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ملخص تنفيذي
 أظهرت البيانات أن عدد املشاريع التي تم تنفيذها في منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي وإدلب في الفترة املمتدة من
ً ّ
 1كانون الثاني حتى  30حزيران  2020نحو  457مشروعا .وحلت القطاعات الخمسة التالية في املراتب األولى بمؤشر
التعافي املبكر :النزوح الداخلي ( 89مشروع) وقطاع املياه (78مشروع) وقطاع التجارة ( 70مشروع) وقطاع النقل
واملواصالت (60مشروع) واإلسكان والتعمير ( )59مشروع ،فيما ّ
تذيلت قطاعات الزراعة والكهرباء والخدمات
االجتماعية والتمويل والصناعة املراتب األخيرة.
 توزعت األعمال مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي بنسبة  277( %59مشروع) ،وإدلب وريفها بواقع 191( %41
مشروع) ُويعزى االرتفاع في تنفيذ مشاريع في إدلب عن الفترة السابقة ( )%30إلى زخم املشاريع املنفذة لصالح النازحين
ً
داخليا من ريف إدلب في املخيمات القديمة واملنشأة حديثا عبر مشاريع املياه والكهرباء والبنية التحتية وكل ما يتعلق
بترميم منازل النازحين لتحسين ظروف السكن.
ُ
 تظهر مقارنة البيانات بين النصف األول من  2020والنصف الثاني من  2019انخفاض مؤشر التعافي املبكر في
املنطقة جراء جملة من العوامل بينها الحمالت العسكرية وفيروس كورونا وهبوط قيمة الليرة السورية إلى أدنى
مستوياتها.

ّ
 ارتفعت أعداد فرص العمل املوفرة في املنطقة إلى  891فرصة عمل عن  224فرصة في النصف الثاني من 2019
معظمها في القطاع الطبي جراء انتشار فيروس كورونا وافتتاح مشافي ومراكز صحية أكثر.
 تم توقيع  12مذكرة تفاهم بين املجالس املحلية واملنظمات العاملة في املنطقة تنوعت بين تنفيذ مشاريع كهربائية
ومشاريع في قطاع املياه والخدمات االجتماعية.
ً
ً
ً
 اتخذت املجالس املحلية  85قرارا وتعميما وإعالنا في كافة القطاعات االقتصادية ،وكان لإلجراءات الصحية والوقائية
من فيروس كورونا الحصة األكبر ،من قبيل تعليق النشاطات االجتماعية والدوام في املدارس وإيقاف عمل البازارات
ً
الشعبية وسواها ،كما اتخذت املجالس قرارا بإيقاف عمل كل املجمعات التربوية التابعة لنظام األسد وإنهاء التعامل
مع املدرسين في مناطق النظام ،واستبدال الليرة السورية بالليرة التركية بعدما انخفضت قيمتها والمس سعر صرفها
أمام الدوالر حاجز  3000ليرة.
 أبرز نقاط الضعف التي عانت منها املنطقة تمثلت في تبعية املنطقة للمنظمات واملانحين عبر قطاع النزوح الداخلي،
وال تزال املجالس املحلية تصدر قراراتها بشكل منفرد دون تنسيق مسبق وآلية موحدة فيما بينها ،فضال أن قطاع
الزراعة ال يزال يعاني من انخفاض في عدد املشاريع ،وهشاشة كبيرة في قطاعي الصناعة والتمويل.
 من بين أبرز نقاط القوة استمرار عملية تزويد املدن والبلدات بالكهرباء وإيصال املياه للمواطنين ،وزيادة اعتماد
املجالس املحلية واملنظمات على املناقصات واملزادات وهو ما ساهم في زيادة األعمال في قطاع التجارة.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة2 :

عمران للدراسات االستراتيجية

Omran for Strategic Studies

مؤشرات التعافي االقتصادي املبكر في مناطق سيطرة املعارضة خالل النصف األول لعام 2020

ُ
 أوص ى التقرير بجملة توصيات منها تشكيل هيئة استشارية من الخبراء في املنطقة ،تجتمع بشكل دوري تعنى مهامها
ُ
في حل األزمات االقتصادية وتصميم برامج اقتصادية تسهم في تذليل الصعوبات وركل النشاطات نحو مزيد من
التقدم.

حول التقرير :املنهجية واألدوات
يحاول التقرير التالي استكمال ما بدأه تقرير التعافي االقتصادي املبكر في مناطق املعارضة قبل عام ونصف من خالل
رصد نشاطات املجالس املحلية واملنظمات خالل النصف األول من عام  2020بين كانون الثاني وحزيران ،بهدف تشخيصها
وفهم حركية العجلة االقتصادية في املنطقة ووضعها في إطار يمكن مقارنة الفترات مع بعضها ملعرفة مدى التطور على
ّ
صعيد كل منطقة على حدى واملنطقة برمتها ،كما يفيد هذا العمل في إيجاد اتجاه ( )Trendيمثل قراءة شاملة لعملية
ّ
التعافي تتضمن تفاصيل األعمال والنشاطات في القطاعات االقتصادية ،ويمكن من رسم تصورات مستقبلية التجاه
التعافي ومداها الزمني بشكل مرحلي .وتتشكل أهمية هذا التقرير من استفراده في الطرح وسط تقارير دولية ومحلية ال تزال
تقيس حركة النزوح وتقييم احتياجات النازحين والسكان ومراقبة السوق وإحصاء نشاطات املجالس املحلية بدون
ً
تحليلها ،وأخيرا ُيسهم التقرير في قراءة انعكاسات األعمال والنشاطات على املواطنين وقدرة املجالس املحلية والفواعل على
خلق فرص عمل وتحريك الطلب املحلي وال يغفل مدى فائدة التقرير في توجيه الدعم لسد ثغرات في القطاعات
االقتصادية وأماكن تحظى بدعم أكثر من غيرها.
ويهدف التقرير إلى إعطاء وصف شامل للتعافي االقتصادي املبكر في املنطقة وتقديم معلومات صحيحة بغية تحديد وجهة
التعافي ونسب انخراط املناطق بالعملية .وتتلخص األهداف األساسية للتقرير بالنقاط التالية:
 .1تشخيص واقع عملية التعافي االقتصادي املبكر داخل سورية من حيث حركية األعمال والنشاطات في القطاعات
االقتصادية وحجم فرص العمل املوفرة ومذكرات التفاهم املوقعة.
 .2تتبع أنشطة التعافي االقتصادي املبكر في القطاعات االقتصادية االستراتيجية.
 .3عمل مقارنة بين املناطق للوقوف على مستوى التعافي املبكر فيها.
 .4إبراز نقاط القوة والضعف في املنطقة وفق واقع عملية التعافي املكبر الذي يبينه التقرير.
 .5رسم تصورات مستقبلية التجاه عملية التعافي االقتصادي املبكر ومداها الزمني بشكل مرحلي.
شملت عملية الرصد في هذه الفترة _النصف األول من  _2020مدن وبلدات "درع الفرات" ،و"عفرين" ،ومحافظة إدلب.
ً
ً
ً
ً
تم التركيز على املدن الرئيسية والبلدات التي شهدت نشاطا اقتصاديا ملحوظا .ووفقا للتصنيف الصناعي املعياري الدولي
فقد تم تصنيف القطاعات االقتصادية االستراتيجية التي سيتضمنها التقرير كما يلي :قطاع اإلسكان والتعمير ،قطاع
الكهرباء واملياه ،قطاع النقل واالتصاالت ،قطاع الصناعة ،قطاع التجارة ،قطاع التمويل ،قطاع الزراعة والثروة
الحيوانية ،قطاع الخدمات االجتماعية ،وقطاع النزوح الداخلي.
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وفي سبيل تنفيذ عملية الرصد تم االعتماد على ّ
املعرفات الرسمية للمجالس املحلية على "فيس بوك" و"تليغرام" ومتابعة
املنظمات العاملة ،املحلية واألجنبية ،في املنطقة ورصد نشاطاتها وتقاريرها الدورية من بينها التقارير الصادرة عن منظمة
األمم املتحدة ،والتقارير الصحفية التي تحدثت عن املنطقة ونشاطاتها.
ومن بين املاجال امللحلية التي تم رصدها في محافظة إدلب :أريحا ،إدلب ،حارم ،سرمدا ،سراقب ،جسر الشغور ،معرة
مصرين ،حزانو ،سلقين ،بنش ،أرمناز ،عزمارين ،إسقاط؛ حربنوش ،ترمانين ،وفي ريف حلب تم رصد املجالس املحلية
التالية :مارع ،اعزاز ،الباب ،جرابلس ،أخترين ،قباسين ،بزاعة ،عفرين ،صوران ،األتارب .أما املنظمات واملؤسسات التي
تم رصدها :إحسان لإلغاثة والتنمية ،وهيئة ساعد الخيرية ،ولجنة إعادة االستقرار ،ومنظمة شفق ،ومنظمة بنفسج،
ومنظمة بنيان ،وتكافل الشام ،ومنظمة وطن ،وهيئة اإلغاثة اإلنسانية ،والدفاع املدني السوري ،ووحدة تنسيق الدعم،
ومنظمة التنمية املحلية ،ومنظمة بنيان ،ومنظمة عطاء الخيرية ،والرابطة الطبية للمغتربين السوريين ،واملؤسسة الدولية
للتنمية االجتماعية ،وتكافل الشام ،وحكومة اإلنقاذ ،ومؤسسة بناء للتنمية ،ومؤسسة يدا بيد للتنمية ،واتحاد منظمات
اإلغاثة والرعاية الطبية ،ومنظمة اقرأ الخيرية ،ومنظمة رحمة بال حدود ،وغراس النهية ،ومنظمة املساعدة السورية،
ومديرية صحة إدلب ،واالستجابة اإلنسانية .يظهر الجدول أدناه القطاعات ونوعية النشاطات /القرارات املرصودة:
القطاع
الخدمات االجتماعية
النقل واملواصالت
الكهرباء
املاء والصرف الصحي
اإلسكان والتعمير
الزراعة والثروة
اللحيوانية
التمويل
الصناعة
التجارة
النزوح الداخلي
االتصاالت

النشاط /القرار
ترميم وتعديل وصيانة وبناء املدارس والروضات والجامعات واملشافي والحدائق واملالعب واملرافق اإلدارية
العامة /إزالة األنقاض من شوارع املدينة /تجميل أرصفة وطرقات املدينة.
ترميم وتعبيد الطرق في املداينة وخارجها بالبحص واالسفلت واالنترلوك/ترخيص املركبات/تسجيل شهادات
السواقة.
ترميم وتعبيد وإصالح أعمدة وشبكة الكهرباء/تركيب أعمدة وكابالت وشبكة كهرباء/تركيب أعمدة وأضواء
تعمل على الطاقة الشمسية.
ترميم وتعديل وإصالح شبكات املياه والصرف الصحي/تمديد شبكات املياه والصرف الصحي.
ترميم وتأهيل وبناء املنازل واألسواق واملحال التجارية/ترخيص بناء سكني وتجاري (اعتبر البيان الذي يحوي
على ترخيص لعدة مساكن أو أبنية على أنه بيان واحد) /تنفيذ أعمال العزل وإزالة األنقاض/مناقصات
مشاريع ترميم املنازل.
مشاريع الزراعة ومنح دعم املزارعين بالبذار واملحاصيل واألسمدة واألدوية واألعالف/تلقيح األغنام
واألبقار/طرح أراض ي زراعية لآلجار عن طريق املزايدة.
القروض الحسنة للمشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر/النقد مقابل العمل/دعم النفقات التشغيلية/دعم
املشاريع التجارية الصغيرة/منح مالية للمجالس املحلية.
استدراج عروض لتصنيع أدوات ومعدات/املشاغل واملعامل واملصانع.
مناقصات لتزويد املجلس باملياه واملازوت ومواد القرطاسية والطباعة/مزايدة لتأجير محال وأكشاك
وأراض ي /طرح أصول لالستثمار.
تأهيل املخيمات /تعبيد الطرقات داخل املخيمات /توريد مواد للمخيمات /إنارة الطرق في املخيمات /مشاريع
للمياه والصرف الصحي والكهرباء في املخيمات /ترميم منازل للنازحين داخليا خارج املخيمات
ترميم وإصالح شبكة االتصاالت /تمديد شبكة اتصاالت.
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ُ
ال يزال هناك عدة عوامل تضفي صعوبة على التقرير من بينها :أعاقة األوضاع العسكرية في إدلب عملية جمع املعلومات
وتأخر من تنفيذ املشاريع وتعمل على تأجيل معظمها ،واهتمام املجالس واملنظمات بنشاطات اإلغاثة والوقوف على
متطلبات النازحين ،والبعد الثالث مرتبط بصعوبة التواصل مع بعض املجالس وعدم تسجيل كل أعمالهم ونشاطاتهم على
معرفاتهم الرسمية ،أو عدم توضيح تلك النشاطات بشكل ّ
ّ
مفصل عند نشرها ،وال تزال الصعوبة األبرز تتمثل في عجز
ً
ً
يلفت التقرير االنتباه أن هذه الفترة شهدت نشاطا أكثر
التقرير على تغطية بيانات القطاع الخاص في املنطقة .وأخيرا ِ
ً
للمجال امللحلية وبعض املنظمات في تنظيم عملية نشراألعمال وطلبات التوظيف وهو ما انعك إيجابا على عملية
الرصد.

أوالً :مؤشرات التعايف املبكر يف النصف األول من عام 2020
تم تنفيذ  457مشروع ونشاط في مناطق املعارضة بالشمال (ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب) بنسبة
منخفضة بنسبة والتي قاربت  %24أو بواقع  111مشروع عن الفترة السابقة  -النصف الثاني من  -2019وحسب الشكل
رقم ( )1فإن النسبة األكبر للمشاريع ّ
املنفذة كانت ضمن قطاع النزوح الداخلي ( 89مشروع) وقطاع املياه (78مشروع)
وقطاع التجارة ( 70مشروع) وقطاع النقل واملواصالت (60مشروع) واإلسكان والتعمير ( )59مشروعّ ،
وتذيلت قطاعات
الزراعة والكهرباء والخدمات االجتماعية والتمويل والصناعة املراتب األخيرة .والالفت لالنتباه خالل هذه الفترة أمرين:
 .1أسهمت العملية العسكرية للنظام وميليشياته وعملية "درع الربيع" التركية في جنوب إدلب وأخي ًرا اإلجراءات ّ
املتخذة
بعد تفش ي فيروس كورونا ،بإضفاء دور كبير في تغيير خريطة العمل في القطاعات االقتصادية املرصودة ،إذ ارتفعت
ً
أعمال النزوح الداخلي إلى أول مرتبة في سلم نشاطات التعافي االقتصادي املبكر ،وهي استكماال لالرتفاع الذي شهدته
خالل النصف السابق في  ،2019وتراجعت النشاطات في قطاع النقل واملواصالت إلى املرتبة الرابعة بعدما كانت في
املرتبة األولى ،وكذلك تراجعت األعمال ّ
املنفذة في قطاع اإلسكان والتعمير من املرتبة الرابعة إلى الخامسة ،وارتفعت
األعمال في قطاع املياه من املرتبة الثالثة إلى الثانية على سلم املؤشر.
املنفذة في إدلب وريفها كما يظهر في الشكل رقم ( )2حيث ّ
 .2ارتفعت األعمال ّ
توزعت املشاريع على مناطق ريف حلب
ً
الشمالي والشرقي بنسبة  277( %59مشروع) ،وإدلب وريفها بواقع  191( %41مشروع) ارتفاعا عن نسبة  %30في
ً
الفترة السابقة ( 169مشروع) ُويعزى هذا االرتفاع لزخم املشاريع ّ
املنفذة لصالح النازحين داخليا من ريف إدلب في
ً
املخيمات القديمة واملنشأة حديثا عبر مشاريع املياه والكهرباء والبنية التحتية وكل ما يتعلق بترميم منازل النازحين
ً
أيضا ّ
تربع إدلب باملرتبة األولى في سلم املناطق التي تم تنفيذ مشاريع فيها.
لتحسين ظروف السكن ،وهو ما ُيفسر

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة5 :

عمران للدراسات االستراتيجية

Omran for Strategic Studies

مؤشرات التعافي االقتصادي املبكر في مناطق سيطرة املعارضة خالل النصف األول لعام 2020

100
50

إدلب
%41

0
املياه

النزوح الداخلي

النقل واملواصالت

التجارة

الزراعة والثروة الحيوانية

اإلسكان والتعمير

الخدمات االجتماعية

الكهرباء

الصناعة

االستثمار والتمويل

حلب
%59

إدلب

الشكل رقم ( :)1عدد املشاريع في القطاعات املرصودة

حلب

الشكل رقم ( :)2توزع املشاريع على مناطق املعارضة

ً
تفصيال ُيظهر الشكل رقم ( )3توزع املشاريع على املناطق املرصودة حيث ّ
تربعت مدينة إدلب في املرتبة األولى
وبشكل أكثر
وجاءت مدينتي الباب واعزاز في املرتبة الثانية والثالثة على خالف الفترات السابقة عندما كانت مدينتي الباب واعزاز تحتالن
املرتبة األولى والثانية في املؤشر.
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الشكل رقم ( :)3توزع املشاريع على املناطق املرصودة

فيما يخص القرارات التي اتخذتها املجالس املحلية في القطاعات املرصودة ،يفيد هذا املؤشر معرفة حجم ما تصدره
املجالس من تشريعات وقرارات وتعميمات والدور التشريعي الذي تلعبه املجالس في مأسسة العمل وضبط آليات العمل
ً
ً
فيها ،وقد بلغت عدد القرارات في هذه الفترة  85قرارا وتعميما في كافة القطاعات ،وكان إلجراءات فيروس كورونا معظم
القرارات والتعميمات من قبيل تعليق بعض النشاطات والدوام في املدارس وإيقاف عمل البازارات والنشاطات االجتماعية
ً
حفاظا على سالمة املواطنين ،ومن بين أبرز القرارات التي اتخذتها املجالس املحلية خالل هذه الفترة:
 إيقاف عمل كل املج ّمعات التربوية التابعة لنظام األسد وإنهاء التعامل مع ّاملدرسين في مناطق النظام ،في إدلب وإنهاء
عمل منظمة "الهالل األحمر السوري" في املناطق ّ
املحررة بسبب تجاوزاتها في أغلب مناطق إدلب؛
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 والقرار الثاني كان تجاوب املجالس املحلية مع أزمة الليرة السورية التي المس سعر صرفها أمام الدوالر حاجز 3000ّ
ليرة ما أثر على أسعار السلع والخدمات وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطن ،فعمدت املجالس املحلية إلقرار
استبدال الليرة السورية بالليرة التركية وتسعير بعض املواد األساسية مثل مادة الخبز بالليرة التركية.
ُويظهر الشكل رقم ( )4االرتفاع الكبير في فرص العمل التي تركز معظمها في القطاع الطبي وتنفيذ أعمال البخ والتعقيم
والتنظيف بعد انتشار فيروس كورونا ،حيث تم تسجيل  891فرصة عمل .مع اإلشارة بأن الكثير من تلك الفرص ذات
عقود مؤقتة تتراوح فترات العمل فيها من شهرين ونصف إلى سنةُ ،
وس ّجلت  12مذكرة تفاهم تم توقيعها من قبل املجالس
املحلية مع املنظمات واملؤسسات لتنفيذ مشاريع متنوعة.
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الشكل رقم ( :)4مقارنة عدد فرص العمل ومذكرات التفاهم بين النصف األول  2020والنصف الثاني في 2019

فيما يتعلق بقطاع املياه والصرف الصحي يظهر الشكل أدناه تربع مدينة عفرين وجرابلس في مقدمة املدن والبلدات بـ 15
ً
مشروع لكل منها من أصل  78مشروع ،في الوقت الذي تراجعت مدن مثل اعزاز والباب وأخترين ومارع نظرا لتنفيذ معظم
هذه املشاريع خالل الفترة السابقة .ومن بين ما يلفت االنتباه كان توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة "بناء" واملاجل امللحلي
في سرمدا إلنشاء شركة مياه تحت اسم "غدق" لتزويد املدينة باملياه.
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الشكل رقم ( :)5عدد املشاريع املنفذة في قطاع املياه والصرف الصحي في النصف األول من 2020
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حافظ قطاع الكهرباء على عدد املشاريع عن الفترة السابقة ،بإجمالي  22مشروع ،وجاءت أخترين في مقدمة املناطق بتنفيذ
 7مشاريع بعدما تم استجرار الكهرباء إليها ،حيث تم تجهيز خط التوتر العالي وبناء منشأة للكهرباء وتمديد كابالت وتركيب
عدادات كهرباء وتثبيت أعمدة اسمنت تحمل كابالت ،وجاءت الراعي في املرتبة الثانية ،فيما عادت مدن مارع وصوران إلى
الوراء جراء االنتهاء من معظم املشاريع املتعلقة بالكهرباء خالل الفترة السابقة.
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الشكل رقم ( :)6عدد املشاريع في قطاع الكهرباء في النصف األول من 2020

فيما يتعلق بقطاع النقل واملواصالت فقد انخفض عدد املشاريع إلى  58من  123مشروع خالل الفترة املاضية وحازت
جرابلس وأخترين واعزاز على املراتب الثالثة األولى كما يظهر في الشكل أدناه ،واملالحظ في هذا القطاع استحواذ منطقة
ريف حلب على معظم املشاريع فيه بفضل حالة االستقرار النسبي التي تتمتع بها املنطقة ،في حين تواجه منطقة إدلب
ّ
وريفها تحركات عسكرية تعطل حركية املشاريع في هذا القطاع باملنطقة .واملعروف أن تزفيت الطرقات وتأهيلها بالبحص
وتسوية الطرقات الفرعية ُيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين القرى واملدن ّ
وتسهل حركة املواطنين بينها.
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الشكل رقم ( :)7عدد املشاريع املنفذة في قطاع النقل واملواصالت في النصف األول من 2020

تراجع قطاع اإلسكان والتعمير إلى املرتبة الخامسة ( 59مشروع) من املرتبة الثالثة في الفترة السابقة بواقع  86مشروع،
ً
وحافظت مدينة الباب على املرتبة األولى بواقع  28مشروع كما يظهر في الشكل أدناه علما ليتراجع عدد املشاريع في املدينة
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بنسبة  %45عن الفترة السابقة ( 61مشروع) ،وال يزال الفارق كبير في هذا القطاع بين املرتبة األولى والثانية كما في الفترات
السابقة ،حيث يفصل بين مدينة الباب وبزاعة التي حازت على املرتبة الثانية 19 ،مشروع ،وبهذا ال تزال مدينة الباب تحوز
على معظم االهتمام في حركة البناء واإلنشاء لتشكل مركز جذب للبناء السكني والتجاري بالنسبة للسكان واملنطقة عموما.
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الشكل رقم ( :)8عدد املشاريع في قطاع اإلسكان والتعمير في النصف األول من 2020

ً
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات االجتماعية فقد تم تنفيذ  18مشروع فقط هبوطا من  41في الفترة املاضية ،وقد حازت
مدينة اعزاز على معظم املشاريع بواقع  13مشروع ،حيث تم تجهيز حديقة لألطفال واستكمال بناء وافتتاح مشفى وفرن
خبز وأنشأت مدرسة في الحي الجنوبي من اعزاز إضافة ملشاريع أخرى مشابهة.
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الشكل رقم ( :)9عدد املشاريع في قطاع الخدمات االجتماعية في النصف األول من 2020

وبالنسبة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية فقد تم تنفيذ  46مشروع تعنى بتلقيح الحيوانات وتوزيع العلف والبذار على
املزارعين ،وال يزال القطاع يشهد قفزات بطيئة للغاية إذ تم تنفيذ  43مشروع في النصف الثاني من  2019و 21مشروع في
النصف األول من نفس العام ،في الوقت الذي تحتاج املنطقة ملشاريع أكثر في هذا القطاع من أجل األمن الغذائي وتوفير
معظم املواد األساسية وخفض تكاليف املعيشة ،وقد عانى الفالحون خالل هذه الفترة من تذبذب سعر صرف الليرة أمام
الدوالر وانخفاض قيمتها بشكل كبير ،إذ أسهم هذا في ارتفاع تكاليف املواد األولية من سماد وبذار ومحروقات ومياه ويد
عاملة ،وهو ما يدفع الفالحين لهجرة أراضيهم وترك املهنة أو االستمرار وتحقيق أرباح منخفضة.
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الشكل رقم ( :)10عدد املشاريع املنفذة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية خالل النصف األول من 2020

وباالنتقال إلى قطاع النزوح الداخلي والذي شهد نقلة نوعية في املؤشر بحصوله على املرتبة األولى في املؤشر ،بواقع 96
ً
مشروع بعدما نفذ  90مشروعا في النصف الثاني من  ،2019وحازت إدلب على املرتبة األولى بين املناطقُ ،ويعزى هذا إلى
ً
ً
ابتداء من املخيمات
نزوح املواطنين من مناطق الحملة العسكرية إلى مناطق أكثر أمانا ،واحتاج النازحون لخدمات كثيرة
إلى أعمال البنية التحتية من كهرباء وماء ملشاريع كثيرة في سياق ترميم املنازل في البلدات واملدن لتحسين ظروف النازحين
القاطنين فيها.
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الشكل رقم ( :)11عدد املشاريع املنفذة في قطاع النزوح الداخلي خالل النصف األول من 2020

وفيما يتعلق بقطاع التمويل تم تنفيذ  10مشاريع خالل هذه الفترة ،من قبيل مشروع مزاد علني لتأجير آالت زراعية وتأجير
مجموعة من املحال التجارية ودعم املشاريع النسائية وإطالق مشروع املال مقابل العمل ،ومن بين املشاريع الكبرى التي
ً
طرحت خالل هذه الفترة ،مشروع طرح معمل غاز في مدينة الباب لالستثمار .وال يزال هذا القطاع هش جدا وال يحظى
باهتمام بالغ من قبل املجالس املحلية واملنظمات ويعزى هذا إلى ضحالة رؤوس األموال في املنطقة وعدم توفر بنوك
ومصارف ،وانخفاض مستوى األمان ،واألهم من هذا وذاك عدم توفير بيئة قانونية تدافع عن الحقوق وامللكيات وتحفظ
لصاحب املال ملكيته وماله.
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الشكل رقم ( :)12عدد املشاريع املنفذة في قطاع التمويل خالل النصف األول من 2020

أما في قطاع التجارة فقد حافظ القطاع على قفزات متتالية بين الفترات املرصودة فمن  24في النصف األول لـ  2019إلى
ً
ً
 54في النصف الثاني لـ  2019إلى تنفيذ  87مشروعا خالل النصف األول من  2020مدفوعا بحجم املناقصات املطروحة
ّ
واملعدات الكهربائية وطباعة الكتب وتوريد قرطاسية وتجهيزات
على التجار لتوريد سلع وخدمات ،كتوريد املياه واملازوت
ّ
عديدة أخرى ً
للمخيمات أو لخارجها.
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الشكل رقم ( :)13عدد املشاريع املنفذة في قطاع التجارة خالل النصف الثاني من عام 2019

بقي قطاع الصناعة األضعف على اإلطالق في هذه الفترة والفترات السابقة بدون إحداث أي خروقات تذكر في هذا القطاع
االستراتيجي والهام ،حيث تم تنفيذ مشروع واحد فقط في مجال االسمنت في بزاعة بريف حلب.
ً
عموما أظهرت البيانات أعاله أن عدد املشاريع التي تم تنفيذها في املنطقة املرصودة بين كانون الثاني وحزيران  2020نحو
 457مشروع ّ
موزعة على القطاعات كافة ،وقد تركزت ُجل املشاريع في قطاعات النزوح الداخلي واملياه والتجارة والنقل
واملواصالت ،وحافظت ريف حلب على النسبة األكبر من املشاريع بنسبة  277( %59مشروع) فيما حازت إدلب وريفها على
نسبة قدرها  177( %41مشروع).
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اثنياً :اخنفاض يف مؤشرات التعايف

ً
ُ
تظهر املقارنة بين النصف األول من  2020والنصف الثاني من  2019انخفاضا في عدد املشاريع في مؤشر التعافي من 564
إلى  457مشروع نتيجة جملة من العوامل َّ
لعل أهمها العملية العسكرية للنظام في ريف إدلب الجنوبي وما تبعها من عملية
عسكرية تركية "درع الربيع" واالتفاقات التي تبعتها بين الروس واألتراك ومن ثم اإلجراءات ّ
املتبعة فيما يخص فيروس
كورونا ،وقد تسبب هذا في صرف ُجل املشاريع لتخديم النازحين الجدد وتوفير مسكن مالئم وظروف معيشية مناسبة،
ً
كما أسهم ّ
تردي الصحة العامة في املنطقة لزيادة فرص العمل في القطاع الطبي عموما (انظر الشكل  ،)14وفيما يلي نسوق
جملة من املالحظات األبرز على املؤشر مقارنة مع الفترة السابقة:
 انخفض مؤشر التعافي املبكر خالل النصف األول من  2020على إثر انخفاض األعمال في قطاعات النقل واملواصالت
واإلسكان والتعمير واملياه والخدمات االجتماعية؛
ّ
ً
مدفوعا من الخدمات واملشاريع ّ
املنفذة
 حافظ قطاع النزوح الداخلي على ارتفاع مطرد خالل النصف األول 2020
لصالح النازحين الجدد؛
 انخفض مستوى األعمال في قطاع اإلسكان والتعمير بين الفترتين كما ال يزال معظم املشاريع متركز في مدينة الباب
بريف حلب؛
 انخفض مستوى األعمال في مسار الخدمات االجتماعية كأحد تبعات األحداث الطارئة مثل العمليات العسكرية
وفيروس كورونا واالنشغال أكثر بملف النازحين؛
 ارتفعت املشاريع في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بشكل طفيف عن الفترة السابقة؛
ّ
واملمرضين والنظافة وقطاع
 ارتفع عدد فرص العمل من  224إلى  891فرصة عمل بجريرة ارتفاع فرص أكثر لألطباء
ً
الصحة عموما؛
ً
 ارتفع عدد املشاريع في إدلب وريفها من  169مشروعا في النصف الثاني  2019إلى  191مشروع في النصف األول .2020
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ّ
وبتلمس جوانب القوة والضعف قي القطاعات املرصودة في مناطق "درع الفرات" و"عفرين" ومحافظة إدلب يظهر ما يلي:

 .1نقاط الضعف
ً
ً
 ال يزال ارتفاع املشاريع املنفذة في قطاع النزوح الداخلي يشكل خطرا أو سيفا ذو حدين ،إذ يعني بشكل ما ارتفاع
مؤشر تبعية املنطقة للمنظمات واملانحين لتخديم النازحين وتمويل املشاريع املتعلقة ،وبالرغم أن هذه املشاريع
مفيدة وتسهم في تخفيف األعباء على املجالس املحلية إال أن املسؤولية امللقاة على عاتق املجالس والحكومة املؤقتة
ً
ال تزال كبيرة ّ
طرقا استراتيجية ُت ُ
بعد عن املنطقة شبح التبعية واالعتماد املفرط على الخارج.
وتحتم عليها إيجاد
 أبرزت القرارات الصادرة عن املجالس املحلية حالة تشظي واضحة فيما بينها على الرغم من إصدار نفس القرار ،إذ
لم تستطع املجالس إصدار قرار ّ
موحد واالتفاق على سياسة واحدة صادرة عن جميع املجالس في إطار إيقاف التعامل
مع "الهالل األحمر السوري" وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي بعد انتشار فيروس كورونا والتخلي عن الليرة السورية.
 لم تصدر خالل هذه الفترة أي سياسات تنظيمية تسهم في تنفيذ مشاريع أكثر في قطاع الزراعة ،في الوقت الذي
تركزت بعض املشاريع في تخديم الجانب التسويقي من خالل بناء "سوق هال" في املدن ،ومع أهمية إنشاء مثل هذه
األسواق إال أن املنطقة تفتقر ملشاريع متنوعة في هذا القطاع االستراتيجي والهام.
 لم تخلق املجالس املحلية أي آلية لحصر أعداد املشاريع ّ
املنفذة ونوعيتها ،وال تزال تعتمد على نشر املشاريع في "فيس
بوك" و"تليغرام" كوسيلة أساسية لإلعالن عن املشاريع ّ
املنفذة ،وهذا إن َّ
دل على ش يء فهو يدل على تشظي رؤى
ّ
وعمل املجالس املحلية وعدم اعتبار املنطقة برمتها تكتل ّ
موحد يعبر عن جسم إداري واحد وينفذ سياسات مدروسة

تخدم الجميع.
 انخفاض املشاريع في قطاعي الصناعة والتمويل مؤشر هشاشة مستمر مرتبط بضعضعة املنطقة من الناحية األمنية
ً
والقانونية ّ
ويقوض من تطورها ،وال تزال غرف الصناعة والتجارة في مختلف املدن والبلدات تمثل شكال للحل ال
ً
ُ
مضموناّ ،
بخلوها من سياسات اقتصادية تشترك بها جميع الغرف تسهم في رفد قطاع الصناعة بالتطور املنشود.
 ال تزال العمليات العسكرية تسجل أكبر تحدي للمنطقة في تقليص مساحة األمان والعمل للمجالس واملنظمات وهو
ما يستدعي مصير ضبابي وغموض في مستقبل املنطقة وعدم جدوى في إقامة مشاريع كبيرة.

 .2نقاط القوة
 بقيت عملية استجرار الكهرباء مستمرة إلى املدن والبلدات عبر شركات محلية وتركية وهو ما ساهم في إيصال الكهرباء
ملعظم املنطقة وتخديم املواطنين بها ،حيث تم تركيب وتجهيز البنية التحتية للكهرباء في كل من أخترين وجرابلس
والراعي في ريف حلب الشمالي.
 ازدياد اعتماد املجالس املحلية واملنظمات على فكرة املناقصات وتقديم العطاءات أمر ذات أهمية كبيرة ويعطي فرصة
مهمة للتجار والصناعيين من أهل املنطقة بتقديم خدماتهم وبالتالي تحريك العجلة وخلق نموذج ربحي بين الطرفين.
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 بقاء مشاريع املياه في أعلى املؤشر يشير إلى إبراز املجالس واملنظمات ،أهمية عالية إليصال خدمة املياه للمواطنين
وحل املشاكل املتعلقة باملياه في هذا اإلطار ،ومن شأن ترخيص شركة "غدق" للمياه في سرمدا لخصخصة أكثر في
القطاعات وتشجيع الشركات املحلية على أخذ نصيب من إدارة الثروات في املنطقة.
 ال يزال تعبيد الطرقات وتشبيك املدن والبلدات يحتل مرتبة متقدمة في أولويات املجالس واملنظمات ،ومن شأن هذا
أن يسهم في إنضاج املنطقة على الصعيد التجاري وتنقل املدنيين بين البلدات واملدن.
 بالرغم من العمليات العسكرية والتحدي القابع خلف فيروس كورونا ،ال تزال املجالس املحلية واملنظمات العاملة
هناك تبدي مرونة كافية للتعامل مع الظروف االستثنائية وتعمل على تلبية كافة االستحقاقات املعيشية للسكان.
 أظهرت املجالس املحلية جرأة في الطرح واملبادرة بعد تخليها عن التعامل بالليرة السورية واستبدالها بالليرة التركية
ومن شأن هذا القرار أن يعمل على استقالل املنطقة عن املصير االقتصادي املتأزم ملناطق النظام واألزمات املستوردة
منها جراء التعامل بالليرة السورية.

توصيات ختامية
بناء على تحليل البيانات أعاله وتلمس جوانب القوة والضعف يوص ي التقرير بجملة من التوصيات من شأنها توفير أطر
ً
ً
رئيسية لعملية التعافي املبكر التي وال شك تعتبر تحديا رئيسيا لقوى املعارضة في الشمال السوري ،ونذكر إضافة ملا ورد
في التقارير السابقة ،ما يلي:
ً
ً
 تنتقل املنطقة رويدا رويدا لخلق قنوات تواصل بين البلدات واملدن وإيجاد سبل للتعاون فيما بينها ،ومن شأن تقوية
تلك الروابط وتعزيزها في كافة املستويات استثمار نشاطات التعافي املبكر أكثر ومأسسة الحالة االقتصادية التي تمر
بها املنطقة بالشكل الذي يسهم في زيادة زخم األعمال واالستثمار والنشاط ،لذا حر ٌي باملجالس والحكومة املؤقتة في
ُ
هذه املرحلة إنشاء هيئة استشارية من الخبراء في املنطقة ،تجتمع بشكل دوري تعنى مهامها في حل األزمات االقتصادية
ُ
باملنطقة وتصميم برامج اقتصادية تسهم في تذليل الصعوبات وركل النشاطات نحو مزيد من التقدم ،كما ستسهم
هذه الهيئة إضافة ملا سبق في توحيد قرارات املجالس املحلية وإحداث ثغرة مهمة في توحيد السياسات وإظهارها
كتكتل موحد.


هناك حاجة ّ
ماسة ملوازنة أعمال القطاعات في املنطقة ،ففي الوقت الذي ترتفع أعمال النزوح الداخلي يفترض أن
ترتفع أعمال في قطاع الصناعة والزراعة والتمويل ملوازنة القطاعات وعدم إظهار تبعية ألحد سوى لنفسها ولقدراتها
التمويلية وكفاءاتها املحلية .ومن شأن إحداث هكذا توازن أن يدفع املنطقة نحو مزيد من التقدم في عملية التعافي
املبكر وإيجاد نموذجها االقتصادي الخاص بها.
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