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
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تطوير البيئة التمويلية في مناطق املعارضة

خالل متابعة حركية أنشطة التعافي املبكر في مناطق املعارضة في ريف حلب ومحافظة إدلب يمكن مالحظة انحسار
املشاريع ّ
املنفذة ضمن قطاعات النقل واملواصالت واملياه والنزوح الداخلي والتجارة؛ مقابل محدودية التنفيذ في قطاعات
استراتيجية أخرى ّ
لعل أهمها قطاع التمويل ،وألهمية هذا القطاع وأدواره الوظيفية في تشكيل أطر دعم محلياتية ستحاول
ورقة التوصيات التالية تنبيه الفاعلين حول إشكالية قطاع التمويل في املنطقة وضرورة العمل على تنويع القنوات
التمويلية وتوجيهها نحو تطوير البيئة التمويلية وتنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاعات إنتاجية كالزراعة والصناعة
والخدمات.

بيئةٌ متويليةٌ ضعيفة
في إطار رصد نشاطات التعافي االقتصادي املبكر ضمن القطاعات التالية( :)1املياه ،والنقل ،والكهرباء ،والزراعة ،والتجارة،
واإلسكان والتعمير ،والنزوح الداخلي ،والصناعة ،والتمويل ،والخدمات االجتماعية؛ ّنفذت املجالس املحلية بالتعاون مع
ً
مشروعا في ّ
ريفي حلب وإدلب خالل  3أعوام بين  2018و.2021
املنظمات العاملة في مناطق املعارضة نحو 3204

ً
ّ
وشكل الوزن النسبي للمشاريع اهتماما أكبر باملرافق األساسية؛ كتأمين مياه الشرب عبر تمديد شبكات جديدة وإصالح
أعطال الشبكات القديمة ،ومد شبكات صرف صحي ،وتعبيد الطرق الفرعية والرئيسية داخل املدن والبلدات وخارجها
ً
باإلسفلت ،وتقديم خدمات داخل املخيمات لتخفيف معاناة النازحين ،فضال عن مشاريع أخرى مرتبطة بقطاع التجارة.
حيث بلغت نسبة املشاريع ّ
املنفذة في قطاع املياه والصرف الصحي  %19من إجمالي املشاريع الكلي ،و %18في النقل
املواصالت ،و %17في التجارة ،بينما بلغت نسبة املشاريع في الزراعة  ،%8وفي كل من الكهرباء والتمويل  %4لكل منهما وفي
قطاعي الصناعة واالتصاالت .%0
املياه والصرف الصحي
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الشكل رقم ( )1توزع املشاريع ّ
املنفذة في ريف حلب وإدلب على القطاعات االقتصادية بين 2021- 2018

( )1لالطالع أكثر أنظر :مركز عمران للدراسات االستراتيجية ،التعافي االقتصادي املبكر في مناطق املعارضة بين النصف الثاني  2018والنصف الثاني  2020على الروابط
التاليةhttps://bit.ly/3ffE9BY ، https://bit.ly/37donmN ، https://bit.ly/2WzyRLb ،https://bit.ly/3jafNuC :
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تطوير البيئة التمويلية في مناطق املعارضة

وتعتمد املجالس املحلية واملنظمات في تنفيذ املشاريع وتوظيف الكوادر على املنح واملساعدات املالية (الريع) ّ
املقدمة من
ً
ّ
الدول واملنظمات األجنبية ،وتكاد تكون هذه الرافعة املالية الوحيدة لتنفيذ النشاطات واملشاريع فضال عن كونها املشغل
الرئيس ي للسكان ،وهو ما ربط حركة التعافي االقتصادي املبكر وتنفيذ املشاريع من جهة بقرارات املانح وطرق توزيع األموال
ّ
اتجاه قطاعات محددة ،ومن جهة أخرى بمحددات تعامل املجتمع الدولي حيال امللف السوري والتي تؤثر على جحم
التمويل من جهة أخرى ،وبالتالي تمحورت معظم األموال املمنوحة حول أطر األعمال اإلغاثية أو التي تخدمها بشكل غير
مباشر ،ما أفرز هشاشة في االقتصاد املحلي ،وانكشاف على الخارج (تركيا) ،واعتمادية متزايدة على فكرة املنح املالية،
ُ
وعدم االلتفات لتوفير عناصر البيئة التمويلية من مؤسسات وأسواق وأدوات وخدمات مالية والتي تسهم بدورها في خلق
ّ
املرجوة.
قنوات تمويلية جديدة تعود على املجتمع بالفائدة
تدفع املنهجية القائمة باتجاه ضرورة تبني مقاربات أخرى ُت ّ
ّ
التحسن الطفيف
خفف نسب االعتمادية على اآلخر؛ وتتكئ على
في مؤشر التعافي االقتصادي املبكر في مناطق املعارضة (انظر الشكل رقم  ،)2وتقوم هذه املقاربات املقترحة باتجاه تحويل
منهجية عمل األجسام الرسمية وغير الرسمية بشكل تدريجي نحو رفد القطاعات االقتصادية ذات الشأن بتجديد اإلنتاج
االجتماعي وتعبئة رؤوس األموال املحلية واملمنوحة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والكهرباء واالتصاالت
ً
والخدمات عموما ودعم بيئة املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
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الشكل رقم ( )2تطور مؤشر التعافي االقتصادي املبكر في مناطق املعارضة بين 2021-2018

ثالث أدوات لتطوير بيئة التمويل
يمكن االعتماد على عدة أدوات إليجاد بيئة تمويلية ضمن الظروف الحالية ،وخلق قنوات تمويلية خاصة لتنفيذ مشاريع
كثيرة مثل :مشاريع الطاقة املتجددة ومعالجة النفايات والصناعات النسيجية والطبية والغذائية والتقنية واملعدنية
ً
والورقية فضال عن املشاريع الزراعية والثروة الحيوانية ومشاريع استراتيجية متمثلة بشبكات الكهرباء واملياه والهاتف
واالنترنت والنقل واملواصالت واإلسكان والتعليم وغيرها ،ويمكن االعتماد على ما يلي لتطوير هذه البيئة:
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ً
أوال :املجالس املحلية وغرف التجارة والصناعة
ً
ً
ينبغي أن تلعب املجالس املحلية وغرف التجارة والصناعة دورا محوريا في تهيئة بيئة العمل وتأسيس املشاريع ،وفي سبيل
تحقيق هذا الدور ،يمكن التوافق على تشكيل خلية ّ
موحدة باسم "هيئة إدارة املشاريع" تتعاون مع خبراء إداريين
واقتصاديين في اختيار منطقة آمنة مناسبة لتأسيس وعمل املشاريع والشركات .تعمل الهيئة على كتابة نظام إداري وقانوني
مرن يتضمن تفاصيل الترخيص والرسوم والضرائب والتوظيف والواردات والصادرات وأية تفاصيل أخرى ،وتضمن
معالجة كافة املخاوف واملشاكل املرتبطة بتأسيس املشاريع والعمل ،وما يحتاجه صاحب الفكرة لتنفيذ مشروعه،
ً
واملستثمر ً
سواء كان فردا أو منظمة أو شركة لضمان حقوقه وأرباحه ،مع التأكيد على تضمين القوانين التركية والدولية
ذات الشأن ،ووضع خطة استثمارية تهدف لسد الفجوات في األمن الغذائي واملائي والطاقة ،وإيجاد فرص عمل للشباب.
وتعمل هذه الهيئة ضمن املحاور التالية:
أ .االتفاق مع الجانب التركي ،واملنظمات الدولية ،على قواعد عمل هذه املنطقة وطرق االستثمار فيها؛
ّ
ب .تأسيس محكمة توظف قضاة ومحامين في القضايا والحقوق املالية والتجارية واالستثمارية والنزاعات املرتبطة بها
ّ
صحية ،وضمان حقوق امللكية واألوراق املرتبطة بالديون ورأس املال؛
الستمرار العمل ضمن بيئة قانونية
ت .وضع خطة تسويقية للمنطقة تتضمن االستفادة من تجارب حواضن استثمارية قائمة ،وزيارة بلدان عربية وأجنبية
وبلدان املغترب السوري ،ومنظمات محلية وأجنبية بهدف التشبيك وتعزيز الثقة وبناء جسور التواصل وجذب
االستثمارات املنشودة إليها؛
ّ
ً
ث .االستفادة من املدخرات املحلية املتوفرة بيد قلة من األشخاص باملنطقة عوضا عن تسربها إلى الخارج ،بما ُيسهم في
تمويل مشاريع واستثمارات متنوعة؛
ج .تشجيع املستثمرين على تأسيس شركات مصرفية وإدارة أموال واستثمارات ،تفيد في جذب األموال املحلية والخارجية
وتشغيلها في مشاريع ربحية؛

ُ
ح .قوننة عملية "التمويل الجماعي" التي قد ت ّنفذ من قبل املجتمع املحلي.
ً
ثانيا :املنظمات املحلية
ً
ُيمكن للمنظمات املحلية العمل على توسيع دائرة العمل لتشمل قطاعات إنتاجية وإيجاد مانحين ومتبرعين ،أفرادا
ً
ومؤسسات ودوال ،بكافة السبل املتاحة لتمويل مشاريع في الصناعة والزراعة والخدمات ،ومن أجل ضمان نجاح أكبر
ً
ً
ً
للمشاريع يمكن تبني فكرة "االحتضان" وتدريب صاحب املشروع ماليا وإداريا وتسويقيا ،بهدف إنجاح املشروع وتذليل
الصعوبات .والجدير بالذكر أن املنظمات راكمت خبرة خالل السنوات املاضية وتمكنت من التأقلم في ظل ظروف عمل
ً
فضال عن رصيد العالقات والخبرة واملوارد البشرية التي تمتلكها ،ما ُي ّ
مكنها من تسويق واحتضان مشاريع إنتاجية
صعبة،
تسهم في رفد املنطقة بالنجاح املطلوب.
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ً
ثالثا :املجتمع املحلي
ً ً
بات التمويل والعمل الالمركزي ُمنا ِفسا قويا لألنظمة البيروقراطية واملركزية في العالم خالل السنوات املاضية ،يمكن
االستفادة من هذه الطفرة وتوأمة التجربة في مناطق املعارضة ،عبر تشجيع أفراد في الداخل على تصميم منصات تمويل
على االنترنت تستهدف جذب أصحاب املشاريع لعرضها على املنصة ،وإتاحة التفاعل مع العالم ملشاركة الفكرة وجمع
ً
التمويل الالزم لتنفيذها ،وقد تبدأ األفكار انطالقا من تمويل فرد أو عائلة لشراء دواجن أو أبقار بمبالغ مالية صغيرة بهدف
مما يتنج عنها ،إلى تمويل مجموعة أفراد لصناعة منتجات ّ
االستفادة ّ
معقدة تباع في األسواق املحلية أو الخارجية عبر
أسواق إلكترونية .وتتيح هذه الطريقة تجاوز الصعاب والتحديات املحلية التي تواجه عملية التمويل ،وتشجيع أصحاب
ً
األفكار على طرحها وتنفيذها ،وتأسيس مشاريع صغيرة متنوعة قابلة للنمو والتطور مع مرور الوقت ،فضال عن خلق فرص
عمل في املنطقة.
ُوتصمم هذه الطريقة وفق نموذج "الكل أو ال ش يء" بمعنى؛ ّ
ّ
ويوضح
ينفذ املشروع في حالة جمع كامل املبلغ املطلوب فقط.
الجدول التالي أنواع التمويل الجماعي املتاح:
نوع التمويل
اإلقراض من نظيرإلى نظير

الوصف
إقراض الجمهور األموال للمستفيد مقابل فائدة أو ربح ،يشبه االقتراض من بنك ،إال أن هذه
األداة تتيح االقتراض من مجموعة كبيرة من املستثمرين

التتتمتتوي ت تتل ا تجتم ت تتا تتي تحت تتو
امللكية
التمويتتل ا جمتتا ي ال تتا على يتبرع األفراد ملش ــروع أو ش ــركة مع توقع الحص ــول على مكافأة غير مالية ،مثل س ــلعة أو خدمة
في مرحلة الحقة.
املكافآت
التمويتتل ا جمتتا ي ال تتا على
يتبرع األفراد بمبالغ مالية صغيرة لتنفيذ مشروع معين دون تلقي عائد مالي أو مادي
التبرع
بيع حصة (أسهم) في الشركة لعدد من املستثمرين

املصدرhttps://bit.ly/3hWrTrm - European commission :

خالصة ختامية
ّ
إن تطبيق هذه األطر وتنويع مصادر التمويل سيساهم في تعزيز شروط فعالية البيئة التمويلية ،وبالتالي تطوير االقتصاد
ً
ً
املحلي باملحصلة ،ونقل دور املجالس واملنظمات واملجتمع املحلي رويدا رويدا من دور إغاثي عاجل إلى دور تنموي أكثر
استدامة ،إضافة لتعزيز جملة من األمور في املنطقة من بينها:
-

ً
دفع عجلة االقتصاد وإيجاد فرص عمل تساهم في تعزيز استقرار السكان في تلك املناطق ،فضال عن تحفيز فئات
كثيرة من السوريين في دول الجوار للعودة إلى الداخل؛

-

االنتقال بشكل تدريجي من وضعية االعتماد على الغير في تأمين االحتياجات إلى االعتماد على الذات ،واكتساب
األجسام اإلدارية القائمة ثقة عالية وأوراق تفاوض مع باقي األطراف؛

-

تعزيز دور القطاع الخاص في رفد عملية التعافي االقتصادي املبكر باألعمال واملشاريع ،وبالتالي منافسة مدن النظام
ّ
والصناع واألموال إلى مناطق املعارضة.
وجذب التجار
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ّ
ُيمثل قطاع التمويل عصب االقتصاد واألسوا إذ ال يمكن لألفكار أن تتحول إلى مشاريع ،وال يمكن للحكومة
واملجالس املحلية أن تت اض ى الرسوم والضرا ب بدون إنعاش هذا ال طاع الهام .ومن شأن تطوير االقتصاد املحلي
في املنط ة خالل السنوات ال ادمة ،تعافي املنط ة أكثر وصياغة هوية اقتصادية والعودة للحياة الطبيعية وتوظيف
الكفاءات والكوادرفي املكان املناسب ،وتوفيرتعلي وحياة أفضل للسكان.
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