 أيار/مايو 2019).

70 املرجع نفسه.

https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2017/06/22/aleppo-militias-become-major-test-assad
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2017/06/22/aleppo-militias-become-major-test-assad
https://fts.unocha.org/
https://syria-report.com/
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 اقتصادات النزاع يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

اقتصادات النزاع – املستوى الوطني

والعصائر من اململكة العربية السعودية عىل نطاق واسع يف محالت السوبر ماركت يف صنعاء. يف الوقت نفسه، انخرط الحوثيون وحكومة 

اليمن يف معركة للسيطرة عىل املؤسسات التي تدير االقتصاد اليمني، وأهمها املرصف املركزي اليمني.

 سمح استيالء الحوثيني عىل صنعاء يف أيلول/سبتمب 2014 لهم بالسيطرة عىل مؤسسات الدولة الرئيسية – ال سيام تلك املؤسسات التي 

تحظى بتدفقات إيرادات ميكن استخدامها لدعم املجهود الحريب. ويف اآلونة األخرية، سعى الحوثيون للسيطرة عىل الدعامات الرئيسية 

لالقتصاد، مبا يف ذلك استرياد وتوزيع السلع األساسية، وخاصة الوقود، عن طريق التجار الذين يتمتعون بامتيازات خاصة لدى القيادة 

الحوثية. واستغل الحوثيون الحرب وموقع هيمنتهم – الذي تحقق من خالل العنف وغريه من التدابري القمعية – لدمج الدولة واالقتصاد 

الرسمي واالقتصاد غري الرسمي يف نظام يسمح لهم مبواصلة النزاع مع إثراء قيادتهم يف آٍن معاً. اتَّبع الحوثيون نهجاً رشهاً بشكل متزايد 

تجاه القطاع الخاص، فقد استولوا عىل األصول وأجبوا الرشكات عىل دفع رضائب باهظة إىل سلطات األمر الواقع يف صنعاء، ومل يكن 

هناك أي أعامل يف مأمٍن من ذلك، بدءاً بالقطاعات ذات العائدات املرتفعة مثل االتصاالت السلكية والالسلكية واملستحرضات الصيدالنية 

وصوالً إىل بسطات بيع الفواكه والخرضوات والقات يف األسواق املحلية وبغية تسيري أعاملهم، أدرك رجال األعامل داخل وخارج اليمن 
أنهم بحاجة إىل تطوير عالقات تجارية مع القيادة السياسية أو العسكرية.71

ين ألنواع مختلفة من التجارة، وال سيام بالنسبة لحركة الشحن بني القرن األفريقي ورشق شبه الجزيرة  يُعّد كل من مينايئ عدن واملكال ممرَّ

العربية وآسيا؛ ويف اآلونة األخرية للحاويات التي تدخل اليمن. كذلك يُعد الجنوب نقطة عبور مهمة للبضائع املهربة. يف الفرتة التي سبقت 

الحرب، دخلت مجموعة متنوعة من البضائع من املخدرات إىل األسلحة إىل مركبات الطرق الوعرة محافظة املهرة عن طريق البحر والب 

(برَّاً عن طريق عامن، وذلك غالباً بعد تهريبها من اإلمارات العربية املتحدة). كام لعب املهربون يف املهرة دوراً مهامً يف القطاع غري الرسمي 

لتحويل األموال حيث قاموا بنقل كميات كبرية من األموال نقداً من اإلمارات العربية املتحدة إىل شامل اليمن.72 وخدمت شبكات التهريب 
يف شبوة وحرضموت مبثابة جرس بني مهّريب األسلحة واملخدرات والبرش يف منطقة القرن األفريقي وال سيام الصومال وجيبويت.73

كان سوق  السعودية.  العربية  اململكة  تقدمها  التي  املواد  والوقود وغريها من  األسلحة  االستيالُء عىل  للدخل،  األخرى  املصادر  بني  ومن 

األسلحة شديد السيولة منذ بدء الحرب مع وجود أسلحة ال ميكن توفريها إال من قبل السعوديني (عىل سبيل املثال بنادق ستاير النمساوية) 

متاحة للبيع يف صنعاء. كذلك أبرم التجار املحليون عقوداً مربحة مع الجيش لتوفري الوقود والغذاء والنقل. وتشري التقارير اإلعالمية إىل أن 

هؤالء التجار، وكذلك القادة العسكريون املحليون، يضّخمون قيمة هذه العقود لتحقيق مكاسب شخصية؛ كام تباع تلك املواد الغذائية 

والوقود إىل السوق املحلية بأسعار مرتفعة وغالباً لصالح الحوثيني. ومن املسلّم به عىل نطاق واسع أن األفراد املشاركني يف هذه املامرسات 

يدركون أنهم يقّوضون املجهود الحريب اإلجاميل بشكل فعال، وكام هو الحال يف الشامل الذي يسيطر عليه الحوثيون، يُنظر إىل واردات 

الوقود عىل أنها مصدر إيرادات رئييس.

71 عملت الرشكات التابعة للحوثيني أيضاً عىل تعزيز السيطرة عىل النظام املرصيف وشبكات تحويل األموال الرسمية/غري الرسمية التي تسمح للعملة باملرور إىل داخل البالد وخارجها. متثّلت إحدى الركائز الرئيسية 

إليرادات الحوثيني يف سيطرتهم عىل ميناء الحديدة املطل عىل ساحل البحر األحمر، وكذلك الخناق املتزايد الذي فرضته الرشكات التابعة لهم عىل التجارة الداخلية، وخاصة الوقود. يفرض املرشفون الحوثيون عىل 

امليناء رسوماً جمركية عىل السفن القادمة كام يفرضون رسوماً عىل السفن لتفريغ البضائع. ويف املجمل، يوفر امليناء للحوثيني ما يصل إىل 400-500 مليون دوالر من اإليرادات سنوياً، كام تُفرض رضائب عىل السلع 

أيضاً عند بيعها يف السوق املحلية.

72 وفًقا ملصدر رسي، استُخِدمت هذه الشبكات لتوفري التمويل لكل من الحوثيني والقاعدة. مقابلة لتشاتام هاوس، تم حجب املوقع، كانون الثاين/ديسمب 2018.

73 يستند هذا التأكيد إىل مقابالت متعددة أجريت خالل عامي 2017 و2018. ُحِجبَت األسامء واملواقع التي تضّمنتها املقابالت لحامية املصادر الرسية.

اتَّبع الحوثيون نهجاً رشهاً 
بشكل متزايد تجاه القطاع 
الخاص، فقد استولوا عىل 
األصول وأجبوا الرشكات 
عىل دفع رضائب باهظة 
 إىل سلطات األمر الواقع 

يف صنعاء
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3. اقتصادات النزاع الفرعية

ركزت تحليالت اقتصادات النزاع حتى اآلن يف معظمها عىل الديناميات عىل مستوى الدولة، بينام أشارت الدراسات األكادميية أيضاً إىل أن 

اقتصادات النزاع الوطني ترتبط ارتباطاً ال ينفصم باالقتصادات عب الوطنية أو اقتصادات النزاع اإلقليمية.74 إالَّ أن االهتامم الذي أُويِل لتطور 

اقتصادات النزاع عىل عىل املستوى دون الوطني كان أقل. يركز هذا الفصل عىل اقتصادات النزاع الفرعية املحددة تبعاً للموقع ولكنها 

مدمجة بالطريقة نفسها يف مجريات النزاع اإلقليمية وعب الوطنية.

يكشف التحليل املقارن للعراق وليبيا وسوريا واليمن عن وجود ثالثة أنواع مميزة من االقتصاد الفرعي للنزاع: العواصم؛ مناطق العبور 

واملناطق الحدودية؛ واملناطق الغنية بالنفط. وتتباين قيمة وأنواع الريوع املستخلَصة وأنواع وشدة العنف املرتبط بهذه الريوع بحسب 

االقتصاد الفرعي. يف املدن الكبى، تُستَمد الريوع من السيطرة عىل مؤسسات الدولة والتعامل مع مؤسسة الدولة كمورِد يوفر مجموعة 

فرص  الريوع حول  ترتكز  الحدودية،  واملناطق  العبور  مناطق  ويف  باملحسوبية.  املناصب  وإسناد  اإليرادات  ومصادر  األصول  من  متنوعة 

ل الريوع من خالل مبيعات النفط (عادة كرضائب  املراجحة وفرض الرضائب عىل البضائع واألشخاص. أّما يف املناطق الغنية بالنفط، تتحصَّ

عىل بيع املنتجات النفطية وذلك يف حالة الجامعات املسلحة) وهي تعتمد عىل السيطرة املادية عىل املنطقة (عىل الرغم من أن مستوى 

الرضائب املمكن تحقيقه يعتمد عىل مدى سيطرة الجهات الفاعلة املختلفة عىل امتداد سالسل التوريد املجزأة يف كثري من األحيان).

يستكشف هذا الفصل كيف تقوم األنواع الثالثة من االقتصاد الفرعي للنزاع بتكييف النشاط االقتصادي املحيل بطرق مختلفة وتحديد ما 

إذا كان ذلك ينطوي عىل استخدام العنف. ومن خالل التحليل املقارن نُبنّي أن لكل نوع من أنواع االقتصاد الفرعي للنزاع مجموعة مميزة 

النزاع داخل بلد واحد من منطقة الرشق األوسط  التشغيل. بدالً من إجراء مقارنات دون وطنية القتصادات  من الخصائص وديناميات 

وشامل أفريقيا  – كام هو شائع يف كل من الحقلني الدرايس والسيايس– نذهب إىل القول إن املقارنات عب الوطنية يف أنواع االقتصاد الفرعي 

من املرجح أن تكشف عن أمناط قابلة للتعميم ميكن تطبيقها عىل بلدان أخرى يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ورمبا عىل بلدان 

أخرى متأثرة بالنزاع. عىل سبيل املثال، تُعد أوجه الشبه بني االقتصاد الفرعي للنزاع يف بغداد ونظريه يف طرابلس أكرث من أوجه الشبه بني 

بغداد ومدينة القائم (الحدودية) يف العراق. يف املقابل فإن اقتصاد النزاع الذي لوحظ يف القائم له قواسم مشرتكة مع اقتصاد املهرة يف اليمن 

أكرث من القواسم التي تجمع اقتصاد املهرة مع اقتصاد العاصمة اليمنية صنعاء.

العواصم

عىل الرغم من الترشذم السيايس واالقتصادي واالجتامعي يف العراق وليبيا وسوريا واليمن، إال أن السيطرة املادية عىل العاصمة يف كل دولة 

ال تزال هي األكرث قيمة. ويف العراق وليبيا فإن هذه السيطرة تُعادل السيطرَة عىل الدولة نظراً إىل أن إيرادات النفط تُدار إىل حد كبري 

يف بغداد وطرابلس عىل التوايل. وبينام ال توفّر دمشق وصنعاء نفس الفرص لجني اإليرادات، إال أنهام ال تزاالن تشّكالن محور اقتصادات 

النزاع يف كليهام- إذ تُوفر دمشق الّسبُل القانونية لتوزيع املحسوبية، كام مُتكِّن كال العاصمتني من االستيالء عىل املؤسسات العامة والخاصة.

للعواصم أهميتها الرمزية والعملية أيضاً،75 وبينام تتباين القوة النسبية للدولة ودرجة املركزية وتاريخ توطيد الدولة عب العواصم األربعة، 

إال أن ما تشرتك فيه بوضوح هو السلطة. تستحوذ بغداد وطرابلس ودمشق وصنعاء عىل مركز السيطرة عىل مؤسسات الدولة واألصول 

والسلطة الترشيعية يف كل منها، كام تُعّد هذه املدن مبثابة صلة الوصل الرئيسية للقطاع املايل مع األسواق الدولية. حينام تتمتع القوى التي 

تسيطر عىل العواصم باالعرتاف الدويل، يتعّزز وصولها إىل األسواق الخارجية (كام هو الحال يف نفوذها لدى املنظامت متعددة األطراف مثل 

األمم املتحدة). أما يف حالة رفض هذا االعرتاف فإن الجهات املتحاربة التي تسيطر عىل العواصم تجد طرقاً للتحايل عىل القيود املفروضة 

عىل نشاطها التجاري واملايل.

. War Economies in a Regional Context (تحرير) (2004)، اقتصادات الحرب يف سياق إقليمي Goodhand وغودهاند Pugh, Cooper 74 بوف، كوبر

75 أشاع تشارلز تييل.Charles Tilly. ،  الذي يكتب عن أوجه التقاطع والعالقات املتبادلة بني الدول واألنظمة السياسية واملجتمعات ككل، فكرَة استخدام تحليل الشبكة االجتامعية لرشح النتائج السياسية. ويشري 

تييل إىل أن املراكز الحرضية الرئيسية كانت أساسية لتشكيل الدولة يف أوروبا، وهو ما يقول إنه كان مدفوعاً جزئياً برتاكم رأس املال - األموال واألصول – والقدرة القرسية، مع قيام املدن بدور األوعية واملراكز اإلدارية 

 :Oxford أكسفورد Coercion, Coercion, Capital and European States, AD 990–1992 »اإلكراه، العاصمة والدول األوروبية، 990 إىل 1990 م« ،Tilly, C. .التي يتوزّع السخاء والعنف انطالقاً منها. تييل، س

.Cambridge University Press مطبعة جامعة كامبج :Cambridge كامبيدج ،Trust and Rule »الثقة والُحكم« ،Tilly, C. .طبعة منقحة: تييل، س.Blackwell بالكويل
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الخريطة 1: تدفقات البضائع واألسلحة والتمويالت عرب صنعاء

املصدر: تشاتام هاوس

الوطني األوسع نطاقاً، زاد احتامل أن نرى عنفا متأّصالً وليس  القوى  املدينة نفسها وتوازن  القوى يف  املوارد توازن   كلام عكس توزيع 

املتأّصل حني أن طرابلس، مثل بغداد، هي  العنف  لإلبقاء عىل نظام  م موارد بغداد بني نخبة محدودة  تُقسَّ املثال،  تنافسياً. عىل سبيل 

نقطة الوصول الرئيسية للعائدات املتولدة من ثروة الدولة النفطية، مع ذلك مل تتفق القوات الليبية املتنافسة عىل كيفية تقاسم السلطة، 

ونتيجة لذلك، يجري العنف التنافيس الشديد حالياً يف محاولة للسيطرة عىل املدينة. ال تتمتع دمشق وصنعاء بنفس درجة السخاء لتقوم 

بتوزيعه، ومع ذلك، استخدم كل من النظام السوري (الذي يسيطر عىل الحكومة والسلطات الرسمية للدولة) والحوثيني (الذين تسللوا إىل 

مؤسسات الدولة اليمنية) املؤسسات املالية وموارد الدولة لبناء قدراتهم االقتصادية ودعم جهودهم الحربية. يف كلٍّ من دمشق وصنعاء، 

ذ إجراءات الِقوى املهيمنة باإلكراه، وهو ما يُديم العنف املتأصل. تَُنفَّ

 وتشري األساليب التي جرت من خاللها السيطرة عىل العواصم يف هذه البلدان األربعة إىل أنه عندما تفقد الحكومة القامئة السيطرة املادية 

عىل العاصمة فإن العنف التنافيس سيستمر حتى ظهور فائز واضح، وبعد ذلك يتم منح »حقوق العنف« ويغدو العنف املتأصل مرتّسخاً 

يف الحياة االقتصادية للمدينة.

سلطة املحسوبية: السيطرة عىل مؤسسات الدولة وأصولها وفرص العمل فيها

تضمن السيطرة الفعلية عىل املباين واألرايض إمكانية الوصول إىل ميزانيات الدولة وأصولها يف املدن العواصم، ما يتيح التحكم يف املحسوبية 

وتوزيع اإليرادات، ومبجرد إرساء السيطرة املادية تُربَط »حقوق العنف« بعد ذلك بالتحكم يف امليزانيات واألصول، باإلضافة إىل الحصول 

عىل مزايا الدولة ومناصب املحسوبية. ليست ديناميات اقتصاد النزاع يف مدن العاصمة حكراً عىل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

ولكن من السهل إيجاد مقارنات سهلة لها مع البلدان األخرى الغارقة يف الحرب. مام ال شك فيه أن العواصم نقاط التقاء مركزية يف جميع 

أنظمة املحسوبية الحكومية، لكنها تلعب دوراً مهامً للغاية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ألن السلطة أكرث مركزيًة نسبياً مقارنًة 

بغريها من البلدان النامية. وهذا هو الحال ال سيّام يف العراق وليبيا، حيث يجري التوزيع بالكامل تقريباً من خالل الوسط السيايس. ومع 

ذلك، بالنسبة إىل الجامعات املسلحة يف أي بلد فإن القدرة عىل مكافأة املوالني براتب ثابت أو مكّمل رعاية اجتامعية منتظم، أو معاقبة 

األعداء بتجريدهم من وظائفهم، تُعّد أداًة قوية.

ا�مارات العربية ا�تحدة

عن

 شحن
ا�ملكة العربية السعودية

اليمن 

الصومال

جيبو�

إثيوبيا

إري�يا
 الغيضة

 حصوين

ا�ك�
البيضاء

بلحاف

بيحانعتقالشحر

مأرب

سوق الطلح

الطوال

عمران

الحديدة ذمار

الضالع

قيفة

الحزم

عدن

قاعدة العند الجوية

صنعاء

تدفق السلع
تدفق ا�سلحة

تدفق التموي�ت
العاصمة

بوساو

عندما تفقد حكومٌة قامئٌة 
سيطرتها املادية عىل 

العاصمة، سيستمر العنف 
التنافيس حتى ظهور فائز 

واضح، وبعد ذلك يتم 
منح »حقوق العنف« 

وترسيخ العنف املتأصل
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يف سوريا واليمن يجري توزيع املوارد عىل نطاق أوسع. ولكن حتى يف سوريا، يجب أن متر نسبة كبرية من النشاط االقتصادي عب دمشق، 

وينطبق األمر نفسه بدرجة أكب عىل صنعاء، فقد دفعت اإلطاحة بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي املعرتف بها دولياً يف عام 2015 

إىل إعالن أن عدن ستكون العاصمة املؤقتة لليمن. قبل الحرب، كانت صنعاء مبثابة مركز لتبادل العائدات املتولدة من صادرات النفط 

والغاز من مأرب وشبوة وحرضموت، وللرسوم الجمركية التي تُجَمع من موانئ مثل عدن والحديدة، واإليرادات من التصنيع يف تعز. وقد 

أدى استيالء الحوثيني عىل صنعاء إىل انفصال هذه املناطق عن العاصمة وما ترتب عن ذلك من خسائر يف العائدات. أي مبعنى آخر، حدثت 

درجة من المركزية األمر الواقع.

أما يف ليبيا فتختلف الصورة مرة أخرى: عىل الرغم من أن القوى السياسية يف رشق البالد سعت إىل إنشاء مؤسسات دولة منافسة لتلك 

املوجودة يف غربها، إال أن عائدات النفط ال تزال توزّع انطالقاً من طرابلس فقط، وقد سمح ذلك لطرابلس باالحتفاظ بتفوقها يف اقتصاد 

النزاع (عىل الرغم من أن املدينة كانت يف وقت كتابة هذا التقرير تحت تهديد الهجوم الذي شنه الجيش الوطني الليبي يف عام 2019 

بقيادة املشري حفرت).

مُتكُِّن السيطرة عىل طرابلس من الهيمنَة عىل توزيع عائدات الدولة الليبية. لقد اتسم نظام الحكم يف عهد القذايف مبركزية كبرية، ونتيجة 

لذلك، توجد جميع مؤسسات الدولة الرئيسية تقريباً ضمن مسافة كيلومرت مربع واحد يف العاصمة. 76ومنذ اإلطاحة بنظام القذايف، كانت 

فرتات الهدوء التي شهدتها ليبيا قصرية األجل. 77استطاعت حكومة الوفاق الوطني البقاء إىل اآلن فقط برضا امليليشيات الطرابلسية التي 

اندمجت من أكرث من 30 مجموعة ذات أهمية عسكرية متفاوتة يف عام 2012 إىل أربع مجموعات مهيمنة يف عام 2016 هي: كتيبة ثوار 
طرابلس؛ كتيبة النوايص؛ وحدة أمن أبو سليم املركزية؛ وقوات الردع الخاصة.78

النوايص، إىل جانب  ثوار طرابلس وكتيبة  اثنتان من هذه املجموعات – كتيبة  للسلطة يف طرابلس، استخدمت  التوطيد  يف أعقاب هذا 

شبكاتهام – سيطرتهام عىل األرض للتغلغل يف مؤسسات الدولة، ما قلّل من الحاجة إىل العنف القرسي العلني. وقد مكَّنهام وجودهام يف 

مقر مؤسسات الدولة أو بالقرب منها من الحصول عىل الريوع، والتحكم يف االنتفاع من املباين، وتخويف املوظفني والزوار. يف الفرتة التي 

الوظائف املأجورة والوصول إىل ميزانيات مؤسسات  العاصمة قادرة عىل الحصول عىل  سبقت عام 2016، كانت الجامعات املسلحة يف 

الدولة يف مقابل تقدميها لخدمات الحامية.79 ويف حاالت أخرى، استخدمت الجامعات املسلحة وشبكاتها مواقعها وقوتها القرسية لتوقيع 

املسلحة وشبكاتها بشكل متزايد ملء  الجامعات  الدينامية، تعلمت  الدولة،80 ومع تطور هذه  الرئيسية من مؤسسات  التجارية  العقود 

املناصب العليا لضامن نفوذها. عىل سبيل املثال، يف عام 2018، سعى لواء النوايص الذي يسيطر عىل مقر الهيئة الليبية لالستثامر إىل إجبار 

إدارة الهيئة بالعنف عىل تعيني وتوظيف مرشحني من الجامعة املسلحة نفسها، وقد رفضت إدارة هيئة االستثامر وأُجِبت عىل الخروج من 

طرابلس لعدة أشهر، ومع ذلك منعت كتيبة النوايص خطة لنقل مقر هيئة االستثامر،81 وتتمتع الجامعة بتأثري داخل وزارة املالية. ويف حني 

أن تغلغل الجامعات املسلحة يف مؤسسات الدولة قد قلل من الحاجة إىل العنف العلني، إال أن نفوذها يواصل تقويض املؤسسات نفسها 
وقد ساهم يف تطبيع العنف املتأصل.82

شعرت املصالح القوية من خارج طرابلس بأنها مستبعدة من فرص البحث عن الريوع، حيث عززت الجامعات املسلحة التي تتخذ من 

طرابلس مقراً لها سيطرتها املادية واملؤسسية. أثار توطيد السيطرة هذا مزيداً من حلقات العنف التنافيس. يف آب/أغسطس وأيلول/سبتمب 

76 قبل وصول القذايف إىل السلطة يف عام 1969، كانت بعض الكيانات الحكومية الرئيسية مثل املؤسسة الوطنية للنفط يف بنغازي تقع يف رشق البالد، ويف ظل الحكم املليك (1951–1969) جرت مناوبة موقع البملان، 

ومع ذلك، وضع القذايف جميع مؤسسات الدولة يف طرابلس، حيث أصبحت عملية صنع القرارات – واألهم من ذلك – إدارة امليزانيات مركزية للغاية.

77 تراجعت السيطرة األمنية عىل طرابلس منذ عام 2011 عندما بقيت قوات من مدينة الزنتان يف العاصمة بعد اإلطاحة بالنظام. عقب ذلك طُرِدت القوات الزنتانية من طرابلس بشكل أسايس من قبل الجامعات 

املسلحة التابعة ملدينة مرصاتة يف عام 2014 يف اشتباكات بني ما يسمى بعملية »الكرامة« بقيادة اللواء خليفة حفرت آنذاك ومجموعة من امليليشيات التي تقاتل تحت راية »فجر ليبيا«. ويف أعقاب انقسام الحكم 

الذي تال ذلك، استغرق األمر حتى ربيع عام 2016 ليك يتم تهجري قوات مرصاتة من املدينة ولتدخلها حكومة الوفاق الوطني.

 Small Arms Survey استقصاء األسلحة الصغرية ،Tripoli’s Armed Groups Capture the State (2018)، عاصمة امليليشيات: الجامعات املسلحة يف طرابلس تسيطر عىل الدولة Lacher, W. .78 النرش، و 

،http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/T-Briefing-Papers/SAS-SANA-BP-Tripoli-armed-groups.pdf (آخر دخول يف 2 شباط/فباير 2019).

79 يعمل هذا كمبدأ اليشء باليشء بني الفاعلني املسلحني والفصائل السياسية كام يف حالة محفظة االستثامر األفريقية الليبية، حيث سيطرت »كتيبة الصحراء« يف مرصاتة عىل مقر املنظمة مقابل الحصول عىل 

وظائف مأجورة يف عام 2014.

80 ومن األمثلة البارزة عىل هذه املامرسات، الرشكة الليبية للبيد واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، التي ذُكر أنها متتلك ما قيمته نحو 20 مليار دوالر من األصول، مبا يف ذلك الشبكتان الخلويتان الرئيسيتان 

و 7 مليارات دوالر نقداً يف بنوك طرابلس.استحوذت القوة الوطنية املتحركة، وهي مجموعة مسلحة متحالفة مع حكومة اإلنقاذ الوطني- وهذه األخرى كيان غري معرتف به مقره طرابلس نشأ يف أعقاب االنقسام 

الذي جرى يف الحكم عام 2014 – عىل مقر الرشكة الليبية للبيد واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.سمحت هذه السيطرة للجامعة املسلحة بطلب مدفوعات إىل الكيانات التي تسيطر عليها حكومة اإلنقاذ 

الوطني وأسفرت عن 180 مليون دوالر يف طلبني للدفع وحدهام.قام فريق خباء األمم املتحدة بتتبع طلبات دفعتني: األوىل مببلغ 160 مليون دينار (114 مليون دوالر)، من حساب الرشكة الليبية للبيد واالتصاالت 

Abou- .أبو خليل، ن ،Spittaels, S .وتكنولوجيا املعلومات إىل حساب وزارة االتصاالت (تجاوز وزارة املالية)؛ والثاين مببلغ 70 مليون دوالر سيتم تحويلها من حساب املدار إىل حساب وزارة االتصاالت سبتايلس، س

 Khalil, N.، بوهو، ك. Bouhou, K، كارتاس، م. Kartas, M، ماكفارالند، د. McFarland, D، وسريفياـ ب. Servia, P (2017) التقرير النهايئ لفريق الخباء املعني بليبيا املُنشأ عمالً بالقرار 1973 (2011)

 ،58 .p ,(466/2017/S) (2011) 1973 Experts on Libya established pursuant to resolution 58 .ص ،(466/2017 / S)  

.https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/٪7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9٪7D/s_2017_466.pdf

81 البيانات من تحليل يصدر قريباً عن تشاتام هاوس.

82 البيانات من تحليل يصدر قريباً عن تشاتام هاوس.

تُبنّي األحداث يف طرابلس 
مدى هشاشة املوقف 

عندما يحاول عدد محدود 
من املجموعات زيادة 
 الحصول عىل أكب قدر 

من الريوع

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/٪7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9٪7D/s_2017_466.pdf
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2018، سعى اللواء السابع املتمركز يف ترهونة، مع عدد من الجامعات املتحالفة، إىل تهجري ميليشيات طرابلس داخل املدينة، كام سعى 

اللواء السابع املعروف أيضاً باسم لواء كانيات إىل وصف الجامعات املسلحة الطرابلسية بأنها »داعش األموال العامة«. كان هذا الطابع 

أساليب توليد اإليرادات املعروفة للميليشيات الحالية  السيايس للهجوم محاولًة لكسب تأييد السكان املحليني، وقد عكس الهجوم أيضاً 

يف طرابلس. ويف أعقاب نجاحها يف الدفاع عن مواقعها يف طرابلس، قدمت الجامعات املسلحة الطرابلسية ما يُظِهر للعامة اتّباعها لنهج 

أقل جشعاً يف البحث عن الريع، ورمبا يعكس ذلك وضعها االخرتاق املؤسيس يف أولوياتها بدالً من العنف املبارش. وإجامالً، تُظِهر األحداث 

يف طرابلس مدى هشاشة املوقف عندما يحاول عدد محدود من املجموعات الوصول إىل الحصول عىل أكب قدر من الريع يف حني تكون 

املجموعات واملجتمعات املحلية األخرى محرومة من فرص توليد الدخل.

يف اليمن، اعتمد املسؤولون ورجال األعامل املرتبطون بالحوثيني اسرتاتيجية مامثلة للتغلغل يف املؤسسات املؤسيس والسيطرة عىل الحياة االقتصادية 

يف صنعاء من خالل الوسائل القرسية. وباستثناء اندالع القتال املفاجئ يف كانون األول/ديسمب 2017 – عندما قتل الحوثيون حليفهم سابقاً الرئيس 

السابق عيل عبد الله صالح وعززوا سيطرتهم عىل العاصمة – مل تشهد صنعاء مستويات كبرية من العنف التنافيس. ومع ذلك واصل الحوثيون 

واملرتبطون بهم شّن حملة من االستيالء عىل املؤسسات نُفِّذت من خالل »حقوق العنف« والتهديد الضمني بالقوة. يتحكم أتباع الحوثيني، إما 

مبارشة أو من خالل دورهم املعروف باملرُشِف، بالبنك املركزي اليمني وبوزارة املالية ووزارة النفط واملعادن ومؤسسة البرتول اليمنية (موزع الوقود 

الحكومي)، وسلطات الرضائب والجامرك. ويف حني تتحّصل إيرادات الجامرك إىل حد كبري من النقاط الجمركية يف الُحديدة وذمار، ومؤخراً يف 

ه األموال إىل صنعاء إلعادة التوزيع. يقع املقر الرئييس لرشكات االتصاالت الرئيسية يف اليمن يف صنعاء ويُسيطر عليه الحوثيون  محافظة عمران، تَُوجَّ

عىل األغلب. وقد مكَّن هذا التوطيد للسلطة يف العاصمِة الحوثينَي من دمج الدولة واالقتصاد الرسمي واالقتصاد غري الرسمي يف آلة عسكرية قوية. 

وبالتايل سمحت هذه التكتيكات للحوثيني ورشكائهم بتشكيل قاعدة موارد مستدامة لتمويل أجندتهم العسكرية، عىل الرغم من املعارضة الدولية 

الكبرية ومع أنَّ حكومة هادي حاولت منذ عام 2016 انتزاع السيطرة عىل دعائم االقتصاد من يد صنعاء.

يف العراق، يحدد الفاعلون السياسيون محاصصات التعيينات الحكومية وميارسون السيطرة عىل الوزارات من أجل الوصول إىل إيرادات وميزانيات 

الدولة التي متثل ميزان القوى السائد عب الخطوط العرقية والطائفية، وهذا أحد األسباب التي تجعلنا نرى عنفاً أقل تنافسية يف بغداد. ومثلام 

هو الحال يف ليبيا، يعزز اعتامد العراق عىل عائدات النفط من أهمية مركزية السلطة يف العاصمة. تجعل هذه العملية بدورها املركَز جذاباً لكّل 

الجامعات املسلحة العاملة يف جميع أنحاء البالد. ميثل وجود النفط قوة مركزية يف االقتصاد الريعي العراقي، وبحسب ما قاله أحد قادة وحدات 

الحشد الشعبي ألحد مؤلفي هذا التقرير »إن األموال التي نجنيها من نقاط التفتيش ضئيلة للغاية مقارنة باألموال التي تتحّصل من بغداد«.83 

ومع ذلك فإن الروابط بني النخب واألحزاب السياسية وأجنحتها املسلحة أكرث وضوحاً يف بغداد منها يف طرابلس. تقاسمت هذه الجهات الفاعلة 

الرثوة فيام بينها وبعد عام 2003، تضافرت النخب الشيعية والكردية والسنية وغريها من أجل »تقاسم الكعكة الوطنية« تحت ما يسمى نظام 

املحاصصة، 84 وقد تضمنت كل عملية تشكيل حكومية الحقة يف العراق مفاوضات بني هذه املجموعات حول تعيينات الحكومة والحصول عىل 

الوزارات. وبحسب ما أبلغه الوزراء لتشاتام هاوس فإن العقود وأوامر الدفع تُدار من قبل ممثيل الكتل السياسية املرتبطة بالفصائل السياسية 
واملسلحة، وغالباً دون موافقة الوزراء أو علمهم.85

يختلف ميزان القوى يف بغداد عن نظريه يف طرابلس أو صنعاء، إذ يستدعي نظام املحاصصة أن يتم توزيع عائدات االقتصاد الفرعي للنزاع 

يف املدينة عىل مجموعة من الجهات الفاعلة (من مختلف املجتمعات املحلية) يف جميع أنحاء البالد. إّن فرص السعي وراء الريع أكرث 

شموالً عىل املستوى األفقي، ومنذ عام 2003، أصبح زعامء الشيعة والسنة واألكراد واألقليات أكرث ثراًء، بينام ال يزال مواطنوهم فقراء. ومع 

أن أعامل العنف التنافيس تبدو أقل يف بغداد، إال أن هذا ال يعني أن العنف غري موجود. ويف الواقع، من أجل التمتّع بقوة ذات ثقل يف 

العاصمة، يجب أن يكون لدى كل شبكة القدرة عىل استخدام القوة القرسية. عىل سبيل املثال، تسيطر الجامعات املسلحة عىل مناطق 

مختلفة يف بغداد حيث متارس كل منها نفوذها عىل املمتلكات والرشكات يف منطقتها، وبالتايل فإن رجال األعامل غري قادرين عىل العمل 

يف املدينة دون الدعم أو الحامية املنظّمة،86كام تستخدم الفصائل املسلحة وجودها يف املدينة للتحكم يف الوصول إىل مؤسسات الدولة 

وأصولها، ومثلام دلَّ صعود حركة االحتجاج يف البالد فإن امتياز الحصول عىل موارد الدولة هو محرك العنف املتأّصل. ومن جهة أخرى فإن 

الفشل يف معالجة هذه املشكلة يجعل تفيش العنف التنافيس أكرث احتامالً.

83 مقابلة مع قائد يف وحدات الحشد الشعبي يف بغداد، شباط/فباير 2019.

Iraq After the Fall of ISIS .84 منصور (2017)، العراق بعد سقوط داعش

85 مقابلة رسية مع وزير عراقي يف بغداد، شباط/فباير 2019.

86 تشمل الجامعات املسلحة يف رشق بغداد كاًل من رسايا السالم وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر والرشطة االتحادية. أما يف غرب بغداد، فتضّم املجموعات كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق والجيش العراقي 

والرشطة الفيدرالية. ويف شامل بغداد، تتضّمن الجامعات كتائب حزب الله وبدر والجيش. ويف جنوب بغداد، تضم املجموعات عصائب أهل الحق وكتاب حزب الله وحركة حزب الله النجباء والرشطة الفيدرالية. 

مقابالت يف بغداد، خريف 2018.

بحسب ما أبلغه الوزراء 
لتشاتام هاوس فإن العقود 
وأوامر الدفع تُدار من قبل 

ممثيل الكتل السياسية 
املرتبطة بالفصائل 

السياسية واملسلحة، وغالباً 
 دون موافقة الوزراء 

أو علمهم
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توفري العقود مقابل دعم املجهود الحريب

كذلك متنح السيطرة عىل الوزارات الحكومية الحق يف التكليف بعقود املشرتيات العامة. وتُعد هذه الطريقة إحدى أكرث الطرق املربحة ملكافأة 

املوالني والحفاظ عىل تحالفات الجامعات املسلحة. يف سوريا، يدير نظام األسد نظام حكم مركزي للغاية عب العاصمة دمشق، ويعتمد هذا 

النظام عىل مزيج من اإلكراه والعنف املتأصل ميارَسان من خالل املؤسسات األساسية يف الخدمات األمنية والعسكرية.87 أبقى النظام قبضته 

محكمًة عىل وسط دمشق، فمنذ اندالع النزاع أولت الحكومة األولوية للسيطرة عىل العاصمة واملراكز الحرضية الرئيسية األخرى، بينام كانت 

أكرث استعداداً للتخيل عن املناطق األخرى. ومبا أن سوريا تفتقر إىل حجم موارد النفط كتلك التي يف ليبيا أو العراق، فإننا نلحُظ أيضاً اختالفات يف 

ديناميات اإلكراه واملحسوبية. وحني مل يعد بإمكانه االعتامد عىل إيرادات قطاع النفط والغاز، سعى النظام بدالً من ذلك إىل الحصول عىل دعم 

أجنبي واسع النطاق (الدعم العسكري من روسيا والدعم املايل والعسكري من إيران)، ورعى النخبة املوالية للحفاظ عىل مجهودها الحريب، وال 

سيام خالل الفرتات التي أصبحت فيها مناطق واسعة من البالد تحت سيطرة قوات الثوار.

تحت وطأة افتقاره إىل العائدات الالزمة ملواصلة القتال، أوكل النظام السوري يف بعض األحيان أجزاًء من مجهوده الحريب للحلفاء املحليني 

والدوليني.88 وشمل هذا تقديم امتيازات الحصول املتميز عىل الفرص االقتصادية مقابل الدعم املايل واملادي، وقد ُمِنحت العقود والرتاخيص 

التجارية للشخصيات ورجال األعامل املرتبطني بالنظام الذين يقوم بعضهم بتمويل امليليشيات التي تقاتل دعامً للحكومة. عىل سبيل املثال، 

ُمِنحت صفقات إمدادات النفط، مبا يف ذلك عقود االسترياد، لوسطاء مثل براء قاطرجي وحسام قاطرجي، الشقيقان اللذان يديران إحدى 

امليليشيات يف حلب.89 ومن األمثلة األخرى استخراج الصلب واألنقاض من البلدات واملدن املدمرة. وبحسب ما تفيد التقارير فقد أُدرِج 

محمد حمشو، وهو من أقطاب األعامل حصل عىل الحق الحرصي يف رشاء خردة املعادن التي ُجِمعت من األحياء املدمرة،90 يف القامئة 

السوداء من قبل االتحاد األورويب عىل خلفية متويله مليليشيات النظام. ويعتقد الكثريون أنه وكيل ملاهر األسد، شقيق الرئيس وقائد الفرقة 

الرابعة يف الجيش العريب السوري.

الذي  ماروتا  مدينة  رمزية هو مرشوع  العقاري  التطوير  مشاريع  أكرث  ولعل  األرايض،  لالستيالء عىل  مامثلة  تكتيكات  النظام  استخدم 

يجري بناؤه عىل أراٍض كانت ذات يوم أحياًء سكنية غري رسمية ولكنها صوِدرت قرساً ألغراض التطوير. كانت املنطقة مركزاً للمعارضة 

يف املراحل األوىل من النزاع، وقد اجتذبت الخطة ستة من رجال األعامل كمستثمرين، يتمتع كل منهم بعالقات واضحة مع نظام األسد 
وساهم مبوارد يف جهوده الحربية.91

يف إطار مجموعة متنوعة من صفقات تبادل املنافع، ُمِنحت عقود املوارد الطبيعية لرشكات الحلفاء األجانب. وقد ُمنحت تراخيص استخراج 

املعادن، مبا يف ذلك الفوسفات وامللح، للرشكات الروسية. يف خطوة تعكس دينامييات النزاع السوري عىل أكمل وجه، التزمت الحكومة 

أيضاً بإيكال السيطرة وإدارة بعض حقول النفط والغاز إىل كيانات روسية. ووفقاً للتقارير فقد ُمِنح يفغيني بريغوزين، وهو من املحظيني 

الروس الذين يتمتعون بعالقات وثيقة بالرئيس فالدميري بوتني، الحق يف تحصيل 25 يف املائة من عائدات أي حقول نفط وغاز »يحررها« 

مرتزقتُة،92 ومع ذلك مل تُخّصص أي حقول أو أن عدداً قلياًل جداً منها جرى تخصيصه مبوجب هذه الطريقة.93 و يف نيسان/أبريل 2019، تم 
تأجري ميناء طرطوس ملدة 49 عاماً لرشكة روسية. 94

87 تشمل املؤسسات األساسية للنظام األجهزة األمنية (مديرية االستخبارات العسكرية، إدارة املخابرات العامة، إدارة املخابرات الجوية وإدارة األمن السيايس) أما القوات العسكرية فتشمل (بشكل رئييس الفرقة 

املدرعة الرابعة والحرس الجمهوري) اللذان يعمالن باستقاللية ولكن تحت إدارة بشار األسد. هذا التعريف مأخوذ من تحليل يصدر قريباً عن تشاتام هاوس.

 Warlord Politics and African States, (1999)، سياسات أمراء الحرب والدول األفريقية Reno, W .بـ »سياسة أمراء الحرب«. انظر رينو، و Will Reno 88 تُشبه طريقة العمل هذه تلك التي وصفها ويل رينو

.Lynne Rienner Publishers  ليني رايرن بابليشريز :Boulder بولدر ،Boulder

89 أديسنيك، د. Adesnik, D. (2018)، »وزارة الخزانة تفرض عقوبات عىل تجار نفط األسد« Treasury Imposes Sanctions on Assad’s Oil Traders، موجز السياسات Policy Brief، مؤسسة الدفاع عن 

https://www.fdd.org/analysis/2018/09/07/treasury-imposes-sanctions-on-assads-oil-traders/ ،2018 7 أيلول/سبتمب ،Foundation for Defense of Democracies الدميقراطيات 

 (آخر دخول يف 16 نيسان/أبريل 2019).

90 الدر الشامية (2019)، »رصاع بني رجال أعامل النظام عىل الخردة يف املناطق املدمرة« (بالعربية)، 21 آذار/مارس https://eldorar.com/node/133019 ،2019 (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

91 يف كانون الثاين/يناير 2019، فرض االتحاد األورويب العقوبات عىل املستثمرين الرئيسيني املرتبطني مبرشوع ماروتا.

92 سبق وأن شاهدنا ديناميات »مدفوعات عينية« مامثلة من خالل استخدام حكومة سرياليون لرشكة إكزيكاتيف آوتكومز Executive Outcomes. انظر سامييّل، إِ. . Smillie, I، جبريي، ل. Gberie, L وهازلتون، ر. 

.Partnership African Canada أوتاوا: بارترنشيب أفريكان كندا ،Sierra Leone, Diamonds, and Human Security سرياليون، املاس واألمن اإلنساين :The Heart of the Matter (2008) جوهر املسألة Hazleton, R

 93 ذا سرييا ريبورت The Syria Report (2017)، »سوريا تتخىل عن أصول النفط والغاز لصالح »طبّاخ بوتني««، 4 متوز/يوليو 2017، 

https://syria-report.com/news/oil-gas-mining/syria-cedes-oil-and-gas-assets-٪E2٪80٪9Cputin٪E2٪80%99s-cook٪E2٪80٪9D-٪E2٪80٪93-report (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

 https://www.syria-report.com/news/transport/syria-hands-over-tartous-port-russia ،2019 (2019)، »سوريا تسلم ميناء طرطوس إىل روسيا«، 23 نيسان/أبريل The Syria Report 94 ذا سرييا ريبورت

(آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

https://www.fdd.org/analysis/2018/09/07/treasury-imposes-sanctions-on-assads-oil-traders/
https://eldorar.com/node/133019
https://syria-report.com/news/oil-gas-mining/syria-cedes-oil-and-gas-assets-&quot;putin&apos;s-cook&quot;---report
https://www.syria-report.com/news/transport/syria-hands-over-tartous-port-russia
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تسخري السلطة القانونية للدولة

أو  الرشعية عىل مامرسات  للدولة إلضفاء  القانونية  السلطات  واستخدام  القوانني  بالقدرة عىل سن  أيضاً  العاصمة  السيطرة عىل  ترتافق 

سلوكيات معيّنة أو تقويضها أو ترسيعها أو عرقلتها. يف سوريا والعراق عىل وجه الخصوص، ميكن للجهات الفاعلة املسلحة التي تسيطر عىل 

العاصمة استخدام املجلس الترشيعي إلضفاء الرشعية عىل إجراءاتها وعىل قرارات املحسوبية من خالل القانون. عىل النقيض من ذلك، يف 

ليبيا واليمن – حيث ما يزال الحكم منقسامً – تبقى السلطات القانونية محّل نزاع.

يف سوريا، استفاد النظام بالكامل من سلطاته القانونية إلنشاء ميليشيات خاصة لدعم الجيش العريب السوري. وبدءاً من كتابة دستور 

الدولة  بريوقراطية  عىل  سيطرة  من خالل  النظام  متّكن  املحلية،  واإلدارة  العقارات  بشأن  قوانني  سن  إىل  وصوالً   ،2012 يف عام  جديد 

يف دمشق من االستمرار يف تحديد قواعد اللعبة. باإلضافة إىل توفري امتيازات االنتفاع من أصول الدولة، استخدمت الدولة السلطات 

القانونية يف الواقع من أجل »التعاقد من الباطن« يف جهودها الحربية بصورة رسمية. وقد سمح قانوٌن صدر عام 2013، ينّص عىل حق 

املؤسسات الخاصة يف تشكيل قوات األمن الخاصة بها؛ لشخصيات األعامل املوالية للنظام بتمويل امليليشيات املؤيدة، وبالتايل تعزيز 

قوات الجيش العريب السوري. ومن األمثلة البارزة عىل امليليشيات املشكَّلة، قوات الدفاع الوطني التي تدعمها جمعية البستان الخريية 

التي أسسها رامي مخلوف، ابن خال بشار األسد وصاحب إمباطورية أعامل تجارية واسعة.

يف العراق، عززت الجامعات املسلحة التابعة لوحدات الحشد الشعبي قدراتها العسكرية املتنامية وشعبيتها العامة ونفوذها السيايس يف 

بغداد للضغط عىل حكومة حيدر العبادي والبملان العراقي إىل أن مَنحاها االعرتاف القانوين يف عام 2016، وقد تحقق ذلك من خالل الحلفاء 

يف البملان. تُرِجم هذا االعرتاف بدورِه إىل مدفوعات مبارشة من الدولة العراقية لوحدات الحشد الشعبي. نشأت وحدات الحشد الشعبي 

يف عام 2014 كمنظمة جامعة تضم حوايل 50 مجموعة شبه عسكرية يف جميع أنحاء البالد وذلك استجابة لصعود داعش. كانت األولوية 

الرئيسية للمجموعة هي أن تكون مكتفية ذاتياً من الناحية املالية؛ وبذلك سعى قادتها لالستفادة من موارد الدولة. يف ترشين األول/أكتوبر 

2016، أقّر البملان العراقي القانون رقم (2016) 40، الذي يعرتف قانوناً بهيئة وحدات الحشد الشعبي، وبالتايل أُدِمج متويل وحدات الحشد 

الشعبي يف ميزانية الدولة العراقية، وبحلول عام 2019، كانت الجامعة تتلقى حصة متساوية يف رواتب الجنود مع تلك املخصصة لوزارة 

الدفاع العراقية. لكن عىل الرغم من االعرتاف الرسمي بها، ال تزال وحدات الحشد الشعبي أشبه بالهيكل املوازي الذي ال يخضع بالكامل 

لقيادة وسيطرة الدولة. وأسوًة بالجامعات املسلحة واألحزاب السياسية األخرى يف العراق، لدى وحدات الحشد الشعبي إمكانية الحصول 

عىل أشكال أخرى من اإليرادات خارج املعايري القانونية الرسمية، مبا يف ذلك الرضائب غري الرسمية يف نقاط التفتيش خارج العاصمة. من 

شأن هذا أن يبنّي النهج متعدد الجوانب، الذي يناقشه هذا التقرير الحقاً، والذي يتمثَّل يف الجمع بني مصادر اإليرادات الرسمية من الدولة 

(عب العاصمة) ومصادر اإليرادات غري الرسمية (عب مناطق العبور واملناطق الحدودية). ومن غري املرجح أن تتخىّل قوات وحدات الحشد 

الدولة  من  الحشد الشعبي جزءاً  تُعد مجموعات وحدات  املعنى،  وبهذا  لداعش،  العسكرية  الهزمية  رغم  للدولة  مكاسبها  الشعبي عن 

وتتنافس معها، األمر الذي يكرّس استمرار وجود هياكل خارج الدولة.

أما يف ليبيا واليمن، فتؤدي حالة السلطات املتنازع عليها إىل إضعاف فاعلية األدوات القانونية إلدارة ديناميات االقتصاد الفرعي للنزاع. إن 

االنقسام الحاصل يف الحكم بني حكومة الوفاق الوطني يف طرابلس، التي يرأسها املجلس الرئايس من جهة، ومجلس النواب يف رشق البالد من 

جهة أخرى (البملان املعرتف به دولياً) يعني أن الطريق مسدود نحو وضع ترشيع جديد، وبالتايل نحو السيطرة عىل سلطات الدولة. وال تزال 

املعارك القانونية مستمرة حول من تكون له سلطة تعيني قيادة املؤسسات الليبية وبالتايل من له الحق يف التحكم بأصولها. وتجدر اإلشارة 

بشكل خاص إىل التنازع من خالل املحاكم الدولية من أجل السيطرة عىل الهيئة الليبية لالستثامر، التي متتلك أصوالً تقدر قيمتها بنحو 67 

مليار دوالر.95 لقد أصبحت املعارك القانونية للسيطرة عىل األصول سمة رئيسية القتصاد النزاع يف ليبيا، وهي تتوافق مع نزعة االستيالء عىل 

املؤسسات والتغلغل فيها من ِقبل الجامعات املسلحة. ومع ذلك فإن التفاوض عىل اتفاق مع أي مجموعة مسلحة تسيطر فعلياً عىل مقرات 

مؤسسة معينة قد يكون أكرث أهمية من أي حكم قانوين. خالل املعركة القانونية لعام 2016 بني القيادات املتنافسة يف الهيئة الليبية لالستثامر، 
عىل سبيل املثال، كانت كتيبة النوايص وليس املحاكم، هي التي حددت من كان بإمكانه االنتفاع من املبنى.96

95 يف شباط/فباير 2019، نشب نزاع قضايئ كبري بني الخصمني القياديني يف الهيئة الليبية لالستثامر يف قاعة محكمة يف لندن، حيث واصل رئيس مجلس إدارة الهيئة املعنيَّ من قبل حكومة الوفاق الوطني، الدفاع عن 

عي فيها أن قرار املجلس الرئايس بتعيني محمود ليس له صفة قانونية. النزاع بني الرجلني متواصل منذ عام 2016.ألقي القبض عىل كل من بريش ومحمود بعد  دعوى رفعها الرئيس املخلوع عبد املجيد بريش، الذي يدَّ

فرتة وجيزة من قرار هيئة االستثامر الليبية إبعاد رشكة إلدارة األصول يشتبه يف ارتكابها مامرسات فاسدة وأيدته محكمة يف جزر كاميان، ومبوجب هذه االعتقاالت فإن بريش ومحمود لن يكونا حارَضين يف القضية 

الجارية يف لندن.وسط مشهد غريب، كانت الرشكات القانونية الدولية التي متثل الرجلني ترتافع يف قضيتَيهام عىل الرغم من املزاعم بأن الطرفني سجينان يف طرابلس.

 57 Final report of the Panel of Experts on Libya established .(2011)، ص (S/2017/466) 1973 وآخرون. (2017)، التقرير النهايئ لفريق الخباء املعني بليبيا امُلنشأ عمال بالقرار Spittaels 96 سبيتايلز

.(466/2017/S) (2011) pursuant to resolution 1973



23 | تشاتام هاوس

اقتصادات النزاع يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

اقتصادات النزاع الفرعية

السلطة النقدية واملالية

عىل الرغم من الحرب، وعىل الرغم من الجهود املبذولة لالستيالء عىل الدول املحيطة بها والسيطرة عليها وتدمريها، فقد كانت املراكز 

املالية قادرة عىل الصمود، حتى عندما سعت الجهات السياسية الفاعلة إىل نقل مواقع املؤسسات املالية. يف كل واحدة من دراسات 

مع  والتعاطي  الخاص  املرصيف  بالقطاع  املتعلقة  والتعامالت  واملالية  النقدية  السياسة  يف  املهيمنة  الحلقة  هي  العاصمة  تُعد  الحالة، 

النظام املايل الدويل.

قد تؤدي العقوبات املالية وعدم االعرتاف الدويل إىل إعاقة الوصول إىل األسواق العاملية بشكل كبري، ولكن حتى عندما كان ذلك هو الحال، 

احتفظت العواصم األربعة بسلطتها املالية. كانت مراكز السلطة املالية »دِبقًة« بشكل ملحوظ، وهذا يعني أنه من الصعب تفكيك أو 

التحتية وأنظمة الدعم التجاري وشبكات املوارد البرشية الالزمة للحفاظ عىل املركز املايل، كام أن هذا  التقنية والبنية  استنساخ القدرة 

القطاع كان بُحكم الرضورة تكنوقراطياً وأكرث اعتامداً عىل القواعد. منحت هذه امليزات املؤسسات املالية للدولة وشبكاتها الداعمة مساحة 

أكب للتكيف مع اقتصاد النزاع.

للمساءلة  تخضع  ال  التي  املسلحة  الفاعلة  للجهات  مالية  كقنوات  بغداد،  يف  ومقرها  العراقية،  واالقتصادية  املالية  املؤسسات  وعملت 

أمام الدولة. عىل سبيل املثال، تعتمد الجامعات املسلحة املرتبطة بنخب سياسية مختلفة عىل مرصف الرافدين التجاري الحكومي وعىل 

املرصف العراقي للتجارة لتحويل األموال يف جميع أنحاء البالد وخارجها،97 كام استخدمت الدول األجنبية أيضاً هذه األدوات نفسها لتمويل 

الجامعات املسلحة التي تعمل ضد مصالح الدولة. تحفز هذه الرتتيبات الجهات الفاعلة املسلحة عىل إنشاء قنوات مستقلة خاصة بها 

لتلقي األموال مبارشة من الجهات الفاعلة الخارجية، ما يخلق عالقة مساءلة بني جامعة مسلحة وقوة أجنبية. من متويل مجموعات الصحوة 

السنية (الصحوات) من تركيا والواليات املتحدة ودول الخليج يف األعوام 2008–2010، إىل الرعاية املالية اإليرانية ملجموعات وحدات الحشد 

الشعبي، كانت املعامالت املالية الخاصة بعمليات العديد من العنارص املسلحة الرئيسية غري الحكومية يف العراق تتم من خالل املؤسسات 

املالية املوجودة يف بغداد.

عىل  الدولة.  مع  املتنافسة  األخرى  املسلحة  الفاعلة  للجهات  فرصاً  والنقدية  املالية  النظم  يف  »الترسيبات«  وفّرت  نفسه،  الوقت  يف 

تبييض األموال باالعتامد عىل وسطاء  البنك املركزي بهدف  املثال، بني عامي 2014 و2015، اخرتق تنظيم داعش مزادات عمالت  سبيل 

يف  شهرياً  دوالر  مليون   25 عن  يقل  ال  ما  يكسب  داعش  كان   ،2015 عام  يف  عراقي،  مرصيف  ملصدر  وفقاً  البنك.  داخل  يعملون   كانوا 
هذه املزادات.98

تُعّد السيطرة عىل البنك املركزي وسيلة قوية يف أي اقتصاد، لكنها تتسم بقوة خاصة يف اقتصاد النزاع، إذ إن الوصول إىل أبسط املعلومات 

املالية أو النقدية ميكن أن يتحول إىل أموال يف غياب العديد من القيود االعتيادية التي تكون سارية يف وقت السلم. يف سوريا، تُعتب سيطرة 

النظام عىل مرصف سوريا املركزي من امليزات القوية يف اقتصاد النزاع. تُحقق العديد من عمليات املرصف املركزي أرباحاً كبرية للمضاربني 

الذين يتمتعون بصالت جيدة، وخاصة يف سوق رصف العمالت األجنبية. يتيح نظام تعدد أسعار الرصف، مبا يف ذلك تنوع األسعار الرسمية، 

لألفراد املقربني من املرصف املركزي أو غريهم من مسؤويل النظام، املضاربة، وذلك برشائهم الدوالر األمرييك بسعر رسمي مخفض إلعادة 

بيعه يف السوق السوداء. وهناك أداة أخرى للنفوذ هي توفري معلومات غري متامثلة للتجار املاليني. أحد األمثلة عىل ذلك كان القرار غري 

الرسمي للمرصف املركزي يف نهاية أيار/مايو 2016 بتقليل املعروض من سيولة اللرية السورية يف السوق. أدى هذا القرار املفاجئ إىل نقص 

السيولة النقدية يف السوق والقفزة املؤقتة يف قيمة اللرية.99 وبعد أيام، استأنف املرصف املركزي اإلمدادات النقدية وانخفضت قيمة اللرية 

مرة أخرى. وبني نهاية نيسان/أبريل ونهاية أيار/مايو، انخفضت قيمة الدوالر األمرييك يف السوق السوداء بنسبة 25 يف املائة، قبل أن ترتفع 

97 أُنِشأ املرصف العراقي للتجارة من ِقبَل جي يب مورغان JPMorgan للمساعدة يف تسهيل الصادرات والواردات، إال أنه منذ ذلك الحني وقع تحت تأثري األحزاب السياسية الرئيسية. مقابالت مع محللني يف بغداد، 

خريف 2018.

98 كاظم، ن. Kazimi, N. (2015)، »صندوق الرثوة السيادية للدولة اإلسالمية« The Islamic State’s Sovereign Wealth Fund، مدونة بوابة تاليسامن Talisman Gate blog، 11 كانون األول/ديسمب 2015، 

/https://talisman-gate.com/2015/12/11/the-islamic-states-sovereign-wealth-fund (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

 Cash Shortage Strengthens Syrian Pound, Increases »(2016)، »نقص السيولة يعزز اللرية السورية ويزيد من أرباح املضاربني ويضعف الثقة يف املرصف املركزي The Syria Report 99 ذا سرييا ريبورت

 Speculators’ Profits and Erodes Confidence in Central Bank، 7 حزيران/يونيو 2016، 

https://syria-report.com/news/finance/cash-shortage-strengthens-syrian-pound-increases-speculators٪E2٪80٪99-profits-and-erodes-confid (آخر دخول يف 16 ايار/مايو 2019).

يف سوريا، تُعتب سيطرة 
النظام عىل مرصف سوريا 

املركزي من امليزات القوية 
يف اقتصاد النزاع

https://talisman-gate.com/2015/12/11/the-islamic-states-sovereign-wealth-fund/
https://syria-report.com/news/finance/cash-shortage-strengthens-syrian-pound-increases-speculators&apos;-profits-and-erodes-confid
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بنسبة 20 يف املائة مرة أخرى يف حزيران/يونيو،100 و يعتقد املحللون يف دمشق أن قرار املرصف املركزي قد اتُّخذ بالتنسيق مع العديد من 
املطلعني عىل النظام والرشكاء التجاريني والجهات الفاعلة الفاسدة، ما ساعد هذه األطراف عىل جني فوائد كبرية.101

مل تؤثر العقوبات االقتصادية بشكل حاسم عىل دور دمشق كمركز للمعامالت املالية داخل البالد ومع العامل الخارجي. ويف حني أن العقوبات 

الغربية ال تحظر رسمياً املعامالت املالية مع جميع الكيانات السورية، إال أن القطاع املرصيف يف البالد أصبح معزوالً إىل حد كبري عن األسواق 

الدولية نتيجة للعقوبات. كام زادت العقوبات من تكلفة املعامالت املالية وجعلت العمليات التي تنطوي عليها أكرث تعقيداً. حتى املعامالت 

مع الحلفاء مثل روسيا وإيران أصبحت أكرث صعوبة. ويف أوائل عام 2019، كان كال البلدين ال يزاال يكافحان من أجل التغلب عىل القيود102 

املنخفض  التدفق  يزال  املركزي وال  القوانني واللوائح تصدر عن املرصف  تزال  املالية مع سوريا. ومع ذلك، ما  املفروضة عىل معامالتهام 

للتعامالت املرصفية الدولية بحاجة إىل املرور عب العاصمة السورية. ومع ذلك، فقدت دمشق جزءاً كبرياً من دورها املايل لصالح بريوت 103 

التي يستخدمها عدد كبري من التجار اآلن لتسيري املدفوعات عب أطراف ثالثة.

يف ليبيا واليمن، سعت األطراف الفاعلة املتنافسة إىل نقل موارد الدولة إىل عواصم مؤقتة نتيجة للنزاع. وقد عارض املجتمع الدويل هذه 

الخطوة يف ليبيا، نتيجة لذلك، احتفظ مرصف ليبيا املركزي، ومقره طرابلس، إىل حد كبري باستقالله الذايت. وعىل وجه العموم، منع الدعم 

الدويل املقدم ملرصف ليبيا املركزي باعتباره كياناً، القيادة املتنافسة يف الرشق من التعامل مع النظام املايل الدويل، وأبقى الرشق معتمداً 

إىل حد كبري عىل إعادة توزيع إيرادات الدولة عن طريق مرصف ليبيا املركزي. ونجحت السلطات التي تتخذ من رشق ليبيا مقراً لها يف 

 SWIFT) رشاء األوراق النقدية والعمالت املعدنية من روسيا ملعالجة مشكالت السيولة، لكنها غري قادرة عىل الوصول إىل رموز السويفت

codes) املطلوبة إلجراء التحويالت املالية الدولية، يف حني عزز خصومها يف طرابلس سيطرتهم إىل حد كبري عىل أصول مؤسسات الدولة.

أّما يف اليمن، فقد دعم التحالف الذي تقوده السعودية نقل حكومة هادي ملقر البنك املركزي اليمني من صنعاء إىل عدن، بينام عارضه 

رشكاء غربيون مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة. إالّ أن هذه الخطوة مضت هذه الخطوة قدماً، ما أدى إىل فقدان التخويل برمز 

سويفت (SWIFT) للتحويالت املالية الدولية حتى أوائل عام 2018. وحاولت حكومة هادي منذ ذلك الحني تحفيز التجار والبنوك والضغط 

عليهم للعمل مع فرع البنك املركزي اليمني يف عدن، وقد ساندها يف هذه املحاوالت توفري تسهيالت ائتامنية سعودية بقيمة ملياري دوالر. 

يف أيلول/سبتمب 2018، أصدرت حكومة هادي مرسوماً جديداً يهدف إىل إجبار املستوردين عىل العمل مع البنك املركزي اليمني يف عدن، 

مع استبعاد التجار الرتبطني بالحوثيني والذين ظهروا منذ بداية الحرب. وبينام حققت حكومة هادي درجة من النجاح يف السيطرة عىل 

االقتصاد، ظلت صنعاء بحكم الواقع مركز الثقل اإلداري واملايل والتجاري يف االقتصاد طوال فرتة النزاع. وال تزال معظم املؤسسات املالية 

اإليرادات،  تجمع  التي  الدولة  ومؤسسات  لألغذية،  واملستوردون  للوقود،  واملستوردون  اليمن،  يف  الرسمية  وغري  الرسمية  وشبه  الرسمية 

متمركزة جميعها يف املدينة، رغم أن هذا الواقع قد يتغري.

املالية  التدفقات  استمرار  لتسهيل  الحوالة  ونظام  الرسمية  املرصفية  القنوات  من  مجموعة  اليمن  شامل  يف  الحوثيني  شبكات  تستخدم 

والتجارية. وعىل العكس من سوريا، حيث يستطيع النظام التحايل عىل العقوبات الدولية من خالل العمل عن طريق وسطاء مل يخضعوا 

للعقوبات، يتمحور نظام الحوثيني حول مرصف تجاري تديره الدولة (أصبح يُعرف شعبياً باسم »البنك املركزي الحويث«) نظام الحوالة لرصف 

النقود، وهو بشكل أسايس ال يتطلب أي تحويل فعيل لألموال (وال حتى إلكرتونياً). حاولت حكومة هادي إلغاء االنتفاع برمز سويفت 

(SWIFT) الخاص بالبنك، ولكن التقارير أفادت بأنها توصلت إىل اتفاق مع إدارة البنك بعدم إلغائه متاماً، ويف حني ال يزال االعرتاف الدويل 

والوصول إىل املنظامت متعددة األطراف أمراً مهامً، فقد بنّي الحوثيون أيضاً أن السيطرة عىل العاصمة يف اقتصاد النزاع ميكن أن تعّوض 

عن القيود املفروضة.

100 ذا سرييا ريبورت The Syria Report (2016)، »سعر الدوالر األمرييك يف سوق الفوركس السوري Rate of the U.S. Dollar in the Syrian Forex Market »19-2011 2011–19، 7 حزيران/يونيو 2016،  

https://syria-report.com/library/economic-data/rate-us-dollar-syrian-forex-market-2011-19 (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

 Cash Shortage Strengthens Syrian Pound, Increases Speculators’ Profits and Erodes »101 »نقص السيولة يعزز اللرية السورية ويزيد من أرباح املضاربني ويضعف الثقة يف املرصف املركزي

Confidence in Central Bank.تشري التقارير الصحفية إىل أن مرصف سوريا املركزي يحقق يف املعامالت بالدوالر األمرييك التي تزيد قيمة الواحدة منها عن 10,000 دوالر، املُنّفذة بني عامي 2012 و 2015 انظر 

 عنب بلدي (2019)، »املركزي السوري ميهل مشرتي القطع األجنبي شهرًا لتسوية أوضاعهم« (باللغة العربية). 

https://www.enabbaladi.net/archives/279678#ixzz5wBqxzI3C https://www.enabbaladi.net/archives/279678 (آخر دخول يف 5 حزيران/يونيو 2019).

102 تؤثر العقوبات الغربية عىل روسيا وإيران يف معامالتهام املالية مع سوريا، سواء بشكل مبارش، مبعنى أن هناك عقوبات غربية عليهام، وبشكل غري مبارش مبعنى أن العقوبات املفروضة عىل سوريا تجعل من 

الصعب عىل بنوكِهام التعامل مع سوريا.

 103كان القطاع املرصيف يف سوريا خاضعاً للعقوبات نتيجة للتوترات السياسية املتقلبة بني الدول الغربية ونظام األسد منذ سبعينيات القرن املايض، ولطاملا كانت بريوت الوسيط بني القطاع املرصيف السوري والنظام 

املرصيف الدويل.

https://syria-report.com/library/economic-data/rate-us-dollar-syrian-forex-market-2011-19
https://www.enabbaladi.net/archives/279678#ixzz5wBqxzI3C
https://www.enabbaladi.net/archives/279678
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اإلطار التوضيحي 2: ديناميات العمالت املغلقة– ليبيا واليمن

ال ميكن تداول الدينار الليبي والريال اليمني خارج بلديهام، لذلك يتطلب الحصول عىل العمالت األجنبية الوصول املبارش إىل األسواق األجنبية. وحني يكون هذا 

الوصول محدوداً تكون هناك فرصاً للمراجحة تعكس االختالفات بني السعر الرسمي للعملة األجنبية بالعملة املحلية وقيمتها يف السوق السوداء.

االحتيال يف االسترياد/التصدير يف ليبيا

يف بداية عام 2014، كان سعر رصف الدينار يف السوق السوداء مقابل الدوالر األمرييك يف ليبيا يعادل سعر الرصف الرسمي تقريباً. ومع ذلك فإن مجموعة 

من العوامل – مبا يف ذلك تأثري الحصار النفطي الكبري يف الرشق، وانقسام الحكم بني رشق البالد وغربها، وركود أسعار النفط العاملية – دفعت مرصف ليبيا 

املركزي إىل تنفيذ سلسلة من التدابري التقشفية، كام طُبّقت سياسات للحد من الفساد. 

الشكل 6: االحتيال يف خطابات االعتامد االئتامين يف ليبيا

الرسمية وغري  العمالت األجنبية، وبالتايل خلُق فرٍق كبري بني أسعار الرصف  الوصول إىل  الحد من  انعكس من خالل  تأثرٌي  التدابري مجتمعة  كان لهذه 

الرسمية. وبينام بقي السعر الرسمي ثابتاً عند 1.4 ديناراً ليبياً: للدوالر األمرييك، وصل السعر غري الرسمي يف بعض األحيان إىل 10 ديناراٍت ليبية للدوالر 

األمرييك الواحد. خلَق هذا االختالف يف أسعار الرصف فرصة كبرية ألي شخص قادر عىل الوصول إىل العمالت األجنبية بالسعر الرسمي والبيع بسعر السوق 

السوداء. ونظراً ألن ليبيا تعتمد اعتامداً كبرياً عىل االسترياد، أصبحت خطابات االعتامد املستندية املقدمة السترياد البضائع، مصدراً رئيساً للربح للجهات 
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الفاعلة التي ترتاوح من رجال األعامل إىل الجامعات املسلحة. ومع ذلك فقد قلّل فرض رسوم عىل الحصول عىل العمالت األجنبية يف أيلول/سبتمب 2018، 

من فرصة املراجحة بسبب انخفاض سعر رصف الدينار يف السوق السوداء. طّورت الجامعات املسلحة يف طرابلس مصالح تجارية كبرية، إذ أنشأت رشكات 

مخصصة للحصول عىل خطابات اعتامد وتحويل األموال منها. يقدم عدد من الجامعات املسلحة أيضاً خدمات التيسري: فرض رضيبة فعلية عىل األعامل 

مقابل ضامن الحصول عىل خطاب االعتامد املطلوب.

ازداد االحتيال يف الواردات بعد عام 2013 وال سيّام عندما واجهت الجامعات املسلحة صعوبة يف الحصول عىل التمويل من وزاريت الداخلية والدفاع. 

واعتباراً من نهاية عام 2016، تحدثت التقارير عن حصول مليشيات من حي تاجوراء بطرابلس عىل مليار دوالر من خالل إساءة استخدام خطابات ائتامن 

عب 10 رشكات وهمية.104 وقد تعرَّض هيثم التاجوري، قائد شعبة األمن املركزي األوىل التابعة للمجلس الرئايس لتدقيق رقايب خاص حول هذه القضية. 

كانت الشعبة التي يقودها التاجوري هي املسؤولة عن توفري األمن للبعثات الدبلوماسية القامئة يف طرابلس أو البعثات التي تزورها. كام يتوىل التاجوري 

قيادة كتيبة ثوار طرابلس، وهي مجموعة مسلحة غري حكومية تشكلت خالل الحرب األهلية. بعد إشارة فريق خباء األمم املتحدة لقيامه بالحصول عىل 

أكرث من 20 مليون دوالر من خالل خطابات اعتامد من موظفي مرصف ليبيا املركزي يف عام 2015، بدا أن التاجوري قد قام بتحسني أساليبه باستخدام 

رشكات وهمية. وأفاد فريق خباء األمم املتحدة الحقاً أن هناك بنكان كانا قد أصدرا عرشات خطابات االعتامد لرشكات ميلكها فرد يُعتقد أنه طّور عالقات 
تجارية مع التاجوري.105

األرباح  حجم  أثار  وقد  الرسمية.106  الجمريك  التفتيش  عمليات  وتوجيه  الواردات  لتأمني  وسيلة  طرابلس  ميناء  يف  األمن  عىل  التاجوري  سيطرة  تُوفّر 

الناتجة عن هذه األنشطة توتراٍت ليس مع الجامعات املسلحة األخرى التي تفتقر إىل إمكانية الوصول إىل التمويل وحسب؛ بل مع السكان املحليني أيضاً، 

الذين يشعرون بآثار التضخم ونقص السلع املرتبطة بتحويل مسار املوارد هذا.

النزاع للحصول عىل العمالت األجنبية يف اليمن

احتكارّي للوقود من خالل التنسيق مع سلطات األمر الواقع لتقييد وصول املنافسني إىل إمدادات العمالت  متّكن التجار الحوثيون من تشكيل تجّمعٍ 

األجنبية الالزمة السترياد الوقود. يساعد الدخل الناتج عن هذه األنشطة، جزئياً عىل األقل، يف متويل املجهود الحريب للحوثيني. وقد عانت بعض الرشكات 

للوصول إىل العمالت األجنبية يف ظل السيطرة املُحكمة ملجلس بقيادة الحويث مقره صنعاء، مينع الوصول إىل العمالت األجنبية املطلوبة بشدة، إضافة إىل 

منع التجار يف الشامل من استخدام التسهيالت االئتامنية يف عدن. وجد عدد من التجار الذين تخطوا التجار الحوثيني ذوي النفوذ املتزايد سفَنهم محتجزة 

يف ميناء الحديدة لعدة أيام أو حتى أسابيع، ما كبّدهم رسوماً باهظة، كام تعرضت شحناتهم أيضاً لفحص أكرث رصامة وإىل املزيد من الرضائب، وعانوا 

األمّرين لتحويل الريال اليمني إىل دوالرات أمريكية بسبب تجميد األموال يف كثري من األحيان لعدة أسابيع أو أشهر قبل تخليصها أو تحويلها. وقد تسبب 

هذا يف خسائر مالية كبرية (يف بعض األحيان) نتيجة لفرتات االنخفاض الرسيع يف قيمة العملة.

الوصول إىل املنظامت الدولية

يوفر تركّز املؤسسات الحكومية واملؤسسات املالية يف العواصم إمكانية وصول ال تضاهى للنظام املايل الدويل، فضالً عن املساعدات التي 

يتم تلقيها عب املنظامت متعددة األطراف مثل األمم املتحدة. ويرتبط هذا ارتباطاً وثيقاً بحقيقة أن االعرتاف الدويل يصوغ اقتصاد النزاع يف 

العواصم عن طريق التحكم بوصول مختلف الجهات الفاعلة إىل املحافل الخارجية. أتاحت القدرة عىل التفاوض حول الرشوط التي تحدد 

أياً من املنظامت متعددة األطراف ميكنها العمل يف سوريا وأيّها ال، سيطرًة كبرية للنظام عىل توزيع املساعدات منذ عام 2014. ويف اليمن، 

مّكنت السيطرة عىل القطاع املايل واألمن املحيل شبكات الحويث من التأثري عىل عملية توزيع املساعدات.

يف سوريا، تتمثّل املعضلة التي يواجهها املانحون يف أن املساعدات اإلنسانية تُستَغّل من قبل نظام الرئيس بشار األسد كوسيلة ملواجهة فشله 

االقتصادي، ولكنها متثّل عامالً هاماً للغاية يف اقتصاد التكيّف بالنسبة للسكان املحليني. يسمح هذا للحكومة بالتعاقد من الباطن عىل بعض 

عنارص اإلنفاق العام. وال تزال سيطرة النظام عىل دمشق تُّوفر له االعرتاف الدويل ومقعداً يف املؤسسات العاملية بحكم القانون، مبا يف ذلك املقعد 

األهم يف األمم املتحدة، عىل الرغم من االزدراء الدويل. ونتيجة لذلك فإن جميع وكاالت األمم املتحدة والعديد من املنظامت غري الحكومية 

الدولية تتمركز يف دمشق، وتعمل وفقاً للقواعد التي وضعتها الحكومة املركزية. توزَّع كمية متزايدة من املساعدات عب العاصمة يف الوقت الذي 

تستعيد فيه القوات الحكومية املزيد من األرايض، بينام تستمر املساعدات اإلنسانية عب الحدود املقدمة إىل شامل سوريا يف تجاوز دمشق. 

104 ماجمدار روي شودري Majumdar Roy Choudhry، ل.، أبو خليل. L., Abou-Khalil، ن.، بوهو. N., Bouhou، ك.، كارتاس. K., Kartas.، م.، ماكفارالند. M., McFarland.، د. ودي ألبوركويرك باكارديت، 

 1973 Final report of the Panel of Experts on Libya established pursuant to resolution 1973 (2018) التقرير النهايئ لفريق الخباء املعني بليبيا املنشأ عمالً بالقرار de Alburquerque Bacardit, L. .ل

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20S/2018/812، (2011)، ص. 21.

105 املرجع نفسه.

106 البيانات من تحليل يصدر قريباً لشاتام هاوس عن الجامعات املسلحة الليبية ومن مقابالت أجريت يف شباط/ فباير 2019 مع سكان طرابلس.
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ح أن تصل األموال التي يتم تحويلها عب دمشق إىل أكرث من مليار دوالر سنوياً، وهو ما يعادل حوايل 20 يف املائة من اإلنفاق الحكومي  ويرجَّ

الفعيل،107 وهذا ما يجعل املساعدات الخارجية متثّل عنرصاً هاماً يف االقتصاد السوري.

ميكن لوضع الحكومة السورية يف دمشق بحكم القانون أن ميّكن نظام األسد من تحديد الجامعات واملجتمعات التي تتلقى املساعدات. 

لدى  املعونة مسّجالً  متلّقي  يكون  أن  ينبغي  انتقايئ.  نحو  لها عىل  املوالية  واملجتمعات  الشبكات  للحكومة مبكافأة  يسمح هذا الرتتيب 

األموال  لتوليد  كوسيلة  أيضاً  يستعمل  كام  للسيطرة،  كأداة  الحكومة  لدى  التسجيل  يُستَخدم  هكذا  األموال.  عىل  للحصول  الحكومة 

للمجموعات املتحالفة مع النظام. وغالباً ما تستخدم هذه املجموعات، فضالً عن شخصيات مختلفة منحازة للنظام، املنظامت غري الحكومية 

املسجلة بأسامء األقارب للفوز بالعقود. وتستفيد األطراف املعنية بشكل غري مبارش من التدفقات املالية يف حاالت أخرى من خالل العمل 

كمقاولني من الباطن يف املرشوعات املمولة من املساعدات. يُستخدم الدخل الناتج عن هذه املشاريع يف هذه الحالة جزئياً لدفع رواتب 
املرؤوسني و/ أو الرشكات التابعة، أو لتمويل النفقات األخرى، مبا يف ذلك دعم املجهود الحريب.108

تضع هذه املامرسات األمم املتحدة والجهات املانحة الدولية يف موقف صعب، فمن الواضح أن األموال املخصصة للمساعدة تدعم مواقف 

الجهات الفاعلة البارزة املتحالفة مع الحكومة يف اقتصاد النزاع. ولكن تجاوز الحكومة لتوزيع املساعدات ال يزال أمراً بالغ الصعوبة، إن مل 

يكن مستحيالً. مل ينجح املانحون الدوليون حتى اليوم يف سوريا يف تطبيق رشوط املساعدات اإلنسانية، ملنع النظام من استخدامها كمورد 

للدخل.

يف اليمن، يعود استخدام الشبكات املالية الرسمية لعمليات املساعدات بالفائدة عىل النخب الراسخة، بينام يعود استخدام الشبكات غري 

الرسمية بالفائدة عىل نخبة الظل. ومن أجل دفع رواتب املوظفني املحليني ورشاء البضائع يف شامل اليمن، حيث تتواجد مقرات معظم 

املنظامت اإلنسانية يف البالد، يتعنّي عىل املانحني الغربيني إما استخدام أنظمة مالية غري رسمية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشبكات الحوثية، أو 

استعامل األنظمة املالية الرسمية التي ال تزال عرضة لالبتزاز الحويث. تُضطّر الجهات املانحة غري القادرة عىل الحصول عىل الريال اليمني 

خارج البالد إىل التعامل مع رشكات مالية محلية. وعند الحاجة إىل إجراء تحويالت غري رسمية، تُضطّر الجهات املانحة إىل التعامل مع البنوك 

أو رشكات الرصافة التي ترتكز غالباً يف صنعاء والتي تتمتع بروابط قوية مع الحوثيني. تخضع هذه الرشكات أيضاً إلرشاف العديد من املجالس 

االقتصادية املختلفة التي يسيطر عليها الحوثيون. ويُحتمل أن تكون بعض العائدات الناتجة عن عمليات التحويل غري الرسمية هذه قد 

استُخدمت لتغطية نفقات املقاتلني الحوثيني.

عند استخدام النظام املرصيف، يكون عىل وكاالت املعونة أن تتعامل مع البنوك التي لها فروع أو حسابات مراسلة خارج البالد. متّكنت هذه 

البنوك من الحصول عىل أسعار رصف تفضيلية من املنظامت الدولية، ومن فرض رسوم كبرية. ويقّدر مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 

وهو معهد ألبحاث السياسات، أن هذا النظام قد حّقق يف عام 2017 أرباحاً بقيمة 80 مليون دوالر من بنك واحد خالل فرتة مثانية أشهر.109 

جعلت هذه األرباح البنوك هدفاً مثالياً البتزاز الحوثيني، الذين أجبوهم عىل تقديم خدمات مالية دولية وعمالت صعبة بأسعار رخيصة. 

توّضح التطورات املوضحة أعاله حول كل من سوريا واليمن، أن األموال املخصصة- التي متر عادة عب العواصم – لدعم اقتصاد التكيّف ال 

ميكن حاميتها متاماً من الدخول يف اقتصاد النزاع.

مناطق العبور واملناطق الحدودية

ونشوء وحدات  السوق  تشوهات  إىل  متفاوتة،  وبدرجات  األربعة،  البلدان  النزاع يف  الناجمة عن  الداخلية  املناطقية  االنقسامات  أدت   

املنقسمة، وقد أصبحت  الفاصلة بني هذه املجموعات  الخطوط  العبور110عىل  تتوضع مناطق  الفرعية).  (االقتصادات  اقتصادية منفصلة 

الفاعلة إيرادات ناتجة عن  البضائع) وإيرادات املراجحة (حيث تحقق الجهات  لإليرادات الرضيبية (املفروضة عىل حركة  مصادر مهمة 

107 وفقاً لخدمة التتبع املايل، فقد قُّدمت 2.2 مليار دوالر من املساعدات يف سوريا يف عام 2018. تفرتض هذه األرقام أن حوايل نصف هذه األموال قد مرّت عب دمشق. يستند حساب اإلنفاق الحكومي إىل نسبة 

مئوية من الحجم الرسمي للميزانية الحكومية (9 مليارات دوالر)، ألن اإلنفاق الفعيل كان أقل من املبلغ املدرج يف امليزانية. يف عام 2013 (آخر سنة توفرت فيها أرقام فعلية)، بلغت نفقات الحكومة السورية 62 يف 

املائة من ميزانيتها الرسمية. إذا تم إنفاق 62 يف املائة من امليزانية الرسمية يف عام 2018، فسوف يعادل هذا 5.8 مليار دوالر، أي أن مبلغ 1.2 مليار دوالر من املساعدات يعادل 21 يف املائة من اإلنفاق الفعيل.

108 مقابالت مع العديد من رجال األعامل السوريني وموظفي املنظامت غري الحكومية يف دمشق وبريوت، 2015 و2016 و2017.

109 حسن، م.، األزايك. Hasan, M., al-Azaki.، أ.، أنعام. A., Anaam.، أ.، راجح، م.، A., Rageh, M وأوزبرغ، س. .Osberg, S، (2017) »نرشة اليمن االقتصادية: كيف أدى تعدد أسعار الرصف إىل انخفاض املبالغ 

املرصودة للتدخالت اإلنسانية« ’Yemen Economic Bulletin: How currency arbitrage has reduced the funds available to address the humanitarian crisis’، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 6 

أيلول/ سبتمب http://sanaacenter.org/publications/analysis/4740 ،2017 (آخر دخول يف 16 أيار/ مايو 2019).

110 تعرّف منطقة العبور، ألغراض هذه الدراسة، كمنطقة فعلية يتم فيها فرض الرسوم (الرضائب غري الرسمية) (أي عند نقاط التفتيش). قد تؤدي نقاط التفتيش داخل مناطق العبور أيضاً وظيفة أمنية وتربط بني سوقني.

يف اليمن، يعود استخدام 
الشبكات املالية الرسمية 

لعمليات املساعدات 
بالفائدة عىل النخب 
الراسخة، بينام يعود 

استخدام الشبكات غري 
الرسمية بالفائدة عىل 

نخبة الظل

http://sanaacenter.org/publications/analysis/4740
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الفروق عب الحدود يف أسعار السلع وتوافرها). أصبحت مناطق العبور111 عىل طول طرق التجارة الرئيسة نتيجة لذلك متثّل أصواًل قيّمة 

للجامعات املسلحة واملنخرطني اآلخرين يف اقتصاد النزاع.

يقع النشاط االقتصادي يف مناطق العبور يف معظم الحاالت خارج نطاق سيطرة الدولة، وتتعاون الجهات الفاعلة الحكومية مع الجامعات 

املسلحة يف بعض الحاالت مقابل جني األرباح من نقاط العبور بدالً من اإلبالغ عن هذه األنشطة من خالل هيكل قيادتها. وتظهر فرص 

املراجحة والرضائب املامثلة بوضوح يف »املناطق الحدودية« – املعرّفة هنا عىل أنها مناطق تقع عىل الحدود الدولية – مع مراعاة االختالف 

الرئيس يف كون الجهات الفاعلة الحكومية واألنظمة االقتصادية املشاركة هي عىل الجانب اآلخر من الحدود الدولية. ويقلل الغياب النسبي 

للدولة يف املناطق الحدودية من الحواجز أمام دخول الجهات املسلحة.

مُتثّل مناطق العبور واألرايض الحدودية مواقع رئيسة للعنف التنافيس، ومتثّل هذه النزاعات يف جوهرها جهات فاعلة تتنافس عىل الريوع 

املالية، عىل الرغم من أنها تُفرسَّ أحياناً عىل أنها نزاعات عرقية أو طائفية بطبيعتها. ميكن لهذا أن يشكل حوافز غري مرغوب فيها إلدامة 

االنقسامات املناطقية، مع تأثري ضار للغاية عىل السكان املحليني وعىل بناء الدولة عىل نطاق أوسع.

»فرض الرضائب« عىل حركة البضائع داخل مناطق العبور واملناطق الحدودية

مُتثل »الرضائب« مبعناها الواسع الذي ينطوي غالباً عىل فرض رسوم غري رسمية أو غري قانونية – مصدراً رئيساً للدخل للجامعات املسلحة 

يف االقتصادات الفرعية للعراق وليبيا وسوريا واليمن. وتشّكل هذه الرضائب أهمية كبرية للغاية بالنسبة لتلك املجموعات التي متتلك فرصاً 

محدودة للوصول إىل التمويل الذي تقدمه الدولة و/ أو الرعاة الخارجيني. يقع العديد من مناطق العبور هذه عىل طول طرق التجارة 

التاريخية التي كانت دامئاً مصادر للرثوة، لذلك تشّكل هذه املناطق مراكز محورية هامة للمنافسة والعنف. وميكن أن ميثّل التعاقد من 

الباطن للسيطرة عىل مناطق العبور واألرايض الحدودية مع املجموعات املحلية اسرتاتيجية مفيدة للجهات الفاعلة الوطنية، ألن هذا يقلّل 

من تكاليف العاملة، ومينح الرشكاء السياسيني أو العسكريني املحليني وسيلة تحقق االكتفاء الذايت لتوليد اإليرادات. ومتثّل املنافسة من أجل 

السيطرة عىل مناطق العبور الرئيسية، وفرص الرضائب املرتبطة بها، جانباً بارزاً لكل من اقتصادات النزاع التي متت دراستها هنا، وقد أنشأت 

الجامعات املسلحة أيضاً نقاط تفتيش داخل مناطق سيطرتها لزيادة العائدات.

املثال، ال تستطيع  اقتصادية خاصة. وعىل سبيل  األرايض يكتسب أهمية  االستيالء عىل  أنه يجعل  النشاط  النمط من  نتائج هذا  إحدى 

املجموعات املتمرّدة أو الرسية أن تجني الفوائد املتاحة للمجموعات التي ميكنها توسيع نطاق سيطرتها عىل األرايض إىل مناطق العبور، 

لذلك يتم تحفيز الجامعات املسلحة عىل االبتعاد عن منوذج املقاومة »الرسي« والرتكيز عىل املكاسب املتعلقة باألرايض. وتّبر املجموعات 

دخلها من مناطق العبور يف بعض األحيان عىل أنه عبارة عن رسوم لتوفري األمن، أو كوسيلة ملعالجة مشكلة نقص التمويل. وعىل سبيل 

املثال، استولت الجامعات املسلحة التابعة لوحدات الحشد الشعبي يف العراق عىل نقاط تفتيش يف شامل البالد ظاهرياً، أو أقامت نقاطاً 

لها لجمع األموال وتوفري تكاليف العاملة الخارجية (حيث يتلقى املقاتلون األموال بشكل مبارش يف نقاط التفتيش هذه)، عىل الرغم من 

أن وحدات الحشد الشعبي تتلقى الرواتب أيضاً من الدولة العراقية؛ ما يساهم أيضاً يف بناء شبكات محسوبية وحدات الحشد الشعبي.

الرضائب داخل مناطق العبور

كانت مناطق العبور مواقع لالشتباكات املسلحة الهامة، ليس ألنها تحدد الخطوط األمامية للجبهات التي يسيطر عليها كل جانب وحسب، 

بل ألنها متثّل مواقع رئيسة لفرض الرضائب. يف سوريا، ونظراً لظهور االنقسامات املناطقية الصعبة، كانت الرضائب يف مناطق العبور هي 

الشكل املهيمن لتوليد اإليرادات. ومناطق العبور الرئيسة هي الحدود بني األرايض الخاضعة لسيطرة نظام األسد واألرايض التي تسيطر عليها 

فصائل الثوار. تتجىّل هذه الديناميات يف مثال بلدة مورك، وهي بلدة تقع شامل غرب حامة وجنوب إدلب. تقع هذه البلدة عىل طريق 

حلب – دمشق الرسيع وتشّكل معباً بني املناطق التي يسيطر عليها النظام ومنطقة إدلب التي يسيطر عليها الثوار. ونتيجة ألهمية بلدة 

ع بدورها عىل  مورك االسرتاتيجية، فإن الجامعات املسلحة التي تسيطر عىل املدينة والطرق املؤدية إليها قادرة عىل توليد إيرادات كبرية تُشجَّ

111 تجدر اإلشارة إىل أن املطارات واملوانئ ميكن اعتبارها مناطق عبور أيضاً حسب تعريفنا. تعد املوانئ واملطارات نقاطاً مهمة يف الحقيقة داخل اقتصادات الرصاع املعنية، ولكننا اخرتنا حذفها من الدراسة للحفاظ 

عىل نطاق تحليل ميكن التحكم فيه.



29 | تشاتام هاوس

اقتصادات النزاع يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

اقتصادات النزاع الفرعية

العنف التنافيس املنتظم.112 عىل سبيل املثال، كان توّسع املجموعة املسلحة هيئة تحرير الشام يف منطقة إدلب يف أوائل عام 2019، الذي 

كان الدافع األسايس وراءه هو الرغبة يف استباق التدخل الرتيك، يحمل وراءه أيضاً رضورة اقتصادية يتمثّل أحد أبعادها يف تحقيق السيطرة 

عىل محور الطريق الرئيس والتقاطعات بني نقاط التفتيش التي يسيطر عليها الثوار والتي يسيطر عليها النظام. تشّكل الرسوم عىل نقاط 

التفتيش املصادر الرئيسة للحصول عىل املال عند هيئة تحرير الشام. وتشري البيانات مفتوحة املصدر إىل أن هيئة تحرير الشام قد حصلت 

عىل ما يرتاوح بني 400 دوالر أمرييك و1500 دوالر أمرييك لكل شاحنة تنقل البضائع الرتكية إىل املناطق الخاضعة للنظام، لتبلغ عائدات 

هذا الفصيل من الرضائب عند معب مورك إىل ما يقدره البعض بحوايل 1.5 مليون دوالر شهرياً.113 أّما يف مناطق العبور من جانب النظام، 

تفرض أجهزة األمن املختلفة وامليليشيات املحلية ووحدات من الجيش السوري رسوم النقل عند نقاط التفتيش عىل الطريق من حامة إىل 

مورك. تدعى إحدى هذه الرسوم برسوم الرتفيق، أو رسوم املرافقة، ألنه من املفرتض أن ترافق ميليشيات النظام الشاحنات وتوفر الحامية 

لها حتى يتم الوصول إىل نقطة التفتيش التالية. وتزيد رسوم الرتفيق، مثل الرسوم األخرى التي تفرضها امليليشيات، من تكلفة النقل وسعر 

البيع النهايئ للمنتجات.

يف العراق، عىل الرغم من عدم وجود نزاع رسمي، تستمر املعركة بني الفصائل املسلحة للسيطرة عىل الرضائب غري الرسمية. عانت بلدة 

طوز خورماتو العراقية من عنف كبري يف السنوات األخرية.114وغالباً ما يتم وصف هذا النزاع بعبارات طائفية – قتال الشيعة ضد السنة 

واألكراد.115ومع ذلك، فإن املوقع االسرتاتيجي للبلدة عند تقاطع طرق التجارة إىل إيران وسوريا وتركيا، وموقعها كنقطة طريق لتدفقات 

البشمركة  النزاع.116 عندما استولت وحدات الحشد الشعبي،117 وفروع  القريبة، يكشف عن تفسري بديل لهذا  النفط والغاز من كركوك 

واملجموعات الرتكامنية الشيعية التابعة لها عىل املنطقة من داعش يف عام 2017، ركزوا عىل تنفيذ نظام نقاط التفتيش عىل طول الطريق 

الرسيع الرئيس من طوزخورماتو إىل بغداد. تُعّد إيرادات نقاط التفتيش هذه أساسية بالنسبة للجامعات املسلحة – من وحدات الحشد 

الشعبي إىل البشمركة – التي ال تستطيع دامئاً دفع رواتب مقاتليها، ولكنها ال تزال ترغب يف الحفاظ عىل قاعدة ورشعية يف املنطقة. أّما 

القوات املرتبطة مبارشة بالحكومة الفيدرالية، مبا يف ذلك الرشطة املحلية واالتحادية (فوج الطوارئ السابع) والجيش (قيادة عمليات دجلة)، 

فهي إما غائبة عن املنطقة أو غري قادرة عىل تخفيف حدة العنف التنافيس بني الجامعات املسلحة.

يف منطقة فزان جنوب ليبيا، يعني عدم الوصول إىل موارد الدولة أن الرضائب غري الرسمية املفروضة عند نقاط التفتيش عىل جانب الطريق 

– إىل جانب رسوم الحامية – تُشكل املصدر الرئيس لدخل الجامعات املسلحة،118 واستمرار العنف التنافيس للسيطرة عىل طرق التجارة 

وفرص الرضائب. يف عهد القذايف، كانت مجموعات معينة مفضلة عىل غريها كجزء من نظام فرّق تُسد، وقد أدى االنهيار الالحق الحتكار 

النظام للقوة إىل اندالع املنافسة املسلحة يف جنوب البالد. َعَكَس هذا العنف، يف جزء منه عىل األقل، جهود الجهات الفاعلة املحلية للبحث 

عن السيطرة عىل طرق التهريب. إن انهيار خدمات الدولة يف الجنوب قد عزز فقط أهمية االقتصاد غري الرسمي. وقد تفاقمت املشكلة من 
واقع أن العديد من الجامعات العرقية والقبلية تتمتع بفرص محدودة للوصول إىل موارد الدولة، وخاصة الرواتب من الدولة.119

112 سيطرت جامعات مسلحة مختلفة بالتناوب عىل املدينة ووقعت أخرياً يف قبضة هيئة تحرير الشام التابعة لتنظيم القاعدة. أّما من جانب النظام (يف املنطقة التي تدعى صوران)، فسيطرت عليها ميليشيات 

مختلفة، ثم سيطر عليها الفيلق الرابع للجيش السوري، ثم الفيلق الخامس مع الجيش الرويس.

113 يعب الناس والوقود والسلع الزراعية وغريها من املنتجات عب مدينة مورك من إدلب إىل مناطق النظام والعكس. ومن إدلب، يتم تصدير معظم املنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون والفستق. ويف االتجاه اآلخر، 

من مناطق النظام إىل إدلب، السلع األساسية املصّدرة هي الوقود والقمح والسكر واملنتجات املصنعة. وتتم املتاجرة باآلثار أيضاً، التي تجد طريقها إىل األسواق الدولية عب تركيا. للتحوالت عىل أرض الواقع يف مورك 

آثار كبرية عىل ديناميات السوق: يؤدي اإلغالق املنتظم للمعب إىل ارتفاع أسعار املنتجات املستوردة إىل إدلب ومزيد من اإليرادات للمهربني، ويؤثر عىل سعر رصف اللرية السورية/ الدوالر األمرييك. ويف الوقت نفسه، 

فإن أسعار املنتجات الزراعية التي ال ميكن تصديرها بسبب عمليات اإلغالق – مثل زيت الزيتون والفستق – تنخفض بسبب زيادة املخزونات املتاحة يف السوق املحلية (إدلب). وبهذه الطريقة، فإن فتح وإغالق معب 

 Syrian foes profit »مورك يعمل أيضاً عىل تنظيم و/ أو املضاربة عىل أسعار السلع. أُخذت قيم الرسوم من وكالة فرانس برس (2017)، »صناعة القتل: خصوم سوريا يستفيدون من التجارة عب الخطوط األمامية

https://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-6009427/Making-killing-Syrian-foes-profit- ،2018 صحيفة الدييل ميل، 31 متوز/ يوليو ،from trade across front lines’: Making a Killing

trade-lines.html (آخر دخول يف 6 حزيران/ يونيو 2018)

114 يف ترشين الثاين/نوفمب 2015، أسفرت املواجهات بني البشمركة الكردية وقوات الحشد الشعبي الشيعية عن مقتل 11 شخصاً وجرح أكرث من 20 شخصاً. تم االستيالء عىل املدينة لفرتة وجيزة من قبل داعش يف 

حزيران/ يونيو 2014. وبحلول شهر ترشين األول/ أكتوبر 2014، استعاد البلدة تحالف يشمل قوات تضم مجموعات من وحدات الحشد الشعبي والبشمركة، بدعم من التحالف وبإسناد جوي عراقي.

 115 تشولوف، م. Chulov, M. (2016)، »األكراد والشيعة يتواجهون يف كركوك يف الفراغ الذي خلفه الجيش العراقي« الغارديان، 22 كانون الثاين/ يناير 2016، 

Kurds and Shias face off over Kirkuk in vacuum left by Iraqi army, https://www.theguardian.com/world/2016/jan/22/kurds-and-shias-face-off-over-kirkuk-in-vacuum-left-by-iraqi-

army (آخر دخول يف 6 حزيران/ يونيو 2019).

116 يف هذه املنطقة، تعد مناطق مثل خانقني وكالر وكفري وطوز خورماتو مهمة يف تجارة التهريب. وعىل نحو أكرث تحديداً، تتصل مناطق طوز خورماتو – سليامن بيك وآمريل وقيتول وإنجانة والحسينية -املتصلة 

بالطريق الرسيع 2، الذي يؤدي إىل بغداد.

117 وتشمل هذه املنظامت فيلق بدر ورسايا السالم وكتائب حزب الله وكتائب خراسان وفرقة اإلمام عيل القتالية.

118 تحليل تشاتام هاوس غري املنشور، بناًء عىل املقابالت التي أجريت يف جنوب ليبيا يف كانون األول/ ديسمب 2018 وكانون الثاين/ يناير 2019.

119 املرجع نفسه.

https://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-6009427/Making-killing-Syrian-foes-profit-trade-lines.html
https://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-6009427/Making-killing-Syrian-foes-profit-trade-lines.html
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الخريطة 2: تدّفق تهريب البرش/ اإلتجار بالبرش واألسلحة والوقود عرب سبها

املصادر: تشاتام هاوس واملبادرة العاملية ملكافحة الجرمية املنظمة عب الوطنية.

يُعتب الطريق من سبها، عاصمة فزان، إىل املدن الساحلية الشاملية منطقة العبور األكرث أهمية يف املنطقة. وتتحّكم بالطريق مجموعة 

واسعة من الجامعات املسلحة املرتبطة باملجتمعات املحلية، وقد الحظت املقابالت التي أجراها تشاتام هاوس يف ترشين الثاين/نوفمب 

2018 زيادة ملحوظة يف عدد نقاط التفتيش بني سبها ومزدة يف أواخر عام 2018. أشار املسافرون إىل أن مدة الرحلة من سبها إىل طرابلس 

قد تجاوزت 14 ساعة يف هذه األيام، مقارنة بسبع أو مثاين ساعات سابقاً، وقد دفعت الرسوم املرتفعة التي ميكن فرضها عىل الوقود املهرَّب 

إىل إنشاء املزيد من نقاط التفتيش، وذلك وفقاً إلحدى املقابالت مع أشخاص من مجتمع التبو الذي َخلَُص إىل أن هذه األنشطة املدرّة 

ت من  للدخل تؤدي إىل تفاقم التوترات. ويبدو أن الرضائب غري الرسمية التي تفرضها الجامعات يف منطقة فزان قد زادت األسعار وحدَّ

توافر السلع يف السوق املحلية، وهو ما ألحق الرضر بقدرة السكان املحليني املستضعفني عىل التأقلم – عىل الرغم من حقيقة أن الجامعات 

املسلحة تنحدر من هذه املجتمعات وتسعى لتمثيلها. ويبدو أن هذا الوضع الراهن سوف يستمر: إذ ستواصل القوات املحلية إيجاد وسائل 

لتمويل نفسها لحامية مصالحها وتوليد الدخل.

متّكنت الجامعات املسلحة من السيطرة عىل مناطق العبور يف اليمن من خالل فرض الرضائب عىل التجارة، وتستمر هذه التجارة حتى 

إذا كانت البضائع التي متر عب منطقة تسيطر عليها جامعة مسلحة معينة قد تُعزز موقف أعدائها، ويضمن التجار الذين يعتمدون عىل 

التهريب أن تظل طرق العبور مفتوحة عىل الرغم من التغيريات يف السيطرة العسكرية عىل هذه املناطق. ومتثّل مدينة بيحان يف محافظة 

شبوة الشاملية الغربية مثاالً واضحاً عىل ذلك، إذ تسيطر عىل هذه املدينة وحدات عسكرية موالية لحكومة هادي، وهي تقع عند تقاطع 

التي تدعمها اإلمارات  لإلصالح، وقوات األمن  اليمني  التابعة للتجمع  العسكرية  امليليشيات والوحدات  التوايل  التي تحتلها عىل  املناطق 

العربية املتحدة، والحوثيون. وعىل الرغم من عدم أهميّة بيحان كمركز حرضي، إالَّ أن املنطقة تُعرف كنقطة عبور لألسلحة والسلع املهربة 

األخرى التي تدخل البالد من الساحل الجنويب ومن أماكن أخرى. وتشري املقابالت التي أجراها تشاتام هاوس إىل أن شبكات تهريب شبوة 

قبل  املتكررة من  املحاوالت  إىل  الشامل، ويعزى ذلك  إىل  والوقود  األسلحة واألشخاص واملخدرات  تدفق  استمرار  يف  حاسامً  تلعب دوراً 
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الحكومة اليمنية والقوات املدعومة من اإلمارات العربية املتحدة إلغالق شبكات التهريب يف شبوة.120 لقد حافظ تحالف الحويث -صالح 

السابق، من خالل اإلبقاء عىل وجوٍد له يف بيحان، عىل الوصول إىل منطقة قُنُذع والطرق الجبلية والساحل الجنويب. ويف عام 2017، بدأت 

حكومة هادي محاوالت لتأكيد سلطتها يف املحافظة حيث شمل ذلك إرسال قوات من مأرب إىل بيحان ملحاربة الحوثيني.

يتحالف لواء 26 سبتمب، الذي يسيطر عىل بيحان، ظاهرياً مع حكومة هادي، إالًّ أن هناك مزاعم تقول بأن اللواء يُعطي األولوية لتوليد 

الريوع عىل قطع طريق الحويث التجاري الرئييس. وبعد وفاة صالح يف عام 2017، فقد الحوثيون معظم أراضيهم يف منطقة بيحان. وينبغي 

منطقياً أن يكون ذلك قد أضعف روابطهم التجارية بصنعاء (التي كانت ستكون مبثابة نكسة كبرية). ولكن ويف غضون أشهر من استيالء 

لواء 26 سبتمب عىل األرايض، بدا أن طرق اإلمداد إىل الشامل قد فُتحت مجدداً، ويف حقيقة األمر فإن سوق األسلحة املحيل يف بيحان مزدهر 

اليوم. يتمتع هذا السوق بإمدادات جيدة بحيث تكون األسعار هناك أقل مام هي عليه يف مناطق أخرى من البالد، وذلك وفقاً ملصدرين 

محليني. وهكذا، تواصل بيحان العمل مبثابة منطقة عبور عىل طريق الحويث التجاري الرئييس، عىل الرغم من دعم لواء 26 سبتمب للحكومة 

ظاهرياً، إضافة إىل أن املهربني يف جنوب شبوة وعىل طول الطرق الجبلية كانوا معروفني جيداً للقائد الفعيل للقوات املسلحة اليمنية يف 

مأرب، عيل محسن األحمر، وكذلك للقادة اآلخرين، حتى قبل تغيري السيطرة يف بيحان. لذلك كان املهربون يف وضع جيد ميكنهم من إبرام 

صفقات مع جميع األطراف منذ البدايات.121 وباختصار، عىل الرغم من أن جامعي الرضائب قد يتغريون، فمن املحتمل أن تستمر التجارة 

برصف النظر عّمن يسيطر عىل بيحان.

الرضائب يف املناطق الحدودية

يعتمد تدفق البضائع عب املناطق الحدودية عىل طبيعة كل منطقة حدودية وبنيتها التحتية: يصعب للغاية تطبيق أنظمة الحدود عىل 

الحدود التي يسهل اخرتاقها، وبالتايل يصعب تحصيل الرضائب أيضاً عىل الحدود التي ال ميكن اخرتاقها. وتتميز املناطق الحدودية عن 

مناطق العبور يف أنها تنطوي عىل تفاعل مبارش مع قوى الدول الخارجية. وتزداد الحواجز أمام الجهات الفاعلة املسلحة، من ناحية السيطرة 

وفرض الرضائب عىل حركة البضائع عند املعابر التي تخضع لسيطرة محكمة، لذلك تُستغّل الفرص املتاحة عند املعابر الحدودية التي يسهل 

اخرتاقها والتي يصعب ضبطها بسهولة أكب.

يف كل من العراق وليبيا وسوريا واليمن، مّكن ضعف الدولة املركزية القوات املحلية من السيطرة عىل تدفق البضائع عب الحدود الدولية. 

عىل سبيل املثال، كانت مدينة زوارة األمازيغية، الواقعة بالقرب من الحدود الغربية لليبيا مع تونس، مهّمشة منذ زمن طويل من قبل 

نظام القذايف، ولكن قوات املدينة، رغم ذلك، طّورت يف السنوات األخرية درجة عالية من السيطرة عىل تدفق البضائع عب املعب الحدودي 

الرسمي الرئيس يف رأس جدير. ويف الوقت الذي يوجد فيه مسؤولو الجامرك بالوالية يف هذا املركز الحدودي، أشارت املقابالت التي أجريت 

مع املهربني إىل أن قوات زوارة متتلك السلطة الحقيقية لتحديد ما يعب الحدود وما ال يعبها.122 ويف الوقت نفسه، يف شامل سوريا، أصبحت 

السيطرة عىل املعابر الحدودية مع تركيا مصدراً هاماً للدخل للجامعات املسلحة (انظر اإلطار التوضيحي 3).

،’Yemen government clamps down on Shabwa smuggling of oil and arms »(2016)، »الحكومة اليمنية تشن حملة عىل تهريب النفط واألسلحة يف شبوة .Al Batati, S .120 انظر البطاطي، س 

 https://gulfnews.com/world/gulf/yemen/yemen-government-clamps-down-on-shabwa-smuggling-of-oil-and-arms-1.1655152 ،2016 17 كانون الثاين/ يناير ،Gulf news أخبار الخليج  

(آخر دخول يف 16 أيار/ مايو 2019).

121 مقابالت شخصية مع مصادر متعددة يف اليمن والقاهرة وأماكن أخرى وعب تطبيق املراسلة عىل مدار عام 2018.

122 مقابلة مع املهربني يف بنقردان، تونس، شباط/ فباير 2019.

https://gulfnews.com/world/gulf/yemen/yemen-government-clamps-down-on-shabwa-smuggling-of-oil-and-arms-1.1655152
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اإلطار التوضيحي 3: الجهات الفاعلة الخارجية وتشكيل اقتصادات النزاع عىل الحدود

يعتمد مدى التفاعل بني شاغيل األرايض الحدودية والجهات الفاعلة الخارجية عىل طبيعة املنطقة. بعض الحدود يسهل اخرتاقها نسبياً، كام هو الحال يف 

غرب العراق وليبيا ورشق سوريا واليمن. أما البعض اآلخر فيخضع لرقابة أشّد، كام هو الحال يف شامل وجنوب سوريا.

»الترتيك )إضفاء الطابع الرتيك( يف منطقة درع الفرات«

متارس تركيا يف سوريا سيطرة كبرية عىل األرايض املعروفة باسم »منطقة درع الفرات«. وتشمل منطقة درع الفرات جميع األرايض الواقعة شامل حلب، التي 

استحوذ عليها الثوار املدعومون من تركيا يف هجوم ضد داعش وقوات حزب االتحاد الدميقراطي الكردي (PYD) بني أواخر عام 2016 وأوائل عام 2017.

للتطورات االقتصادية والسياسية عىل الجانب الرتيك من الحدود تأثريها الكبري عىل منطقة درع الفرات بسبب األهمية الفائقة للنفوذ واالستثامر واإلنفاق 

الرتيك هناك. وعىل سبيل املثال، أدى انخفاض قيمة اللرية الرتكية مقابل الدوالر األمرييك يف النصف األول من عام 2018 إىل انخفاض أرباح اآلالف من 

موظفي اإلدارات املحلية والجامعات املسلحة، حيث كانوا يحصلون عىل رواتبهم باللرية الرتكية من مؤسسات الدولة الرتكية، كام أعادت الحرب توجيه 

اقتصاد منطقة درع الفرات نحو السوق الرتكية. عىل سبيل املثال، يتم اآلن إعادة بناء شبكة الطرق لربط املدن يف املنطقة برتكيا، ومن األمثلة عىل ذلك 

طريق رسيع جديد قيد اإلنشاء بني منطقة الباب الصناعية ومعب الراعي الحدودي.

ُدِمَج القطاع املايل ملنطقة درع الفرات بالكامل يف النظام املايل الرتيك، ويف حني مل تكن املنطقة تحتوي عىل أي فروع بنوك، افتتح مكتب البيد الرتيك العديد 

من الفروع له هناك، كام نرشت البنوك التجارية الرتكية اململوكة للدولة أجهزة الرصاف اآليل، واملكاتب التي تقدم خدمات مالية. كذلك تطّور نظام الحوالة 

عىل نحو خاص يف هذه املنطقة الحدودية، حيث يُستخدم لتحويل األموال يف جميع أنواع املعامالت التجارية.

التدخل الخارجي يف اليمن لقطع طرق التجارة غري املرشوعة

يف اليمن، زاد النزاع املرتكز حول املوانئ الغربية من أهمية الحدود الرشقية للبالد. كانت محافظة املهرة يف أقىص رشق اليمن، املنطقة األكرث تهميشاً عىل 

الصعيد السيايس واالقتصادي تاريخياً. وأصبحت املحافظة، منذ عام 2015 نقطة عبور رئيسة للبضائع التي يتم تهريبها من وإىل املناطق املنكوبة بالنزاع يف 

اليمن، واألهم من ذلك يف الشامل الغريب الذي يسيطر عليه الحوثيون، حيث أصبحت الطرق األخرى يف جنوب ووسط اليمن أقل سهولة.

نتيجة لذلك ظهر منذ عام 2016 رصاع متزايد مشحون للسيطرة عىل املراكز الحدودية واملوانئ َشِمل حكومات اليمن واململكة العربية السعودية واإلمارات 

العربية املتحدة وسلطنة عامن، باإلضافة إىل قبائل املهرة املتنوعة. احتلَّ الجيش السعودي ميناء نشطون ومطار الغيضة، وهام من املواقع االسرتاتيجية الرئيسة، 

يف سبيل التصدي للتهديد املفرتض الذي مُتثّله تدفقات األموال والسلع من املحافظة، عىل الرغم من مقاومة طيف واسع من الزعامء القبليني.

التي  املهرة  إىل مستودعات يف محافظة  الُعامين  الوقود  عام 2016، ومنعوا وصول  منذ  واليمن  ُعامن  بني  الجنويب  الساحيل  الطريق  السعوديون  أغلق 

َحظيْت بأهمية كبرية بالنسبة لحركة رجال القبائل. كام ُمنعت املساعدات الُعامنية من دخول املهرة واملحافظات األخرى. قلّل النزاع عىل السلطة من 

التجارة املرشوعة وغري املرشوعة يف املهرة بصورة كبرية. وقد أدى ذلك إىل مزيد من اإلحباط للجامعات القبلية التي أصبح بعضها أكرث رصاحة يف تهديداته 
باالنتفاض ضد القوات السعودية املتمركزة يف املحافظة. 123

فرص املراجحة

العبور واملناطق  القادرين عىل الوصول إىل األسواق عىل جانبي مناطق  التجار  البيع عىل أيدي  تنشأ األرباح من املراجحة عند نقطة 

الحدودية. ويستفيد التجار يف بعض األحيان من عالقاتهم مع الجهات الفاعلة املنافسة للتفاوض بشأن الوصول إىل األسواق، وهو نشاط 

ال يعتب عنيفاً يف حد ذاته، ولكنه يدعم الحفاظ عىل الوضع الراهن. كام توفّر السيطرة الفعلية عىل نقاط العبور واملناطق الحدودية 

من قبل الجهات املسلحة مزيداً من الفرص للجامعات املسلحة لفرض رضائب عىل حركة البضائع. ويف الوقت الذي تعّد فيه الرضائب 

هي الرسوم املفروضة عىل حركة البضائع، فإن املراجحة هي مص در اإليرادات املتولدة من بيع سلع مامثلة عىل أساس فروق األسعار. 

تختلف ظروف السوق عادة عىل جانبي مناطق العبور (حدود داخلية تقسم منطقتني من السيطرة عىل األرايض) واملناطق الحدودية 

املتاحة يف  املراجحة  فرص  تكون  ما  غالباً  الدولية،  الحدود  الرسمية عىل  الجمركية  النظم  وباستثناء  دولية).  بحدود  املحيطة  (املنطقة 

منطقة حدودية هي ذاتها التي تتمتع بها تلك املوجودة يف منطقة العبور. إن الديناميّة الرئيسة الجديرة باملالحظة (كام تم استكشافها 

يف مناقشة سالسل التوريد يف املناطق الغنية بالنفط) هي كيف يستفيد رواد األعامل يف النزاع من تجارة السلع عب الخطوط األمامية. 

وياُلحظ هذا عىل نحو خاص عندما ال تستطيع الجامعات املسلحة املتحاربة عىل جانبي نقطة عبور التعامل مبارشة مع الجانب اآلخر.

123 مقابالت مع شخصيات قبلية يف املهرة، ومع مراقبني عب الهاتف وتطبيق املراسلة، ترشين الثاين/ نوفمب – كانون األول/ ديسمب 2018.
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يحدث احتكاك تجاري متزايد يف مناطق العبور والحدود الخارجية، حيث يشّوه مصدر الدخل الكبري للجهات الفاعلة املسلحة األسواق. قد 

ال تكون البضائع املتاحة أو املنتجة يف منطقة ما متوفرة يف مكان آخر، وقد تزداد تكلفة البضائع زيادة كبرية نتيجة للرسوم املفروضة عىل 

حركة البضائع. وميكن لخطوط املواجهة الراسخة وظهور هياكل الحكم ذات الصلة بالنزاع، كام ذكرنا أعاله، أن تخلق انقسامات جديدة يف 

األرايض تؤثر بقوة عىل تطور ديناميات االقتصاد الفرعي للنزاع.

املراجحة عب »الحدود« الداخلية

مل تظهر االنقسامات املناطقية والسوقية الواضحة حتى اليوم إال يف سوريا، مع أن التجارة تعطّلت بدرجات متفاوتة داخل العراق وليبيا 

واليمن وعبها. يف العراق واليمن، خلق التنافس عىل الحكم املحيل انقسامات إقليمية داخلية عىل الرغم من أن بقاء الطرق التجارية 

الرسمية وغري الرسمية فّعالة قد قلّل بالفعل من تأثري هذه االنقسامات. يف ظل سيطرة »الخالفة« زاد تنظيم الدولة اإلسالمية الرسوم يف 

بعض نقاط التفتيش؛ ما أثّر عىل توريد البضائع عىل كال جانبي كل نقطة تفتيش. ويف اليمن، أعاقت التحوالت يف ديناميات النزاع عىل ساحل 

البحر األحمر تدفق البضائع، ما أدى بدوره إىل زيادة فرص الرضائب عىل طول طرق التجارة البحرية والبية يف رشق البالد. ويف ليبيا، كانت 

حدة النزاع أقل بكثري وأصبحت االنقسامات بني املناطق أكرث وضوحاً. ومع ذلك، فقد أثّرت زيادة الرضائب غري الرسمية وانعدام األمن يف 

الجنوب عىل األسواق يف تلك املنطقة. ويُحتََمل أن يؤدي القتال الحايل حول طرابلس إىل تفاقم هذه القضايا، ال سيّام إذا ُمِنعت البضائع 

التي تدخل ليبيا عب مرصاتة من الوصول إىل األسواق الرشقية والجنوبية.

كانت االنقسامات املناطقية يف سوريا أكرث دينامية وعنفاً صارخاً من البلدان الثالثة األخرى. وعىل مدار الحرب األهلية، أدت خطوط الجبهة 

الراسخة ولكن الديناميكية إىل »تحويل البالد إىل كانتونات« فعليّاً، وذلك بفصل املناطق التي يسيطر عليها النظام السوري فعلياً عن تلك 

التي تسيطر عليها جامعات الثوار. وقام طيف من قوات الثوار بتكريس أنفسها كأطراف فاعلة يف الحكم: تشمل جامعات معارضة (بعضها 

متحالف مع االئتالف الوطني السوري)، وإدارة روجافا التي يسيطر عليها األكراد السوريون يف الشامل الرشقي، وُحظرت الجهات الفاعلة 

السلفية الجهادية مثل داعش وهيئة تحرير الشام. ولكن مع توسيع سيطرة النظام عىل أجزاء أكب من البالد، وال سيام ضاحية الغوطة 

الرشقية يف دمشق ودرعا ويف جيب شامل حمص، كان لالنقسامات املناطقية تأثري أقل عىل اقتصاد النزاع، ونتيجة لذلك، انخفض التضخم 

عىل مستوى البالد يف عامي 2017 و2018 إىل مستويات أرقام أحادية حيث أصبحت األسواق أكرث تكامالً مرة أخرى.

عىل الرغم من أن حركة البضائع يف أرجاء سوريا كانت ممكنة طوال فرتة الحرب، إال أن التقسيامت الصعبة عىل األرض قد غريت ديناميات 

السوق – وتجىّل ذلك يف إقامة الحواجز التجارية والتغريات يف العرض والطلب. خلقت الحواجز بني املناطق فروقاً يف األسعار ونقصاً يف 

بعض املواد الغذائية ومعاناة كبرية للسكان املحليني، فضالً عن فرص للربح. عىل سبيل املثال، كان ملا يسمى باقتصاد »الحصار« يف الغوطة 

الرشقية124 عواقب وخيمة عىل السكان املدنيني املحليني. ومع ذلك، أصبح الحصار ميثل فرصة رضيبية كبرية بالنسبة للنظام وقوات جيش 

اإلسالم الثورية التي سيطرت عىل ُسبل الوصول إىل الغوطة الرشقية. وقد متّكن التجار الذين استخدموا جهات االتصال لرشاء سلع يف دمشق 

وبيعها يف الغوطة الرشقية (بعد الدفع للجامعات املسلحة للسامح مبرور البضائع) من جني أرباح هائلة: يف مرحلة ما وصل سعر كيلوغرام 
واحد من السكر يف الغوطة الرشقية إىل 24 ضعف سعره يف دمشق.125

املراجحة عب الحدود الدولية

عىل العكس من مناطق العبور، تربط املناطق الحدودية بني سوقني متميزين ومنظمني بشكل منفصل. وتُقّدم املناطق الحدودية أيضاً 

الفرصة للجهات الفاعلة املختلفة لالستفادة من فروق األسعار. وبحسب ما يشري إليه اإلطار التوضيحي 3، تتمتع الدول الخارجية بالقدرة 

عىل التحكم يف تدفقات البضائع داخل املعابر األكرث تنظيامً.

كانت الحدود السورية العراقية املليئة بالثغرات، والتي تربط بني اقتصادين من اقتصادات النزاع، متثّل موقعاً تجارياً رئيساً للقوات السلفية 

الجهادية. أحد هذه املراكز التجارية هو معب القائم الحدودي الذي أصبح يُعرف باسِم آخِر معقٍل لقوات داعش يف العراق. تتمتع املدينة 

بسريٍة تجعلها مبثابة قاعدة للجامعات السلفية الجهادية، إذ استوىل عليها ألول مرة تنظيم القاعدة يف العراق. ويف وقت الحق، سيطرت 

 Into the Tunnels The Rise and Fall of Syria’s Rebel »(2016)، »داخل األنفاق: صعود وسقوط جيب الثوار السوريني يف الغوطة الرشقية Lund, A. .124 لالطالع عىل تحليل مفصل لهذا االقتصاد، لوند، أ

 Bojicic-Dzelilovic ،وبيجوجيك دزليلوفتش ./https://tcf.org/content/report/into-the-tunnels ،2016 21 كانون األول/ ديسمب ،Century Foundation مؤسسة القرن ،Enclave in the Eastern Ghouta

.’War Economy, Governance and Security in Syria’s Opposition-Controlled Areas’ »(2018)، »اقتصاد الحرب، الحوكمة واألمن يف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة يف سوريا Turkmani وتركامين

 Countering the logic of the (2016)، مواجهة منطق اقتصاد الحرب يف سوريا .Ali, A .وعيل، أ .Bojicic-Dzelilovic, V .بيجوجيك-دزليلفوفتش، ف ،.Kaldor, M .كلدور، م ،Turkmani, R .125 تركامين، ر

war economy in Syria، إل إس إي ريسريش أونالين LSE Research Online، ص.http://eprints.lse.ac.uk/64574 ،4 / (أخر دخول يف 16 أيار/ مايو 2019).

http://eprints.lse.ac.uk/64574
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داعش عسكرياً عىل معب القائم لعدة سنوات، وبذلك متكنت من السيطرة عىل طرق التهريب التاريخية. كان معب القائم الحدودي مبثابة 

نقطة محورية لتهريب األسلحة واملقاتلني والبضائع. استفاد التجار الذين كانوا يعملون يف املنطقة، وال يزالون، بعد داعش – من فرص 

املراجحة بني السوقني السوري والعراقي. كان هناك تركيز مفهوم عىل األسلحة واملقاتلني الذين يعبون املنطقة، إال أن التجار املحليني قاموا 

أيضاً بتهريب سلع مرشوعة مثل األغنام إىل سوريا، حيث ميكن للبائعني الحصول عىل أسعار أفضل. كام ال يزال معب القائم ميثّل نقطة مهمة 

يف تجارة النفط والغاز عب الحدود، وغالباً ما يجلب املهربون النفط الخام ويبيعونه إما إىل مصفاة أو يف سوق النفط يف القائم، أحد أكب 

األسواق يف املنطقة. وتُفرض رضائب عىل املشرتين والبائعني مبا يعادل حوايل 30 سنتاً أمريكياً لكل برميل من النفط الخام يف هذه السوق. 

ونظراً لتدفق الالجئني عب الحدود، أصبحت املدينة أيضاً نقطة عبور مهمة للمساعدات اإلنسانية من قبيل الغذاء واملاء واإلمدادات الطبية، 

و وكان املقاتلون يتسولون عىل هذه اإلمدادات يف بعض األحيان ويبيعوها يف األسواق املحلية.

القائم رشيان الحياة االقتصادي لداعش لبعض الوقت. ولعل هذا يساعد يف توضيح األهمية االسرتاتيجية لهذا املعب بالنسبة  كان معب 

إىل قادة داعش، ففي أعقاب خسارة داعش ملناطقه يف عام 2017، كانت الجامعات املسلحة املوالية لألحزاب السياسية والجامعات شبه 

العسكرية (وليس الدولة) أول من مأل الفراغ األمني املحيل، وأوجدت لنفسها موقعاً متقدماً عىل قوات األمن العراقية التي ظلت ضعيفة 

نسبياً. نتيجة لذلك، أصبحت القائم منطقة متنازع عليها تسعى فيها الجامعات املسلحة إىل االستفادة من رحيل داعش من خالل إنشاء 

موطئ قدم لها يف التجارة عب الحدود، وباملناسبة، تجارة مل تتوقف هذه التجارة عىل الرغم من مجيء وذهاب الجامعات املسلحة املختلفة. 

ومن بني القوى املتنافسة التي سيطرت عىل أجزاء مختلفة من األسواق غري الرسمية واألسواق السوداء يف املدينة وطرق التهريب، العشائر 

السنية، وحدات الحشد الشعبي والعصابات اإلجرامية.

املناطق الغنية بالنفط

عىل عكس ما قد يفرتضه صّناع السياسات، ال متنح السيطرة الفعلية عىل املناطق املنتجة للنفط يف العراق وليبيا وسوريا واليمن بصورة 

تلقائية القدرة املتكافئة للحصول عىل عائدات مبيعات النفط، وهذا بسبب وجود عقبات كبرية أمام دخول قطاع النفط، فتجارة النفط 

تنطوي عىل سلسلة إمداد معقدة تتطلب بنية أساسية وخبة وإمكانية وصول لألسواق إذا أريَد تسييلها بفعالية.

يعني تعقيد سلسلة إمداد النفط أن الجهات الفاعلة املسلحة، والتي تسعى إىل السيطرة عىل املناطق املنتجة للنفط، يجب أن تتعاون مع 

الجهات الفاعلة املحلية التي متتلك الخبة لتشغيل األنظمة واملرافق املرتبطة بها. أثناء وجود قوات داعش يف سوريا، مل يكن التعاون يقترص عىل 

املهندسني الذين يقومون بتشغيل منصات النفط وحسب، بل امتد أيضاً للتعاون مع الكيانات التي تتحكم يف تلك األجزاء من سلسلة التوريد 

التي يفتقر داعش إىل إمكانية الوصول إليها، وهي القدرة عىل التكرير وأساطيل الناقالت. ال يزال هذا الوضع الفضفاض مستمراً – ما عدا وجود 

قوات داعش – حيث يوفر فرصاً مستمرة للوسطاء القادرين عىل التعامل مع العنارص املسلحة من جميع األطراف.

يف املقابل، يف املناطق التي تتحكم فيها الجهة الفاعلة بجميع جوانب سلسلة التوريد – كام هو الحال يف محافظة مأرب اليمنية – يتم 

تحديد ديناميات سوق النفط من خالل القدرة عىل التكرير. يف ليبيا، مَنع املجتمع الدويل مبيعات النفط الخام من سلطات غري معرتف 

بها يف رشق البالد. وقد أجب ذلك أولئك الذين يسيطرون عىل احتياطيات النفط يف تلك املنطقة عىل قبول تسيري مبيعات النفط الخام 

عب خصومهم يف طرابلس، يف غرب البالد. أما طرق التهريب يف العراق التي تأّسست أصالً يف عهد صدام حسني لتجاوز العقوبات الدولية 

يف أوائل التسعينيات ال تزال تعمل حتى اليوم. توفّر طرق التهريب هذه وسيلة رعاية ألولئك الذين يسيطرون عىل البنية التحتية للنفط 

يف جنوب البالد، وإن كان ذلك دون معالجة أوجه عدم املساواة يف نظام التوزيع املركزي، وتتعامل مع ما ميثل التكلفة األساسية ملامرسة 

األعامل التجارية.
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تعقيد تسييل النفط: التعاون والتواطؤ

سيطرة السكان املحليني

تتطلب السيطرة املستدامة عىل املناطق الغنية بالنفط التعاون بني القادة املحليني والجهات الفاعلة املسلحة. من غري املنطقي، بالنسبة 

ألي مجموعة مسلحة لديها موطئ قدم حديث يف منطقة معينة، أن يتم طرد العامل املهرة واملجتمع األوسع والذين ميتلكون القدرة عىل 

تشغيل سلسلة إمدادات النفط. سوف يكون الحافز بدالً من ذلك هو إبرام صفقة مع السكان املحليني. إن استخراج النفط ونقله وتكريره 

وبيعه عبارة عن عملية معقدة تتطلب عاملة كثيفة وخبرية، أي أن األمر يتطلب نوعاً من املقايضة. ميكن رؤية مثال واضح عىل ذلك يف 

شامل رشق سوريا، حيث توصل داعش عىل نحو فعال إىل اتفاق حول تقسيم األرباح مع العشائر املحلية التي تدير البنية التحتية النفطية. 

يف هذه الحالة، يسود اعتقاد أن القبائل املحلية تفاوضت عىل رشوط معينة، تشبه إىل حد ما الرشوط التي كانت سائدة يف ظل الحكومة 

السورية، ما يشري إىل أن داعش تعمل كعنرص فاعل اقتصادي عاقل، وتعرتف برضورة التعاون، إضافة إىل أن معركة السيطرة عىل املوارد 

النفطية مل متنع التعاون بشأن تقاسمها. عىل سبيل املثال، تعتمد القوات التي يهيمن عليها األكراد، مثلام فعلت قوات داعش من قبلها، 

عىل املهندسني الذين تدفع الحكومة السورية رواتبهم لتشغيل منشآت النفط والغاز – مبا يف ذلك محطة غاز كونوكو الواقعة بالقرب من 

دير الزور.

حافظ السكان املحليون عىل درجة من التمثيل يف التنافس للسيطرة عىل البنية التحتية للنفط، و يرُتجم إبرام الصفقات إىل مستويات أقل 

من العنف. يحتوي »الهالل النفطي« الليبي – الذي ميتد عىل طول الساحل من رست إىل راس النوف، وميتد جنوباً إىل منطقة الجفرة يف 

وسط ليبيا – عىل ما يقرب من 70 يف املائة من احتياطيات البالد من النفط، وقد تعرض هذا الهالل لنزاعات كبرية عىل السلطة. كلّف 

الحصار املفروض عىل املنطقة من قبل قوات إبراهيم الجذران، أحد قادة امليليشيات، من 2013 إىل أواخر 2016، ليبيا أكرث من 100 مليار 

دوالر من العائدات الضائعة.126 يف تلك املرحلة، تم االستيالء عىل »الهالل النفطي« من قبل قوات موالية للمشري حفرت الذي شكل الجيش 

الوطني الليبي يف ترشين الثاين/نوفمب 2016. و يف آذار/مارس 2017، خرس حفرت املنطقة لفرتة وجيزة أمام كتائب دفاع بنغازي قبل أن 

يستعيدها بعد أسبوع. و يف أبريل 2018، عندما كانت قوات حفرت ترتكّز يف هجوم عىل درنة، متّكن الجذران من استعادة »الهالل النفطي« 

حيث احتل املنطقة ملدة أسبوعني قبل أن يطرده حفرت مرة أخرى. وتتمثل النقطة األساسية التي يتم التغايض عنها يف كثري من األحيان 

حول كل هذه التغيريات يف ميزان القوى عىل املدى القصري، يف أن كل منها سبقه إجراء مساومات مع املجتمعات املحلية يف املنطقة، مع 

القليل من القتال العنيف. وبعبارة أخرى، كان العنف التنافيس محدوداً. يوّضح هذا درجة هذا درجة من املنفعة املتبادلة أو املقايضة. يف 

الوقت الذي تسببت كمية محدودة من القتال يف البداية يف بعض األرضار التي لحقت بالبنية التحتية للنفط والغاز، مل يتأثر اإلنتاج نفسه 

عىل نحو كبري إال خالل حصار الجذران. تتناقض حقيقة أن استيالء الجيش الوطني الليبي عىل »الهالل النفطي« قد تضمنت قتاالً مفتوحاً 

محدوداً تناقضاً حاداً مع القصف العنيف الذي شّنه الجيش الوطني الليبي يف بنغازي ودرنة، وإىل حد أقل يف طرابلس حالياً، يف محاوالت 

أكرث عنفاً لهزمية الخصوم.

يزيد حرمان السكان املحليني من عائدات إنتاج النفط االنقسامات السياسية واالجتامعية. يف البرصة يف العراق، عىل سبيل املثال، رّسخ 

اإلقصاء االقتصادي شبكات مسلحة من املستفيدين. هناك انعدام مساواة صارخ يف النظام العراقي لتوزيع عائدات النفط، البرصة هي 

مصدر 90 يف املائة من إنتاج النفط العراقي، والذي ميثل 95 يف املائة من إيرادات الحكومة املركزية يف بغداد.127 لكن هذه الرثوة مل تتدفق 

عىل سكان البرصة، وال تزال هذه املحافظة معدمة وتفتقر إىل الخدمات األساسية مثل الكهرباء واملاء. وتعبرياً عن الشعور بالضيق االقتصادي 

املظامل ضد  عن  التعبري  يف  املواطنني  ارتفع صوت  املحافظة، حيث  سياسة  بالحيوية  نابضة  احتجاج  حركة  السياسية، حددت  والتقلبات 

الحكومات املحلية واملركزية. وتظاهر املحتجون يف عدة مناسبات ضد رشكات النفط، وقاموا بإغالق الطرق الرئيسة وتجمعوا يف مسريات 

أمام مكاتبهم يف استعراض للغضب وخيبة األمل.

126 زعم إبراهيم الجذران أن حصاره كان وسيلة للمطالبة بدفع أجور العامل املستحقة. لكن قراره بالتخيل عن دوره كقائد مركزي لحرس املنشآت النفطية لتأسيس املكتب السيايس إلقليم برقة (تجمع من الفيدراليني) 

من املرجح أن يكون مؤرشاً أفضل عىل دوافعه. أثناء الحصار، حاول الجذران بيع النفط إىل السوق الدولية، ولكنه ُمنع من ذلك من خالل التدخل الدويل. أدى قرار املمثل الخاص لألمم املتحدة آنذاك، مارتن كوبلر، 

مبقابلة الجذران إىل حدوث رد فعل محيل عنيف، زاد من تفاقمه حقيقة أن حكومة الوفاق الوطني قد سمحت بإعطاء دفعة مالية للجذران. كتب مصطفى صنع الله، رئيس املؤسسة الوطنية للنفط، غاضباً إىل 

 ،Ghaddar A., .كوبلر أن عملية الدفع »متثل سابقة فظيعة وستشجع أي شخص ميكنه حشد ميليشيا عىل إغالق خط أنابيب أو حقل نفط أو ميناء، لرنى عندها كمية االبتزاز التي ميكن أن ميارسوها«. غدار أ

 Exclusive: Libya oil exports threatened as NOC warns’ »(2016)، »حرصي: تهديد صادرات النفط الليبية مع تحذير رشكة النفط الوطنية من صفقة املوانئ Lewis, A. .ولويس، أ George, L. .جورج، ل

https://www.reuters.com/article/us-libya-oil-exports-exclusive/exclusive-libya-oil-exportsthreatened-as-noc-warns-against-port-deal- ،2016 رويرتز، 24 متوز/ يوليو ،’against port deal

idUSKCN1040DO (آخر دخول يف 3 كانون الثاين/ يناير 2018).

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2015/11/21/the- ،2015 21 ترشين الثاين/ نوفمب ،The blighted City »(2015)، »املدينة املنكوبة .The Economist .127 مجلة اإليكونومست

blighted-city (آخر دخول يف 16 أيار/ مايو 2019).

تتناقض حقيقة أن استيالء 
الجيش الوطني الليبي 

عىل "الهالل النفطي" قد 
تضمنت قتاالً مفتوحاً 
محدوداً تناقضاً حاداً 

مع القصف العنيف يف 
بنغازي ودرنة

https://www.reuters.com/article/us-libya-oil-exports-exclusive/exclusive-libya-oil-exportsthreatened-as-noc-warns-against-port-deal-idUSKCN1040DO
https://www.reuters.com/article/us-libya-oil-exports-exclusive/exclusive-libya-oil-exportsthreatened-as-noc-warns-against-port-deal-idUSKCN1040DO
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2015/11/21/the-blighted-city
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2015/11/21/the-blighted-city
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يُدعم نظام التوزيع من خالل تفاهم ضمني بأن الشبكات املحلية (مبا يف ذلك الجامعات املسلحة) ستكون قادرة عىل تحصيل الريوع من 

هذا النظام يف مقابل ضامن استمرار عملها. يتمثل أحد العوامل الرئيسة يف نهب موارد البرصة النفطية يف دور الجهات الحكومية العراقية، 

التي إما يشارك الكثري منها يف هذا النشاط، أو أنها غري راغبة أو غري قادرة عىل إيقافه. تفتقر صناعة النفط املحلية إما إىل املعدات الالزمة 

لقياس خسائرها، أو تختار عن عمد عدم استخدام آليات الكشف املناسبة، بسبب االتفاق الضمني مع موظفي الدولة واملسؤولني. ميثل 

كل من االفتقار إىل القدرة وعدم الكفاءة واالحتيال املتعمد تفسريات محتملة. بالنسبة للحكومة املركزية، فإن توفري مصدر للدخل للقبائل 

والجامعات املسلحة ميثّل يف الواقع مجرد شكل آخر من أشكال الدعم، ويعّد تنفيذ هذا الدعم أسهل مبراحل من املأسسة وتقاسم اإليرادات 

الرسمي بني املركز واألطراف.128 الرشطة البحرية وحرس الحدود أيضاً غري قادرين عىل القبض عىل املهربني، وغالباً ما يصدرون أوامر بعدم 

اعتقال أعضاء هذه الكارتالت (التجمعات االحتكارية).

تعقيد سلسلة التوريد

لقد ربط املجتمع الدويل عن طريق الخطأ السيطرة العسكرية عىل حقول النفط باحتكار العائدات الناتجة عنها. تُعّد السيطرة الفعلية 

عىل هذه املناطق رشطاً رضورياً، ولكنه رشط غري كاٍف لتسييل تجارة النفط. توّضح تعقيدات قطاع التهريب يف البرصة مدى تنوع الجهات 

الفاعلة املعنية. يف سوريا، دفع الرتكيز عىل النفط كمصدر للدخل لداعش التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد داعش، إىل شن حملة 

قصف واسعة النطاق تستهدف البنية التحتية للنفط والغاز يف عام 2015. كان الهدف هو تقليل إيرادات داعش، ولكن هذه السياسة دمرت 

أيضاً سبل عيش السكان املحليني وأزالت املصدر الرئيس للنفط املستخدم يف التدفئة حيث كان الشتاء عىل األبواب. ويقدم هذا الوضع 

مثاالً عىل مخاطر التدخل يف االقتصاد الفرعي للنزاع، حيث ترتبط آليات التكيّف ارتباطاً وثيقاً بتوليد الدخل للجهات الفاعلة املسلحة.

يف سوريا، تتحّكم يف عنارص سلسلة إمدادات النفط أطراف فاعلة يف نزاع مع بعضها البعض. دفع إدراك الجامعات املسلحة للحاجة إىل 

انتهازية لرتبّح  كلام أمكن ذلك، فرص  أيضاً  التعاون مع خصومها. ونشأت  الخاضعة لسيطرتها، إىل تحّمل قدر من  العنارص  تسييل تلك 

الوسطاء، حيث مل يكن هذا األمر ممكناً من خالل العالقات املبارشة. تقع موارد النفط السورية بأغلبيتها الساحقة يف املنطقة الشاملية 

الرشقية للبالد، حيث يتم استخراج حوايل 85 يف املائة من هذه املوارد بني نهر الفرات والحدود العراقية.129 بني عامي 2013 و2017 تقريباً، 

قُّسم الشامل الرشقي إىل منطقتني للسيطرة: يف الشامل، كانت املنطقة التي يطلق عليها اسم الجزيرة تحت سيطرة وحدات حامية الشعب 

Partiya Yekîtiya Demokra-) الكردي  الدميقراطي  االتحاد  لحزب  العسكري  الذراع   ،(Yekîneyên Parastina Gel-YPG) الكردي 

PYD)، والذي ينتمي بدوره إىل حزب العامل الكردستاين (Partiya Karkerên Kurdê – PKK)؛ ويف هذه األثناء كان الجزء الجنويب، 

والذي يشمل مدينة الرقة ونصف مدينة دير الزور، تحت حكم داعش. كانت الطرق عىل طول نهر الفرات تحت سيطرة داعش أيضاً، ما 

يعني أن معظم السلع املتداولة مع الشامل الرشقي متُّر عب املناطق الخاضعة لحكم داعش130، ولكن البالد ال تضم سوى مصفاتني للنفط يف 

كل من حمص وبانياس، وهي األرايض التي بقيت تحت سيطرة النظام، وهكذا ميكن استخراج النفط من حقل يسيطر عليه حزب االتحاد 

البعض  بتكريره وإرسال  الذي يقوم  النظام،  ليصل بعدها إىل  املحلية  العشائر  ناقالت يشغلها عنارص من  بواسطة  نقله  الدميقراطي، ثم 

منه مجدداً إىل املنطقة الرشقية. وتصل الشحنات األخرى إىل مناطق املعارضة، وينتهي بعضها يف تركيا – وبالتايل تدّر إيرادات لكل من 

امليليشيات ونقاط التفتيش واملعابر الحدودية (والجامعات التي تسيطر عليها) عىل طول الطريق.

يف معظم الحاالت، متّول األموال املكتسبة من هذه األنشطة يف سوريا الجامعات املسلحة املتحاربة مبارشة. لكن هذا كان له تأثري غري مبارش أيضاً 

عىل الجهات الفاعلة يف اقتصاد النزاع، حيث مّكن الوسطاء من الحصول عىل عموالت ضخمة وتقديم مساهامت مالية يف املجهود الحريب للنظام. 

برزت من بني هؤالء الوسطاء شخصيتان مرتبطتان بالنظام. حدد مكتب مراقبة األصول األجنبية يف الواليات املتحدة شخصية براء قاطرجي، 

وهو رجل أعامل يتحّدر من الرقة ويعمل اليوم يف حلب، بوصفه وسيطاً بني النظام وداعش لتجارة املنتجات النفطية. يعمل براء يف رشاكة مع 

شقيقه حسام، الذي وضعه االتحاد األورويب تحت العقوبات يف كانون الثاين/يناير 2019. أصبح األَخوان مستفيدين بالفعل من الحواجز التجارية 

الداخلية يف سوريا. يف السنوات األخرية، استخدم كالهام عنفاً تنافسياً شديداً للسيطرة عىل األرايض والوصول إىل املوارد. وقد عمال، إىل جانب 

التعامل مع وحدات حامية الشعب وداعش، مع القوات املسلحة من جامعات املعارضة ونظام األسد وإيران. ويف معظم الحاالت متّول األموال 

املكتسبة من هذه األنشطة يف سوريا الجامعات املسلحة املتحاربة مبارشة. لكن هذا كان له تأثري غري مبارش أيضاً عىل الجهات الفاعلة يف اقتصاد 

128 مقابلة أجراها أحد املؤلفني مع محلل سيايس يف بغداد، خريف عام 2018.

129 باإلضافة إىل شبكات اإلمداد املحلية، تساهم واردات النفط، مبا يف ذلك الواردات اآلتية من إيران، يف اقتصاد النزاع يف سوريا. بسبب العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة عىل قطاعي النفط واملصارف يف كل من 

إيران وسوريا، تطلّب هذا تجاوز شبكات التجارة والنقل والشبكات املالية التقليدية واستخدام وسطاء وطرائق جديدة.

130 يف الجزء الشاميل من املنطقة الشاملية الرشقية، يُستخرج النفط الثقيل يف الغالب من الحقول التي تديرها رشكة البرتول السورية حتى يومنا هذا. وحول دير الزور، تُستخرج املكونات النفطية الخفيفة من الحقول 

التي طورتها سابقاً رشكات النفط الكبى شل وتوتال.

ميكن استخراج النفط من 
حقل يسيطر عليه حزب 
االتحاد الدميقراطي، ثم 
نقله بواسطة صهاريج 

يشغلها عنارص من 
العشائر املحلية، ليصل 

بعدها إىل النظام، الذي 
يقوم بتكريره وإرسال 
البعض منه مجدداً إىل 

املنطقة الرشقية
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النزاع، حيث مّكن الوسطاء من الحصول عىل عموالت ضخمة وتقديم مساهامت مالية يف املجهود الحريب للنظام. برزت من بني هؤالء الوسطاء 

شخصيتان مرتبطتان بالنظام. حدد مكتب مراقبة األصول األجنبية يف الواليات املتحدة شخصية براء قاطرجي، وهو رجل أعامل يتحّدر من الرقة 

ويعمل اليوم يف حلب، بوصفه وسيطاً بني النظام وداعش لتجارة املنتجات النفطية. يعمل براء يف رشاكة مع شقيقه حسام، الذي وضعه االتحاد 

األورويب تحت العقوبات يف كانون الثاين/يناير 2019. أصبح األَخوان مستفيدين بالفعل من الحواجز التجارية الداخلية يف سوريا. يف السنوات 

األخرية، استخدم كالهام عنفاً تنافسياً شديداً للسيطرة عىل األرايض والوصول إىل املوارد. وقد عمال، إىل جانب التعامل مع وحدات حامية الشعب 

وداعش، مع القوات املسلحة من جامعات املعارضة ونظام األسد وإيران.

اإلطار التوضيحي 4: التهريب يف البرصة، وتطوير أسواق الحامية، وتأثري ذلك عىل السكان املحليني

املنطقة  أرايض  عىل  للسيطرة  املسلحة  الجامعات  تنافست  البرصة،  يف  الدولة  نظام  وانهيار   2003 عام  املتحدة  الواليات  قادته  الذي  الغزو  أعقاب  يف 

ومواردها. وأشارت التقديرات يف البرصة بحلول عام 2007، أن جيش املهدي التابع لجيش مقتدى الصدر كان يرسق ما يقارب 5 ماليني دوالر من النفط 

يومياً – وأبرزها من ميناء أبو فلوس – ويبيعها يف السوق السوداء. بحلول عام 2013، أفادت التقارير أن الجامعات اإلسالمية الشيعية املسلحة واألحزاب 

السياسية املرتبطة بها تدير 62 رصيفاً عامئاً يف محافظة البرصة، مع تسع مجموعات مسلحة تسيطر عىل امليناء وتحّصل رسوم الحامية. يف حني كانت رسوم 

الحامية يف عام 2003 حوايل 100 دوالر شهرياً، دفع ارتفاع أسعار النفط بحلول عام 2014 برسوم الحامية131 لتصل إىل نحو 10,000 دوالر شهرياً (ملواصلة 

أو توسيع عمليات التهريب).132 أدى ارتفاع أسعار النفط من منتصف عام 2000 وحتى عام 2014 إىل إثراء الجهات الفاعلة يف هذا النظام، ما أدى إىل خلق 

طبقة من محديث النعمة، ما أدى إىل تشوهات يف السوق: فقد ارتفعت إيجارات العقارات السكنية يف البرصة عىل سبيل املثال إىل أكرث من 2000 دوالر 

شهرياً. نتيجة لذلك، أصبحت نسبة كبرية من البرصاويني – املستبعدين من العمل أو الحصول عىل عموالت يف قطاع النفط – جزءاً من الطبقة الدنيا، التي 

تعاين من نقص الكهرباء واملياه والوظائف (األمور التي مل تكن متثّل مشكلة يف عهد صدام). بحلول انتخابات 2018، بلغت نسبة إقبال الناخبني يف البرصة 
14.4 يف املائة، وهو ما يؤكد املستويات العالية لخيبة األمل السياسية يف املدينة.133

يف العراق، يتطلب نظام تحويل النفط املعقد يف البرصة درجة كبرية من التعاون من شبكة من الجهات الفاعلة من أجل الحفاظ عىل سلسلة 

التوريد. ويسعى عامل النفط واملهندسون وموظفو النقل ذوو األجور املنخفضة إىل كسب نقود إضافية عن طريق رسقة النفط، الذي يتم 

تسليمه بعد ذلك إىل الجهات القبلية القوية لتخزينه. تستفيد العشائر من سيطرتها عىل األرايض لتخزين النفط املرسوق بأمان، وتعمل مع 

 135 الجامعات شبه العسكرية املسلحة والكارتالت يف مقابل دفع رسوم الحامية. 134 وأشارت التقارير إىل أن ما يصل إىل 400,000 برميل يومياً

– أو حوايل 10 يف املائة من النفط من محافظة البرصة – يتم اعرتاضها بشكل غري قانوين وتحميلها عىل شاحنات متجهة إىل األردن وسوريا. هذا 

هو حجم هذه املامرسات التي يستخدم من خاللها السياسيون املحليون والفيدراليون نفوذهم يف الوصول إىل الدولة لقبول الرشاوى مقابل غض 

النظر عن هذه املامرسات. عىل طول طريق التهريب، تستخدم مجموعات وحدات الحشد الشعبي سيطرتها عىل املناطق يف الجنوب لفرض 

الرضائب عىل نقاط التفتيش الداخلية، ولكن هذا يتطلب التعاون مع قوات األمن العراقية يف املحافظات وعىل الحدود الوطنية. تتعاون هنا 

جميع األطراف املختلفة وتتقاسم األرباح. وتدعم العديد من رشكات األمن الخاصة هذه التجارة أيضاً. وتنظر الرشكات الدولية واملحلية إىل كل 

هذا عىل أنه »أمر اعتيادي«، وتدفع للجهات العشائرية والجهات املسلحة من أجل العمل دون أي مضايقات.

تُظهر خريطة العراق أدناه هذا املثال كوسيلة تعمل من خاللها الجهات الفاعلة املسلحة التابعة للحكومة والجهات غري الحكومية معاً يف 

تهريب النفط من البرصة باتجاه الغرب والشامل.

131 عبد األحد، ج. (2016)، »البرصة بعد البيطانيني: االنقسام واليأس يف مدينة النفط العراقية املزدهرة« ’Basra after the British: division and despair in Iraq’s oil boomtown’,، الغارديان، 4 متوز/ يوليو 

https://www.theguardian.com/cities/2016/jul/04/basra-british-iraq-oil-boomtown-legacy-chilcot-saddam ،2016 (آخر دخول يف 16 أيار/ مايو 2019).

 ،Global Observatory غلوبال أوبرزفاتوري ،’?Protests in Southern Iraq Intensify, Is Instability to Follow’ »132  شويتزر، م. (2018)، »تكثيف االحتجاجات يف جنوب العراق، هل سيتبعه عدم االستقرار؟

24 متوز/ يوليو https://theglobalobservatory.org/2018/07/protests-southern-iraq-intensify-is-instability-to-follow ،2018 (آخر دخول يف 16 أيار/ مايو 2019).

133 املرجع نفسه.

134 تتضمن الخطوة األوىل يف هذه العملية قيام األفراد برسقة الوقود املكرر والنفط الخام من املستودعات وتحميله يف خطوط أنابيب مؤقتة أو شاحنات بالقرب من مختلف املوانئ. تضم البرصة عدة موانئ، تشمل 

ميناء أبو فلوس، ومحطة نفط البرصة، وأم قرص، وميناء البرصة، وأبو الخصيب، والفاو. قام املهربون أيضاً بتطوير خطوط أنابيب تحت األرض يستخدمونها لالتصال بالخطوط الرئيسية لسحب النفط دون أن يكتشفهم 

أحد. عند هذه النقطة، تخزن القبائل والزعامء املسلحون املحليون الذين يسيطرون عىل األرايض املوارد املرسوقة يف خزانات تحت األرض، ثم يرسلونها يف النهاية إىل الصهاريج. تباع املوارد يف نهاية املطاف وتنقل 

شامالً لتباع يف السوق املحلية، وكذلك يف األردن وسوريا. يُدفع للمساحني، املسؤولني عن عمليات التفتيش لعدم اإلبالغ عن هذه الخروقات.

 Special Report: Iran’s Oil Smuggling Network in’ »135 كانت أرقام اإلنتاج متقلبة ولكن يبدو أن هذا ميثل تقديراً معقواًل. انظر ستارتفور (2012)، »تقرير خاص: شبكة تهريب النفط اإليرانية يف العراق

Iraq’، 30 كانون الثاين/ يناير https://worldview.stratfor.com/article/special-report-irans-oil-smuggling-network-iraq ،2012 (آخر دخول يف 15 أيار/ مايو 2019).

https://www.theguardian.com/cities/2016/jul/04/basra-british-iraq-oil-boomtown-legacy-chilcot-saddam
https://worldview.stratfor.com/article/special-report-irans-oil-smuggling-network-iraq
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الخريطة 3: نقاط تفتيش تابعة لوحدات الحشد الشعبي عىل طريق تهريب النفط إىل األردن

املصدر: بيانات تشاتام هاوس.

استكامل سلسلة التوريد

ميكن للجهات الفاعلة التي تتحكم يف البنية التحتية للنفط، ولديها وسيلة لتكرير النفط املستخرج وتحويله إىل وقود، تسييل أصولها بشكل 

أكرث فعالية من أولئك الذين يسيطرون فقط عىل وسائل االستخراج أو القدرة عىل التكرير. طورت محافظة مأرب يف خضم النزاع يف اليمن 

سلسلة التوريد الخاصة بها. قبل الحرب، كانت مأرب من املواقع الرئيسة يف قطاع النفط والغاز يف اليمن، حيث كانت متثل 20 يف املائة من 

إنتاج النفط و100 يف املائة من إنتاج الغاز.136 كانت املواد الهيدروكربونية يف مأرب غالباً ما تحول دون انهيار االقتصاد الوطني، إىل جانب 

اإلنتاج اآليت من محافظتي حرضموت وشبوة، املناطق األخرى املنتجة للنفط يف اليمن. وبني عامي 2012 و2014، دفعت الهجامت عىل خط 

أنابيب النفط الذي يربط منشآت املعالجة املركزية يف حقل أليف – حيث كان يُجمع النفط من حقول مأرب املختلفة يف محور واحد قبل 

تكريره أو نقله إىل ساحل البحر األحمر للتصدير – البالد إىل أزمة مالية وأزمة يف العمالت األجنبية، ما ساعد عىل ترسيع وترية النزاع الحايل. 

يف عام 2015، شّنت قبائل مأرب137عملية دفاعية قوية عن مدينة مأرب ضد تحالف الحويث-صالح، وهو ما دفع قوات التحالف إىل الخلف 

http://documents. ،مذكرة اقتصادية قُطرية ،’The Republic of Yemn: Unlocking the Potential for Economic Growth‹ »136 البنك الدويل (2015)، »الجمهورية اليمنية: فتح إمكانات النمو االقتصادي

worldbank.org/curated/en/673781467997642839/pdf/102151-REVISED-box394829B-PUBLIC-Yemen-CEM-edited.pdf (آخر دخول يف 6 حزيران/ يونيو 2019).

137 كانت قبائل مأرب، التي اشتهرت باملشاحنات الكبرية فيام بينها، تشعر بالسوء منذ فرتة طويلة من حقيقة أنها كانت من بني أقل املناطق منواً يف اليمن، يف الوقت الذي تعد فيه محافظاتها املساهم الرئيس يف دخل 

الدولة. ألقى الزعامء القبليون باللوم يف العنف فيام بني القبائل عىل التأثري الضار لالعبني السياسيني يف صنعاء الذين قدموا رعاية للجامعات القبلية والعصابات، والذين شاركوا بقوة يف طرق التهريب يف جميع أرجاء 

املناطق الصحراوية الفقرية يف الشامل والجبال يف الغرب. يف األشهر األوىل من عام 2015، عندما فر الرئيس هادي من صنعاء أوالً إىل عدن ثم إىل الرياض، وجدت العديد من قبائل مأرب قضية مشرتكة ضد الحوثيني 

وأنصار الرئيس السابق صالح، الذين دخلوا املحافظة يف نهاية العام.
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باتجاه رصواح يف الغرب، حيث ال تزال هذه املنطقة متثل خط جبهة أمامي أثناء كتابة هذا التقرير. أثبت سلطان العرادة، محافظ مأرب، 

أنه مدير عالقات عامة ماهر. يف الوقت الذي يعد فيه عرادة مدنياً، يحتفظ هذا املحافظ بنفوذه عىل عدد من الجامعات املسلحة، يف حني 

أن شقيقه لديه ميليشيات خاصة به. أصحبت مدينة مأرب تحت حكم عرادة مدينة مزدهرة يف زمن الحرب، وقد عزز موقعها من خالل 

سيطرته عىل حقول النفط يف املنطقة والبنية التحتية للمعالجة والتوزيع. ويشمل ذلك مصفاة مأرب، وهي منشأة تعالج 10,000 برميالً يف 

اليوم، ومصنعاً لتعبئة الغاز النفطي املسيّل، وفرعاً محلياً للبنك املركزي. يتم إيداع اإليصاالت من املبيعات املحلية للبنزين والديزل وغاز 

البرتول املسال من مأرب – التي تقدر قيمتها مبليون دوالر يف اليوم – مبارشة يف الفرع املحيل للبنك املركزي، الذي أصبح مبثابة خزانة مؤقتة 

لعرادة. وألن املبيعات محلية لذلك يتم دفع هذه اإليرادات إىل حد كبري بالعملة املحلية.

منح النزاع يف اليمن مأرب درجة عالية من االستقالل االقتصادي. وبإمكان املحافظة إكامل سلسلة إمداد النفط والغاز دون االعتامد عىل 

الجامعات املتنازعة أو الجهات املنافسة، لذلك فهي قادرة عىل السيطرة عىل اإليرادات التي تحققها. أصبحت مأرب من هذه الناحية 

من املستفيدين من النزاع يف اليمن. كان لهذه السامت أثر اقتصادي أوسع، حيث ساعدت مأرب يف أن تصبح مركزاً تجارياً: ألن نسبة 

كبرية من البضائع التي تدخل اليمن من اململكة العربية السعودية، عب معب الوديعة يف حرضموت، مَتّر عب مأرب قبل العبور إىل األرايض 

التي يسيطر عليها الحوثيون، عب محافظة الجوف. كان هناك طفرة عقارية أيضاً. وأخرياً وليس آخراً، استُخدمت األموال التي تولدت يف 

مأرب لدفع رواتب الوظائف العمومية، ومتويل مشاريع البنية التحتية وتغطية تكلفة توليد الكهرباء. غطّت اململكة العربية السعودية 

رواتب امليليشيات القبلية والرواتب العسكرية، وقد وفّرت اململكة أيضاً األسلحة واملعدات األخرى للوحدات العسكرية والقبلية الرسمية 

العاملة يف املحافظة.

جميع هذه األسباب جعلت من عرادة شخصية قوية ومؤثرة – ولكن موقفه يعتمد عىل الحفاظ عىل حلفائه للسيطرة عىل البنية التحتية 

إلنتاج النفط والغاز. استفاد عرادة من خط املواجهة املستقر والقابل لإلدارة يف النزاع مع الحوثيني؛ ومن توازن القوى النادر الذي قبلت فيه 

القبائل سلطته، وكذلك القادة العسكريون، مبن فيهم عيل محسن األحمر، القائد العسكري الفعيل للحكومة اليمنية. يف السنوات األوىل من 

الحرب، طالبت إدارة هادي، التي يوجد مسؤولوها يف كل من عدن والرياض، مراراً وتكراراً محافظة مأرب بتسليم إيرادات النفط والغاز. 

ومع ذلك، مل تتوقف اإلدارة منذ ذلك الحني عن العمل عىل التفاوض عىل صفقة لنقل النفط من مأرب إىل جنوب البالد للتصدير. من 

املحتمل أن تكون هذه الصفقة، إذا تم االتفاق عليها، من أكب املولدات النقدية من مبيعات النفط والغاز املحلية، والتي تكون عائداتها 

متواضعة نسبياً. من املعروف أن هادي أراد استبدال عرادة، حيث يراه عىل أنه تهديد لسلطته. ولكن الرعاة السعوديني مل يسمحوا له بذلك 

حيث قاموا بتسهيل رحالت الصحفيني إىل مأرب إلظهار أنشطة التحالف »لتحقيق االستقرار«. ميكن القول إنه بالنسبة لعرادة فإن الحفاظ 

عىل الوضع الراهن يف محافظته – أي وجود عدو واحد يتكون عبارة عن الحوثيني املعادين للقبائل، وخطوط املواجهة املجمدة، واالقتصاد 

املحيل املتنامي والسيطرة عىل املوارد املحلية – هو النتيجة األفضل. من املرجح أن يستعيد اتفاق السالم - ولو ظاهرياً عىل األقل – السيطرة 

املركزية عىل موارد النفط والغاز، مام قد يؤدي إىل ضياع مكاسب مأرب.

الوصول إىل سوق النفط الدويل

يتطلب بيع النفط الخام يف السوق الدولية الرسمية االعرتاف الدويل. و متّكنت الجهات الدولية الفاعلة إىل حد كبري، من خالل التحكم 

يف الوصول إىل سوق النفط الدويل، من تحديد الجهات الفاعلة املحلية التي ميكن أن تستفيد مبارشة من النفط. مل ميثّل هذا عقبة كبرية 

بالنسبة للمجموعات يف سوريا ألن اإلنتاج يف زمن الحرب مل يكن يلبّي حتى الطلب املحيل. ومع ذلك، وجدت كميات صغرية من النفط 

املصادر أن داعش وحزب  العراق) وتركيا. يف عام 2015، قّدرت بعض  إقليم كردستان  أربيل (عاصمة  التهريب إىل  طريقها عب شبكات 

االتحاد الدميوقراطي قاما بتصدير ما يصل إىل 30,000 برميل يف اليوم إىل هذين السوقني. يف اليمن، أدت تلك الصيغة من القدرة املحلية 

عىل التكرير واملفاوضات بني الجامعات املسلحة والحكومة املعرتف بها دولياً، إىل إنشاء سوق محلية غري رسمية وسوق دولية رسمية. ومع 

ذلك، كان لتقييد الوصول إىل السوق الدولية يف ليبيا أثراً حاسامً عىل تنمية اقتصاد النزاع. عىل الرغم من أن معظم املوارد النفطية تخضع 

لسيطرة املشري حفرت، الذي يسيطر عىل رشق البالد، إال أن املؤسسات التي تقع مقراتها يف الرشق ُمنعت من بيع النفط يف السوق الدولية. 

وهكذا متتّعت حتى بعض الجهات الفاعلة، التي تتحكم رمبا باملوارد يف بعض األحيان، بقدرة محدودة عىل تسييلها.

قرر املجتمع الدويل أن املؤسسة الوطنية للنفط فقط، ومقرها طرابلس، هي املخولة بتسويق النفط. كان هذا ميثل إىل جانب االعرتاف 

الوحيد مبرصف ليبيا املركزي يف طرابلس، أوضح سياسة مارسها املجتمع الدويل تجاه ليبيا. أثناء الحصار املطول عىل »الهالل النفطي«، 

كانت محاوالت إبراهيم الجذران لبيع النفط الخام من تلك املنطقة محبطة، وذلك عىل األخص عندما اعرتضت قوات املارينز األمريكية 

منح النزاع يف اليمن مأرب 
درجة عالية من االستقالل 

االقتصادي، وبإمكان 
املحافظة إكامل سلسلة 

 إمداد النفط والغاز 
دون االعتامد عىل 

الجامعات املتنازعة أو 
الجهات املنافسة
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 اقتصادات النزاع يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

اقتصادات النزاع الفرعية

الناقلة مورننغ غلوري يف عام 138.2014  وحينام استحوذ املشري حفرت عىل »الهالل النفطي« يف عام 2016، أشاد املجتمع الدويل بقراره 

مكانة حفرت  من  هذا  عّزز  املبيعات.  عائدات  بتلقي  طرابلس  املركزي يف  ليبيا  ولبنك  هناك،  بالعمل  الوطنية  النفط  لرشكات  بالسامح 

البالد  املنافسة يف رشق  الوطنية  النفط  أنه يتعني عىل رشكة  النفطي« يف عام 2018،  الوطنية. وقد أعلن حفرت عند استعادته »الهالل 

إىل  الغنائم  من  األسد  نصيب  ليذهب  فقط،  املنطقة  تأمني  األمر  نهاية  قواته يف  يجب عىل  ملاذا  الدويل.  املستوى  النفط عىل  تسويق 

العاصمة، حيث كان االحتكار القوي للميليشيات املناهضة لحفرت يراكم ثروات الدولة هناك برسعة، ولكن هذا كان خطأ يف التقدير. 

عىل الرغم من الشائعات حول صفقات محتملة مع رشكاء املبيعات األجنبية، إال أن املجتمع الدويل حافظ عىل ثباته يف اإلرصار عىل أن 

رشكة النفط الوطنية الليبية، ومقرها يف طرابلس، هي وحدها القادرة عىل إدارة ثروة ليبيا النفطية. استجاب حفرت يف نهاية املطاف يف 

10 متوز/ يوليو 2018، حيث تنازل عن إدارة البنية التحتية للنفط لرشكة النفط الوطنية التي مقرها طرابلس.

من املحتمل أن يتفاقم العنف التنافيس يف »الهالل النفطي«، عىل الرغم من تخفيفه جزئياً بالدعم الدويل للمؤسسة الوطنية للنفط، ويُردُّ ذلك 

إىل التصور بأن موارد الرشق ليست موزعة عىل نحو عادل من قبل أولئك املوجودين يف طرابلس. ومن شأن هذا أن يدفع باتجاه العنف املتأّصل. 

يف أثناء كتابة هذا التقرير، يف نيسان/ أبريل 2019، سيطرت قوات حفرت عىل اثنني من حقول النفط الرئيسة األخرى يف جنوب ليبيا، ومع أن هذا 

قد ال يرتجم بالرضورة إىل قدرة عىل تسييل هذه املوارد مبارشة، إال أنه يزيد من نفوذ قواته عىل حكومة الوفاق الوطني.

املسلحة يف  العنارص  الدولية مع  العقوبات  للتحايل عىل  التسعينيات  التي تأسست يف  النفط  العراق، تجّمع مشغلو شبكات تهريب  يف 

املشهد السيايس ما بعد عام 2003 لتزويد السوق السوداء املحلية بالنفط وتجاُوز السوق الدولية الرسمية من خالل تصدير النفط إىل 

األردن وسوريا. تشري هذه التطورات إىل أن ديناميات اقتصاد النزاع ميكن أن تستمر لفرتة طويلة بعد تحقيق السالم املفرتض، وقد يكون من 

الصعب التخلص منها. يف الواقع، قد يشري نظام تحويل النفط املذكور سابقاً يف البرصة، إىل أنه من املحتمل أن يجد األشخاص املعزولني خارج 

السوق الدولية وسائل بديلة للوصول إليها. وتجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أنه قد استمرت محاوالت السلطات الليبية الرشقية لتسويق 

النفط. قد تؤدي موجة العنف التنافيس الحالية يف طرابلس – والتي تشمل السعي الحثيث من أجل السيطرة عىل مؤسسات الدولة – إىل 

دفع السلطات الرشقية إىل مضاعفة جهودها لتسويق النفط عىل نحو مستقل.

 138 ناثان، أ. .Nathan, A (2016)، »رجل امليليشيات الذي أصبح ملك النفط الليبي« ’Militiaman who became Libya’s oil kingpin’، صحيفة بوليتيكو، 25 آب/ أغسطس 2016، 

https://www.politico.eu/article/ibrahim-jadhran-libya-separatist-gna-qadhafi (آخر دخول يف 16 أيار/ مايو 2019).

https://www.politico.eu/article/ibrahim-jadhran-libya-separatist-gna-qadhafi
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وصف هذا التقرير اقتصادات النزاع يف العراق وليبيا وسوريا واليمن بأنها أنظمة معقدة تحددها املنافسة العنيفة للسيطرة عىل الريوع. 

وعىل الرغم من االختالفات بني دراسات الحالة األربع، إال أن هيكل الريوع وأمناط السلوك والعنف ميكن مقارنتها عىل مستوى االقتصاد 

الفرعي (انظر الجدول 1 أدناه). ونَخلُص هنا إىل أنه من املمكن يف هذه الحال تطوير نُهج سياسات مميزة الستهداف هياكل الريوع املحددة 

يف كل من العواصم ومناطق العبور واملناطق الحدودية واملناطق الغنية بالنفط. نقدم يف هذا الفصل مجرَّد رؤى – وليس وصفات طبية 

بالتأكيد – لصّناع السياسات الغربيني إلرشادهم يف هذه العملية مراعني الهدف النهايئ، وهو خفض مستويات العنف.

الجدول رقم )1(: هياكل الريوع والسلوكيات وأمناط العنف يف االقتصادات الفرعية للنزاع

العنف )تنافيس ومتأّصل(سلوك الجامعة املسلحةهياكل الريوع

الدولة كمورد: االستيالء عىل األصول وتخصيصها، العواصم

وتدفقات اإليرادات، والتعيني وفقاً للمحسوبية.

الهيمنة/ السيطرة املؤسسية يتبعها التغلغل 

املؤسيس.

عندما تفقد الحكومة القامئة سيطرتها الفعلية 

عىل العاصمة، سوف يستمر العنف التنافيس 

حتى يظهر رابح واضح، وبعدها مينح »حق 

استخدام العنف« وتصبح أعامل العنف املتأصلة 

راسخة يف الحياة االقتصادية للمدينة.

مناطق العبور واملناطق 

الحدودية

املراجحة وفرض الرضائب عىل البضائع 

واألشخاص.

إنشاء نقاط تفتيش لفرض الرضائب عىل 

األسواق/ الحامية. فرص كبرية للوسطاء.

عنف تنافيس مستمر: تعتمد الجهات املسلحة 

عىل الرضائب.

يتوقف فرض الرضائب عىل السيطرة عىل املناطق الغنية بالنفط

املنطقة ونسبة سلسلة التوريد.

ويحتمل أن يحصل هذا بالتوافق أكرث من 

حصوله باإلكراه. محدودية الخبة املدنية 

املعروضة. فرص كبرية للوسطاء.

كان العنف التنافيس محدوداً نسبياً، حيث 

أدركت الجهات الفاعلة املسلحة القيمة 

االقتصادية للبنية التحتية للنفط والغاز والحاجة 

إىل التعاون.

الفرعي حتى اآلن، قبل مناقشة كيف ميكن لصّناع السياسات  الغربية عىل ديناميات االقتصاد   نبدأ أوالً بتحليل كيفية تأثري السياسات 

الغربيني املساعدة يف تحويل هذه الديناميات باتجاه تقليل العنف، وتوفري قدر أكب من االستقرار االقتصادي. سوف يتطلّب هذا من صّناع 

السياسات الغربيني إجراء تقييم رصيح لقدراتهم وأهدافهم؛ ومدى ونوع النفوذ املايل الذي يتمتعون به؛ واملقايضات املرتبطة بالحد من 

العنف التنافيس والعنف املتأّصل. عندما يكون النفوذ املايل والقدرات محدودة أو غري موجودة، ينبغي االعرتاف بأن عدم القيام بأي يشء 

ميثّل خياراً سياسياً يف حد ذاته. أخرياً، نسعى إىل تطبيق هذه املعايري عىل سلسلة من التوصيات ملجاالت التدخل ضمن االقتصادات الفرعية 

للدول األربع.

كيف أثرت السياسات الغربية عىل ديناميات االقتصاد الفرعي

تلعب السياسات الغربية، من خالل أشكال مختلفة من املشاركة والتدخل – املشاركة األمنية والسياسية واإلنسانية – دوراً رئيساً يف تشكيل 

الديناميات يف اقتصادات النزاع الفرعية يف العراق وليبيا وسوريا واليمن. ومع ذلك، عند استكشاف تأثري هذه السياسات، من الرضوري 

اإلشارة إىل نوعني هامني من املحاذير. أوالً، مل تكن األطراف الخارجية – الدول الغربية واملنظامت الدولية- يف الحروب يف العراق وليبيا 

أطرافاً ليس لها مصالح أو محايدة أو أطرافاً خريية، كام تتخيل هذه القوى نفسها يف بعض األحيان. يف العديد من الحاالت، دعمت الدول 

الغربية جهة فاعلة واحدة، أو مجموعة من الجهات الفاعلة من بني الجهات املوجودة- بقصد مساعدة أحد األطراف عىل الفوز – بدالً 

من السعي ملعالجة األسباب الكامنة وراء النزاع. نتيجة لذلك، غالباً ما تنعكس أهداف السياسة الغربية »انتصاراً« أو تسوية مفيدة لطرف 

مفضل عىل األرض. ثانياً، مل يفكر صّناع السياسة الغربيون يف ديناميات اقتصاد النزاع عىل نحو كاٍف لتطوير نُُهجهم تجاه الدول املعنية. 

غالباً ما يفتقر السعي إىل اتباع نُُهج سياسية واقتصادية وعسكرية مختلفة ومنفصلة عن بعضها البعض، إىل روابط االقتصاد السيايس األوسع 

نطاقاً، ما يؤدي إىل آثار ضارة عىل األرض.

4. اآلثار عىل السياسات
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اآلثار عىل السياسات

العواصم

كان لتدخالت السياسة الغربية القامئة عىل األمن يف عواصم منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، تأثري بعيد املدى عىل توزيع الريوع. يف 

بعض الحاالت، كان لهذا دور مبارش يف تحديد من ميكنه الوصول إىل موارد الدولة وأصولها. بعد غزو العراق عام 2003 عىل سبيل املثال، 

سعى التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة إىل تهدئة الجامعات املتناحرة، عب نظام املحاصصة، مصمامً نظاماً سياسياً لتقاسم السلطة 

يهدف إىل ضامن متثيل أشخاص من خلفيات مختلفة. ومع ذلك، فقد رّسخ هذا النهج مكانة مجموعة من النخب يف مواقع السلطة واالمتياز 

القبول  ليبيا، مل يدعم  املتأّصل. يف  للعنف  هاماً  الوضع مصدراً  االقتصادي، ما زاد من عدم املساواة االجتامعية واالقتصادية. أصبح هذا 

الضمني للجهات الفاعلة الغربية باألنشطة املدرة للدخل للميليشيات الطرابلسية، يف مقابل تحالفها االسمي مع حكومة الوفاق الوطني، 

الحكم الناجح وال االستقرار، وهكذا استمرت موجات العنف التنافيس.

االقتصادية،  والعقوبات  السيايس  االعرتاف  من خالل  الدويل،  املايل  النظام  إىل  الوصول  تقييد  الغربيني عىل  السياسات  صّناع  قدرة  تبقى 

أداة قوية للتعامل مع االقتصادات الفرعية للنزاعات يف العواصم. تحجم الرشكات الغربية والبنوك الدولية ورشكات التأمني عن التعامل 

مع سوريا نتيجة للعقوبات. مع تقييد قدرة بعض الجهات الفاعلة عىل الوصول إىل املوارد املالية الدولية، شجعت العقوبات أيضاً شبكات 

التجارة واملالية غري الرسمية عب األرايض السورية ومناطق السيطرة فيها. كان لهذا عواقب غري متوقعة: أدت العقوبات التي فرضها االتحاد 

األورويب والواليات املتحدة عىل األفراد السوريني إىل ظهور نخبة جديدة من رواد األعامل يف النزاع،139 الذين يعملون مبثابة وسطاء للنظام 

الجديد. يتجىل ذلك يف أكرث املشاريع التجارية رمزية يف سوريا يف السنوات األخرية: مرشوع التطوير العقاري املسمى ماروتا سيتي (انظر 

الفصل 3)، والذي يتم بناؤه عىل أرض صادرها النظام السوري قرساً. وقد ُوِضع رجال األعامل املشاركني يف هذا املرشوع تحت طائلة عقوبات 
االتحاد األورويب، لجنيهم أرباحاً كبرية من خالل عالقاتهم مع النظام وجهازه األمني، ولتمويل النظام يف املقابل.140

ال تزال املساعدات اإلنسانية لليمن وسوريا تتدفق عب صنعاء ودمشق، رغم أن معظمها غري مخصص ليتم إنفاقه يف عواصم هاتني الدولتني. 

لقد أوضح هذا التقرير كيف أن الجهات املانحة التي تسعى إىل توزيع األموال النقدية يف اليمن ليس لديها خيار سوى العمل عن طريق البنوك 

»الحوثية« املوجودة يف صنعاء. كام أن تركّز الحكومة، بحكم القانون، يف دمشق يوفر لها مقعداً يف األمم املتحدة، ويضمن لها يف الوقت نفسه 

اإلرشاف عىل وسائل توزيع املساعدات. ميثل كال النهجني تحديات أمام املانحني الغربيني املعنيني، يف أن يتحول دعمهم إىل أطراف النزاع – حيث 

يحتمل أن يستمر العنف التنافيس أو (تتم إعادة) تطوير الهياكل االستبدادية، أو املساهمة يف تطوير العنف املتأّصل.

مناطق العبور واملناطق الحدودية

كان للسياسات القامئة عىل األمن يف مناطق العبور واملناطق الحدودية، تأثري كبري عىل ديناميات السوق، والتي تحدد أمناط التجارة وفرص 

الرضائب. عىل سبيل املثال، أثّرت حملة القمع املدعومة من الغرب عىل الهجرة غري النظامية يف شامل النيجر، عىل نحو غري مبارش عىل 

االقتصاد الفرعي للنزاع يف جنوب ليبيا. يعني تجريم تهريب البرش يف النيجر أن وحدات الجيش النيجريي التي كانت قد سّهلت من قبل 

تهريب البرش، قد أصبحت تطلق النار اآلن عىل قوافل املهربني، ما يجعل السفر براً أكرث تكلفة وخطورة بالنسبة للمهاجرين الذين يسعون 

لدخول جنوب ليبيا.141 وبحسب ما ورد، أدى انخفاض تدفق املهاجرين إىل ليبيا إىل دفع الجامعات املسلحة إىل اللجوء إىل وسائل أكرث عنفاً 
لتوليد إيرادات من املهاجرين.142

قامت الجهات الفاعلة الغربية بتدخالت محدودة يف مناطق العبور واملناطق الحدودية، برصف النظر عن دعمها لقوات سوريا الدميقراطية، 

التي يقودها األكراد يف شامل رشق سوريا. كانت الجهات الفاعلة اإلقليمية التي تتقاسم الحدود مع العراق أو ليبيا أو سوريا أو اليمن أكرث 

نشاطاً وفعالية. يف شامل سوريا، سمحت تركيا فقط للجامعات التي تدعمها بالتحكم يف املعابر الحدودية. وفّرت هذه املعابر عىل مدار 

النزاع السوري مصدر دخل رئيس للجامعات املسلحة (عب رسوم نقاط التفتيش) ولرجال األعامل (عن طريق املراجحة). املناطق الحدودية 

السورية الرتكية التي تسيطر عليها قوات سوريا الدميقراطية، التي تعارضها تركيا، بقيت مغلقة.

 139 انظر عبود، س. Abboud, S. (2017) »التغيري االجتامعي، تشكيل الشبكات واقتصادات الحرب يف سوريا« Social Change, Network Formation and Syria’s War Economies’، ميدل إيست بولييس

The Middle Policy، 24 (1)، املعرف الرقمي: mepo/10.1111.12254 (آخر دخول يف 16 آب/ مايو 2019).

 140 رولينز، ت. Rollins, T. (2019) »الشخصيات السورية الرئيسة يف إعادة اإلعامر التي فرض عليها االتحاد األورويب عقوبات يف الوقت الذي يتوجه فيه وفد من رجال األعامل إىل اإلمارات العربية املتحدة« 

 Key Syrian reconstruction figures sanctioned by EU as business delegation heads to UAE’، سرييا دايريكت Syria Direct، 21 كانون الثاين/ يناير 2019، 

https://syriadirect.org/news/key-syrian-reconstruction-figures-sanctioned-by-eu-as-business-delegation-heads-to-uae / (آخر دخول يف 16 أيار/ مايو 2019).

141 البيانات من تحليل يصدر قريباً عن تشاتام هاوس.

.The Human Conveyor Belt Broken (2019)، تحطُّم حزام نقل البرش Micallef. .142 ميكاليف

تُحِجم الرشكات الغربية 
والبنوك الدولية ورشكات 
التأمني عن التعامل مع 
سوريا نتيجة للعقوبات

https://syriadirect.org/news/key-syrian-reconstruction-figures-sanctioned-by-eu-as-business-delegation-heads-to-uae
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يف اليمن، تدخلت القوات السعودية عسكرياً يف مناطق العبور الرئيسية يف محافظة املهرة لوقف تدفق األسلحة إىل أعداء حكومتها. أغضب 

هذا النهج الجهات الفاعلة املحلية – التي كانت تستفيد من الزيادة يف التجارة عب املهرة نتيجة للقتال يف غرب اليمن – ما يهدد بإثارة 

النزاع. ولكن يبدو مع ذلك أن التحالف الذي تقوده السعودية يف بيحان قد اتخذ نهجاً سياسياً من الناحية الباغامتية، يقوم هذا النهج عىل 

قبول استمرار طرق التهريب التي تزود القوات املتحالفة مع الحويث، من أجل إبقاء الجهات الفاعلة املحلية يف صفه.

ومثلام هو الحال يف العواصم، قد يتم تحويل مسار الدعم اإلنساين املوجه إىل مناطق العبور واملناطق الحدودية، أو استخدامه من قبل 

الجهات الفاعلة املسلحة لتوليد إيرادات لتمويل أجنداتها العسكرية. ميكن للدعم اإلنساين أن يشوه األسواق ويخلق فرص املراجحة. وهذا 

ميثل معضالت للامنحني الغربيني. كام هو مذكور يف الفصل الثالث، فإن اقتصاد »الحصار« كان يعمل بني عامي 2013 و2016 يف ضاحية 

الغوطة الرشقية يف دمشق عىل سبيل املثال. وشمل ذلك كل من الثوار املسلحني والقوات الحكومية التي تستفيد من الفرص الرضيبية 

مون املساعدات التي كان سكان الغوطة الرشقية يف أَمسِّ الحاجة إليها  املرتبطة بحركة البضائع إىل املنطقة.143 وبالتايل مل يكن املانحون يُقدِّ

فقط، بل دعموا أيضاً اقتصاد الحصار، ومداخيل القوات املسلحة من كال الجانبني.

املناطق الغنية بالنفط

كان للسياسات الغربية الستهداف األصول عسكرياً (من خالل الرضبات الجوية) واقتصادياً (من خالل تقييد القدرة عىل الوصول إىل األسواق 

املالية الدولية) يف املناطق الغنية بالنفط، تأثري كبري عىل تنمية االقتصادات الفرعية للرصاعات املحلية. يف ليبيا، من املحتمل أن يكون إرصار 

املجتمع الدويل عىل أنه ال ميكن تسويق النفط إال من خالل رشكة النفط الوطنية، الرشكة املعرتف بها دولياً يف طرابلس، قد شكل عامالً مؤثراً 

يف الحد من العنف. لو كانت الجهات الفاعلة املحلية قادرة مبارشة عىل بيع النفط الخام املستخرج من املناطق الخاضعة لسيطرتها، لكان 

من املحتمل أن تشهد املزيد من نوبات العنف التنافيس يف هذه املناطق وخارجها. من ناحية أخرى، ميكن أن يؤدي تقليص الوصول إىل 

األسواق الدولية إىل عواقب غري مقصودة: يف العراق، أدت العقوبات التي فرضتها األمم املتحدة يف التسعينيات إىل تطوير طرق التهريب 

البي، ومنو العالقات التجارية بني النظام ومجموعات التهريب. ال تزال هذه الشبكات تعمل اليوم بعد فرتة طويلة من إزالة العقوبات. ميثل 

تهريب النفط مصدر إيرادات ملجموعة متنوعة من الجامعات املسلحة، مبا فيها داعش حتى وقت قريب. استخدمت بعض املجموعات 

هذه العائدات لتمويل العمليات العسكرية ضد الدولة.

يف سوريا والعراق، أعربت الحكومات الغربية عن قلقها من أن املناطق الغنية بالنفط ميكن أن توفر عائدات لداعش. ولكن هذه املناطق 

تدعم أيضاً سبل العيش املحلية. وقد أدى قصف البنية التحتية للنفط من قبل التحالف املناهض لداعش بقيادة الواليات املتحدة، يف شامل 

رشق سوريا، إىل تقليص قدرات داعش عىل توليد الدخل، كام قطع أيضاً إمدادات الوقود للسكان املحليني مع اقرتاب فصل الشتاء، وهو 

ما أرض باقتصاد التكيف املحيل.

تصميم التدخالت يف اقتصادات النزاع الفرعية

يوضح التحليل أعاله أن العديد من املخاطر مرتبطة بالتدخالت يف العراق وليبيا وسوريا واليمن. كام يقرتح فرصاً للسياسات لتحقيق نتائج 

إيجابية. عند وضع استجابات السياسات العامة، يجب عىل صانعي السياسات أوالً قبول أن أي طموح إىل »عدم إلحاق الرضر« هي مجرد 

وهم. الخيار األفضل املتاح يف أنظمة االقتصاد الفرعي للنزاع هو »إلحاق أقل قدر من الرضر« وهذا ينطوي عىل اتخاذ املخاطر املحسوبة، 

ما يعني قبول أن أي تدخل من املرجح أن ينطوي عىل عواقب غري متوقعة. ويتطلب تخفيف هذا التهديد من صّناع السياسات تعميق 

فهمهم لبيئة التشغيل، والخروج بتقييم نزيه يبنّي أين ميكن تسخري الجهود للتغلّب عىل ديناميات االقتصاد الفرعي للنزاع، كام يتطلب منهم 

قبول عنارص اقتصاد النزاع التي ال ميكن تغيريها.

قد ينتهي صّناع السياسات بدعم السياسات التي تلحق أرضاراً كبرية، دون التأكد بدقة من مصادر البيانات، ودوافع املشاركني، واستكامل أو 

دقة املعلومات املتعلقة باقتصادات النزاع، وبدون فهم سياق تلك النتائج. لذلك ينبغي أيضاً عدم تقييم أي يشء كخيار سيايس محتمل بحد 

ذاته.144 قد يكون هذا وثيق الصلة بسوريا، حيث يصعب تصميم التدخالت عندما يسعى نظام األسد إىل إعادة توطيد الحكم االستبدادي 

 'Into the Tunels’ »(2016)، »يف داخل األنفاق .Lund .143 لوند

144 انظر تشينغ Cheng، َوغودهاند Goodhand، وميهان (2018) ورقة تجميعية: تأمني واستدامة صفقات النخبة Synthesis Paper: Securing and Sustaining Elite Bargains، ص. 62.

 عند وضع خطط 
ملعالجة ديناميات اقتصاد 

النزاع، يجب عىل صّناع 
السياسات أوالً قبول أن 

فكرة محاول »عدم إلحاق 
الرضر« هي مجرد وهم
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مع تراجع النفوذ الدبلومايس الغريب، ومع ذلك قد يؤدي عدم القيام بأي يشء إىل إعادة توطيد الحكم االستبدادي. والسؤال هنا: ما هي 

أنواع التدخالت – دعم هياكل الحكم املحيل وسبل العيش ومبادرات املجتمع املدين عىل سبيل املثال- التي ميكن أن تفيد السكان املحتاجني 

بطرق ال تتعرض فيها لالستغالل من قبل شبكات النظام، أو عىل األقل حيث ميكن التحكم بخطر هذا االستغالل. عىل سبيل املثال، عندما 

يرجح أن يكون التمويل واسع النطاق إلعادة اإلعامر بعد انتهاء النزاع قابالً ليتوافق مع مصالح النظام، فهل ميكن للامنحني الغربيني دعم 

املجتمعات املحلية مبارشة، من خالل مشاريع املجتمع املدين يف املناطق املتأثرة بالنزاع مثالً؟

عند النظر يف مخاطر التدخل، يجب عىل صانعي السياسة الغربيني أن يقبلوا أيضأ أن عدم القيام بأي يشء يحمل عواقبه الخاصة. عندما 

يستمر العنف – سواء كان تنافسياً أو متأصالً أو كالهام – دون رقابة، فإن األطراف الخارجية التي تغض الطرف عن هذا، سوف ينظر إليها 

عىل أنها تتغاىض عن العنف ضمنياً ومتنح موافقة سياسية للمستفيدين منه. ولكن قطع املساعدات عن سوريا خوفاً من أن يؤدي هذا 

الدعم إىل دعم النظام، سوف يؤدي بالتأكيد إىل تفاقم معاناة السكان املحتاجني.

االعرتاف باملقايضات: االستقرار قصري األجل مقابل التنمية طويلة األجل

تنطوي معالجة ديناميات اقتصاد النزاع، من خالل السعي إىل التسويات السياسية يف شكل مساومات النخبة، عىل مقايضات كبرية يجب 

مناقشتها، واالعرتاف بها عالنية. عىل سبيل املثال، قد تؤدي استاملة األطراف املتنازعة إىل الحد من العنف عىل املدى القصري، ولكن من 

املرجح أن يؤدي هذا إىل ترسيخ املحسوبية والفساد، والذي سيؤدي إىل نزاع يف املستقبل من خالل العنف املتأصل.145  ومن ناحية أخرى، 

فإن محاولة تعطيل شبكات الرعاية، وتحدي عملية السعي لحقيق الريع، توفّر من الناحية النظرية سالماً أكرث شموالً واستدامة، ولكن ذلك 
يأيت مع زيادة خطر إثارة العنف التنافيس. 146

ومن  الفائز،  الطرف  لدينامية  السلبية  اآلثار  من  التخفيف  السلطة  لتقاسم  ميكن  ناحية،  فمن  مختلطة.  فوائد  النخبة  صفقات  تقدم 

ناحية أخرى، يتعنّي عىل صّناع السياسات النظر يف اآلثار الطويلة األجل، والنتائج املحتملة غري املقصودة لهذه السياسات. كام يوضح نظام 

املحاصصة يف العراق أنه قد يكون من الصعب الرتاجع عن مثل هذه الرتتيبات: ألن االستيالء عىل السلطة من الجهات الفاعلة، التي تعتمد 

بشكل مبارش أو غري مبارش عىل الريوع، أمر صعب للغاية حتى عندما يتم توفري االستقرار واألمن يف املقابل. يف ليبيا، طبيعة التوافق الخاصة 

بتخصيص حكومة الوفاق الوطني للوزارات واملكاتب السياسية يف بناء الدولة، واالعتامد عىل الجامعات املسلحة الطرابلسية لضامن أمنها، 

قد مّكن تلك الجامعات وشبكاتها من التغلغل يف مؤسسات الدولة. يهدد هذا بتحويل السلطة بعيداً عن أيدي الدولة، ما يرسخ أسلوب 

التوافق يف السياسة والذي يصعب تغيريه يف املشهد السيايس ما بعد التسوية.

من الخطأ االفرتاض بأن عملية اإلصالح ستكون ممكنة مبجرد التوصل إىل صفقة بني النخبة، أي مبجرد ضامن »االستقرار«.147 قد يقلل إنشاء 

صفقات النخبة من العنف التنافيس،148 ولكن هذا النهج لن يعيد تشكيل الهياكل املوفرة للحوافز. لن تجب هذه الصفقات القادة السياسيني 

والعسكريني عىل ضامن توزيع أكرث عدالً للموارد، ولن تشجع عىل تطبيق الالمركزية يف النظام السيايس. يف ظل أنظمة الحكم املركزية يف 

العراق وليبيا وسوريا واليمن، سيسعى املنترصون بال شك إىل الحفاظ عىل الغنائم من اقتصادات النزاع. كام توضح األحداث يف اليمن أيضاً 

أنه إذا نجحت صفقة النخبة، فيجب أن تستوعب مصالح أقوى األحزاب ومراكز القوة الناشئة. و ميكن اعتبار االستبعاد النسبي ملصالح 

الحوثيني من صفقة النخبة، يف عام 2011، عامالً محفزاً يف خالفهم العنيف مع األمر الواقع يف عام 2014.

من املحتمل أن يؤدي الفشل يف معالجة مصادر العنف املتأصل إىل عودة العنف التنافيس. وغالباً ما كانت الدول الغربية تفضل االنتصارات 

الرسيعة عىل الحلول طويلة املدى. تدل األحداث يف العراق بوضوح عىل أن نظام املحاصصة قد فشل يف معالجة العنف املتأصل يف النظام، 

وأنه خلق ظروفاً للعودة الدورية إىل العنف التنافيس. تثري هذه االعتبارات تساؤالت صعبة حول ما إذا كان إنهاء موجة معينة من العنف 

التنافيس هو مقياس كاٍف للنجاح، حيث من املتوقع أن تتبعها موجة أخرى من العنف التنافيس.

 Cheng، .يف تشينغ، يس ’Corruption and Post-Conflict Peacebuilding الفساد وبناء السالم بعد انتهاء النزاعSelling the Peace ? (2011)، الرتويج للسالم؟ .Zaum, D .وزاوم، د ،.Cheng, c .145 تشينغ، س

.Routledge روتليدج ،Oxford :أكسفورد ،Selling the Peace? الرتويج السالم؟’ Corruption and After-Conflict Peacebuilding وزاوم، د. (ت) (2011) ، الفساد وبناء السالم بعد انتهاء النزاع .C

146 تشنغ Cheng، غودهاند Goodhand وميهان Meehan، (2018) ورقة تجميعية: تأمني صفقات النخبة والحفاظ عليها Securing and Sustaining Elite Bargains، ص. 62.

 Civil War, Economic Governance & State Reconstruction in the Arab’ .»(2018)، »الحرب األهلية، الحوكمة االقتصادية وإعادة إعامر الدولة يف الرشق األوسط العريب .Heydemann .147 هايدمان

.’Middle East

Iraq After the Fall of ISIS .(2017)، العراق بعد سقوط داعش .Mansour .148 منصور
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من ناحية أخرى، يزيد تحدي املصالح الخاصة، والشبكات القامئة عىل الرعاية املربحة داخل اقتصادات النزاع يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا من احتامل العنف التنافيس (ومن نطاق هذا العنف املحتمل أيضاً). يُعد هذا املسار مساراً عايل الخطورة وغري مؤكد. ومع 

ذلك فإن هذا املسار إذا نجح، فمن املرّجح أن يشكل مساحة إلصالحات اقتصادية ومؤسسية حقيقية. لقد أوضح هذا التقرير أنه بينام 

يجذب العنف التنافيس أكب قدر من االهتامم، فإن العنف املتأصل يستمر بعد »انتهاء« الحرب شكلياً. لذلك ينبغي أن تسعى الجهات 

الفاعلة لتحقيق االستقرار والجهات املانحة للمعونة اإلنسانية إىل معالجة أشكال العنف املتأصل، بينام تحتاج وكاالت التنمية إىل النظر يف 

الكيفية التي ميكن بها للُنُهج التي تستعملها التصدي للعنف املتأصل، عىل الصعيدين الوطني واملحيل.

للتصّدي للعنف املتأصل، ينبغي لصفقات النخبة تقديم ما هو أكرث من مجرد اتفاقات حول تقاسم السلطة واالنتقال السيايس: بل يجب أن 

تشمل أيضاً تدابري إلصالح نظام الحكم، مبا يف ذلك تدابري واجبة النفاذ لزيادة املساءلة. ينبغي عليهم مواجهة التوزيعات الضمنية الكامنة 

للسلطة. غالباً ما تكون املكونات االقتصادية للتسويات السياسية غائبة، أو تتضمن الحد األدىن من املحتوى، عىل الرغم من تأثريها القوي. 

تضّمن االتفاق السيايس الليبي عىل سبيل املثال، أقل من صفحة واحدة حول الرتتيبات املالية املؤقتة، لكن هذه الرتتيبات ال تزال سارية بعد 

ثالث سنوات. يف مثل هذه الظروف، قد تسهم التسويات السياسية يف إنهاء القتال الفعيل، ولكنها تشّكل تحديات طويلة األجل للمساواة 
واملساءلة، وذلك من خالل ترسيخ اقتصاد النزاع يف اقتصاد السالم املفرتض.149

السياسات املصممة وفقاً القتصادات النزاع الفرعية

ميثّل التدخل املستهدف عىل املستوى املحيل (أي االقتصاد الفرعي) الذي تعمل فيه اقتصادات النزاع فرصاً مفيدة لزيادة التأثري. تبز أهمية 

هذه التدخالت عندما يتعطل التقدم عىل املستوى الوطني، أو عندما ال يكون هذا التقدم ممكناً. ميكن للتدخل الذي يستهدف اقتصادات 

فرعية معينة للنزاع أن يزيد من تأثري السياسات، لكن هذا يتطلب استثامر صناع السياسات الغربيني يف تطوير فهمهم للشبكات املحلية، 

واالقتصادات املحلية.

يف محاولة ملعالجة أنظمة االقتصاد الفرعي للنزاع، ينبغي عىل صّناع السياسات تصميم التدخالت التي تضع حوافز للتعاون السلمي، بدالً 

من االعتامد فقط عىل آليات اإلنفاذ. عىل سبيل املثال، قد يشجع قمع املامرسات غري املرشوعة، دون تقديم بدائل صالحة لكسب العيش، 

شكالً مختلفاً من النشاط غري املرشوع. نجد مثاالً عىل ذلك يف القضية الليبية، حيث دفع الضغط الخارجي عىل املهربني واملتاجرين بالبرش 
إىل التحول إىل تهريب الوقود.150

عند تقديم املساعدات ودعم سبل العيش للسكان داخل االقتصادات الفرعية للنزاع، ينبغي عىل صانعي السياسة الغربيني أن يقبلوا بأنه ال 

ميكن بالكامل تخفيف مخاطر تحويل األموال إىل أنشطة غري مرشوعة. يف الوقت الذي يقبل فيه املانحون الغربيون هذا األمر وراء األبواب 

املغلقة، إال أنهم يشعرون بعدم القدرة عىل االعرتاف بذلك عالنية، خوفاً من التداعيات السياسية. يضع هذا املسؤولية عىل الرشكاء املنّفذين 

لتحمل املخاطر، ويحول دون وضع تدابري تخفيف شفافة لهذه املخاطر. ويف الوقت نفسه، فإن قطع املساعدات اإلنسانية عىل أساس أن 

الجامعات املسلحة ستستفيد من توزيعها، سوف يؤذي األشخاص الذين يعتمدون عىل هذا الدعم. لذلك فإن أفضل ما ميكن أن تفعله 

الوكاالت والرشكات األجنبية هو وضع مبادئ توجيهية واضحة لتوزيع املساعدات، واملشاركة مع الرشكاء املحليني.151 قد يبدو فرض رشوط 

عىل املساعدات، مثل الحق يف اختيار وإجراء العناية الواجبة املناسبة عىل األطراف املحلية املقابلة، واإلرصار عىل الشفافية، مهمة ميؤوس 

منها، ولكن ال ينبغي التخيل عن هذه الجهود.

عند النظر يف كيفية استهداف أنشطة معينة غري مرشوعة من خالل آليات اإلنفاذ، ينبغي عىل صّناع السياسات اإلقرار بأن »الرشعية« مفهوم 

نسبي، وليس مفهوماً ثابتاً يف اقتصادات النزاع. لذلك ال ميكن قرص أدوات التدخل يف السياسات عىل اإلجراءات القانونية. يجدر بالذكر أنه 

يف اقتصادات النزاع األربعة التي متت مراجعتها يف هذا التقرير، فإن رشعية مامرسة معينة ميكن أن يقررها فاعل واحد يف النزاع، كام هو 

الحال يف سوريا. كام ذُكر أعاله، سيكون التدبري األفضل لتقرير التدخالت السياسية هو تقييم كيفية توزيع املنافع السياسية واالقتصادية من 

أنشطة اقتصاد النزاع أفقياً عب املجموعات، وعمودياً داخل املجموعات.

149 عطا الله، س. Atallah, S. (2012) »السالم اإليجايب للبنان: املصالحة واإلصالح والقدرة عىل الصمود« Positive peace for Lebanon: reconciliation, reform and resilience، كونسيليشن ريسورسيز 

Conciliation Resources ،https://www.cr.org/accord-article/reconstruction-and-peace-lebanon-post-war-economic-policy-conversation-sami-atallah (آخر دخول يف 16 أيار/مايو 2019).

 Leaving Libya: Rapid Assessment of Municipalities of »(2017)، ص. 80، »مغادرة ليبيا: تقييم رسيع للبلديات حول مغادرة املهاجرين يف ليبيا، تونس Altai Consulting 150 مؤسسة ألتاي لالستشارات

 Departures of Migrants in Libya، مؤسسة ألتاي لالستشارات، حزيران/ يونيو 2017، ص. 80، 

 http://www.altaiconsulting.com/wp-content/uploads/2017/08/2017_Altai-Consulting_Leaving-Libya-Rapid-Assessment-of-Municipalities-of-Departure-of-Migrants-in-Libya.pdf

(آخر دخول يف 15 أيار/مايو 2019).

151 عىل سبيل املثال، انظر املبادئ الطوعية بشأن األمن وحقوق اإلنسان، والتي تستهدف قطاع الصناعات االستخراجية.

ينبغي عىل صّناع 
السياسات اإلقرار بأن 

»الرشعية« مفهوم نسبي 
وليس مفهوماً ثابتاً يف 

اقتصادات النزاع

https://www.cr.org/accord-article/reconstruction-and-peace-lebanon-post-war-economic-policy-conversation-sami-atallah
http://www.altaiconsulting.com/wp-content/uploads/2017/08/2017_Altai-Consulting_Leaving-Libya-Rapid-Assessment-of-Municipalities-of-Departure-of-Migrants-in-Libya.pdf
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 اقتصادات النزاع يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

اآلثار عىل السياسات

عند اختيار األنشطة غري املرشوعة التي يجب تقييدها، ينبغي عىل صّناع السياسات الرتكيز عىل تلك األنشطة ذات سالسل اإلمداد أقرص، 

حيث يكون عدد املصالح املكتسبة أقل، وآليات التكيف االقتصادي الهامة أقل عرضة للتأثر. تعّد الجرائم املالية وجرائم املمتلكات أمثلة 

جيدة عىل ذلك. يف املقابل، تتضمن بعض أشكال التهريب، مثل تهريب السلع املدعومة والوقود، سالسل إمداد أطول وشبكات أوسع من 

املستفيدين. توفّر مثل هذه األنشطة فرص العمل واملزايا لكثري من الناس. وللحصول عىل أكب قدر من التأثري بأقل تكلفة ممكنة للمحتاجني، 

ينبغي عىل صّناع السياسات الغربيني استهداف العقبات التي يرتكز فيها البحث عن الريع. عندما تستهدف التدابري أفراداً محددين، يجب 

أن تعتمد الجهات الفاعلة الغربية معايري واضحة وشفافة ومتسقة وقابلة للتنفيذ من أجل أخذها عىل محمل الجد.

العواصم

لالقتصادات الفرعية يف بغداد وطرابلس ودمشق وصنعاء، تأثري كبري عىل التطورات عىل املستوى الوطني. متثّل هذه العواصم العقد املركزية 

للرعاية العامة والخاصة، وكذلك نقاط االتصال الرئيسة للنظام املايل الدويل واملنظامت متعددة األطراف.

يف أنظمة الحكم املركزية هذه، حيث متارس السلطة يف العاصمة، ترتجم السيطرة الحقيقية عىل األرايض مبارشة إىل نفوذ عىل إدارة موارد 

الدولة وأصولها، وكذلك موارد القطاع الخاص. كانت سيطرة الدولة وتغلغل مؤسساتها يف جميع جوانب الحياة من السامت البارزة للنزاعات 

يف العواصم األربع يف دراسات الحالة. كام أن إعادة توزيع موارد الدولة كريوع قد دفعت الديناميات املحلية للعنف املتأصل. وقد أدى ذلك 

أيضاً إىل تركز السلطة يف أيدي األشخاص الذين يسيطرون مبارشة عىل املؤسسات، بدالً من املؤسسات نفسها.

يجب عىل صناع السياسة الغربيني التفكري يف ثالثة عوامل أساسية عند السعي ملعالجة هذه القضايا:

التغيري 1.  دعم  من خالل  السلطة  احتكارات  منع  إىل  الوطنية  العواصم  يف  الدولة  مؤسسات  تعزيز  إىل  الرامية  السياسات  تسعى  أن  يجب 

التدريجي مبرور الوقت، حتى عندما يبدو االحتكار يف مصلحة الدولة الغربية املعنية. إحدى الطرق املمكنة هي توسيع شبكات املستفيدين 

النهج أن يخفف من نفوذ  الطويل، من شأن نهج كهذا  النزاع. وعىل املدى  املبارشة لكل جهة فاعلة يف  الدائرة  لتشمل أشخاصاً من خارج 

الشبكات الحالية وأن يوّسع قاعدة الرعاية. لقد دعمت الدول الغربية مجموعة واسعة من منظامت املجتمع املدين واملجالس املحلية عىل مر 

السنني، وينبغي أن تستخدم هذه املعرفة لتحديد الرشكاء املناسبني.

ينبغي توجيه تدخالت السياسات العامة نحو تطوير العمليات واملؤسسات، وليس فقط دعم العالقات الشخصية مع الجهات الفاعلة من 2. 

النخبة يف العواصم. ومن األمثلة عىل ذلك، الدعم املنسق الذي قدمه الغرب عام 8102 للحملة االنتخابية الخارسة لرئيس الوزراء العراقي 

آنذاك حيدر العبادي. من الرضوري الحفاظ عىل عالقات سياسية قوية مع الجهات الفاعلة الرئيسة، ولكن عندما يتغري نظراؤهم السياسيون 

أو تحدث تبدالت يف السلطة، ستكون هناك حاجة إىل إعادة التفاوض بشأن رشوط هذه العالقات. ميكن للتدابري التي تعزز القواعد واملعايري 

(مثل االنتقال السلمي للسلطة) يف النظام السيايس واملؤسيس، أن توفِّر قدراً أكب من القدرة عىل التنبؤ واالستقرار يف هذه العالقات. تتمثل 

املخاطرة يف السعي إىل حل النزاع عىل أساس السياسات املعدة خصيصاً لكل طرف أيضاً يف قدرتها عىل تعزيز قوة املرتبحني من النزاع بني النخب 

السياسية دون قصد، مع تجاهل الحاجة إىل إصالحات يف مؤسسات الحكم ومؤسسات الدولة.

يجب أن تقرتن الالمركزية باملساءلة. لقد كان التوزيع املركزي لإليرادات محركاً رئيساً للنزاع يف العراق وليبيا وسوريا واليمن، وذلك ألن األموال 3. 

كانت توزَّع دون شفافية أو مساءلة. وقد أدى ذلك بالكثريين إىل رؤية الالمركزية السياسية كحلٍّ ممكن. لكن التغيري الهيكيل يف حد ذاته ليس 

حالً سحرياً. إن الالمركزية التي ال تتوافق مع الواليات الواضحة وآليات الشفافية واملساءلة، ستُفيض ببساطة إىل مجرّد نقِل البحث عن الريع 

إىل املناطق وستخدم مصالح مجموعة مختلفة من الجهات الفاعلة. ينبغي أن يقترص دعُم صنَّاع السياسات الغربيني فقط عىل الالمركزية التي 

تلبّي الحد األدىن من الشفافية واملساءلة، والتي تضمن توافر املؤسسات ذات القدرات اإلدارية الكافية عىل املستوى املحيل. إذا استوِفيت هذه 

يع، ألن التخفيف من سلطة العاصمة سيقلل من الحوافز  الرشوط، ميكن أن تساعد الالمركزية يف التخفيف من الرتبُّح، والسعي للحصول عىل الرَّ

للسيطرة عليها من خالل العنف، وفق صيغة أنَّ الرابح يستأثر بالنظام بأكمله.

مناطق العبور واملناطق الحدودية

تعد مناطق العبور الداخلية داخل البالد واملناطق الحدودية مع الدول املجاورة، املواقع الرئيسة التي يتم فيها فرض رضيبة عىل البضائع 

واألشخاص. توفر هذه الرضيبة مصدراً رئيساً للدخل لألطراف املتحاربة. غالباً ما يرى صّناع السياسات إما إزالة مناطق العبور أو إنشاء 

سيطرة احتكارية عىل مناطق العبور، كخطوة ملموسة نحو تحقيق االستقرار. ومع ذلك، فإن مناطق العبور نفسها تعد من أعراض عدم 

االستقرار السيايس. وتوفر هذه املناطق املال واألمن بالنسبة للجامعات املسلحة. سوف تختفي هذه الرضائب غري الرسمية يف مناطق العبور 

فقط عندما يتم تلبية هذه االحتياجات من خالل وسائل أخرى.
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الطريقة األفضل ملعالجة البحث عن الريع عند نقاط التفتيش هي معالجة األسباب الجذرية والديناميات األوسع القتصاد النزاع. وعند 

النظر إىل هذه القضية من منظور بناء الدولة، فإن أحد األساليب لتحقيق التغيري الجذري يف اقتصادات النزاع تكمن يف النظر يف كيفية 

تحويل »نقطة تفتيش« لجامعة مسلحة إىل »كشك رسوم« تعرتف به الدولة. ظاهرياً، تؤدي نقاط التفتيش وأكشاك الرسوم وظائف مامثلة: 

تحصيل »الرضيبة« ممن يستخدمون الطريق. ومع ذلك فإنهام تعمالن يف ظل ظروف مختلفة متاماً، وتعكسان افرتاضات مختلفة متاماً عن 

الدولة، من قبيل درجة قدرة الدولة، ومستوى الثقة يف الدولة، و وجود أو عدم وجود احتكار حكومي للعنف، والحاجة إىل مراقبة إساءة 

استخدام السلطة، ودور سيادة القانون، وما إىل ذلك. و يعني التحول الشامل من اقتصاد »نقاط التفتيش« إىل اقتصاد »كشك الرسوم« 

عدداً من اإلصالحات املؤسسية، والتغريات املجتمعية، والتي ال ميكن تحقيقها عىل نحو واقعي يف فرتة 5 أو حتى 10 سنوات بعد التفاوض 

عىل تسوية سياسية.

إن النهج الغريب السائد تجاه املناطق الحدودية عىل أنها مصدر للتهديدات، يعّقد تحقيق هدف تخفيف ديناميات اقتصاد النزاع. كذلك 

فإَن محاولة إغالق الحدود باستخدام األساليب األمنية ملنع تدفق البضائع غري املرشوعة وغزوها لالقتصاد املحيل تكبَُح االقتصاد، كام أنها 

يف حّد ذاتها دافع لعدم االستقرار.

ينبغي لصناع السياسات الغربيني أخذ األنواع التالية من التدخالت يف مناطق العبور واملناطق الحدودية بعني االعتبار:

املحليني. إن 1.  السكان  أمام  التي تتكون مسؤولة  الواضحة  الواليات  الحكم املحيل ذات  الخارجية تطوير هياكل  التدخالت  يجب أن تدعم 

التوزيع األكرث إنصافاً وشموالً ملوارد الدولة -حتى مع قبول مشاكل الفساد واملساءلة -ميكن أن يقلل الضغط عىل الجامعات املسلحة الستخدام 

العنف. ومع ذلك، مل يكن للمناطق الحدودية صلة كبرية تاريخياً بهياكل الدولة املركزية. وبدالً من مجرد إدخال السلطات املحلية يف املناطق 

الحدودية ضمن نظام الدولة، يجب أن يكون الهدف تطوير أنظمة مناسبة لبيئة العمل. وبالنظر إىل أن تقديم الخدمات غالباً ما يشّكل األساس 

لرشعية الحكومة يف دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، فإن هذا قد يعني نقل املزيد من السلطة إىل هياكل الحكم املحيل إذا كانت 

الدولة املركزية غري قادرة فعلياً عىل تقديم الخدمات.

ميكن تعزيز تنمية االقتصادات املحلية املستدامة من خالل برامج إعادة اإلعامر والتنمية. ومع ذلك، يف بعض الحاالت، لن يكون من املمكن 2. 

النزاع وتعزيزها. عندما تكون األنظمة معادية وال تزال  الفاعلة يف  املشاركة يف وضع برامج املساعدات دون إضفاء الرشعية عىل العنارص 

هناك ضغوط سياسية من أجل »القيام بيشء ما«، يجب عىل الجهات الفاعلة الخارجية تطوير فهم قوي لبيئة العمل املحلية من أجل الحّد 

من مخاطر انحراف التمويل إىل مستفيدين غري مقصودين. ويجب توسيع نطاق الجهود املبذولة ملعالجة ديناميات اقتصاد النزاع يف املناطق 

الحدودية الستهداف األسباب الجذرية الكثرية للتهريب، التي غالباً ما ترتبط بعدم املساواة االجتامعية واالقتصادية عب املجموعات املحددة 

الهوية. ويف املناطق الحدودية، ميكن للحكومات الغربية أن تشجع املفاوضات مع الدول املجاورة لتمكني التدفق الحر للبضائع املنتَجة يف هذه 

املناطق، ومن شأن هذا أيضاً تشجيع نشاط اإلنتاج املحيل.

يجب االتفاق عىل مناطق السيطرة املتفاَوض بشأنها من ِقبل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة. يف رشق اليمن، نشأ نظام قوي للرضائب غري 3. 

الرسمية يف بداية الحرب، ما سمح بتدفق البضائع من وإىل املنطقة دون التسبب بزيادات يف األسعار ال ميكن السيطرة عليها. إالَّ أنَّ االهتامم 

اإلقليمي املتزايد باملنطقة منذ عام 7102 أّدى إىل تعطيل هذا الرتتيب، ويف بعض األحيان شهدت الحدود الرشقية انفصاالً تاماً. يف جنوب ليبيا، 

ساهم انتشار نقاط التفتيش التي تستخدمها الجامعات املسلحة كمصدر للتمويل يف نقص السلع وارتفاع التضخم. ميكن أن تساعد الوساطة 

يف اتفاقيات الرضائب املتبادلة بني املجتمعات املحلية يف هذه املناطق عىل تخفيف اآلثار السلبية لتضخم األسعار عىل السكان املحليني، وهو 

ما ميكن أن يخفف من بعض املخاوف األمنية (أي ما يتعلق بحامية السكان واملمتلكات واألسواق).

ينبغي أن ينصّب تركيز تدابري مكافحة التهريب عىل تعطيل تدفقات السلع املرتبطة ارتباطاً مبارشاً بالنزاع، مثل األسلحة والذخرية، بدالً من 4. 

منع تجارة السلع األساسية الرضورية للبقاء االقتصادي. قبل اندالع القتال، كان املهربون يعملون يف املناطق الحدودية للعراق وليبيا وسوريا 

واليمن، لكّن أنشطتهم تكثفت وتنوعت مع تطور النزاعات. وتجدر اإلشارة إىل أن جميع أشكال التهريب ال ترتبط ارتباطاً مبارشاً بالعنف، 

وبالتايل ال ينبغي أن تكون جميعها مستهدفة.

املناطق الغنية بالنفط

عند محاولة تقييد املوارد املالية للجامعات املسلحة يف املناطق الغنية بالنفط، ينبغي عىل صناع السياسات تجنب اإلرضار املبارش بسبل عيش 

السكان املحليني. من املحتمل أن يؤدي عدم مراعاة هذا الرشط إىل تفاقم املظامل التي يشعر بها أولئك الذين يتلقون القليل من املزايا من 

سلطات الدولة املركزية (أو ال يتلقون أي يشء عىل اإلطالق). وقد تجىل ذلك يف قصف البنية التحتية النفطية يف شامل رشق سوريا، والذي 

قام به التحالف املناهض لداعش بقيادة الواليات املتحدة. يف هذه الحالة، كان توزيع اإليرادات عىل طول سلسلة التوريد بأكملها هو األساس. 
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اآلثار عىل السياسات

كان من شأن فهم ديناميات االقتصاد الفرعي للنزاع، أن يساعد صناع السياسات الغربيني عىل استهداف تدخلهم بشكل أكرث فعالية، وتخفيف 

اآلثار املحتملة من املرتبة الثانية لسياستهم. كان من الواضح أيضاً لصّناع السياسات أن داعش ال يدر أمواالً باملقدار الذي تم تقديره يف البداية، 

وأن توزيع اإليرادات من نشاط داعش كان واسعاً، ما يعني أن رشائح كبرية من السكان املحليني قد تأثرت بالقصف.

يجب عىل واضعي السياسات الغربيني النظر يف الرضورات التالية يف تطوير التدخالت يف املناطق الغنية بالنفط:

يجب عىل الغرب االستفادة من سلطته لتأمني الوصول إىل أسواق النفط الدولية. رمبا يكون اإلرصار عىل وجود سلطة واحدة فقط معرتف بها 1. 

ميكنها تسويق النفط عىل املستوى الدويل، أهم وسيلة ضغط للتحكم الذي يتمتع به املمثلون الغربيون يف اقتصادات النزاع يف الدول األربع. 

كانت هذه الوسيلة فعالًة كأداة سياساتية، وال سيّام يف منع مبيعات النفط من رشق ليبيا، عىل الرغم من أنها أقل فعالية يف العراق (حيث 

شبكات التهريب البية واسعة النطاق) أو يف اليمن وسوريا (حيث ال تشكل صادرات النفط عامالً حاسامً).

ينبغي أن تدعم آليات الحوافز إعادة توزيع الرثوة النفطية عىل املجتمعات املحلية. يف بعض املناطق الغنية بالنفط، مثل البرصة يف العراق، 2. 

يشّكل الفقر حافزاً قوياً للمجتمعات املحلية ملحاولة الترصف يف إمدادات النفط. يدعم هذا بدوره السوق املحلية لتأمني الحامية. من املرجح 

أن يقلّل التوزيع األكرث إنصافاً للرثوة من دعوات الفيدرالية، ودعم البامج االنفصالية. وميكن للحكومات الغربية أن تشجع الحكومة املركزية، 

عىل تخصيص حصة محددة من عائدات النفط للمشاريع االستثامرية يف مناطق اإلنتاج، بطريقة مامثلة للقاعدة املوضوعة لحكومة إقليم 

كردستان يف العراق. وميكن أن يستند ذلك إىل حجم السكان أو املؤرشات االجتامعية واالقتصادية.

ينبغي أن تدعم التدخالت املشاركة عىل نحو أعمق بني السكان املحليني والجهات الفاعلة يف قطاع النفط )مشّغيل القطاعني العام والخاص(. 3. 

يف جنوب ليبيا، يتمتع السكان بفرص محدودة للوصول إىل العاملة املاهرة داخل القطاع، ويتقلّص طموحهم إىل التنافس عىل الّريع عن طريق 

العمل يف إتاوات الحامية التي تستهدف منشآت النفط. ينبغي تحفيز رشكات النفط (الوطنية والدولية) عىل االستثامر يف املجتمعات املحلية 

(عن طريق برامج التدريب للمهندسني عىل سبيل املثال). وينبغي أن يشمل ذلك أيضاً الجهود املبذولة ملعالجة اآلثار البيئية ألنشطة اإلنتاج، 

مثل تلوث طبقات املياه الجوفية، الذي يؤثر سلباً عىل املناطق الشحيحة باملياه. قد تجعل مثل هذه األساليب العاملني يف مجال النفط أقل 

عرضة لإلرضابات والحصار من قبل السكان املحليني.

ينبغي عىل صّناع السياسات فهم من الذي يستفيد من تهريب النفط والوقود، وآليات سلسلة التوريد التي يتم من خاللها . 4

تحقيق هذه األرباح، قبل محاولة تعطيل هذا النشاط. تساهم كل وصلٍة يف سلسلة التوريد يف تحويل النفط الخام إىل سيولة 

نقدية، لذلك ميكن أن يكون لتعطيل ولَو وصلة واحدة من املنبع، تأثري كبري عىل املجتمعات املحلية التي يستخرج منها النفط. 

يحتاج صّناع السياسات إىل تصميم اسرتاتيجيات شاملة تتناول سلسلة التوريد بأكملها، بدالً من مجرد رابط واحد فيها.

تنطوي هذه التدخالت عىل العديد من الثغرات، إالَّ أن هناك أيضاً فرص للمساعدة يف الحد من العنف وانعدام األمن، مع أن الرشط األسايس 

هو أخذ الديناميات املحلية يف االعتبار عىل نحو مناسب. ميكن للتدخل الذي يستهدف اقتصادات فرعية معينة للنزاع أن يزيد من تأثري 

السياسات، لكن هذا يتطلب أن يستثمر صناع السياسات الغربيون يف تطوير فهمهم للشبكات املحلية واالقتصادات املحلية. وبدون هذا 

الفهم، هناك خطر كبري من عواقب غري مقصودة تُسبب أرضاراً غري متوقعة.

عند محاولة تقييد 
املوارد املالية للجامعات 

املسلحة يف املناطق الغنية 
بالنفط، يجب عىل صّناع 
السياسات تجنب اإلرضار 

املبارش بسبل عيش 
السكان املحليني
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عىل  أبحاثه  تُركّز   .2014 عام  منذ  يعمل  حيث  هاوس،  تشاتام  يف  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  برنامج  يف  باحث  زميل  إيتون:  تيم 

االقتصاد السيايس يف النزاع الليبي. يف عام 2018، وضع تيم تقريراً حول تطور االقتصاد الحريب الليبي يبني كيف أصبحت األنشطة االقتصادية 

النزاع السوري. قبل انضاممه إىل تشاتام هاوس، عمل يف يب يب  مرتبطة عىل نحو متزايد بالعنف. أدار سابقاً بحث تشاتام هاوس حول 

يس ميديا أكشن BBC Media Action، وهي مؤسسة خريية تنموية دولية تابعة لهيئة اإلذاعة البيطانية يب يب يس، يف مشاريع يف ليبيا 

والعراق ومرص. وهو مساهم منتظم يف وسائل اإلعالم، وقد كتب لصحيفة واشنطن بوست، ويب يب يس، ونيوزويك، ويس إن إن، وور أون ذا 

روكس War on the Rocks ونيو ستيتسامن New Statesman وغريها، وتلّقى منحة دراسية من معهد الدراسات العربية واإلسالمية ضمن 

اختصاصه للحصول عىل شهادة ماجستري يف سياسة الرشق األوسط من جامعة إكسرت. كام يحمل تيم إجازة يف التاريخ من جامعة نوتنغهام 

.SOAS ودبلوم باللغة العربية من كلية الدراسات الرشقية واألفريقية

د. كريستني تشينغ: محارضة يف دراسات الحرب يف جامعة كينجز كوليدج يف لندن. تأيت بحوثها حول تحوالت ما بعد النزاع يف منطقة 

وبناء  »الفساد  يف  مشاركة  محررة  وهي  أفريقيا).  غرب  سياسات  عىل  الرتكيز  (مع  املقارنة  والسياسة  الدولية  العالقات  بني  ما  التداخل 

(روتليدج   Corruption and Post-Conflict Peacebuilding: Selling the Peace? للسالم؟«  الرتويج  النزاع:  انتهاء  بعد  السالم 

 Extralegal الدولة«  التجارة  تبني  كيف   – النزاع  انتهاء  بعد  ليبرييا  يف  القانون  عن  الخارجة  »املجموعات  كتاب  ومؤلفة   (Routledge 

Groups in Post-Conflict Liberia – How Trade Makes the State الصادر عن منشورات جامعة أكسفورد (OUP)، والذي فاز 

بجائزة الكتاب من جمعية أبحاث النزاعات لعام 2019. يف اآلونة األخرية، عملت كريستني مستشارة أكادميية لوحدة تحقيق االستقرار يف 

اململكة املتحدة يف مرشوع صفقات النخبة Elite Bargains الذي وصفته عليه صحيفة الغارديان بأنه »التحليل األكرث شموالً للحكومة 

البيطانية حول ما يجعل التدخالت الدبلوماسية والعسكرية الخارجية تنجح أو تفشل«. تدرّس تشينغ يف جامعة كينجز يف قسم املاجستري 

يف النزاع واألمن والتنمية. تحمل كريستني شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد وشهادة املاجستري يف اإلدارة العامة من جامعة برينستون. 

يف ما مىض، كانت باحثة زميلة يف برنامج بينيت بوسيك Bennett Boskey يف السياسة يف كلية إكسرت بجامعة أكسفورد. يف عام 2009، 

كانت زميلة يف برنامج Cadieux-Léger يف وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية يف كندا. وهي عضو يف املجلس االستشاري للمرأة يف 

@cheng_christineالسياسة الخارجية. ملتابعتها عىل تويرت

مير  الذي  العراق  بحوثه وضع  تستكشف  تشاتام هاوس.  أفريقيا يف  األوسط وشامل  الرشق  برنامج  باحث يف  زميل  منصور:  ريناد  د. 

مبرحلة انتقالية واملعضالت التي يفرضها بناء الدولة. وهو أيضاً زميل أبحاث يف الجامعة األمريكية يف العراق-السليامنية (AUIS). كان 

ريناد يف ما مىض محارضاً يف كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، حيث درّس يف العالقات الدولية يف الرشق األوسط. وقد شغل أيضاً 

كارنيغي  بحثية يف مركز  ريناد مناصب  تشاتام هاوس، شغل  إىل  انضاممه  قبل  بجامعة كامبيدج.  السياسة  كلية  تدريسية يف  مناصب 

عىل  وقد حصل  كامبيدج.  يف  لألمن  كامبيدج  ومبادرة  بريوت،  يف  االسرتاتيجية  للدراسات  العراق  ومعهد  بريوت،  يف  األوسط  للرشق 

الدكتوراه من جامعة كامبيدج.

بيرت سالزبريي: زميل استشاري أول يف برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف تشاتام هاوس، وكبري املحللني االستشاريني حول اليمن 

يف مجموعة األزمات الدولية. كان بيرت محرر الطاقة السابق يف مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست (MEED)، وعِمل كصحفي 

ومحلل يركز عىل قضايا االقتصاد السيايس يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا منذ عام 2008. وقد كتب الكثري من املقاالت يف 

كل من مجلة اإليكونومست، وصحيفة فايننشال تاميز، ومجلة فورين أفريز وفايس نيوز وغريها من املجالت والصحف، وعِمل مستشاراً 

بيرت عن كثب  عِمل  2011 و2013،  عامي  بني  الدويل.  والبنك  املتحدة  واألمم  املتحدة  اململكة  لحكومة  التابعة  الدولية  التنمية  إلدارة 

بيرت حاصل  اليمن.  السيايس يف  االقتصاد  والخاصة حول  العامة  البحثية  املشاريع  تشاتام هاوس يف سلسلة من  اليمني يف  املنتدى  مع 

عىل ماجستري يف السياسة الدولية من كلية الدراسات الرشقية واألفريقية SOAS التابعة لجامعة لندن وماجستري يف األدب اإلنجليزي 

واألسكتلندي من جامعة أدنبة.

ريبورت  سرييا  ذا  نرشة  تحرير  ورئيس  مؤسس  وهو  السورية.  االقتصادية  الشؤون  يف  متخصص  سوري  ومحلل  صحايف  يازجي:   جهاد 

The Syria Report، نرشة أخبار االقتصاد عب اإلنرتنت، ومؤسس مشارك يف موقع ذا سرييان أوبزرفر The Syrian Observer الذي 

يرتجم املقاالت من املنشورات السورية إىل اللغة اإلنجليزية. جهاد هو أيضاً زميل زائر يف املجلس األورويب للعالقات الخارجية، حيث 

نرش تقارير عن اقتصاد الحرب يف سوريا والالمركزية. نرش مؤخراً تقريراً ملؤسسة فريدريش إيبت شتيفتونج حول استفادة النظام من 

تدمري املمتلكات وإعادة اإلعامر.



50 | تشاتام هاوس

 اقتصادات النزاع يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

نبذة عن املؤلفني

د. لينا الخطيب: رئيسة برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف تشاتام هاوس. كانت تتوىل سابًقا منصب مديرة مركز كارنيغي للرشق 

األوسط يف بريوت، كام ترأست وشاركت يف تأسيس برنامج اإلصالح والدميقراطية يف العامل العريب التابع ملركز الدميقراطية والتنمية وحكم 

االنتقالية  واملراحل  واألمن،  اإلسالمية  والجامعات  الدولية،  األوسط  الرشق  عالقات  عىل  بحوثها  يف  وتركّز  ستانفورد.  جامعة  يف  القانون 

 SOAS السياسية، والسياسة الخارجية، وتويل اهتامماً خاصاً للنزاع السوري. كام أنها باحثة رشيكة يف كلية الدراسات الرشقية واألفريقية

التابعة لجامعة لندن، وكانت باحثة رشيكة رئيسية يف مبادرة اإلصالح العريب، ومحارضة يف كلية رويال هولواي Royal Holloway جامعة 

لندن. وقد نرشت سبعة كتب، ولها مؤلّفات كثرية حول الدبلوماسية العامة والتواصل السيايس واملشاركة يف الحياة السياسية يف الرشق 

األوسط، وهي أيًضا محللة اللشؤون السياسية واألمنية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عب وسائل اإلعالم.
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شكر وتقدير

يود املؤلفون أن يشكروا وزارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة ووزارة الخارجية الهولندية عىل دعمهام السخي للبحوث التي يقوم عليها 

هذا التقرير. والشكر الخاص لنيكول الخواجة عىل إدارتها للمرشوع وتطويرها للخرائط التفاعلية القتصادات النزاع التي تم استكشافها 

يف هذا التقرير. تم تطوير منصة البيانات الخاصة برسم الخرائط من قبل توم ويلز. كام يعرب املؤلفون عن شكرهم لديفيد بوتر وفيسنا 

بوجيتش-دزيليلوفيتش وتيوزداي ريتانو عىل مراجعاتهم البناءة لإلصدارات السابقة من هذا التقرير. كام أضافت العديد من املراجعات 

لجيك ستاثام  التقرير. الشكر موصول أيضاً  البيانات االقتصادية إضافة كبرية لهذا  التي ساهم بها زيك محيش حول استخدام  واملدخالت 

التقرير للنرش. وأخرياً، الشكر إلبراهيم قعدوين لجهوده املبذولة  لتحريره يف مجال العلم االستداليل الجنايئ ولريني زيليازكوفا إلعدادها 

لرتجمة هذا التقرير وتدقيقه.

جرى متويل هذا املنشور من خالل معونة من حكومة اململكة املتحدة؛ إالَّ أن اآلراء املُعبَّ عنها ال تعكس بالرضورة السياسات الرسمية 

لحكومة اململكة املتحدة.
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