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مقدمة
تنقســم ســورية اليــوم إلــى ثــالث مناطــق نفــوذ تتــوزع مــا بيــن ســيطرة القــوات 
النظــام وحلفائــه، ومناطــق تديرهــا مليشــيات قســد بالتعــاون مــع أمريــكا، 
ومنطقــة تديرهــا قــوى المعارضــة ، وتعــد منطقــة ســيطرة المعارضــة غيــر 
متجانســة لجهــة طريقــة إدارتهــا حيــث يطغــى عليهــا نموذجيــن مختلفيــن فــي 
إدارتهــا؛ فتديــر هيئــة تحريــر الشــام مــن خــالل حكومــة اإلنقــاذ مناطــق إدلــب ومــا 
حولهــا بينمــا تخضــع مناطــق درع الفــرات وغصــن الزيتــون ونبــع الســالم لنــوع من 
اإلدارة الهجينــة، كمــا تمــارس كل مــن الحكومــة المؤقتــة والمجالــس المحليــة 
والفصائــل العســكرية والجانــب التركــي أداورا متنوعــة فــي إدارة المنطقــة، 
ممــا جعــل هــذه المناطــق تشــهد تخبطــا فــي اإلدارة،  وهــذه المشــكلة هــو مــا 
يســعى مركــز نمــا لألبحــاث المعاصــرة لمعالجتهــا مــن خــالل تقديــم مجموعــة 
أوراق بحثيــة  تحــدد إطــار عمالنــي يســاعد فــي تجــاوز آثارهــا الســلبية مــع التركيز 

علــى منطقتــي درع الفــرات وغصــن الزيتــون.
قامت تركيا بعدد من العمليات العسكرية وهي

ورغــم أن هــذه المعــارك العســكرية قــد حققــت أهدفهــا العســكرية المباشــرة 
المرســومة لهــا بطــرد كل مــن داعــش ومليشــيات قســد مــن التمركــز علــى 
حــدود تركيــا ومنــع تقــدم النظــام للســيطرة علــى إدلــب وريــف حلــب الغربــي، 
ــى المســتوى الخدمــي واإلداري واالقتصــادي والسياســي  إال أن نتائجهــا)1) عل
مازالــت تحتــاج لمزيــد مــن التطويــر.  والمتابــع لواقــع هــذه المناطــق يجــد أنهــا 
تنحــو باتجــاه مزيــد مــن االســتقرار بشــكل عــام، ولكــن ذلــك ال يتعــارض مــع وجــود 

)))    يمكــن مراجعــة فــي هــذا المجــال ، نحــو مزيــد مــن االنخــراط “الــدور التركــي فــي شــمال ســورية بعــد تقلبــات 

 TueVS/us.cutt//:https ،2022-2-20 ســعر صــرف الليــرة التركيــة“، مركــز نمــا لألبحــاث المعاصــرة

غصن الزيتون
عام 8)20.

2

الســـالم  نبـــع 
.20(9 عـــام 3

درع الفرات
 عام 6)20

1

الربيـــع  درع 
2 0 2 0 م عـــا 4
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حــاالت اختالفــات بينيــة بينهــا علــى مســتوى مؤشــرات االســتقرار كمــا أن ذلــك ال 
يتنافــى مــع حقيقــة أن هــذا االســتقرار يمكــن وصفــه بأنــه اســتقرار ضعيــف أو 
هــش؛ ممــا يتطلــب العمــل على تجســير وتقويــة هذا االســتقرار وتمتينــه، وعليه 
تســعى هــذه الورقــة إلــى توصيــف دعائــم االســتقرار الرئيســية فــي المنطقــة 
بشــكلها العــام ليلــي هــذه الورقــة مجموعــة ورقــات منفصلــة تناقــش كل مــن 

هــذه الدعائــم بشــكل منفصــل مــع تقديــم مقترحــات لتطويــر هــذه الدعائــم.

أوال: دور الحكومات المحلية في مرحلة ما بعد 
الصراع 

تتنــاول مجموعــة مهمــة مــن أدبيــات إعــادة بنــاء الحكــم فــي ســياقات مــا بعــد 
الصــراع  قضيــة الحوكمــة المحليــة كمدخــل فــي عــدم تكــرار الصــراع خاصــة فــي 
الصراعات التي يمكن أن تســتغرق اتفاقيات الســالم نفســها ســنوات للتفاوض،)1) 
فمــن الناحيــة العمليــة ، تتــم معظــم جهــود إعــادة اإلعمــار بعــد الصــراع فــي 
المواقــف التــي ينحســر فيهــا الصــراع بدرجــة كبيــرة، ولكنــه يبقــى مســتمرا أو 
ــاس فــي  ــالد “، وخاصــة عندمــا يعيــش معظــم الن متكــررا فــي بعــض أجــزاء الب
ــن  ــة م ــع الحكوم ــون م ــي يتفاعل ــة، وبالتال ــارج العاصم ــراع خ ــد الص ــا بع دول م
خــالل المؤسســات علــى المســتوى المحلــي، ويؤكــد بيجــدون وهيتيــج علــى 
إمكانيــة التخفيــف مــن حــدة الصــراع مــن خــالل“ تعزيــز الحكــم الرشــيد مــن خــالل 
ــي أن  ــى المســتوى المحل ــدروس المســتفادة عل ــل المناســب ، يمكــن لل التمثي
تقــدم إجابــات مهمــة علــى الســؤال المتعلــق بكيفيــة إعــادة هيكلــة النظــام   

(((    Paul Jackson and Zoe Scott,“ Local Government in Post-Conflict Environments“, United Nations 

Development Programme, November 2007,p3
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السياســي بحيــث يكــون مناســًبا الســتيعاب جميــع مجموعــات الهويــة“.
ويمكن للحكومة المحلية الفعالة منع أو تخفيف الصراع بالطرق التالية:

ــن .   1 ــا ع ــدم الرض ــم وع ــن المظال ــد م ــة، والح ــم الخدم ــي تقدي ــين ف تحس
الدولــة ومنــع الصــراع بيــن المجموعــات علــى تقديــم الخدمــة.

ــى إضعــاف الدعــم الشــعبي 2 222 ــة إل  التحســن فــي أداء الحكومــة المحلي
ــراع. )1) للص

كمــا أن العمــل بشــكل ســلبي علــى المســتوى المحلــي يــؤدي إلــى مجموعــة 
مــن المشــاكل تقــوض مــن حالــة االســتقرار وهــي كمــا يلــي:

زيادة هيمنة مجموعة واحدة على هياكل والمناصب المحلية.)2).   1
توزيــع غيــر شــفاف أو غيــر عــادل للمــوارد بيــن المجموعــات ممــا يــؤدي .   2

إلــى اإلحبــاط والعنــف.)3)
مجموعــات .   3 مــن  الضغــط  تحمــل  علــى  قــدرة  أقــل  المحليــون  القــادة 

المحلييــن. المســلحين 
زيادة مشاعر التهميش والتظلم من قبل الفئات األخرى.)4).   4

وعنــد التفكيــر فــي الحكومــة المحليــة فــي ســياقات مــا بعــد الصــراع، مــن 
المهــم للغايــة االنتبــاه إلــى االقتصــاد السياســي األساســي حيــث أن بيئــات مــا
 بعــد الصــراع تتميــز عموًمــا بمؤسســات رســمية ضعيفــة، ولكــن مؤسســات 
غيــر رســمية قويــة للغايــة. يمكــن أن تكــون هــذه بمثابــة حواجــز رئيســية أمــام 
االجتماعيــة  المؤسســات  المثــال  ســبيل  علــى  الفعالــة،  المحليــة  الحكومــة 
والثقافيــة التــي تعــارض المشــاركة فــي كمبوديــا )بالنــت) ، أو المؤسســات 
ــل المحســوبية الراســخة فــي ســيراليون وأفغانســتان )جاكســون  السياســية مث
وليســتر وويلــدر).))) وفــي الواقــع الســوري قد تلعــب بعض االنتماءات العشــائرية 

(((    Paul Jackson and Zoe Scott,“ Local Government in Post-Conflict Environments“, United Nations 

Development Programme, November 2007,p5

)2)    يمكــن فــي هــذا الســياق ذكــر أن بعــض مــن يشــغل إدارة المجالــس المحليــة قــد يكــون مــن المقربيــن مــن 

القــوى العســكرية المســيطرة فــي منطقــة عمــل المجلــس المحلــي

)3)    مازال نسبة كبيرة من المواطنين ال يثقون بعمليات التوزيع للمساعدات ويعتبرونها غير شفافة 

)4)    مثال المهجرين من المناطق االخرى

 Paul Jackson and Zoe Scott,“ Local Government in Post-Conflict Environments“, United Nations    (5(

p8,2007 Development Programme, November
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أو المناطقيــة دورا ســلبيا فــي هــذا المجــال، كما أن بعض الشــبكات االقتصادية 
القائمــة علــى االســتفادة مــن حالــة الفوضــى كشــبكات التهريــب أو المخــدرات 

أيضــا قــد تكــون مــن معوقــات أي عمليــة تقويــة للمؤسســات الرســمية. 
يحــذر ليســتر وويلــدر مــن أن تحليــل االقتصــاد السياســي الجيــد أمــر حيــوي ألن 
“التدخــالت التكنوقراطيــة لتقويــة اإلدارة المحليــة التــي تفشــل فــي فهــم 
الســياق السياســي يمكــن أن تــؤدي فــي الواقــع إلــى تقوية أصحاب الســلطة 
الفعليــة بــداًل مــن الدولة القانونيــة“، وتظهر مراجعة األدبيات أن المحســوبية 
والفســاد والواســطة منتشــرة فــي ســياقات مــا بعــد الصــراع. وتســتفيد مــن 
وجــود أنظمــة سياســية رســمية ضعيفــة ممــا يؤدي إلــى تقوية المؤسســات 
السياســية غيــر رســمية الممارســة للمحســوبيات والفســاد وغالًبــا مــا تتشــابك 
المجــاالت السياســية واالقتصاديــة والعســكرية غيــر الرســمية تماًمــا مــع 
ــات  ــي بيئ ــة ف ــب الحاكم ــاء والنخ ــاة األقوي ــا أن الرع ــمية، كم ــاالت الرس المج
ــا مــوارد عســكرية تحــت تصرفهــم  مــا بعــد الصــراع بشــكل عــام لديهــم أيًض
ــل عــام 2022 كان القــادة  ــال فــي أفغانســتان قب ممــا يعــزز موقفهــم. فمث
المحليــون وأمــراء الحــرب يتحكمــون فــي تعيينــات الحكومــة المحليــة بحكــم 
ســلطتهم الفعليــة ممــا يجعــل معظــم موظفــي الحكومــة مــن المســتوى 

المتوســط والعالــي يدينــون بوظائفهــم، وبالتالــي والءاتهــم، لمــن عينهــم.)1)
ويعتبــر عنصــر التمويــل للحكومــات المحليــة عنصــرا حاســما فــي تقويــة هــذه 
الحكومــات فالشــكوى الشــائعة فــي الحكومــة المحليــة فــي بيئــات مــا بعــد 
النــزاع هــي النقــص الحــاد فــي المــوارد الماليــة - “اإليــرادات هــي دائًمــا كعــب 
أخيــل للنظــام“.)2) ويربــط العديــد مــن المؤلفيــن االفتقــار إلــى التمويــل بنقــص 
شــرعية الحكومــة المحليــة وكفاءتهــا. مــع األخــذ بعيــن االعتبــار بأنــه فــي 
بيئــة الصــراع تكافــح الحكومــات المحليــة لتغطيــة تكاليــف التشــغيل للخدمــات 
أن  خاصــة  والتعليــم،  والصحــة  والميــاه  والكهربــاء  الطرقــات  مثــل  األساســية 
ــات العســكرية أو  ــد مــن هــذه الخدمــات قــد تكــون دمــرت بســبب العملي العدي
تضخمــت أعــداد المســتفيدين منهــا بســبب عمليــات النــزوح، ممــا يجعــل شــبكات 

(((    Paul Jackson and Zoe Scott,“ Local Government in Post-Conflict Environments“, United Nations 

Development Programme, November 2007,p(2

(2(    Paul Jackson and Zoe Scott,“ Local Government in Post-Conflict Environments“, United Nations 

Development Programme, November 2007,p(6
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الخدمــة مــا قبــل الصــراع عاجــزة عــن تلبيــة احتياجــات األفــراد الجــدد، وبالتالــي 
ال يبقــى للحكومــات المحليــة مــوارد للتنميــة، وهــو مــا تواجهــه الحكومــة 
الســورية المؤقتــة، التــي تعانــي مــن شــح المــوارد الماليــة وعــدم القــدرة علــى 
التحكــم بتوزيــع المــال العــام.)1) وهــو مــا يــؤدي إلــى اعتبــار الحكومــة المحليــة 
عديمــة الجــدوى وغيــر فعالــة. كمــا أن الحكومــة المحليــة بشــكل عــام تعتبــر 
ــك،  ــع ذل ــع. وم ــاق واس ــى نط ــعبية عل ــية الش ــاركة السياس ــة للمش أداة محوري
هنــاك حواجــز كبيــرة أمــام المشــاركة فــي ســياقات مــا بعــد الصــراع. مثــل الوضــع 
األمنــي وفقــدان الوثائــق والســجالت وممانعــات القــوى المســيطرة والتفــكك 
ــي  ــق الت ــن العوائ ــم م ــى الرغ ــك، عل ــع ذل ــي. وم ــدع النفس ــي والتص االجتماع
تحــول دون المشــاركة السياســية فــي بيئــات مــا بعــد الصــراع، يؤكــد العديــد مــن 
الخبــراء أن إشــراك المجتمــع المدنــي فــي الحكومــة المحليــة أمــر بالــغ األهميــة 
للنجــاح: “حيــث تظهــر قــدرة القطــاع العــام علــى أداء الوظائــف األساســية 
بســرعة أكبــر وتكــون أكثــر اســتدامة عنــد اســتكمالها مــن خــالل تعزيــز مشــاركة 

المواطــن.)2)

)))    ســنان حتاحــت،“ تعافــي االقتصــاد المحلــي فــي شــمال حلــب: الواقــع والتحديــات“ برنامــج مســارات الشــرق 

 DJRUe/us.cutt//:https ،202(-4-27 ،األوســط

(2(        Paul Jackson and Zoe Scott,“ Local Government in Post-Conflict Environments“, United 

Nations Development Programme, November 2007,p(8
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ثانيا: دعائم االستقرار في البيئة غير المستقرة  
يمكن القول إن الوصول إلى بيئة مستقرة يحتاج أربع دعائم رئيسية: 

وأن أي خلــل فــي أحــد َهــذه الدعائــم يــؤدي إلــى خلــل فــي االســتقرار. وعليــه، 
سنســتعرض فيمــا يلــي الواقــع فــي منطقتــي درع الفــرات وغصــن الزيتــون.

الدعامة2اإلدارية2الخدمية
يتــم إدارة منطقــة درع الفــرات وغصــن الزيتــون خدميــا مــن خــالل مجالــس محليــة 
وكانــت المجالــس المحليــة ذات دورٍ ثانــوٍي مــع هيمنــة الفصائــل العســكرية 
علــى المفاصــل الرئيســية فــي المنطقــة منــذ عــام 2)20 حتــى دخولهــا تحــت 
النفــوذ التركــي وخضوعهــا إلشــرافه))) حيــث كان هنــاك نقلــة نوعيــة فــي 
الــدور المنــاط بهــا لممارســة العمــل الحوكمــي بمعــزل عــن تدخــل الفصائــل 
العســكرية، بعــد أن أصبحــت هــذه المجالــس تحــت إشــراف كل مــن واليــات غــازي 
عنتــاب وكلــس وهاتــاي. وقــد بــدا واضحــًا وجــود تفــاوت ملحــوظ مــن حيــث 
حجــم الدعــم المقــدم مــن كل منهــا لتنفيــذ مشــاريع التعافــي المبكــر، ومــن 
حيــث اإلمكانــات الفنيــة لــكل مــن هــذه الواليــات لتنفيــذ مشــاريع التعافــي 
االقتصــادي المبكــر،  وقدتــم توزيــع هــذه المجالــس بشــكل ال يتطابــق مــع 
التقســيم اإلداري التقليــدي للمنطقــة والــذي كان يعتمــد التقســيمات اإلداريــة 
ــون 07)  ــق القان ــة وف ــة اإلداري ــيمات  المنطق ــث أن تقس ــم 07)، حي ــون رق للقان
ــة  ــى مضاعف ــي أدت إل ــام ))20 والت ــد ع ــة بع ــرات الديموغرافي ــي التغي ال تراع
عــدد ســكان المنطقــة،  فمثــال مدينــة أعــزاز تضاعــف عــدد الســكان فيهــا بنســبة 

ــي %400 )2) حوال

ــران  ــز عم ــن، مرك ــرات وعفري ــي درع الف ــي منطقت ــة ف ــش الزراعي ــبل العي ــج س ــة برام ــع وفاعلي ــم واق )))    تقيي

 H593D/us.cutt//:https  ،202(/8/2 االســتراتيجية،  للدارســات 

)2)    يقــدر عــدد ســكان مدنيــة اعــزاز ي عــام 0)20 بحوالــي 70000 نســمة وحاليــا وحســب إحصائيــة المجلــس المحلــي 

ــة فالعــدد يقــارب 250000 نســمة كمــا يقــدر عــدد الســكان فــي منطقتــي درع الفــرات وغصــن الزيتــون وفقــًا  للمدين

ــة. لكــن هــذا العــدد  ــل عــام ))20 وفقــًا لإلحصــاءات الرســمية الحكومي لبعــض اإلحصــاءات بحوالــي 900,000 نســمة قب

تضاعــف ضمــن هاتيــن المنطقتيــن بعــد هــذا التاريــخ بشــكل يفــوق طاقتهــا االســتيعابية نتيجــة لحــركات النــزوح الداخلــي، 

ويقــدر العــدد الحالــي بحوالــي )7,700)2,3) بينمــا يقــدر عــدد النازحيــن بحوالــي )605,000,)) مــن إجمالــي هــذا العــدد.

الدعامة اإلدارية الخدمية  الدعامة االقتصادية ) 2

الدعامة األمنية  الدعامة القضائية 3 4
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وقــد تــم تقســيم منطقــة درع الفــرات وغصــن الزيتــون الــى 0) مجالــس محليــة 
مركزيــة كمــا يلــي :

أوال: المجالس المحلية المركزية في منطقة درع الفرات     
إعزاز - مارع - صوران- الراعي - أخترين - الباب - جرابلس   

 ثانيا: المجلس المحلية المركزية في منطقة غصن الزيتون     
عفرين - شران - راجو - جنديريس.   

وتمكنــت المجالــس المحليــة، التــي تمثــل حكومــات فــي مناطقهــا، مــن لعــب 
دور فــي إدارة المنطقــة علــى الصعيــد االقتصادي والخدمي حيــث أدارت مرحلة 
التعافــي وحققــت تقدًمــا ملحوًظــا فــي تأميــن الخدمــات، مــن كهربــاء وميــاه 
وصــرف صحــي وطــرق ومواصــالت، ورفعــت ســوية العمــل بالشــكل الــذي أّمــن 
فــرص عمــل، ونظــم عمــل المنظمــات والجمعيــات والقطــاع الخــاص. )1) وتطلــع 
المجالــس المحليــة حاليــا بــأدوار تفــوق األدوار التقليديــة للمجالــس المحليــة فــي 
ســورية قبــل عــام ))20، فقطاعــات مثــل الكهربــاء والميــاه والتجــارة والصناعــة 
ــة، أمــا فــي  ــى أجهــزة الحكومــة المركزي ــت حكــرا عل ــم كان ــن والتعلي والتموي
الواقــع الحالــي فقــد أصبحــت المجالــس المحليــة حكومــات محلية فــي نطاقها 
ــر كل الملفــات مــا عــدا بعــض الملفــات مثــل العســكري واألمنــي  المحلــي تدي
والقضائــي، وتعتمــد المجالــس المحليــة فــي تمويلهــا ألنشــطتها علــى المصادر 

التاليــة:
أواًل: الحصــة المخصصــة لهــا مــن رســوم المعابــر وهــي 40% مــن إجمالــي      

الرســوم العامة. 
ثانيــًا: رســوم الجبايــة التــي تســتحصلها المجالــس المحليــة لقــاء الخدمات      

األمــور التنظيمية. 
ثالثــًا: المشــاريع االســتثمارية حيــث تشــرف المجالــس المحليــة علــى بعض      

المشــاريع االســتثمارية مثــل األســواق والمناطــق الصناعية. 
رابعــًا: التمويــالت الخارجيــة والتــي يغلــب عليهــا ســمة المشــاريع التــي      

يتــم تنفيذهــا بالشــراكة مــع مانحيــن محليــن أو دولييــن. 
الرواتــب       أساســي  بشــكل  يغطــي  والــذي  التركــي  الدعــم  خامســًا: 

العــام.  القطــاع  لموظفــي 

والعســكري“  السياســي  الظــرف  إداريــة يحكمهــا  أدوار  الجليــل،“ مجالــس شــمالي حلــب..  مــراد عبــد      (((

 359988/archives/net.enabbaladi.www//:https  ،2020/02/02
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وتعتبــر الحكومــة المؤقتــة اســميا هــي الجســم الحكومــي المركــزي الجامــع 
لهــذه المجالــس المحليــة عبــر وزارة اإلدارة المحليــة، ولكــن عمليــا، ال تلعــب 
الحكومــة المؤقتــة دور الجهــة المركزيــة الفعلــي مــع المجالــس المحليــة، 
حيــث يعتبــر الترابــط مــا بيــن المجالــس المحليــة والواليــات التركيــة هــو الترابــط 
الســلطوي الفعلــي، وبالتالــي يمكــن تصنيــف مســتوى الالمركزيــة للمجالــس 
ــاب وجــود إطــار  ــة واســعة جــدا مــع غي ــة فــي المنطقــة بأنهــا ال مركزي المحلي
ــي  ــط ف ــالل التخب ــن خ ــر م ــذه األم ــس ه ــن تلم ــا، ويمك ــح بينيه ــيقي واض تنس
إدارة بعــض الملفــات.))) وفــي حالــة إدارة عمــل هــذه المجالــس ورغــم أن هــذه 
المجالــس المحليــة تتواجــد فــي نفــس المســاحة الجغرافيــة الواحــدة إال أنهــا ال 
ترتبــط إداريــا فــي جســم إداري فعلــي واحــد، وعليــه يمكــن القــول بــإن الدعامــة 
اإلداريــة قويــة ســلطويا علــى المســتوى الفرعــي، ولكنهــا غيــر منظمــة وتغيــب 
عنهــا المركزيــة كليــًا. ولكنهــا هشــة جــدا علــى المســتوى المركــزي ممــا يســبب 

حالــة مــن التخبــط اإلداري والخدمي. 

الدعامة2االقتصادية
أحدثــت حالــة الصــراع المســلح فــي ســوريا تغييــرًا فــي جوانــب عديــدة مــن البيئــة 
ل طــرأ خــالل الحــرب  االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي شــمال البــالد، إال أن أهــّم تحــوُّ
هــو فصــل حلــب عــن الريــف المحيــط بهــا، حيــث أصبحــت ضواحــي المدينــة، 
فعليــًا، مســتقلة اقتصاديــًا عــن المدينــة. وقــد أّدى نشــوء المناطــق اآلمنــة غيــر 
الرســمية فــي منطقــة عمليــة درع الفــرات ومنطقــة عفريــن، نتيجــة عمليــات 
التدخــل العســكري التركيــة المتعــددة، إلــى منــح شــمال حلــب إمكانيــات أكبــر 

للتعافــي االقتصــادي نظريــًا.)2)

وتتمثــل أهــم أصــول شــمال حلــب االســتراتيجية فــي أربعــة معابــر حدوديــة 
مــع تركيــا، حيــث يتيــح اتصــال المنطقــة بتركيــا شــراء مختلــف البضائــع والمــواد 
الخــام الالزمــة لإلنتــاج. كمــا تغــذي تركيــا المنطقــة بالكهربــاء عبــر شــركَتين مــن 
القطــاع الخــاص، ولكــن لــم يحــدث اســتثمار جــدي فــي بنــاء قــدرة علــى توليــد 

)))    مثــال قــد يعانــي بعــض الطــالب مــن عــدم القــدرة علــى تقديــم امتحــان الشــهادة الثانويــة فــي نطــاق عمــل 

مجلــس معيــن الن هويــة التعريــف الخاصــة بــه صــادرة مــن مجلــس اخــر 

)2)    ســنان حتاحــت،“ تعافــي االقتصــاد المحلــي فــي شــمال حلــب: الواقــع والتحديــات“ برنامــج مســارات الشــرق 
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ــاه،  ــص المي ــن نق ــس م ــن وجرابل ــزاز وعفري ــدن أع ــاِن م ــم ُتع ــًا. ول ــاء محلي الكهرب
ــة  ــة. أمــا مدين ــازل واألنشــطة الزراعي ــاه الســطحية تغطــي احتياجــات المن فالمي
البــاب ومحيطهــا فتعتمــد علــى الميــاه الجوفيــة، وال تكفــي كميــة الميــاه 
المســتخرجة لألنشــطة الزراعيــة. وتشــتري منطقــة شــمال حلــب الوقــود مــن 
اإلدارة الذاتيــة فــي شــمال وشــرق ســوريا ومــن الســوق الدوليــة عبــر تركيــا، لكــن 
عــددًا مــن أمــراء الحــرب يتحكمــون بهــذا القطــاع، وأســعار الوقــود والغــاز أعلــى 
فــي شــمال حلــب منهــا فــي مناطــق اإلدارة الذاتيــة ومناطــق ســيطرة النظــام.)))
وبالنظــر إلــى مــا تــم جمعــه مــن بيانــات وإحصــاءات، حــول المشــاريع والنشــاطات 
فــي “درع الفــرات“ وعفريــن وإدلــب بيــن 8)20 و 2020، فقــد عملــت المجالــس 
المحليــة والمنّظمــات علــى إرســاء قواعــد االســتقرار، وفــق منظــورٍ ونطــاٍق 
ــى  ــا عل ــز اهتمامه ــد ترك ــة، فق ــروف المنطق ــة وظ ــع طبيع ــب م ــٍق، يتناس ضّي
أبســط  توفــر  عــدم  مــن  الرغــم  علــى  للســكان،  األساســية  الخدمــات  تأميــن 
المتطلبــات والظــروف المالئمــة للعمــل، جــراء البيئــة الهّشــة المهــَدَدة بعــودة 
العنــف، وعــدم توافــر المــوارد الماليــة لتمويــل المشــاريع، وصــرف جــزء كبيــر مــن 
األمــوال والجهــد علــى العمــل اإلغاثــي لمســاعدة النازحيــن، والمهــددات األمنيــة 
المتمثلــة باالغتيــاالت والتفجيــرات والخالفــات بيــن الفصائــل، واشــتعال الجبهــات 
بيــن الفينــة واألخــرى. يوّضــح الجــدول أدناه)2)أرقامــًا مفّصلــًة حــول المشــاريع 
المنّفــذة فــي القطاعــات األحــد عشــر نســوق مــن خاللــه أبــرز المالحظــات والنتائج 

وفقــًا للقطاعــات والمــدن علــى مــدار عاميــن ونصــف بيــن 8)20 و2020:
حيــث بلــغ إجمالــي األعمــال والمشــاريع التــي تــم تنفيذهــا فــي “درع الفــرات“ 
وعفريــن وإدلــب نحــو 2434 مشــروعًا، موزعــًا علــى قطاعــات اقتصاديــة عــدة، 
ــرد، مــن 338 مشــروعًا فــي  ــذة بشــكل مّط لوحــظ فيهــا ارتفــاع األعمــال المنّف
ــي لـــ 2020. حــاز  ــى 2)8 مشــروعًا فــي النصــف الثان ــي لـــ 8)20، إل النصــف الثان
تنفيــذ  فــي  األوســع  االهتمــام  علــى  والمواصــالت  النقــل  قطــاع  خاللهــا 
المشــاريع، إذ تــم تنفيــذ )45 مشــروعًا، ســاهمت فــي ترميــم مــا دمرتــه الحــرب 
مــن طرقــات رئيســية وفرعيــة، ووصــل القــرى والمــدن بعضهــا ببعــض، وتســهيل 

ــة. ــارة البيني ــن والتج ــة المدنيي حرك

)))    ســنان حتاحــت،“ تعافــي االقتصــاد المحلــي فــي شــمال حلــب: الواقــع والتحديــات“ برنامــج مســارات الشــرق 
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تنفيــذ )44 مشــروعًا فــي قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي، تتضمــن إصــالح 
القديمــة، وتمديــد شــبكات جديــدة، وإجــراء ورشــات دوريــة فــي  الشــبكات 
ــة  ــق خدم ــف المناط ــي مختل ــاريع ف ــذه المش ــرت ه ــد وف ــال، وق ــالح األعط إص
إيصــال الميــاه النظيفــة للســكان بــداًل عــن شــراء الميــاه مــن اآلبــار. كمــا تــم إيصــال 
 ESTو AK ENERGY :تركيــة، هــي ثــالث شــركات  التعاقــد مــع  الكهربــاء عبــر 
والشــركة الســورية التركيــة للكهربــاء، عملــت علــى اســتجرار الكهربــاء مــن تركيــا 
إلــى مناطــق عــدة فــي المنطقــة، أنــارت المنــازل والشــوارع بعــد خــروج شــبكة 

ــروعًا.))) ــذ )9 مش ــم تنفي ــل، فت ــن العم ــة ع ــي المنطق ــاء ف الكهرب

بلــغ عــدد المخيمــات نحــو 293) مخيمــًا، بينهــا 282 مخيمــًا عشــوائيًا، وعــدد 
ــن  ــن 4 ماليي ــر م ــل أكث ــن أص ــازح، م ــون ن ــات 043,869,)ملي ــك المخيم ــكان تل س
شــخص يســكنون المنطقــة. وفــي ســبيل خدمــة النازحيــن فــي تلــك المخيمــات؛ 
تــم تنفيــذ 330 مشــروعًا، علــى شــاكلة تمهيــد الطرقــات بيــن الخيــم، وتمديــد 
ــرز فــي  ــت المشــاريع األب ــاء، وكان ــاه وصــرف صحــي، وإيصــال الكهرب شــبكات مي
هــذا القطــاع بنــاء عشــرات التجمعــات الســكنية، التــي تضــم آالف الوحــدات 
ــر  ــم ح ــن، تقيه ــتدامة للنازحي ــة ومس ــازل آمن ــر من ــأنها توفي ــن ش ــكنية، وم الس

ــات.)2) ــة المخيم ــورة إغاث ــن فات ــض م ــتاء، وتخّف ــرد الش ــف وب الصي

)))    منــاف قومــان،“ “االســتقرار“ فــي مناطــق المعارضة.. الواقع والتحديات مركز عمران للدراســات االســتراتيجية، 
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ــص  ــتخراج تراخي ــل اس ــر، مث ــكان والتعمي ــاع اإلس ــي قط ــروعًا ف ــذ 295 مش تنفي
وإنشــاء أبنيــة ســكنية وتجارية، و50) مشــروعًا فــي قطاع الخدمــات االجتماعية، 
ممثلــة ببنــاء المــدارس، والمشــافي، والمســتوصفات، والمالعــب، والحدائــق، 

وترميــم األســواق التاريخيــة، والمرافــق العامــة األخــرى.

يتركــز  الحيوانيــة،  والثــروة  الزراعــة  تنفيذهــا فــي قطــاع  تــم  98) مشــروعًا 
ــار،  ــح األبق ــماد، وتلقي ــالف والس ــذار واألع ــن بالب ــم المزارعي ــي دع ــا ف معظمه
واألغنــام، والدجــاج. وتبــع الزراعــة قطــاع التجــارة بواقــع )9) مشــروعًا علــى 
ــة الطــرق، والتشــبيك الحاصــل  ــن ونصــف، باالســتفادة مــن تطــور حال مــدار عامي
بيــن القــرى والمــدن مــن جهــة، وبيــن المنطقــة وتركيــا مــن جهــة أخــرى، فضــاًل 
ــي  ــرًا بق ــات. وأخي ــل المنظم ــن قب ــاءات م ــات والعط ــداد المناقص ــادة أع ــن زي ع
قطاعــات، مثــل التمويــل، والصناعــة، واالتصــاالت، األضعــف فــي مؤشــر التعافــي 
االقتصــادي المبكــر، محققــة )9 و2) و7 مشــاريع لــكل منهــا علــى التوالــي، 
علــى الرغــم مــن إنشــاء غــرف تجــارة وصناعــة، وإنشــاء 3 مناطــق صناعيــة فــي 

ــزاز.))) ــي وإع ــاب والراع الب

وقــد ســاهمت الحاجــة الكبيــرة إلــى الســكن بســبب ازديــاد أعــداد الوافديــن 
والعائديــن إلــى المنطقــة فــي إحيــاء وازدهــار قطــاع البنــاء الــذي اســتطاع 
ــي  ــاك انعــكاس إيجاب ــك كان هن ــر مــن فــرص العمــل للســكان، كذل ــر الكثي توفي
لهــذا االزديــاد مــن خــالل قيــام عــدد مــن الوافديــن فــي دعــم اقتصــاد المنطقــة 

ــاع.)2) ــذا القط ــي ه ــوال ف ــن رؤوس األم ــة م ــم لكمي ــر ضخه عب

تظهــر المؤشــرات االقتصاديــة الســابقة أن المنطقــة شــهدت نوعــا مــن التطــور 
االقتصــادي بعــد التخلــص مــن ســيطرة داعــش، ولكــن هــذا التطــور ال يلغــي أن 
واقــع المنطقــة االقتصــادي مــا زال يعانــي العديــد مــن المعضــالت التــي يجــب 

معالجتهــا.
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الدعامة2العسكرية2األمنية2
تعتبــر مؤسســة الجيــش الوطنــي الســوري هــي المؤسســة العســكرية الرســمية 
للمعارضــة العســكرية، وهــي المســؤولة عــن إدارة الملــف العســكري فــي 
ــكرية  ــل العس ــن الفصائ ــة م ــن مجموع ــي م ــش الوطن ــف الجي ــة، ويتأل المنطق
وقــد شــهدت المرحلــة الماضيــة جملــة مــن التحالفــات بيــن الفصائــل العســكرية 
أفضــت لتشــكيل كتلتيــن عســكريتين))) فبعــد سلســلة مــن االجتماعــات توصلــت 
كل مــن الجبهــة الشــامية والتــي تعتبــر أضخــم تشــكيل عســكري فــي مناطــق 
ــي الســوري التفــاق مــع فرقــة الســلطان مــراد فــي 5)  ــش الوطن ســيطرة الجي
ــص  ــات مشــتركة باســم “عــزم“، ويشــير ن تمــوز الماضــي لتشــكيل غرفــة عملي
البيــان رقــم ) للغرفــة علــى أن تشــكيل الغرفــة كان نتيجــة القيــام بعمــل أمنــي 
ضــد بعــض الشــبكات التــي تهــدد أمــن المجتمــع واســتقراره، وقــد أطلقــت 
الغرقــة فــي األيــام التاليــة حملــة أمنيــة لمالحقــة بعــض الشــبكات والخاليــا 
التــي تهــدد أمــن وســالمة المنطقــة، وأشــارت أولــى العمليــات التــي قامــت بهــا 
الغرفــة إلــى أن طبيعتهــا ترتبــط بالقيــام بعمليــات مــن الطبيعيــة األمنيــة مثــل 
القبــض علــى مطلوبيــن للقضــاء أو مالحقــة تجــار المخــدرات)2)، وكان الفتــا أنــه 
فــي اليــوم التالــي لإلعــالن بــدأت الغرفــة تنحــو منحــى مختلفــا عــن المنحــى 
الــذي تــم االعــالن عنــه، وهــو ذو طبيعيــة أمنيــة، حيــث أعلنــت قنــاة التليغــرام 
الخاصــة بغرفــة عــزم مــا يلــي: ))غرفــة القيــادة الموحدة-عــزم، تســتهدف 
بصواريــخ كاتيوشــا نقــاط تمركــز ميليشــيات قســد اإلرهابيــة، ردًا علــى قصفهــا 
لمنــازل المدنييــن فــي مدينــة عفريــن بريــف حلــب الشــمالي.))ما يشــير إلــى 
ــل أيضــا  ــة، ب تطــور فــي مفهــوم الغرفــة ليشــمل ليــس فقــط األنشــطة األمني
ــار الفضــول لــدى الفصائــل  االعمــال عســكرية المشــتركة، ولعــل هــذا التطــور آث
األخــرى وأفســح المجــال أمــام حركــة مــن االندماجــات الالحقــة بالغرفــة، وفــي 
ــة  ــن الغرف ــكيالت ضم ــع التش ــوية جمي ــرورة تس ــان بض ــة بي ــدرت الغرف 0) -8 أص
القضايــا المثــارة أمــام كافــة المؤسســات واللجــان القضائيــة خــالل مــدة أقصاهــا 
20يومــا مــن تاريخــه، كمــا طالبــت الغرفــة الجهــات القضائيــة بتزويدهــا بكافــة 
تحــت  المنضويــة  العســكرية  بالتشــكيالت  المتعلقــة  والشــكاوى  الملفــات 

)))    يظهــر مســار االنضمــام الــى الغــرف انهــا شــملت كل الفصائــل الرئيســية ضمــن الجيــش الوطنــي وبقــي بعــض 

الفصائــل خــارج هــذه التحالفــات كفيلــق الرحمــن 

)2)    يمكن مراجعة منشورات الغرفة على قناة التليغرام في الفترة ما بين 5)-20 تموز )202
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القيــادة الموحــدة للعمــل علــى تســويتها، وهــو مــا يشــير إلــى أن الغرفــة باتــت 
تأخــذ دورا إداريــا تدخليــا تجــاه التشــكيالت المدمجــة فيهــا، وقــد تــم العمــل 
ــص  ــة ين ــكلة للغرف ــل المش ــه الفصائ ــت علي ــي توافق ــام داخل ــاد نظ ــى إيج عل
علــى إنشــاء مجلــس قيــادة للغرفــة مؤلفــا مــن منــدوب عــن كل فصيــل وبقيــادة 
قائــد الجبهــة الشــامية أبــو أحمــد نــور، ويتخــذ القــرار فــي المجلــس بمــا يتعلــق 
بالقــرارات المهمــة بموافقــة الثلثيــن، وعلــى مســتوى الهيــكل التنظيمــي 

للغرفــة تــم إنشــاء خمســة مكاتــب وهــي:
المكتب العسكري..   1
المكتب األمني. .   2
المكتب اإلعالمي. .   3
مكتب العالقات. .   4
المكتب الحقوقي))). .   )

ويظهــر مــن خــالل هــذه المكاتــب غيــاب مكتبيــن أساســين يســهمان فــي دفــع 
عمليــة االندمــاج داخــل الغرفــة وهمــا المكتــب المالــي والمكتــب اإلداري. 

 وشهدت الغرفة جملة من االنضمامات كما يلي:
28 تمــوز انضمــام كل مــن جيــش اإلســالم وجيــش الشــرقية وفرقــة أحــرار      

الشــرقية وفرقــة الحمــزة وفرقــة ملــك شــاه ولــواء صقــور الشــمال وفرقــة 
ســليمان شــاه. 

 6) آب انضمت كل من الفرقة )5 والفرقة األولى.     
20 آب انضــم كل مــن الفرقــة 3) وفيلــق المجــد والفرقــة الثانيــة )جيــش      

النخبــة - اللــواء 3))) وفيلــق الشــمال - قطــاع الشــمال ولــواء الســالم. 
23 أيلول فرقة المنتصر باهلل.      
4) تشرين األول صقور الشام القاطع الشمالي.     

وفــي نفــس الوقــت انســحب عــدد مــن الفصائــل المهمــة مــن الغرفــة، وهــي: 
فرقــة الحمــزة، وفرقــة ســليمان شــاه، ولــواء صقــور الشــمال. 

و شــهدت غرفــة عــزم حــدوث اندماجيــن رئيســين داخــل الغرفــة، ففــي 4) تشــرين 
األول اندمــج كل فرقــة الســلطان مــراد فيلــق الشــمال قطــاع الشــمال، والفرقــة 

ــب  ــن المكت ــل بتكوي ــي الفصائ ــترك باق ــى أن يش ــل عل ــن الفصائ ــب بي ــذه المكات ــة ه ــع رئاس ــم توزي ــد ت )))    وق

نفســه 
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األولــى بمكوناتهــا ) لــواء الشــمال - الفرقــة التاســعة- اللــواء 2)))، وفرقــة 
المنتصــر بــاهلل، وثــوار الشــام، وصقــور الشــمال تحــت مســمى حركــة ثائــرون. وقــد 

أعلنــت قيــادة حركــة ثائــرون أن االندمــاج هــو اندمــاج كامــل .
وفــي 8) تشــرين األول أعلنــت كل مــن الجبهــة الشــامية وجيش اإلســالم))) وفيلق 
ــن  ــل ضم ــاج الكام ــالم االندم ــواء الس ــاه ول ــك ش ــة مل ــة )5 وفرق ــد والفرق المج

ــث.  ــق الثال ــمى الفيل مس
وعليــه، بعــد حوالــي 3 أشــهر مــن إعــالن 
انضمــام  الغرفــة  شــهدت  عــزم  غرفــة 
غالبيــة الفصائــل المنضويــة فــي الجيــش 
رغــم خــروج عــدد مــن  بداخلهــا  الوطنــي 
تشــكيل  نحــو  وتوجههــا  الفصائــل  هــذه 
إلــى  باإلضافــة  للتحريــر  الســورية  الجبهــة 
كتلــة  وهمــا:  رئيســيتين  كتلتيــن  تشــكيل 
ــث. وبقــاء عــدد  ــق الثال ــة الفيل ــرون وكتل ثائ

ــة  ــل وهــم: جيــش الشــرقية، وفرقــة أحــرار الشــرقية، والفرقــة الثاني مــن الفصائ
ضمــن غرفــة عــزم ولكــن ليســوا ضمــن أحــد الكتــل الجديــدة. 

وبعــد انســحاب كل مــن فرقــة الســلطان ســليمان شــاه وفرقــة الحمــزة مــن غرفــة 
عــزم قامــت هــذه الفصائــل بالشــراكة مــع فرقــة المعتصــم وفرقــة صقــور 
الشــمال والفرقــة 20 وفرقــة القــوات الخاصــة بتشــكيل الجبهــة الســورية للتحرير، 
كمــا تــم النــص فــي إعــالن التشــكيل: أنــه بهــدف إيجــاد قيــادة واحــدة وفاعلــة، 
تتجــاوز حــدود التنســيق وتعمــل تحــت مظلــة الجيــش الوطني الســوري. وتحقيق 
االندمــاج الكامــل وإنهــاء الحالــة الفصائليــة وتوحيــد المكاتــب “العســكرية - 
األمنيــة - السياســية - الماليــة - اإلعالميــة - العالقــات“ باســم الجبهــة الســورية 
ــتقرار  ــم االس ــن ودع ــط األم ــام وضب ــع الع ــاء بالواق ــى االرتق ــدف إل ــر يه للتحري
ــن الحكومــة  ــز دور المؤسســات الرســمية وتمكي فــي المناطــق المحــررة وتعزي
ــخ 23-)-2022 أعلنــت كل مــن الجبهــة  الســورية المؤقتــة ومؤسســاتها،  وبتاري
الســورية للتحريــر وحركــة ثائــرون عــن اندمــاج جديــد باســم هيئــة ثائــرون للتحريــر، 
وبذلــك أصبــح الجيــش الوطنــي فعليــا يتكــون بمجملــه مــن كتلتيــن رئيســيتين 

)))    ال يتم مالحظة أي تغيرات في طريقة النشر على معرفات جيش اإلسالم بعد عملية االندماج 
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هما كتلة الفيلق الثالث وكتلة هيئة ثائرون للتحرير وهما ضمن غرفة عزم.
ــا  ــن هم ــمين أمنيي ــاء جس ــى إنش ــا عل ــت تركي ــي  عمل ــتوى األمن ــى المس وعل
المســؤوالن عــن الوضــع األمنــي، وهمــا: الشــرطة العســكرية، والشــرطة المدنيــة، 
وقــد شــهدت كل مــن الشــرطة العســكرية والمدنيــة تطــورا ملحوظــا نتيجــة 
ــرطة  ــاز الش ــم جه ــى دع ــا عل ــت تركي ــث عمل ــا، حي ــة لتمكينهم ــود التركي الجه

بشــريا
ــح جهــاز الشــرطة جهــازا فاعــال فــي المنطقــة،  ــك أصب ــا ولوجســتيا وبذل  ومادي
ولكــن بقــي هــذا الجهــاز يواجــه صعوبــة فــي التعامــل مــع القــوى العســكرية 
فــي المنطقــة حيــث تزاحــم بعــض الفصائــل العســكرية هــذا الجهــاز فــي تأديــة 
المهــام المنوطــة بــه، كمــا تقــع فــي بعــض الحــاالت اعتــداءات مــن قبــل  أفــراد 
ــل العســكرية بحــق جهــاز الشــرطة، وهــو مــا يظهــر الحاجــة إلــى  بعــض  الفصائ
زيــادة دعــم هــذا الجهــاز ووضــع حــدود لتعــدي بعــض الفصائــل علــى هــذا الجهاز.

الدعامة2القضائية2
يعــّد القضــاء الســلطة الوحيــدة التــي تنفــرد بمهامهــا دون تدخــل الســلطات 
ــع  ــي جمي ــل ف ــة والفص ــق العدال ــن تحقي ــؤول ع ــو المس ــاء ه ــرى، فالقض األخ
النزاعــات، وهــو عنــوان الدولــة فــي إقامــة العــدل بيــن جميــع النــاس، ومــن 
وكفلتهــا  الدســتور،  عليهــا  نــّص  التــي  حقوقهــم  علــى  الحفــاظ  أولوياتــه 

األنظمــة والتشــريعات الدولّيــة والمحلّيــة التــي أقّرهــا ممثلــو الشــعب.)))
فــي أواســط العــام 7)20 بعــد أن انتهــت عمليــة درع الفــرات التــي شــكلت بدايــة 
الدخــول التركــي إلــى ســوريا، وإشــرافها المباشــر علــى المناطــق التــي تشــارك 
جيشــها مــع تشــكيالت الجيــش الحــر الســيطرة عليهــا، وبــإرادة تركيــة تــم تشــكيل 
مؤسســة قضائيــة متكاملــة فــي الشــمال الســوري، تتبــع الحكومــة الســورية 
المؤقتــة، وتعمــل وفــق القانــون الســوري مــا قبــل انطــالق الثــورة المعتمــد مــن 
ــث ال وجــود للشــرعيين فــي أي مــن بناهــا وال دور لهــم  ــل نظــام األســد، حي قب

فــي أي مــن أعمالهــا.)2)

)))    حســين مصطفــى الســيد رســالة بوســت ، 15/6/2020، القضــاء فــي المناطــق المحــّررة بيــن الشــرعّية الثورّيــة 

 oFbR2/pw.2u//:https ،وفقــدان المرجعّيــة

)2)    ورد فراتــي، دعــوات إصــالح القانــون بمناطــق الجيــش الوطنــي.. فــي مواجهــة القانــون نفســه 3-12-2020، 

 0iFVl/pw.2u//:https
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التابعــة  المؤقتــة“  الســورية  “الحكومــة  فــي  األســبق  العــدل  وزيــر  يقــول 
ــي  ــالم “ف ــد الس ــد اهلل عب ــة“ عب ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــالف الوطن “لالئت
ــون  ــا. اتفــق العامل منتصــف عــام 7)20، تــم تشــكيل المحاكــم بمســاعدة تركي
فــي الحقــل القضائــي علــى تطبيــق القوانين الســورية بمرجعية دســتور ســورية 
لعــام 950). وتــّم تشــكيل المحاكــم وفــق قانــون الســلطة القضائيــة الســورية، 
ــى أّن “الوضــع  ــد الســالم إل ــة“. ويلفــت عب ــر الدولي ــذي يتوافــق مــع المعايي ال

االجتماعــي فــي الشــمال، يســير نحــو االســتقرار بشــكٍل ملحــوظ. المؤسســة 
القضائيــة جــزء مــن هــذا المجتمــع ولخدمتــه، فــال بــّد مــن مراعــاة هــذا التغييــر 
ــرج  ــي ال تخ ــن الت ــن القواني ــر م ــوري يعتب ــون الس ــف أّن “القان ــور“. ويضي والتط
عــن المعاييــر الدوليــة لجهــة تشــكيل المحاكــم واإلجــراءات القضائيــة، كمــا 

القضائــي  التفتيــش  إدارة  تقــوم 
بدورهــا فــي تقييــم عمــل القضــاة 
قانونــًا  المعتمــدة  اللوائــح  وفــق 
وجــدت،)))  إن  الشــكاوى  وتلقــي 
العمــل  أن  الســالم  عبــد  وأوضــح 
ــة  ــق الحكوم ــي مناط ــي ف القضائ
“المؤقتــة“ يجــري عبــر منســقين 
أتــراك، وال يوجــد حتــى اآلن مجلــس 
حالًيــا  أنهــم  مبيًنــا  أعلــى،  قضــاء 

لتشــكيله.)2) يســعون 

ــتوى  ــى المس ــواء عل ــام 7)20 س ــد ع ــورا بع ــهد تط ــاء ش ــاز القض ــم أن جه ورغ
البنيــوي أو علــى مســتوى األداء إال أن هــذا الجهــاز مــا زال يعانــي مــن جملــة مــن 

الصعوبــات التــي يجــب تجاوزهــا لتطويــر عمــل القضــاء. 

/pw.2u//:https ،202(/(/24،ريــان محمــد، محاكــم الشــمال الســوري... القضــاء ضحيــة الفســاد والتهديــدات    (((

 v0Ji8

ــدي، 22/))/2020  ــب بل ــا، عن ــرعيتها ونزاهته ــدى ش ــا م ــوري.. م ــمال الس ــي الش ــة ف ــة قضائي ــة أنظم )2)    ثالث

 ixzz7LPr(YSzL#433596/archives/net.enabbaladi.www//:https
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الخاتمة 

ســعت هــذه الورقــة إلــى تقديــم حالــة توصيفية لواقــع الحوكمة فــي منطقة 

درع الفــرات وغصــن الزيتــون، مــع التركيــز علــى أهميــة الحكومــة المحليــة 

كمدخــل للوصــول إلــى مزيــد مــن االســتقرار فــي المنطقــة، ثــم التطــرق إلــى أبــز 

دعائــم االســتقرار، وهــي: الدعامــة اإلداريــة والخدميــة، والدعامــة االقتصاديــة، 

والدعامــة العســكرية األمنيــة، والدعامــة القضائيــة. للوقــوف علــى أبــز مالمــح 

هــذه الدعامــات وواقعهــا الحالــي ليتبع هــذه الورقة مجموعة أوراق ســيصدرها 

مركــز نمــا لألبحــاث المعاصــرة حــول تطويــر كل مــن هــذه الدعامــات بمــا يســهم 

فــي زيــادة ترســيخ االســتقرار فــي المنطقــة. 
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