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ً
ً
ً
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ً
ً
ً
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2013كمؤسسة أبحاث تسعى ألن تكون مرجعا أساسا ورافدا في القضية
ً
ّ
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عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

التعافي االقتصادي املبكر في مناطق املعارضة خالل النصف الثاني من 2021

ملخص تنفيذي
ً
ً
• تم تنفيذ  766مشروعا ونشاطا في مناطق املعارضة بالشمال ،ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب ،خالل
ً
النصف الثاني من  ،2021بانخفاض عن النصف األول  2021بنسبة  %11أو بواقع  104مشروعا .وفي رصد للعدد
ً
اإلجمالي ملشاريع في التعافي االقتصادي املبكر أظهر التقرير تنفيذ  4070مشروعا بين  2018و 2021في مناطق
املعارضة.
• استحوذ قطاع النقل واملواصالت على النسبة األكبر للمشاريع ّ
املنفذة ( 193مشروع) ثم قطاع التجارة ( 169مشروع)
وقطاع املياه والصرف الصحي ( 123مشروع) ويليه قطاع النزوح الداخلي ( 104مشروع) وقطاع الزراعة والثروة
الحيوانية ( 61مشروع) واإلسكان والتعمير ( 60مشروع).
• يلحظ التقرير عدة قضايا منها ارتفاع األعمال ّ
املنفذة في إدلب وريفها بواقع  %55إلدلب ( 419مشروع) مقارنة
باملشاريع ّ
املنفذة في حلب وريفها بواقع  347( %45مشروع)؛ وتم تسجيل  1862فرصة عمل في العديد من القطاعات
تركزت معظمها في القطاع الطبي والنزوح الداخلي ،ومن بين القرارات واإلعالنات البارزة للمجالس املحلية واملنظمات
تم عقد اجتماعات بين منظمات لوضع خطة لزراعة القمح وتنظيم عملية الزراعة ،وإطالق جمعية مزارعي البطاطا
بالتعاون والتنسيق بين مؤسسة إكثار البذار وكل من املجلس املحلي في مارع وصوران والراعي ،وإقرار املجلس املحلي
في مدينة الباب سعر الكيلو واط  88.8قرش لخط الكهرباء املنزلي و 1.15لخط الكهرباء التجاري ،كما تم تحديد سعر
ربطة الخبز بليرتين تركيتين.
• من بين نقاط الضعف التي أوردها التقرير عدم توحيد آليات النشر ورصد النشاطات واملشاريعّ ،
يصعب مهمة البحث
والتدقيق على املشاريع والنشاطات ّ
املنفذة ويجعل من األرقام تفتقر للدقة املطلوبة لتقييم اقتصاد املنطقة ،وجفاف
ّ
واضح في البيئة القانونية بالشكل الذي يعطل عملية التمويل ورفد املنطقة باالستثمارات الصناعية والزراعية
الكفيلة بتطوير اقتصاد املنطقة.
• ومن بين نقاط القوة التي لحظها التقرير؛ استمرار العمل في بناء وحدات سكنية ونقل النازحين إليها ،واالعتماد على
ً
ّ
طاقة الشمس في توليد الطاقة الكهربائية في مضخات املياه وإنارة الطرقات ،فضال عن تعبيد وتأهيل املزيد من
الطرقات والساحات واألسواق ،باإلسفلت وحجر األنترلوك.
توجد
• ويوص ي التقرير بتوجيه املجالس املحلية واملنظمات على اعتماد آلية نشر موحدة لدى تنفيذ املشاريع ،بحيث ِ
شبكة تواصل بين املجالس واملنظمات والعمل على خط مشترك في هذا الشأن ،وتأسيس "جمعية زراعية وطنية"
للنهوض بقطاع الزراعة تجمع الفالحين والنقابات الزراعية للعمل على تنفيذ أجندة وطنية تصب في صالح املنطقة،
وأوص ى التقرير بتشكيل "هيئة إدارة املشاريع" لتذليل كافة الصعوبات التي يعاني منها قطاع التمويل ،من قوننة
وتعبئة املدخرات املحلية وإنتاج وتسويق.
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حول التقرير :املنهجية واألدوات
يحاول تقرير التعافي االقتصادي املبكر في مناطق املعارضة في مدن وبلدات "درع الفرات" ،و"عفرين" ،ومحافظة إدلب
استكمال ما بدأه منذ النصف الثاني لعام  2018عبر رصد نشاطات الفاعلين من مجالس محلية ومنظمات خالل النصف
الثاني لعام  2021بين تموز وكانون األول .ويهدف التقرير لتشخيص وفهم ما يلي:
 .1حركية النشاطات واألعمال املنجزة في املنطقة املحددة وبالتالي قياس تطور االقتصادات املحلية ومقارنة املناطق
والقطاعات مع بعضها البعض؛
 .2قدرة الفواعل على إيجاد بيئة آمنة للعمل واالستثمار تؤدي إلى خلق فرص عمل والقيام بأعمال ونشاطات متنوعة
وتحريك الطلب املحلي؛
 .3قدرة املجالس املحلية على لعب دور حوكمي وتوقيع مذكرات تفاهم مع الشركات واملنظمات تسهم في رفد عملية
التعافي املبكر بالنشاطات الالزمة؛
 .4معرفة حجم ما تصدره املجالس من تشريعات وقرارات وتعميمات والدور التشريعي الذي تلعبه املجالس في مأسسة
العمل وضبط آليات العمل فيها.
وتتشكل أهمية هذا التقرير من قدرته على تشخيص حركة االنجاز في املشاريع االقتصادية والتنموية ّ
املنفذة بعموم
ً
ً
وإسهاما ّ
لصناع القرار والفواعل لتوجيه الدعم
املناطق التي يتم رصدها وتقييم اإليجابيات والسلبيات ،مما يشكل دافعا
وسد الثغرات في القطاعات االقتصادية.
ً
ً
ّ
ركز التقرير خالل عملية الرصد على املدن الرئيسية والبلدات املبين في الجدول رقم ( )2التي شهدت نشاطا اقتصاديا
ّ
ً
ً
ووفقا للتصنيف الصناعي املعياري الدولي ،كما تم االعتماد على ّ
املعرفات الرسمية للمجالس املحلية واملنظمات
ملحوظا،
ّ
املوضحة بالجدول رقم ( ،)1وفق معادلة رصد
العاملة على "فيس بوك" و"تليغرام" وتسجيل نشاطاتها وتقاريرها الدورية
ً
مضبوطة ّ
تؤمن القدرة على تحليل البيانات وفق مستويين ،املستوى األول مستوى القطاعات االقتصادية ،والثاني وفقا
للمستوى الجغرافي.
ّ
يوضح الجدول أدناه خارطة الفواعل التي يرصد التقرير أنشطتها التنموية والخدمية واالقتصادية
املجالس املحلية

املنظمات االغاثية والتنموية

ريف حلب :مارع ،اعزاز ،الباب ،جرابلس ،أخترين ،قباسين،
بزاعة ،عفرين ،صوران ،األتارب.
محافظة إدلب :إدلب ،أريحا ،حارم ،سرمدا ،معرة مصرين،
حزانو ،سلقين ،أرمناز ،عزمارين ،إسقاط ،حربنوش ،ترمانين،
أطمة ،الدانا ،حرزة ،قاح ،دير حسان.

إحسان لإلغاثة والتنمية ،هيئة ساعد الخيرية ،شفق ،بنفسج،
بنيان ،تكافل الشام ،منظومة وطن ،هيئة اإلغاثة اإلنسانية،
الدفاع املدني السوري ،وحدة تنسيق الدعم ،منظمة التنمية
املحلية ،الرابطة الطبية للمغتربين السوريين ،املؤسسة الدولية
ً
للتنمية االجتماعية ،مؤسسة بناء للتنمية ،مؤسسة يدا بيد
للتنمية ،اتحاد منظمات اإلغاثة والرعاية الطبية ،غراس
النهضة ،مؤسسة املساعدة السورية ،مديرية صحة إدلب،
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االستجابة اإلنسانية ،فريق ملهم ،منظمة مرام ،منظمة عطاء،
مؤسسة بناء للتنمية ،منظمة غصن الزيتون ،سيريا ريليف،
مديرية إكثار البذار ،وغيرها.
جدول رقم ( )1خارطة الفواعل التي تم رصد حركتها التنموية والخدمية واالقتصادية

كما يظهر الجدول أدناه القطاعات ونوعية النشاطات /القرارات املرصودة:
القطاع
الخدمات االجتماعية
النقل واملواصالت
الكهرباء
املياه والصرف الصحي
اإلسكان والتعمير
الزراعة والثروة
الحيوانية
التمويل
الصناعة
التجارة
النزوح الداخلي
االتصاالت

النشاط /القرار
ترميم وتعديل وصيانة وبناء املدارس والروضات والجامعات واملشافي واملرافق اإلدارية العامة /إزالة
األنقاض من شوارع املدينة /تجميل أرصفة وطرقات املدينة.
ترميم وتعبيد الطرق في املداينة وخارجها بالبحص واالسفلت وحجر االنترلوك /ترخيص املركبات.
ترميم وتعبيد وإصالح أعمدة وشبكة الكهرباء /تركيب أعمدة وكابالت وشبكة كهرباء /تركيب أعمدة
وأضواء تعمل على الطاقة الشمسية.
ترميم وتعديل وإصالح وتمديد 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 /طرح أصول لالستثمار على شكل مزاد.
تصنيع أدوات ومعدات /املشاغل واملعامل واملصانع والنشاطات الصناعية.
مناقصات لتوريد مواد املازوت ومواد القرطاسية والطباعة واملواد الطبية واملعدات وغيرها/
مزايدة لتأجير محال وأكشاك وأراض ي.
تأهيل املخيمات /تعبيد الطرقات داخل املخيمات /توريد مواد للمخيمات /إنارة الطرق في املخيمات/
مشاريع للمياه والصرف الصحي والكهرباء في املخيمات /ترميم منازل للنازحين خارج املخيمات.
ترميم وإصالح شبكة االتصاالت /تمديد شبكة اتصاالت.
جدول رقم (  )2يوضح القطاعات االقتصادية التي تم رصدها

أولا :مؤشرات التعايف القتصادي املبكر يف النصف الثاين من عام 2021

ً
ً
تم تنفيذ  766مشروعا ونشاطا في مناطق املعارضة بالشمال ،ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب ،بانخفاض عن
ً
ّ
يوضحان عدد ونسب املشاريع في
النصف األول بنسبة  %11أو بواقع  104مشروعا .وحسب الشكل رقم ( )1ورقم ()4
املنطقة ،وكانت ضمن قطاع النقل واملواصالت ( 193مشروع) بنسبة  %25وقطاع التجارة ( 169مشروع) بنسبة %22
وقطاع ملياه والصرف الصحي ( 123مشروع) بنسبة  %16وقطاع النزوح الداخلي في املرتبة الرابعة بواقع ( 104مشروع)
وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية ( 61مشروع) وقطاع اإلسكان والتعمير ( 60مشروع).
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وحافظت إدلب على تنفيذ النسبة األكبر من املشاريع والنشاطات بواقع  419( %55مشروع) مقارنة مع ريف حلب (347
مشروع) كما يظهر في الشكل رقم (.)2

169

104
2

ريف حلب
%45

193

123

61 60 24 17 10 3

الصناعة

االتصاالت

التمويل

الخدمات االجتماعية

الكهرباء

اإلسكان والتعمير

الزراعة والثروة الحيوانية

النزوح الداخلي

املياه والصرف الصحي

التجارة

النقل واملواصالت

إدلب
%55

الشكل رقم ( :)2توزع املشاريع على مناطق املعارضة

الشكل رقم ( :)1عدد املشاريع في القطاعات املرصودة

ّ
ً
وبشكل أكثر تفصيال ُيظهر الشكل رقم ( )3توزع املشاريع على املناطق املرصودة؛ حيث حلت مدينة إدلب في املرتبة األولى
( 125مشاريع) في املؤشر للمرة الرابعة ،وجاءت بعدها مدن الباب ( 85مشروع) واعزاز ( 82مشروع) وسرمدا ( 80مشروع)،
إضافة إلى مدن الدانا وعفرين وأخترين ،ويعود تركز املشاريع في هذه املدن إلى عدة عوامل ّ
لعل أبرزها تركز عدد كبير من
املخيمات فيها وبالتالي وجود معظم املنظمات واملحلية واألجنبية ،واحتواءها على أسواق تجارية.
125

74

10

11

13

14

16

22

28

31

31

80

82

85

32

الشكل رقم ( :)3توزع املشاريع ّ
املنفذة على املناطق املرصودة
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%3

النقل واملواصالت
التجارة
املياه والصرف الصحي

%8

%25

%8

النزوح الداخلي
الزراعة والثروة الحيوانية
اإلسكان والتعمير
الكهرباء

%14

الخدمات االجتماعية

التمويل
االتصاالت
الصناعة

%22
%16

الشكل رقم ( :)4نسب املشاريع املنفذة في القطاعات االقتصادية خالل النصف الثاني من 2021

ومن بين أبرز القرارات واإلعالنات التي تم اتخاذها واإلعالن بها من قبل املجالس املحلية واملنظمات خالل هذه الفترة :عقد
اجتماعات لعدة منظمات لوضع خطة لزراعة القمح وتنظيم زراعة وتصرف املحصول ،وأطلق املجلس املحلي في مارع
وصوران والراعي جمعية مزارعي البطاطا بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة إكثار البذار ،أما في إدلب فقد أعلن االتحاد العام
للفالحين ومديرية زراعة إدلب أنها تتابع تشكيل الجمعيات الفالحية في املدن والبلدات والقرى لتنظيم عمل الفالحين
وزراعاتهم وحل مشاكلهم العالقة ،وأقر املجلس املحلي في مدينة الباب سعر الكيلو واط  88.8قرش لخط الكهرباء املنزلي
و 1.15لخط الكهرباء التجاري ،كما تم تحديد سعر ربطة الخبز بليرتين تركيتين ،وتم عقد مذكرتي تفاهم في الراعي واعزاز
أحدهما لتعبيد الطرقات واألخرى لتقديم  %50من مادة الطحين للمجلس املحلي في الراعي لبيع ربطة الخبز للمواطن
بسعر ليرة تركية ،كما وفرت املنظمات واملجالس املحلية نحو  1862فرصة عمل خالل الفترة املرصودة بزيادة  832فرصة
عن النصف السابق بنسبة  ،%80معظمها عقود مؤقتة بين شهر و 6أشهر وسنة ،وتركزت في القطاع الطبي من قبل
ً
منظمات "سيريا ريليف" ،و"تكافل الشام" ،و"املؤسسة الدولية للتنمية االجتماعية" و"يدا بيد لالغاثة والتنمية" وغيرها.
ً
استحوذ قطاع النقل واملواصالت على املرتبة األولى ضمن مؤشر التعافي بواقع  193مشروعا ،بارتفاع عن النصف السابق
ً
بـ 52مشروعا ،وحازت الدانا واعزاز وأخترين وعفرين على املراتب األربعة األولى بين املناطق التي تم رصدها كما يظهر في
الشكل أدناه .ومن بين املشاريع ّ
املنفذة استمرار رصف الطرقات الفرعية والساحات بحجر االنترلوك ،وتعبيد الطرقات
باإلسفلت بين اعزاز وكفركلبين ،وكفركلبين وكلجبرين ،والسالمة وشمارين ،وشمارين وسجو وغيرها ،وشهدت هذه الفترة
ً
أيضا تأهيل العديد من الطرقات املؤدية إلى تجمعات املخيمات وربطها مع القرى املجاورة لسهولة نقل الخدمات إليها.
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الشكل رقم ( :)5عدد املشاريع املنفذة في قطاع النقل واملواصالت خالل النصف الثاني من 2021

ً
ً
وتم تنفيذ  169مشروعا في قطاع التجارة جاءت إدلب في املرتبة االولى بـ 44مشروعا تلتها الباب واعزاز والدانا على التوالي،
وال تزال السمة الرئيسية في هذا القطاع هو إصدار املنظمات العاملة واملجالس املحلية مناقصات لتوريد أدوات طبية
ووقود وقرطاسية وخدمات طباعة وطحين وتقديم عروض الستئجار سيارات وسواها ،ومن بين املنظمات التي تقدم
مناقصات وتساعد على تنشيط هذا القطاع مؤسسة بناء للتنمية ،ومنظمة بنيان ،والرابطة الطبية للمغتربين ،وجمعية
عطاء وغيرها.
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الشكل رقم ( :)6عدد املشاريع املنفذة في قطاع النجارة خالل النصف الثاني من 2021

ً
مشروعا في املنطقة كما ُيظهر الشكل أدناهّ ،
وتربعت مدينة
وفيما يتعلق بقطاع املياه والصرف الصحي تم تنفيذ 123
ً
سرمدا على رأس القائمة بواقع  22مشروعا ،تلتها مدينتي اعزاز ( 21مشروع) وإدلب ( 14مشروع) ،ويعد هذا القطاع أحد
القطاعات الحيوية ضمن مؤشر التعافي وساهم العمل عليه خالل الشهور املاضية في تحسن وضع البنية التحتية للمياه
وطرق إيصالها للسكان واملخيمات ،وأشارت إحصائية لوحدة تنسيق الدعم إلى طرق إيصال املياه في الشمال السوري في
تشرين األول  2021وجاءت النسب %89 :بواسطة شبكة مياه و %6عبر الصهاريج و %1منهل.
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الشكل رقم ( :)7عدد املشاريع املنفذة في قطاع املياه والصرف الصحي خالل النصف الثاني من 2021

ً
وباالنتقال إلى قطاع النزوح الداخلي ،انخفض عدد املشاريع في هذا القطاع عن النصف السابق بواقع  41مشروعا إذ تم
ً
ً
تنفيذ  104مشاريع خالل النصف الثاني من  2021حيث ّنفذ في سرمدا ( 24مشروعا) وأطمة ( 22مشروعا) وإدلب (19
ً
ً
مشروعا) ،نظرا إلى كثافة أعداد النازحين واملخيمات فيها ،وشملت األعمال تقديم خدمات البنية التحتية في املخيمات

وترميم املنازل لتحسين الظروف املعيشية للنازحين القاطنين فيها ،وأوردت نشرة لوحدة تنسيق الدعم أن  %62من الطرق
ضمن املخيمات معبدة أو مرصوفة فيما ال تزال  %38تحتاج إلى رصف وتعبيد.
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الشكل رقم ( :)8عدد املشاريع في قطاع النزوح الداخلي خالل النصف الثاني من 2021

ً
بالنسبة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية فقد تم تنفيذ  61مشروعا أقل بـثالثة مشاريع عن النصف السابق ،جاءت إدلب
ً
في املرتبة األولى ( 18مشروعا) تلتها جرابلس ( 6مشاريع) وقباسين وعفرين واعزاز ( 4مشاريع) لكل منها ،وتضمنت هذه الفترة
دعم الفالحين باملواد األساسية لدعم املحاصيل الزراعية ،وتسليم قروض حسنة للمزارعين ،ومتابعة حثيثة للمحصول
من قبل املنظمات للتدخل في األوقات املناسبة ومساعدة الفالح على جني املحصول .وألقت املجالس املحلية الضوء أكثر
على قطاع الزراعة من خالل دعم تأسيس جمعيات للمزارعين وتأسيس اتحاد عام لهم ،واجتماع عدة منظمات في اعزاز
لوضع خطة لزراعة القمح في املنطقة.
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الشكل رقم ( :)9عدد املشاريع املنفذة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية خالل النصف الثاني من 2021

ً
ّ
وسجل قطاع اإلسكان والتعمير تنفيذ  60مشروعا بزيادة  8مشاريع عن النصف السابق ،كما يظهر في الشكل أدناه،
ً
وبقيت مدينة الباب في قمة املؤشر بواقع  37مشروعا بدافع إصدار تراخيص على الشيوع لبناء سكني وتجاري ،واستمرت
ّ
ومجهزة بكافة الخدمات ،وألقى "فريق ملهم التطوعي"
مشاريع نقل املخيمات إلى مجمعات سكنية تتسع ملئات العائالت
ً
على نقطة مهمة في هذا اإلطار عندما تمكن من جمع تبرعات بأكثر من  2مليون دوالر لبناء وحدات سكنية للنازحين عوضا
عن الخيمة ،وأنهى العمل في مدينة اعزاز على مشروعي أوتاد الذي يضم  320وحدة سكنية ،وقرية ملهم التي تضم 300
وحدةّ ،
وجهزت منظمة إحسان  247وحدة سكنية في بلدة كفرصفرة ،واالنتهاء من "قرية التميز اإلنساني" من قبل منظمة
وطن في مدينة حارم ،وتم نقل  453عائلة من املخيمات إلى مساكن جاهزة في قرية الزيتون في مدينة الدانا من قبل مديرية
الشؤون اإلنسانية .ومن بين املشاريع البارزة التي تم العمل عليها في هذه الفترة؛ بناء منطقة حرفية في اعزاز ،وسوق من
 39محل في الراعي ،وبدء العمل على مدينة صناعية في صوران.
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الشكل رقم ( :)10عدد املشاريع في قطاع اإلسكان والتعمير في النصف الثاني من 2021

ً
ونفذت املجالس املحلية واملنظمات  24مشروعا في قطاع الكهرباء خالل هذه الفترة أقل بمشروعين عن النصف السابق.
وجاءت إدلب على رأس القائمة بـ 5مشاريع والراعي بـ 4مشاريع وبعدها األتارب ،وتم خاللها إيصال الكهرباء للبلدات وملدن
ّ
للمحلق الغربي الشمالي في اعزاز ،وعلى طريق معبر السالمة ،وفي الراعي وقباسين وسلقينّ ،
ونفذت
وتجهيز أعمدة إنارة
العديد من املنظمات مشاريع توليد طاقة كهربائية عبر تركيب املئات من ألواح الطاقة الشمسية في محطات ضخ املياه
لتخديم النازحين في املخيمات في كفردريان وصوران وإدلب واألتارب.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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الشكل رقم ( :)11عدد املشاريع في قطاع الكهرباء خالل النصف الثاني من 2021

ً
فيما يتعلق بقطاع الخدمات االجتماعية فقد تم تنفيذ  17مشروعا أقل بـ 9مشاريع عن النصف السابق ،حيث تم بناء
مدرسة "حق الشام" في مدينة الباب ،ومدرسة في أخترين ،ومستوصف في صلوة ،وتم تأهيل  6مدارس في مدينة اعزاز،
وتأهيل عدد من املدراس في عفرين ،وغيرها.
4
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الشكل رقم ( :)12عدد املشاريع في قطاع الخدمات االجتماعية خالل النصف الثاني من 2021

وفيما يتعلق بقطاع التمويل ،تم تنفيذ  10مشاريع في بزاعة والباب واعزاز والراعي وأخترين وإدلب ومن بين املشاريع التي
يتم تنفيذها ،النقد مقابل العمل التي تستهدف أعمال النظافة العامة واملشاريع الخدمية ،وطرح مزادات الستثمار محال
وصاالت تجارية ،وتم طرح معمل غاز وأراض ي زراعية ومحل تجاري وحديقة لالستثمار في بزاعة.
كما تم تنفيذ  3مشاريع في قطاع االتصاالت ،بينها إصالح خط الهاتف الواصل بين إدلب وعربيتا ،وصيانة وتمديد خطوط
للهاتف األرض ي في إدلب .أما في قطاع الصناعة فقد تم تنفيذ مشروع يتعلق بتجهيز معمل لصناعة حجر االنترلوك في
مدينة جرابلس ،ومشروع بناء محطة مفاعل معالجة الهوائية للصرف الصحي في بلدة باتبو.
ً
أخيرا ،يمكن القول إن النصف الثاني من  2021انخفضت عدد املشاريع فيه بواقع  104مشاريع ،وبقي تركز املشاريع في
قطاعات النقل واملياه والتجارة في سلم أولويات املنظمات العاملة واملجالس املحلية ،وال تزال إدلب تتفوق بعدد املشاريع
على ريف حلب بواقع  %55إلدلب مقابل  %45لريف حلب .وتم تسجيل  1862فرصة عمل أوجدت من قبل املنظمات
واملجالس املحلية في مختلق القطاعات االقتصادية ،وتركز معظمها في القطاع الطبي وهو مؤشر يؤكد على آثار الحرب
واحتياجات املنطقة في هذا القطاع.
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اثنيا :التقييم العام

ُيظهر الشكل رقم ( )13املسح القطاعي على مشاريع التعافي في مناطق املعارضة من النصف الثاني في  2018حتى النصف
ً
الثاني في  2021أنجز خاللها  4070مشروعا معظمها في قطاع النقل واملواصالت تالها املياه والصرف الصحي ومن ثم قطاع
ّ
التجارة ،وقد شكلت هذه القطاعات بما رفدته من مشاريع ونشاطات قاطرة عملية التعافي في املنطقة على مدار الفترة
ً
املاضية واستطاعت تقديم الخدمات األساسية األشد احتياجا للسكان من مياه وطرقات ،فيما حازت قطاعات الصناعة
ً
واالتصاالت والتمويل على االهتمام األقل بين القطاعات املرصودة فضال عن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية الذي نفذ
ً
فيه  323مشروعا ،وهي إشارة إلى خلل يحتاج إلى تضافر الجهود لدفع هذه القطاعات وإعادة التوازن للمنطقة ،باعتمادها
على املوارد املحلية املتوفرة إلحالل جزء من الواردات وعدم االعتماد على الخارج بنسبة عالية .كما يشكل قطاع النزوح
ً
تحد كبير للمنطقة باملنهجية املتبعة في تخديم النازحين في املخيمات ،وقد بدأت العديد من
الداخلي ( 577مشروعا) ٍ
املنظمات االعتماد على بناء منازل سكنية وتنقل سكان املخيمات إليها ،إال أن العدد الكبير للمخيمات يحتاج لتضافر عدد
أكثر من املنظمات للعمل على خطة تضمن إنهاء املخيمات ومشاكلها.

الشكل رقم ( :)13مقارنة في القطاعات االقتصادية بين  2018و2021

ً
وفيما يتعلق بتوزع املشاريع على البلدات واملدن ُيظهر الشكل رقم ( )14مدينة إدلب على رأس قائمة املدن األكثر تنفيذا
ً
للمشاريع بواقع  562مشروعا ،وتلتها مدينتي الباب واعزاز  487و 388على التوالي .وساهم تركز املنظمات املحلية واألجنبية
من جانب ،واملخيمات من جانب آخر إلى استقطاب هذه املدن مشاريع بشكل أكثر من بقية املدن األخرى .ومن جانب آخر
ّ
يلحظ التقرير التغيرات الجذرية التي حلت ببعض القرى والبلدات الصغيرة بتحولها إلى حواضن كبيرة إثر تدفق النازحين
وإنشاء املخيمات فيها ونشاط املنظمات واملجالس املحلية فيها ،مثل ّبزاعة والدانا وسرمدا ،على حساب املدن الكبيرة والتي
كانت تشكل مراكز جذب تجاري واقتصادي مثل عفرين وحارم وغيرها.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة11 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

التعافي االقتصادي املبكر في مناطق املعارضة خالل النصف الثاني من 2021

الشكل رقم ( :)14مقارنة في املدن من حيث تنفيذ املشاريع فيها بين  2018و2021

تبين نتائج الرصد في النصف الثاني لعام  2021جملة من نقاط القوة والضعف قي القطاعات املرصودة في مناطق "درع
الفرات" و"عفرين" ومحافظة إدلب ،فبالنسبة لنقاط الضعف يمكن شملها بالنقاط اآلتية:
ً
فضال عن وجود مكتب إحصائي يقوم بمهام اإلحصاءّ ،
يصعب مهمة البحث
• عدم توحيد آليات نشر املشاريع
والتدقيق على املشاريع والنشاطات ّ
املنفذة في املنطقة ويجعل من األرقام تفتقر للدقة املطلوبة لتقييم اقتصاد
املنطقة.

ّ
• تعاني املنطقة من جفاف قانوني يعطل بيئة التمويل وبالتالي قطاعي الصناعة والزراعة بشكل أساس ي ،إذ تساعد
القوانين والتشريعات ضمن بيئة قانونية مواتية إلى تشجيع رأس املال الوطني بالدرجة األولى للعمل واالستثمار بشكل
أكبر ،وإضفاء أجواء الثقة بالشكل الذي يساهم في رفد املنطقة بالتطور املطلوب.
• يؤدي تركز املشاريع في مناطق محددة إلى تشوهات اقتصادية مستقبلية من قبيل استقطاب أناس للعمل في مدن
محددة وما يتبعها من ارتفاع في األسعار وتوسع سكني أفقي وعامودي وعدم استيعاب البنية التحتية لهذا التوسع،
وهو ما يحدث فجوات ّ
عدة بين البلدات واملدن في املنطقة.
أما بالنسبة لنقاط القوة التي يسجلها التقرير:
• اعتماد املنظمات على توليد الكهرباء في مضخات املياه وإنارة الطرقات على ألواح الطاقة الشمسيةّ ،
يقدم مرونة
عالية في هذا القطاع وبالنظر إلى حجم الصعوبات التي تواجه املنطقة في ظل عدم توفر موارد مستقرة للوقود ،ومن
شأن اعتماد هذه الطريقة وتوسعها إلى ابتكار نموذج جديد في توليد الطاقة الكهربائية كبديل عن الطاقة التقليدية.
• تعبيد وتأهيل املزيد من الطرقات والساحات واألسواق ،باإلسفلت وحجر اإلنترلوك ،حيث يتم تشبيك املدن والقرى
ببعضها البعض بالشكل الذي ّ
يسهل عملية تنقل املدنيين والتجارة املحلية.
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• بناء املنظمات مئات الوحدات السكنية الجاهزة ونقل العوائل النازحة إليها ،بالشكل الذي يساهم في تخفيف األعباء
على املنطقة ،وتوجيه املوارد املالية من املخيمات إلى أبواب وقطاعات اقتصادية أخرى.
• ُويضاف إلى ما سبق بناء مفاعل الهوائي ملعالجة مياه الصرف الصحي في املنطقة ،وهي خطوة وال شك مهمة وال بد أن
يتبعها خطوات أخرى من قبيل معالجة النفايات واالستفادة من الطاقة املتولدة.

توصيات ختامية
ً
ً
يورد التقرير توصيتين من شأنهما رفد عملية التعافي االقتصادي املبكر مزيدا من التنسيق في املنطقة وفواعلها ،ومزيدا
من العمل في القطاعات غير الفاعلة حتى اآلن:
-

يمكن للمجالس املحلية واملنظمات االعتماد على آلية نشر موحدة لدى تنفيذ املشاريع إلى حين تأسيس مكتب
إحصائي لديه منهجية واضحة ويعتمد على طريقة عمل احترافية في هذا الخصوص ،من شأن هذه الطريقة إيجاد
شبكة تواصل بين املجالس واملنظمات والعمل ضمن خطة مشتركة ال تتطلب الكثير من التنسيق والتشابكات
اإلدارية.

-

وللنهوض بقطاع الزراعة يمكن العمل على تأسيس "جمعية زراعة وطنية" تجمع الفالحين والنقابات الزراعية ينتخبون
إدارة تعمل على تنفيذ أجندة وطنية تصب في صالح املنطقة وتصمم طريقة تتناسب وظروف املنطقة التي تمر فيها.

-

تطوير القطاع التمويلي متالزمة ضرورية للنهوض باالقتصاد املحلي ،ومن شأن العمل مع املجالس املحلية واملنظمات
وغرف التجارة والصناعة في تشكيل "هيئة إدارة املشاريع" على تذليل كافة الصعوبات التي يعاني منها قطاع التمويل،
من قوننة وتعبئة املدخرات املحلية وإنتاج وتسويق.
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