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ما تزال مناطق سيطرة املعارضة في شمال وشمال غرب سورية تواجه العديد من املشكالت املركبة ،والتي تعيق تحقيق
االستقرار ،بعد أكثر من ثالثة أعوام على تحرير املنطقة من تنظيم "داعش" و"قوات سوريا الديمقراطية" ،عبر عمليتي"درع
ً
ً
ً
الفرات" و"غصن الزيتون" ،فمع استتباب األوضاع العسكرية نسبيا بقيت األحوال االقتصادية تشكل هاجسا كبيرا
للسلطات الحوكمية التي تشرف على إدارة املنطقة.
تهدف عملية التعافي االقتصادي كجزء من عملية التعافي املبكر إلى مساعدة املجتمعات املحلية للعودة إلى نوع من الحياة
الطبيعية ،واستقرار الوضع ملنعه من العودة إلى العنف واألزمة ،ويتمثل الهدف العام للتعافي املبكر في شقين ،األول:
استرجاع البنية التحتية األساسية املادية واالجتماعية ،التي تساعد على استئناف السكان ألنشطتهم االقتصادية
واالجتماعية؛ والثاني :توفير حلول مستدامة للمشكالت التي تعاني منها املنطقة ،والتفكير بأهداف التنمية بعيدة املدى.
ويتكون برنامج التعافي االقتصادي املبكر بحسب األمم املتحدة من  3مسارات ،تبدأ بالتوازي بسرعات وكثافة مختلفة
أثناء عملية التفاوض على اتفاق سالم أو تسوية سياسية .واملسارات الثالث هي ( :) 1إحالل االستقرار ،توفير الدخل
والتوظيف الطارئ ،واملسار الثاني إعادة الدمج املحلي ،واملسار االنتقالي ،خلق وظائف مستدامة وعمل الئق في املسار
الثالث .وبينما ينشغل املسار الثاني والثالث في خضم املرحلة االنتقالية ،تنظر الورقة التالية في املسار األول الذي يستهدف
ُ
املقاتلين السابقين والشباب والالجئين والعائدين إلى مناطق النزاع ،وتعطى األولوية في هذا املسار لإلجراءات قصيرة املدى،
التي تخلق فرص عمل وتدعم العمل الحر ،كما يوص ي هذا املسار بالبرامج الضرورية لتحسين سبل العيش وتدعيم
االستقرار ،مثل تقديم النقد مقابل العمل ،والتوظيف الطارئ في القطاع العام والتدريب وتمويل األعمال واملشاريع
الناشئة.
تحاول هذه الورقة تلمس مالم االستقرار االقتصادي في مناطق املعارضة ،ضمن ظروفها السياسية والعسكرية
واالقتصادية ،منطلقة من أن بناء االستقرار سيكفل وضع املنطقة في مصاف املرحلة األولى من مراحل التعافي االقتصادي
املبكر ،وينقل البالد من النزاع إلى السلمّ ،
ويمهد إلعادة اإلعمار ،دون نسيان شروط تحقيق السالم :البيئة اآلمنة ،واالتفاق
السياس ي.

واقع التعايف املبكر وفق للقطاعات االقتصادية والتنموية
بالنظر إلى ما تم جمعه من بيانات وإحصاءات ،حول املشاريع والنشاطات في "درع الفرات" وعفرين وإدلب بين  2018و
ّ
واملنظمات على إرساء قواعد االستقرار ،وفق منظور ونطاق ّ
ضي ٍق ،يتناسب وطبيعة
 ،2020فقد عملت املجالس املحلية
ٍ
ٍ
وظروف املنطقة ،فقد تركز اهتمامها على تأمين الخدمات األساسية للسكان ،على الرغم من عدم توفر أبسط املتطلبات
ّ
الهشة َ
املهد َدة بعودة العنف ،وعدم توافر املوارد املالية لتمويل املشاريع ،وصرف
والظروف املالئمة للعمل ،جراء البيئة
جزء كبير من األموال والجهد على العمل اإلغاثي ملساعدة النازحين ،واملهددات األمنية املتمثلة باالغتياالت والتفجيرات

United Nations (2009), United Nations Policy for Post-Conflict Employment Creation, Income Generation and Reintegration, UN system-wide
policy paper: https://bit.ly/337K7xb
()1
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ً
ّ ً
والخالفات بين الفصائل ،واشتعال الجبهات بين الفينة واألخرىّ .
مفصلة حول املشاريع
يوضح الجدول أدناه( ) 2أرقاما
ً
ّ
املنفذة في القطاعات األحد عشر( ،)3نسوق من خالله أبرز املالحظات والنتائج وفقا للقطاعات واملدن على مدار عامين
ونصف بين  2018و:2020
ً
ً
 بلغ إجمالي األعمال واملشاريع التي تم تنفيذها في "درع الفرات" وعفرين وإدلب نحو  2434مشروعا ،موزعا على قطاعاتّ
ً
اقتصادية عدة ،لوحظ فيها ارتفاع األعمال ّ
املنفذة بشكل مطرد ،من  338مشروعا في النصف الثاني لـ  ،2018إلى 812

ً
مشروعا في النصف الثاني لـ  .2020حاز خاللها قطاع النقل واملواصالت على االهتمام األوسع في تنفيذ املشاريع ،إذ تم
ً
تنفيذ  451مشروعا ،ساهمت في ترميم ما دمرته الحرب من طرقات رئيسية وفرعية ،ووصل القرى واملدن بعضها

ببعض ،وتسهيل حركة املدنيين والتجارة البينية.

الجدول رقم ( :)1توزع املشاريع املنفذة وفق القطاعات

ً
 تنفيذ  441مشروعا في قطاع املياه والصرف الصحي ،تتضمن إصالح الشبكات القديمة ،وتمديد شبكات جديدة،وإجراء ورشات دورية في إصالح األعطال ،وقد وفرت هذه املشاريع في مختلف املناطق خدمة إيصال املياه النظيفة
ً
للسكان بدال عن شراء املياه من اآلبار .كما تم إيصال الكهرباء عبر التعاقد مع ثالث شركات تركية ،هيAK ENERGY :
و ESTوالشركة السورية التركية للكهرباء ،عملت على استجرار الكهرباء من تركيا إلى مناطق عدة في املنطقة ،أنارت
ً
املنازل والشوارع بعد خروج شبكة الكهرباء في املنطقة عن العمل ،فتم تنفيذ  91مشروعا.
ً
ً
ً
 بلغ عدد املخيمات نحو  1293مخيما ،بينها  282مخيما عشوائيا ،وعدد سكان تلك املخيمات 1,043,869مليون نازح،من أصل أكثر من  4ماليين شخص يسكنون املنطقة .وفي سبيل خدمة النازحين في تلك املخيمات؛ تم تنفيذ 330
ً
مشروعا ،على شاكلة تمهيد الطرقات بين الخيم ،وتمديد شبكات مياه وصرف صحي ،وإيصال الكهرباء ،وكانت املشاريع

)  (2انظر مركز عمران للدراسات االستراتيجية ،التعافي االقتصادي املبكر في مناطق املعارضة بين النصف الثاني  2018والنصف الثاني  2020على الروابط التالية:
https://bit.ly/3ffE9BY ، https://bit.ly/37donmN ، https://bit.ly/2WzyRLb ،https://bit.ly/3jafNuC
)  ( 3القطاعات األحد عشر التي تم رصدها هي :التجارة ،والصناعة ،والزراعة والثروة الحيوانية ،والتمويل ،واالتصاالت ،واإلسكان والتعمير ،والخدمات االجتماعية،
ً
والكهرباء ،واملياه والصرف الصحي ،والنقل واملواصالت ،وأخيرا النزوح الداخلي.
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األبرز في هذا القطاع بناء عشرات التجمعات السكنية ،التي تضم آالف الوحدات السكنية ،ومن شأنها توفير منازل
آمنة ومستدامة للنازحين ،تقيهم حر الصيف وبرد الشتاءّ ،
وتخفض من فاتورة إغاثة املخيمات.

ً
ً
 تنفيذ  295مشروعا في قطاع اإلسكان والتعمير ،مثل استخراج تراخيص وإنشاء أبنية سكنية وتجارية ،و 150مشروعافي قطاع الخدمات االجتماعية ،ممثلة ببناء املدارس ،واملشافي ،واملستوصفات ،واملالعب ،والحدائق ،وترميم األسواق
التاريخية ،واملرافق العامة األخرى.
ً
  198مشروعا تم تنفيذها في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ،يتركز معظمها في دعم املزارعين بالبذار واألعالف والسماد،ً
وتلقي األبقار ،واألغنام ،والدجاج .وتبع الزراعة قطاع التجارة بواقع  191مشروعا على مدار عامين ونصف ،باالستفادة
ً
من تطور حالة الطرق ،والتشبيك الحاصل بين القرى واملدن من جهة ،وبين املنطقة وتركيا من جهة أخرى ،فضال عن
ً
زيادة أعداد املناقصات والعطاءات من قبل املنظمات .وأخيرا بقي قطاعات ،مثل التمويل ،والصناعة ،واالتصاالت،
األضعف في مؤشر التعافي االقتصادي املبكر ،محققة  91و 12و 7مشاريع لكل منها على التوالي ،على الرغم من إنشاء
غرف تجارة وصناعة ،وإنشاء  3مناطق صناعية في الباب والراعي وإعزاز.

واقع التعايف املبكر وفق املدن
ً ُ
وعلى مستوى املدنُ ،يالحظ بالنظر إلى الجدول رقم ( )2مدينة الباب في قمة املؤشر ،بواقع  321مشروعا ،نفذت في
مختلف القطاعات االقتصادية ،معظمها جاء من مشاريع اإلسكان والتعمير ،وجاء بعد الباب مدينة إدلب بـ 306مشاريع،
ً
معظمها في النزوح الداخلي وقطاع املياه والزراعة ،ومن ثم مدينة إعزاز بـ 259مشروعا ،بفضل مشاريع الكهرباء واملياه
والنقل .ومن بين األسباب التي ساهمت في تنفيذ مشاريع أكثر من غيرها من املدن :الكثافة السكانية املتأتية من النازحين؛
وتواجد كثيف للمنظمات ،والفصائل العسكرية ،والتجار ،واملستثمرين األفراد؛ ومركزية هذه املدن وأهميتها ما قبل
الثورة ،ما يجعلها تحذو نحو التطور أكثر من غيرها من املدن .وقد ساهم تركز املشاريع في مدن محددة مثل إعزاز والباب
وإدلب في أن تكون حواضر املنطقة ،من حيث النشاط العمراني ،وحركة األسواق التجارية.
ً
وغابت العديد من البلدات واملدن في العام  2018و ،2019لكنها شهدت نشاطا أكثر في قطاعات عدة ،كما في سرمدا والدانا
ً
ومعرة مصرين وحارم وأطمة ،بفضل أعمال قطاع املياه والنقل والنزوح الداخلي .فيما اختفت مدن من املؤشر الحقا بعد
سيطرة النظام على بلدات ومدن عدة في جنوب إدلب ،مثل معرة النعمان وسراقب.
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الشكل رقم ( :)2توزع أعمال التعافي االقتصادي املبكر بالنسبة للمدن

ً
ومما يمكن لحظه أيضا على املستوى اإلداري ،تشكيل غرف تجارة وصناعة ،واتحاد لتلك الغرف ،وتعاونيات ،وجمعيات
متخصصة في الحرف واملهن ،مثل جمعية ّ
للصياغ واملالبس والنسيج ،تعمل على مساعدة التجار والصناعيين في إصدار
إذن عبور بين سورية وتركيا ،وتأسيس وترخيص الشركات ،والتواصل مباشرة مع الوالة األتراك املسؤولين عن املنطقة.
كما حاولت املجالس املحلية لعب أدوار نقدية في املنطقة ،عبر استبدال الليرة السورية بالليرة التركية ،ومنع التعامل مع
ً
ً
النظام ،ومنع استيراد أو تصدير بعض املواد من وإلى تركيا ،حفاظا على استقرار األسعار ،فضال عن توقيع عقود ومذكرات
تفاهم مع العديد من الشركات واملنظمات لتنفيذ مشاريع وتقديم خدمات.

التحدايت والتوصيات اخلتامية
نجحت املجالس املحلية واملنظمات في تنفيذ املشاريع والنشاطات ما دفع ببدء عملية التعافي االقتصادي املبكر ،وتلمس
مالم استقرار نسبي على مستويات عدة ،ومع تجاوز  3أعوام على تحرر املنطقة من تنظيم "داعش" في  ،2017ورصد
نشاطات وأعمال عامين ونصف في املنطقة ،تواجه املنطقة تحديات عدة ،يمكن تقسيمها وفق األطر التالية:
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إطارأمني عسكري
ً
ً
ما تزال املعارك تشكل مثبطا رئيسيا ألي نشاط اقتصادي وعملية استقرار في املنطقة ،إذ أسهمت املعارك في ريف إدلب
الجنوبي في سيطرة النظام على مدن كبيرة ،مثل معرة النعمان وسراقب ،ساهمت في زيادة أعداد النازحين ،وقضم
ً
مساحات زراعية كبيرة .ومن جانب آخر ،ما يزال مؤشر االغتياالت يسجل ارتفاعا في املنطقة ،يسهم في زعزعة أمن املنطقة
واستقرارها ،وزيادة شعور التجار واألهالي بالتهديد ،إذ شهدت مناطق "درع الفرات" وعفرين  67عملية اغتيال وتفجير
بعبوات ناسفة ،أسفرت عن  39ضحية من قبل غرفة عمليات غضب الزيتون ،وخاليا تنظيم "داعش" ،وأخرى مجهولة
ّ
املنفذ ،استهدفت عناصر الجيش الوطني والجيش التركي .أما في إدلب فهناك  25عملية بين اغتيال وتفجير بعبوة ناسفة
وطيران مسير ،أسفرت عن  51ضحية ،استهدفت عناصر وقيادات جهادية ،وفصائل الجبهة الوطنية للتحرير والجيش
التركي.
إطارقانوني وإداري
ّ
ما تزال البيئة القانونية تعاني من مواطن ضعف نتيجة تعدد السلطات القضائية؛ بين من يتبع شكل الجهاز القضائي
ً
السوري في منطقة "درع الفرات" وعفرين ،ومن يتبع مجلسا أعلى للقضاء ،مكون من املشايخ ،ويعتمد على أحكام الشريعة
ً
فضال عن احتكام املنطقة للقوى العسكرية والفصائلية .كما يسبب ّ
ترهل القضاء وضعف
اإلسالمية في إدلب وريفها،
القوانين الناظمة لألعمال والشركات واألموال والحقوق والعقود ،في بطء عملية االستقرار ،ودخول الرساميل ،وزيادة
االحتكار  ،والفساد .ومن ناحية ثانية ما تزال حالة التشظي بين املجالس املحلية والحكومة املؤقتة وحكومة اإلنقاذ تظهر
املنطقة بهويات عدة ،ومنهجيات مختلفة ،في اإلدارة وصناعة القرار.
إطارسياس ي
تسبب تأخير الحل السياس ي وفق القرارات الدولية ذات الشأن بامللف السوري ،في تشكيل هاجس كبير لدى سكان
املنطقة ،واملغتربين الراغبين بالعمل واالستثمار فيها ،وللدول الفاعلة والصديقة للمعارضة السورية ،إذ يرتبط مصير
مناطق املعارضة بشكل الحل السياس ي ،والتوافقات اإلقليمية والدولية حولها.
ً
وتعاف اقتصادي مبكر في املنطقة ،وهي تحديات ال يسع
تشكل األطر اآلنفة الذكر دافعا في تأخير أي عملية استقرار
ٍ
لألجسام الحوكمية إال أخذها باالعتبار ،والتواءم معها ،وترتيب أوراقها الداخلية ،إذا أرادت جذب املزيد من االستثمارات
ً
واألعمال واألموال ،ودفع عملية االستقرار نحو األمام .وتبعا لتموضع املنطقة في املسار األول من عملية التعافي االقتصادي
ً
املبكر ،إحالل االستقرار ،وتبعا ألرقام وبيانات ما تم رصده على مدار عامين ونصف وللتحديات أعاله؛ توص ي الورقة بما
يلي:
ً
 بعد إقدام غرف التجارة والصناعة في املنطقة على تشكيل اتحاد لها ،سيكون من املفيد جدا إتباع هذه العمليةبسياسات من شأنها توحيد شكل اإلجراءات والقوانين فيما بينها ،وإصدار قرارات استثمارية تغطي الفجوة القانونية
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والقضائية ،وترسم آليات حفظ الحقوق والذمم املالية ،وشكل العقود والتراخيص وأنواعها وشروطها ،ووضع هيئة
مختصة تتبع لالتحاد ،لتنفيذ هذه املهمة.
 تأسيس جمعية مالية ذات مساهمة محدودة بين اتحاد غرف التجارة والصناعة ،وتحوز على ثقة وضمان رجال األعمال،والوجهاء ،واملجالس املحلية ،واملنظمات ،ويعمل فيها أصحاب االختصاص ،تقدم خدمات مالية محلية ،من قبيل إيداع
األموال وسحبها ،وتصريف العمالت األجنبية ،وتعمد إلى فت اعتمادات مالية في بنوك ،مثل تركيا ،وأربيل ،وقطر،
لتسهيل تحويل األموال بين املنطقة وتلك الدول ألغراض تجارية.
 نقل نشاط املنظمات اإلغاثي ،ولو ٌجزء منه ،إلى نشاط تنموي ،عبر تأسيس أذرع حاضنات أعمال خاصة Business
ً
 ،Incubatorتهتم بدعم الصناعات الخفيفة ،والحرف ،واملهن اليدوية ،وإحالل ما يمكن إنتاجه محليا ،عبر تقديم
قروض متناهية الصغر ،والدخول في عقود تشاركية مع تلك األعمال.
ً
ختاما ،تشكل عملية التعافي االقتصادي املبكر الركيزة األساسية في إخراج املنطقة من دائرة العنف والعودة للحياة
الطبيعية ،وال يتم هذا إال بتوفر اإلرادة ،وتكاتف جهود املؤسسات الرسمية مع املجتمع املدني؛ لتحقيق األهداف
ّ
املرسومة ،والصعود في ُسلم مستويات التعافي املبكر .بعد ثالثة أعوام يمكن القول إن املنطقة ،وبفضل مشاريع وخدمات
املجالس واملنظمات املحلية العاملة في سورية ،استطاعت التقدم في املستوى األول من التعافي املبكر ،إحالل االستقرار،
ً
عبر تقديم الخدمات األساسية للمواطنين ،وتنظيم شؤون الحياة املختلفة ،وال ّ
شك ،يعد هذا دافعا الستقرار األهالي،
ّ
واملنظمات على هذه الوتيرة ،واألخذ بالتحديات بعين
وتحريك عجلة االقتصاد .من شأن استمرار عمل املجالس املحلية
االعتبار ،والتشاور مع الكفاءات الوطنية؛ التطور أكثر ضمن املستوى األول في عملية التعافي االقتصادي املبكر ،واملض ي
ً
قدما نحو املستوى الثاني ،إعادة الدمج املحلي.
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