مركزعمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
ً
مؤسسة بحثية مستقلة ،تهدف لدور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دولة ومجتمعا ،وترقى لتكون مرجعا
لترشيد السياسات ورسم االستراتيجيات.
ً
ً
ً
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2013كمؤسسة أبحاث تسعى ألن تكون مرجعا أساسا ورافدا في القضية
ً
ّ
املحليةُ .يصدر املركز دراسات وأوراقا منهجية تساند
السورية ،ضمن مجاالت السياسة والتنمية واالقتصاد والحوكمة
ّ
العملية للمؤسسات املهتمة باملستقبل السوري ،وتدعم آليات اتخاذ القرار ،وتتفاعل عبر منصات متخصصة
املسيرة
لتحقيق التكامل املعلوماتي والتحليلي ورسـم خـارطة املش ــهد.
ّ
تعتمد ُمخرجات املركز على تحليل الواقع بأبعاده املركبة ،بشكل َي ُنتج عنه تفكيك اإلشكاليات وتحديد االحتياجات
ّ
يمكـن م ــن املساهمة في وض ــع الخطط وترشيد السياسات لدى الفاعلين ُ
والتطلعاتّ ،
وص َناع القرار.
ممـ ــا

املوقع اإللكتروني www.OmranDirasat.org
البريد اإللكتروني info@OmranDirasat.org
تاريخ اإلصدار 14 :تشرين األول /أكتوبر 2022
جميع الحقوق محفوظة © مركز عمران للدراسات االستراتيجية
أحد برامج املنتدى السوري

التعافي االقتصادي املبكر في مناطق "اإلدارة الذاتية" خالل النصف األول من 2022

احملتوايت
ملخص تنفيذي2 ..........................................................................................................................................
منهجية قياس "مؤشرالتعافي" 3 .....................................................................................................................
و اقع التعافي :غياب االستراتيجية واإلرادة5 .....................................................................................................
خالصات تحليلية :قصورهيكلي 11 ................................................................................................................

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة1 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

التعافي االقتصادي املبكر في مناطق "اإلدارة الذاتية" خالل النصف األول من 2022

ملخص تنفيذي
ً
ُ
• ن ّفذ في مناطق سيطرة "اإلدارة الذاتية" خالل النصف األول من العام  2022نحو  358مشروعا ،استحوذ قطاع املياه
ً
والصرف الصحي على النسبة األكبر للمشاريع ّ
املنفذة ( 148مشروع) ثم قطاع النقل واملواصالت 77مشروعا وقطاع
ً
ً
ً
الكهرباء  51مشروعا ويليه قطاع الخدمات االجتماعية  34مشروعا وقطاع التجارة  23مشروعا وقطاع الزراعة
ً
ً
والثروة الحيوانية  18مشروعا ،توزعت املشاريع وفق الوحدات اإلدارية على الشكل التالي :إقليم الجزيرة  118مشروعا
ً
ً
ً
ً
وإقليم دير الزور  96مشروعا وإقليم الرقة  58مشروعا وإقليم الطبقة  41مشروعا ومن ثم  29مشروعا في إقليم
ً
الفرات و 19مشروعا في إقليم منبج.

• أصدرت "اإلدارة" خالل فترة الرصد عدة قرارات وإعالنات منها :منع نقل القمح بين مناطق اإلدارة إال بموجب كتاب
رسمي وتحديد سعر شراء القمح بـ 2200ليرة سورية للكيلو الواحد ،وتحديد أسعار عدد من املواد األساسية بينها
ً
السماد والسكر والكهرباء ،كما حددت لجنة املحروقات كمية مازوت التدفئة للمنزل بواقع  300لتر شهريا بقيمة 150
ليرة للتر الواحد ،وصدر قرار بصرف  100ألف ليرة لكل العاملين في املنطقة.
• تعاني مناطق سيطرة "اإلدارة" من عدة أزمات حادة في قطاعات املياه والكهرباء والزراعة واملحروقات أدت لنشوء
سوق سوداء واحتكار واستشراء الفساد ،وعدم تصميم دفاعات مالية ضد األزمات املستوردة من مناطق النظام على
ً
ً
ًّ
رأسها التضخم وضعف العملةّ ،مما يؤكد أن مؤشر التعافي ال يزال هشا ويكشف قصورا واضحا في هيكلية النموذج
االقتصادي االجتماعي املتبع وعدم كفاءة املكاتب واملؤسسات املعنية بامللف االقتصادي إذ لم تسهم في تالفي حدوث
أزمات وتحقيق استقرار معيش ي للسكان.
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الصفحة2 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

التعافي االقتصادي املبكر في مناطق "اإلدارة الذاتية" خالل النصف األول من 2022

منهجية قياس "مؤشر التعايف"
يحاول تقرير التعافي االقتصادي املبكر في مناطق "اإلدارة الذاتية" شمال شرق سورية رصد نشاطات الفاعلين من بلديات
ومنظمات محلية وأجنبية عاملة في املنطقة خالل النصف األول لعام  2022بين كانون الثاني وحزيران .وتضم املنطقة
ّ
ّ
وتمتد على مساحة أكثر من  50ألف كيلومتر ّ
مربع ،ويبلغ عدد سكانها
أجزاء من محافظات الحسكة والرقة ودير الزور،
 3.2ماليين نسمة ،وتم االعتماد على ميثاق العقد االجتماعي الصادر عن "اإلدارة الذاتية" والذي يقسم املنطقة إلى 7
أقاليم :إقليم الجزيرة ،وإقليم دير الزور ،وإقليم الرقة ،وإقليم الطبقة ،وإقليم الفرات ،وإقليم منبج ،وإقليم عفرين.
ً
ويهدف التقرير جنبا إلى جنب مع تقاير التعافي األخرى في مناطق املعارضة شمال غرب سورية وتقرير التعافي في مناطق
النظام لتشخيص وفهم ما يلي:
 .1حركية النشاطات واألعمال املنجزة في املنطقة املحددة وتشخيص تطور االقتصادات املحلية ،ومقارنة املناطق
والقطاعات مع بعضها البعض؛
 .2مدى قدرة الكيانات الحوكمية والفواعل على إيجاد بيئة آمنة للعمل واالستثمار تؤدي إلى خلق فرص عمل والقيام
بأعمال ونشاطات متنوعة وتحريك الطلب املحلي؛
 .3رصد التشريعات والقرارات وأثرها على االقتصاد املحلي.
وتتأتى أهمية هذا التقرير من محاولته رصد وتحليل واقع املشاريع االقتصادية والتنموية ّ
املنفذة في القطاعات
ً
ً
وإسهاما ّ
لصناع القرار والفواعل لتوجيه الدعم وسد الثغرات.
االقتصادية ،مما يشكل دافعا
ً
ً
ّ
ركز التقرير خالل عملية الرصد على املدن والبلدات الرئيسية املبينة في الجدول رقم ( )1التي شهدت نشاطا اقتصاديا
ً
غيرت ّ
ملحوظا ،وتم االعتماد على التقسيم اإلداري لـ"اإلدارة الذاتية" والتي ّ
وحدثت بعض التقسيمات اإلدارية للبلدات
ّ
ً
ووفقا للتصنيف الصناعي املعياري الدولي ،كما تم االعتماد على ّ
املعرفات الرسمية للبلديات واملنظمات العاملة
واملدن،
على "فيس بوك" و"تليغرام" وتسجيل نشاطاتها وتقاريرها الدورية وفق معادلة رصد مضبوطة كما هو ّ
موضح في الجدول
رقم (ّ )2
تؤمن القدرة على تحليل البيانات وفق مستويين؛ قطاعي وجغرافي.
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الصفحة3 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

التعافي االقتصادي املبكر في مناطق "اإلدارة الذاتية" خالل النصف األول من 2022

ّ
يوضح الجدول أدناه خارطة الفواعل التي يرصد التقرير أنشطتها التنموية والخدمية:
مجالس البلديات
إقليم الجزيرة مكون من مقاطعة الحسكة وتشمل إضافة
ملدينة الحسكة كل من تل تمر والهول والشدادة والقرى
الجنوبية للحسكة ،ومقاطعة القامشلي وتشمل الدرباسية
والقحطانية ومعبدة وديرك وتل حميس وتل براك ومدينة
القامشلي.
إقليم دير الزور مكون من  4كانتونات كما يلي :كانتون غربي
يمتد من منطقة العزبة حتى منطقة الجزرات؛ كانتون
الوسط يمتد من البصيرة حتى أبو حردوب؛ كانتون شرقي
يمتد من قرية أبو حمام حتى الباغوز؛ كانتون شمالي يمتد
من جديد بقارة حتى الصور.
إقليم الفرات :كوباني /عين العرب وإقليم الرقة ،وإقليم
الطبقة ،وإقليم منبج

املنظمات االغاثية والتنموية
ديرنا للتنمية ،حلم ،الهندسية للخدمات ،نواة ،بزوغ ،سواعدنا
لإلغاثة ،بصمة خير ،إنعاش للتنمية ،أمل الباغوز ،أمل بالحدود،
تراحم للتنمية ،خطوات للتنمية ،طيف ،سواعد للتنمية ،ملتقى
النهرين ،بداية ،بهار ،سامه للتنمية ،الرصافة للتنمية ،عطاء
للتنمية ،شمس الغد ،ديموس ،إنصاف للتنمية ،حماية البيئة،
عودة ،آفاق السالم ،سام ،ماري للتنمية ،جسور املحبة ،معكم
للتنمية ،دان للتنمية ،تنميه بال حدود ،سوسن للتنمية ،عطاء
الباغوز ،بسمة أمل الفرات ،درة الفرات ،بكرا أحلى ،روابط أمل،
تقنيي هجين ،سنابل الفرات ،نساء للسالم ،فراتنا،ACTION ،
عشتار للتنمية ،جمعية املودة ،سند اإلنسانية ،بشائر الخير ،إنماء
الجزيرة ،جمعية بلسم ،نبض الحياة ،طريق للدراسات وبناء
القدرات ،شمس للتأهيل والتنمية ،السالم الدائم ،املستقبل
السامي ،نبراس للتنمية.

جدول رقم ( )1خارطة الفواعل التي تم رصد حركتها التنموية والخدمية

كما يظهر الجدول أدناه القطاعات ونوعية النشاطات /القرارات املرصودة:
النشاط /القرار
القطاع
ترميم وتعديل وصيانة وبناء املدارس والروضات والجامعات واملشافي واملرافق اإلدارية العامة /إزالة
الخدمات االجتماعية
األنقاض من شوارع املدينة /تجميل أرصفة وطرقات املدينة.
النقل واملواصالت 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
الكهرباء
وأضواء تعمل على الطاقة الشمسية.
املياه والصرف الصحي 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/
اإلسكان والتعمير
مناقصات مشاريع ترميم املنازل.
مشاريع الزراعة ومنح دعم املزارعين بالبذار واملحاصيل واألسمدة واألدوية واألعالف /تلقيح األغنام
الزراعة والثروة
واألبقار /طرح أراض ي زراعية لآلجار عن طريق املزايدة.
الحيوانية
القروض الحسنة للمشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر /النقد مقابل العمل /دعم النفقات التشغيلية/
التمويل
دعم املشاريع التجارية الصغيرة /منح مالية للمجالس املحلية /طرح أصول لالستثمار على شكل مزاد.
تصنيع أدوات ومعدات /املشاغل واملعامل واملصانع والنشاطات الصناعية.
الصناعة
مناقصات لتوريد مواد املازوت ومواد القرطاسية والطباعة واملواد الطبية واملعدات وغيرها/
التجارة
مزايدة لتأجير محال وأكشاك وأراض ي.
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الصفحة4 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

التعافي االقتصادي املبكر في مناطق "اإلدارة الذاتية" خالل النصف األول من 2022

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.

النزوح الداخلي
االتصاالت

جدول رقم (ّ )2
يوضح القطاعات االقتصادية التي تم رصدها

واقع التعايف :غياب االسرتاتيجية واإلرادة

ً
بلغ العدد اإلجمالي للمشاريع ّ
مشروعاُ ،وي ّ
وضح الشكل رقم ( )1والشكل رقم ( )3عدد ونسب
املنفذة في مناطق "اإلدارة" 358
ً
املشاريع ،حيث حاز قطاع املياه والصرف الصحي على النسبة األكبر من املشاريع ّ
املنفذة 148مشروعا بنسبة  ،%40ومن
ً
ً
ثم قطاع النقل واملواصالت  77مشروعا بنسبة  %21وقطاع الكهرباء  51مشروعا بنسبة  %14وقطاع الخدمات
ً
االجتماعية في املرتبة الرابعة بواقع  34مشروعا بنسبة .%9

وفيما يتعلق بتوزع املشاريع على املناطق املرصودة ّ
يوضح الشكل رقم ( )2تنفيذ النسبة األكبر من املشاريع في إقليم الجزيرة
ً
ً
ً
ً
ً
118مشروعا ،وإقليم دير الزور  96مشروعا ،وإقليم الرقة  58مشروعا ،وإقليم الطبقة  41مشروعا ،ومن ثم  29مشروعا
ً
في إقليم الفرات ،و 19مشروعا في إقليم منبج.
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الشكل رقم ( :)1عدد املشاريع في القطاعات املرصودة

إقليم الرقة
%16

الشكل رقم ( :)2توزع املشاريع على الوحدات اإلدارية

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة5 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

التعافي االقتصادي املبكر في مناطق "اإلدارة الذاتية" خالل النصف األول من 2022

الشكل رقم ( :)3نسب املشاريع املنفذة في القطاعات االقتصادية خالل النصف األول من 2022

ّ
ً
وبشكل أكثر تفصيال ُيظهر الشكل رقم ( )4توزع املشاريع على املدن والبلدات املرصودة في القطاعات كافة؛ حيث حلت
ً
ً
ً
مدينة الرقة في املرتبة األولى باملؤشر  58مشروعا ،وجاءت بعدها مدن الطبقة  41مشروعا وهجين  34مشروعا والقامشلي
ً
ً
ً
 26مشروعا و 23مشروعا في البصيرة و 19مشروعا في منبج.
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الشكل رقم ( :)4توزع املشاريع ّ
املنفذة على املناطق املرصودة

ومن بين أبرز القرارات والتعميمات املرصودة :منع نقل القمح بين مناطق "اإلدارة" إال بموجب كتاب رسمي وتحديد سعر
شراء القمح بـ 2200ليرة سورية للكيلو الواحد وسعر قالب الثلج بـ 2000ليرة سورية وتحديد سعر كيلو السكر وسعر أمبير
ً
مساء حتى
الكهرباء من قبل املولدات بـ 4000ليرة للمشتركين بـ 6أمبيرات أو أقل والتقيد بأوقات التشغيل من الساعة 4
ً
الساعة  12ليال ،وتعديل سعر السماد الفوسفاتي الروس ي لـ 700دوالر للطن الواحد والسماد اآلزوتي لـ 730دوالر للطن
الواحد من قبل شركة التطوير الزراعي ،وتقييد أصحاب خطوط النقل الداخلي بالتسعيرة املحددة  300ليرة سورية ضمن
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الصفحة6 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

التعافي االقتصادي املبكر في مناطق "اإلدارة الذاتية" خالل النصف األول من 2022

القامشلي ،وصدر قرار بصرف  100ألف ليرة لكل العاملين في "اإلدارة" ،وإيقاف مخصصات فرن النباعي والباغوز والشعب
بسبب الشكاوى ،وحددت مديرية البيئة في إقليم الجزيرة غرامة وقدرها  25ألف ليرة سورية ملن يخالف قواعد النظافة
ً
العامة ،كما حددت لجنة املحروقات كمية مازوت التدفئة للمنزل بواقع  300لتر شهريا بقيمة  150ليرة للتر الواحد.
ً
أما في قطاع املياه والصرف الصحي فقد تم تنفيذ 148مشروعا في املنطقة كما ُيظهر الشكل رقم ( ،)5وأتت مدينة الطبقة
ً
ً
ً
روعا ،ومن بين املشاريع ّ
املنفذة جر
على رأس القائمة بواقع  21مشروعا ،تلتها مدينتي هجين 18مشروعا والبصيرة 14مش
مياه الشرب لقرى صرين وقروشان واملربع بطول  4000متر ،وتوسيع خط املياه في قرية حوتي بطول  1150متر ،ومد خط
مياه بطول  5500متر من مدينة البصيرة إلى خزان قرية الطكيحي ،ومد خط مياه بطول  850متر في قرية أبو الحسن،
وتأهيل شبكات املياه في ناحية الكسرة ،وإنشاء محطة مياه في الباغوز ،وتأهيل محطة مياه املحيميدة ،وغيرها من املشاريع
الشبيهةُ .يذكر أن نقص املياه النظيفة ال يزال أحد الشواغل الرئيسية للسكان في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.
وال تزال مدينة الحسكة التي يقطنها نحو مليون شخص تعاني من انقطاع مستمر في املياه جراء الخالفات امليدانية مع
ً
ّ
فصائل املعارضة في مدينة رأس العين التي تضم محطة علوك التي تغذي الحسكة باملياه بواقع  60ألف متر مكعب يوميا،
وتعمد "اإلدارة" لقطع الكهرباء عن املدينة ما يحول دون تشغيل محطة املياه ،وتدخلت روسيا أكثر من مرة في حل الخالف
بين الطرفين ،وللتعويض عن املياه في الحسكة قامت "اإلدارة" بتشغيل محطات التحلية وعددها  16محطة ونقل املياه
للمنازل عبر الصهاريج.
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الشكل رقم ( :)5عدد املشاريع املنفذة في قطاع املياه والصرف الصحي في النصف األول من 2022

ً
ونفذت البلديات واملنظمات  77مشروعا في قطاع النقل واملواصالت ،وحازت كل من منبج والطبقة والرقة والقامشلي على
املراتب األربعة األولى بين املناطق التي تم رصدها كما يظهر في الشكل رقم ( .)6ومن بين املشاريع ّ
املنفذة؛ تعبيد الطريق
الواصل بين مدينة الحسكة والدرباسية بطول  20كم ،وتعبيد طريق قرية جاردوية في منطقة ديرك بالقامشلي بطول 9
كم وطرقات في الكورنيش والهاللية والحي الغربي ،كما تم تعبيد  10كم في مدينة الصور باالسفلت ،وتأهيل جسر الصور
في مدينة دير الزور ،وفي البصيرة تم العمل على تعبيد شارع أبو حردوب في البصيرة ،وفي الرقة تم تأهيل طرق في أحياء
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة7 :

عمران للدراسات االستراتيجية
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التعافي االقتصادي املبكر في مناطق "اإلدارة الذاتية" خالل النصف األول من 2022

السباهية والطيار والجزرة وحي الرميلة ،كما تم تعبيد عدة طرق في مدينة منبج بينها الطريق الواصل بين قرية الطعان
والسيد ،وطريق تل حوذان بطول  500متر ،وطريق قرية شجيف ذهبية بطجول  ،12450وطريق قرية الفرس أبو قلقل
بطول  8300متر.
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الشكل رقم ( :)6عدد املشاريع املنفذة في قطاع النقل واملواصالت في النصف األول من 2022

ً
ونفذت البلديات واملنظمات  51مشروعا في قطاع الكهرباء وجاءت كل من القامشلي والرقة وهجين في املراتب الثالث األولى
ً
ً
كما يظهر في الشكل رقم ( ،)7ومن بين املشاريع ّ
املنفذة تركيب محولة كهرباء و 5أبراج حديد و 13عامودا خشبيا في كوباني،
وتركيب إنارة للشوارع على املدخل الشمالي والجنوبي للمشاريع الرئيس ي في صرين ،وإنارة شوارع في بلدات ومدن الشعيطات
والشعفة وهجين والباغوز والصور ومحيميدة واملالهي وفي مدينة الرقة ضمن عدة أحياء وقرى وتم االنتهاء من إنارة مسافة
 7500متر في حي الناصرة ضمن مدينة الحسكة ،وتركيب  40لوح إنارة طاقة شمسية وأربعة أعمدة في عدة أماكن متفرقة
في مدينة القامشلي ،وتركيب محوالت كهرباء جديدة باستطاعة  KVA 400ومحوالت أخرى باستطاعات مختلفة في عدة
ّ
أحياء وقرى .وال تزال خدمة الكهرباء مضطربة في املنطقة ويعتمد األهالي على األمبيرات حيث توفر "اإلدارة" املازوت بسعر
ً
مخفض ملولدات األحياء بـ  85ليرة للتر الواحد بدال من  410ليرات ،وقطعت "اإلدارة" مادة املازو في القامشلي عن املولدات
ّ
التي تغذي املنازل بالكهرباء ،وفي أواخر تموز  ،2022توقفت معامل ومشاريع صناعية وتجارية وأفران في
مدينة القامشلي من جراء عدم توزيع "اإلدارة" مادة املازوت املخصصة للقطاع الصناعي والتجاري)1(.

) (1اإلدارة الذاتية تقطع املازوت عن املولدات في القامشلي وتهدد أصحابها ،تلفزيون سوريا ،2022/8/4 ،رابط مختصرhttps://cutt.ly/2VsCw0n :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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الشكل رقم ( :)7عدد املشاريع في قطاع الكهرباء في النصف األول من 2022

ً
فيما يتعلق بقطاع الخدمات االجتماعية فقد تم تنفيذ  34مشروعا كما في الشكل رقم ( ،)8في كل من دير الزور والبصيرة
والصور والطبقة ،حيث تم إزالة الركام وترحيله من عدة شوارع وأحياء ،وتم بناء مدرسة البيرم في منبج ،وأنشأت محمية
بالقرب من سد بورزي بمساحة 12000متر مربع من األراض ي الزراعية ،وبناء مركز تنمية في مدينة الدرباسية بقيمة 4211
دوالر وافتتاح صالتين استهالكيتين لفرع شركة "نوروز" في الحي الغربي للقامشلي ،كما تم العمل على ترميم وتأهيل عدد
من البلديات مثل الدحلة والزعبر والحصين وجديد عكيدات والكشكية والطبقةُ .يشار أن رؤية اإلدارة الذاتية قائمة على
خدمة مصالح املجتمع عبر بناء مؤسسات اقتصادية ذات صبغة اجتماعية مثل الجمعيات التعاونية والشركات املساهمة
اإلنتاجية واملؤسسات الخدمية ومع ذلك ال يتوافق عدد املشاريع في قطاع الخدمات االجتماعية مع رؤيتها في هذا اإلطار)2(.
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الشكل رقم ( :)8عدد املشاريع في قطاع الخدمات االجتماعية في النصف األول من 2022

)  (2أحمد يوسف ،اقتصاد اإلدارة الذاتية ومحاوالت بناء نموذج اقتصادي ،صور ،2018/12/22 ،رابط مختصرhttps://cutt.ly/OVsFN9Y :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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ً
ً
وتم تنفيذ  23مشروعا في قطاع التجارة ،وجاءت الرقة في املرتبة األولى بـ 15مشروعا تلتها الهجين والطبقة ودير الزور ومنبج
على التوالي كما في الشكل رقم ( ،)9ومن بين املشاريع ّ
املنفذة استدراج عروض أسعار الستئجار آليات نوع فان ،وجرار مع
تريلة قالب ،وطرح مزايدة لبيع حديد طوناج وزيت محروق ،ومزايدة الستثمار السوق التجاري في الطبقة وإشغال محالت
في حي الثكنة بالرقة ،ومناقصات لتوريد مواد لدائرة األشغال الرئيسية في الرقة ومنبج .ومن الجدير بالذكر انتشار السلع
التركية واإليرانية املستوردة من إقليم كردستان العراق عبر معبر سيمالكا الوحيد بعد إغالق املعابر الحدودية مع تركيا
ً
محليا ،وترتبط املنطقة مع مناطق النظام من خالل معبر الطبقة ،وقد ّ
شجعت
وصعوبة توفير املنتجات السورية البديلة
هذه البيئة لنشوء احتكارات على تجارة العديد من املواد يسيطر عليها "نخب الحرب الجديدةّ ،
تفاهم مع
ومهربين على
ٍ
حكومة إقليم كردستان ،وحاصلين على حقوق تصدير حصرية إلى الجزيرة")3(.
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الشكل رقم ( :)9عدد املشاريع املنفذة في قطاع التجارة خالل النصف األول من 2022

ً
وبالنسبة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية فقد تم تنفيذ  18مشروعا ،جاءت دير الزور في املرتبة األولى بواقع  4مشاريع
تلتها كل من البصيرة والصور والقامشلي بمشروعين لكل منها كما في الشكل رقم ( .)10وتضمنت املشاريع إنشاء غابة
حراجية تضم  3000شجرة سرو وصنوبر وغابة في محمية سد مزكفت عبر زراعة  3000شجرة حراجية ،ومشاريع لدعم
مربي اإلبل والدواجن واملاشية ،وأشارت "هيئة االقتصاد والزراعة" عن استالم نحو  360ألف طن من القمح في شمال
شرق سورية حتى شهر تموز ،وتوزيع  647ألف طن سماد على املزارعين في عاموداُ .ومني أصحاب األراض ي واملزارعين
بخسائر كبيرة خالل عامي  2020و 2021جراء غالء مواد املحروقات واألسمدة وعدم توفرها لتشغيل آبار املياه وشح
األمطار وارتفاع تكاليف اإلنتاج ،ويشوب قطاع الزراعة حالة من الفساد مرتبطة بحصول بعض ّ
املتنفذين في "اإلدارة" على
املياه واملواد الزراعية املدعومة ،ما اضطر عشرات املزارعين إلى منح أ اضيهم ألولئك ّ
املتنفذين جراء عدم تمكنهم من تأمين
ر

املازوت واملواد األولية الضرورية)4(.

) (3سنان حتاحت ،االقتصاد السياس ي لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ،2020/1/27 ،برنامج مسارات الشرق األوسط في معهد الجامعة األوروبية ،رابط
مختصرhttps://cutt.ly/OVexqXr :
) (4مزارعون يضطرون ملنح أراضيهم ملستثمرين من "اإلدارة الذاتية" جراء نقص املازوت ،تلفزيون سوريا ،2022/3/23 ،رابط مختصرhttps://cutt.ly/fVsPVyR :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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الشكل رقم ( :)10عدد املشاريع ّ
املنفذة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في النصف األول من 2022

وفيما يتعلق بقطاع التمويل ،تم تنفيذ  4مشاريع في البصيرة والرقة ودير الزور ،بينها دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة
ودعم وتمكين األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة .و 3مشاريع في قطاع الصناعة بينها بناء معمل خراطيم في الطبقة
وعمل لتعبئة اسطوانات األوكسجين للمشافي واملستوصفات في القامشلي ،ومعمل لتعبئة مياه الشرب في عامودا.
يمكن القول إن الفترة الحالية شهدت مشاريع متنوعة بينها إزالة األنقاض وتعبيد الشوارع وتأهيل قنوات الصرف الصحي
ومحطات املياه وإنارة الطرقات ،وشهد قطاع املياه والصرف الصحي الوزن األكبر بين املشاريع ّ
املنفذة لحل أزمة املياه التي

ً
تعاني منها املنطقة ،وجاء قطاع النقل واملواصالت في املرتبة الثانية ضمن مؤشر التعافي حيث نفذت البلديات  77مشروعا
في املنطقة ،بينما بقي االهتمام بقطاعات الصناعة والتمويل والزراعة بحدوده الدنيا ،فيما لم يلحظ التقرير تنفيذ مشاريع
في قطاع اإلسكان والتعمير خالل الفترة الحالية.

خالصات حتليلية :قصور هيكلي
تبين نتائج الرصد في مناطق اإلدارة الذاتية خالل النصف األول لعام  2022جملة من الخالصات قي القطاعات املرصودة،
يمكن شملها بالنقاط اآلتية:
ً
• إنجاز  358مشروع في املنطقة على مدار  6أشهر ،حاز قطاع املياه والصرف الصحي على أكثر القطاعات تنفيذا
ً
للمشاريع بواقع  148مشروعا قوامها مد شبكات وترميم أخرى معطلة ،ومع ذلك ال يزال هناك أزمة مستعصية في
تأمين مياه الشرب للسكان في مدينة الحسكة جراء عدم التوصل التفاق وتفاهمات عابرة للخالفات السياسية مع
فصائل املعارضة في رأس العين.
• تسببت القرارات املُتخذة في قطاع املحروقات القاضية بتحديد سعر مدعوم للسيارات املسجلة فقط ،بخلق سوق
سوداء تباع فيه املحروقات أضعاف السوق النظامية ،حيث بلغ سعر لتر البنزين واملازوت  2000ليرة سورية بينما
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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يباع لتر املازوت املدعوم بـ 410ولتر البنزين بـ 210ليرة ،كما لحظت حالة احتكار إذ تم التعاقد مع مستثمرين محددين
لتكرير النفط ومد األسواق باملحروقات ،والجدير بالذكر أن غالء املحروقات ّ
يثبط عمل قطاعات الصناعة والزراعة
والتجارة وتنعكس على القوة الشرائية للمواطن كارتفاع أسعار السلع والخدمات.
• ال يزال قطاع الكهرباء يرزح تحت أزمات اضطر بسببها األهالي لالعتماد على املولدات وتجارة األمبيرات ،بنفس الوقت
عمدت "اإلدارة" إلى قطع املازوت عن املولدات بدون تبرير.
• نشوء احتكا ات في قطاع التجارة الستيراد مواد البناء وتوزيعها ،يسيطر عليها نخب الحرب وم ّ
تنفذين ،وقد يؤدي هذا
ر
الوضع مع مرور الوقت إلى إضعاف البنية التجارية وتعزيز الفساد وأذرعه.
ً
• تنفيذ  18مشروعا في قطاع الزراعة في منطقة تتمتع بأهم املواد االستراتيجية من قمح وقطن ،و"تشكل األراض ي
القابلة للزراعة في املحافظات الشرقية (عدا منطقة عين العرب)  %43من إجمالي األراض ي القابلة للزراعة في عموم
سورية" ،ويعتمد السكان بالدرجة األولى على نشاط الزراعة وتربية املواش ي بالدرجة الثانية ،ومع ذلك يمكن تلمس
ّ
واملتنفذين في آليات
مواطن الضعف بهذا القطاع ناجمة عن عدم دعم املزراعين ومربي املواش ي ،وانتشار املحسوبيات
توزيع املواد املدعومة.
• لم تمتلك "اإلدارة" دفاعات مالية تقيها األزمات املستوردة من مناطق النظام على رأسها التضخم وضعف الليرة ،ما
يشير إلى ضعف حوكمة القطاع املالي واملكاتب املسوؤلة عن امللف االقتصادي مثل" :التخطيط والتنمية" و"االقتصاد
والزراعة" و"املالية" و"النفط واملوارد املالية" و"الشؤون االجتماعية والعمل" ،كما غابت املؤشرات والبيانات
االقتصادية وهو ما زاد من صعوبة الرصد والتوقعات.
ً
ّ
أخيرا بتحليل عام لجملة ما تم رصده يمكن القول إن نوعية وحجم املشاريع واألعمال املنفذة تدلل على قصور في
هيكلية النموذج االقتصادي االجتماعي املتبع وعدم كفاءة املكاتب واملؤسسات املعنية بامللف االقتصادي إذ لم تسهم
ً
في تالفي حدوث أزمات وتحقيق استقرار معيش ي للسكان وتعافي املنطقة اقتصاديا؛ على الرغم من امتالك اإلدارة
الذاتية ّ
مقومات نجاح حيث تسيطراإلدارة على ما يقرب من  %55من املوارد املساهمة في تكوين الناتج اإلجمالي املحلي
ً
لسورية عموما من نفط وغاز وزراعة.
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