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 تمهيد

شؤون ب نتاج محادثات بين املتخصصين يه ،ةوريبخصوص إعادة بناء س ،األطلس ي املجلسمبادرة إن 

الواليات املتحدة كٍل من سؤولين في امل، و اتلسياسا محلليو  ،صاالختصاأصحاب وخبراء التنمية و  املنطقة

طت. ةالحكومات الشريكو 
ّ
إلى و  ،عمارال عادة ل  دقيق حاجة إلى تخطيطالعلى الضوء هذه املناقشات  سل

، املؤلفين  على الرغم من أن هذا التقرير يمثل وجهات نظرو   .ناتحليل  التي نبني عليها  جوهريةبعض املبادئ ال

عد  إنه ف
ُ
 ومساهمتهم.صحاب املصلحة أل املستمرة من خالل املشاركة أ

 
ّ
ساعدة في امل : ملاذا يجب على املجتمع الدولياألهم االستراتيجيةسياسة الأسئلة  ر علىز هذا التقرييرك

 ُيستخدم؟ إذا كان األمر كذلك، فهل يمكن أن  ةالسوريالحكومة  ع  اون معتيأن  هل ينبغي  ؟  ةإعادة بناء سوري

 تسلسل؟ت من حيث الهي األولويا ماو ؟ من هم شركاؤنا املحليون؟ ميزة نستفيد منهاك إعادة البناءبوعد ال

متوافق  سيناريو تسوية سياسيةلأو حتى  ،رئاسة بشار األسد ملا بعدال يخطط هذا التقرير حصرًيا 

 ولكونه.  بلةقالقليلة املفي السنوات    ،على مستوى البالد  ادائًم   اسالمً   ةسوري  شهدمن غير املحتمل أن ت ف  عليها.

تقاسم السلطة مع ل مستعٍد غير  النظاميبدو أن كتابة هذه السطور(، تاريخ "الفائز" )حتى  طرفال

القوى لم توافق . هاوتنفيذتسوية وصل إلى تالمعها  بعصي إلى درجٍة  ةفتتومُ  يفةضعوهي ذاتها  املعارضة،

 و مقبولة.  مرحلة نهائيةعلى  حتى اآلنالخارجية الرئيسة 
ً

سياسية اتفاقاٍت ز ميّ يس السيناريو األكثر احتماال

ل و  ،لعدة سنوات ةفي جميع أنحاء سوري مختلفةمة( أنظمة حكٍم )حوكو 
ّ
الفرضية األساسية هذا يشك

 .للتقرير

ابرنامًج  هذا التقرير ليسن فإ، ثمينة ةمساهمموا على الرغم من أن الخبراء التقنيين قّد  لعادة  ا أوليًّ

لصانعي السياسات ة همستراتيجية املاملبادئ التوجيهية ال بعض م يقّد  إنه ،الستقرار الفنيل االعمار أو

 .يةتحليل البيئة املحلية لسور ، و السياس ي واالقتصاد، بلدعتماد على خبرات الباال ، أصحاب االختصاصو 

بين جميع أصحاب  ،حول إعادة البناء ،عاجلة ومدروسةة مناقش  ثارةإالهدف املباشر للتقرير هو 

ز الشرعية السياسية عزّ ت  ر التيادة العماخطة االستقرار وإععن  عالم  ال و   ،ةسوريتعافي    مرحلة  املصلحة في

 .السوري  الشعب الحفاظ على أمن وكرامةمن خالل  ،ةفي سوري

 شخص وجرح مئات اآلالف. 470.000الصراع عن مقتل ما يقرب من أسفر  •

 ،رت ثلث مخزون اإلسكان بالبالدباإلضافة إلى الخسائر البشرية، ألحقت الحرب أضراًرا أو دمّ  •

رافق الكهرباء.لصحية والتعليم و ودمرت الرعاية ا  الخدمات األساسية، مثل م

 االستهداف املتعمد. نتيجة، وغالًبا ةسوريشافي نصف م ُدمّرت •
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رافق وإجبار األطفال على   ،في املئة  40انخفض معدل االلتحاق باملدارس بنسبة   • بسبب تدمير امل

 .العمل

 .لنظيفةلون على املياه امن السوريين ال يحص في املئة 70حوالي  •

 ، وسط ضغوط مالية ونقدية خطيرة.2010أن االقتصاد قد تقلص بنحو الثلثين من عام    ُيقّدر  •

 .يعيش اثنان من كل ثالثة سوريين في فقر مدقع •

 ر نصف السوريين داخلًيا أو أصبحوا الجئين.ُهّج  •
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 ملخص تنفيذي

واألهداف التي ساعي ياجات واملجموعة من االحتتلبية ملعّرف هذا التحليل "إعادة البناء" على أنه يُ 

األشخاص   خدم األهداف املركزية لعادة توطينتيجب أن    ههذو   .(1)العمارتحت االستقرار أو إعادة    تندرج

فهي   بالتالي،و   ،الشرعية السياسية  إنشاء  فيالتي تساعد    ،محلًياة  املحفزّ وتسهيل التنمية الشاملة    ،املهجرين

 أيضً 
 
 :لت من خالاملجتمعا لتنشيط ا محاولة

 الصحي والطاقة والصرف ،واملياه ،الرعاية الصحية توفير الخدمات األساسية بما في ذلك •

 بناء املساكنو  تأهيلإعادة  •

 الحصول على التعليم •

 القصيرعلى املدى  توظيف الحصول على •

 استعادة حرية الحركة والتجارة بما في ذلك النقل •

إهدار شبه كامل  بمنزلةكون يلعادة العمار س (قاعدةالقمة إلى التنازلية )من  مقاربةإن اتباع  •

خارج نطاق وهو    ،معروفأمر  للمنح، والقروض، وأموال االستثمار. إن فساد النظام وعدم كفايته  

آذار/ االقتصاد السياس ي الذي بناه النظام األرضية لالنتفاضة التي بدأت في  النقاش، وقد مهّد 

سيكافئ بل  ة،في سوري أسباب عدم االستقراريالمس لن  ليةاز تن مقاربٍة إن اتباع و . 2011مارس 

 .أولئك الذين ساعدوا في تدمير البالد وتهجير سكانها

لكي و فضل، البديل األ إن استراتيجية تنمية دولية أساسية تنظمها وتدعمها الواليات املتحدة هي  •

 نجحت
ُ
إطار  سيكون  ين.لخارجيا من داعميهو  ،من النظام ،ذ فيهانف  ، يجب حماية املناطق التي ت

الواليات املتحدة نطاق ، إذا كانت املناطق الواقعة تحت قيمة محتملة اذ التصعيد الحاليخفض 

  أو املتحالفة معها
ً
 .القوة ضد النظام في حالة وقوع انتهاكات استخدامب ،موثوق به تهديٍد ب محمية

التي تسيطر في املنطقة  ةشرق سوري على شمال بغالبها ينبغي أن تركز جهود إعادة البناء الفورية •

الواقعة تحت منطقة "درع الفرات"  علىو  ة،جنوب سوريوعلى  ،"الديمقراطية اقوات سوري"عليها 

 يبدو أن الواليات املتحدة  .  في محافظة حلب  الهيمنة التركية
ّ
من و   ،طويل األجل  وجوٍد في    اجديً   رتفك

 .اءأكبر على االنخراط في إعادة البن قدرةٍ في  ،ثّم 

ا في مستوى العنفخارج سيطرة ناطق املتتطلب إعادة البناء في  • يمكن و  ،النظام انخفاًضا حادًّ

الواليات قبل  من ،الصارم هنفاذإقوية مدعومة بالتهديد ب من خالل اتفاقيات تهدئٍة  ذلك تحقيق

 املتحدة وشركائها إذا لزم األمر.

 
1 -  United States Institute for Peace, “Strategic Framework for Stabilization and Reconstruction,” last accessed 
October 26, 2017, https://www.usip.org/sites/default/files/guiding_principles_poster.pdf.  

https://www.usip.org/sites/default/files/guiding_principles_poster.pdf
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إن  .هجرينإعادة توطين السكان املخص بما ي ،علياالتخطيط والتنفيذ أولوية يحتل يجب أن  •

املستدامة   للتنميةاملطلوبة  الظروف  تتوافق مع العديد من تلك  لهم    آمنةٍة  الظروف املؤدية إلى عود

 .إعادة البناءجهود  زماماملجتمعات املحلية فيها  التي تتولىوالشاملة 

لتحقيق قصيرة األجل ص فر اليجب تجنب "ال ضرر": مبدأ إعادة البناء  يجب أن تتبع استراتيجية •

ضع توبالتالي  ة،سوريالسياس ي املختل وظيفًيا/ املتدهور في  قتصاداالعززت  في حال ،نتائج سريعة

 صراعهم.من استغالل السكان و  األسس ملزيٍد 

بالنسبة  ،املدى التهديدات املحتملة طويلة لعادة البناء، على أساس  قوي استراتيجي  تعليل  هناك  •

وعدم االستقرار  ،الرهابو  الجماعي للسكان،تهجير الفرضها التي ي ،وحلفائهااملتحدة لواليات ى الإ

 .الجيوسياس ي

العسكري ينحاز التوازن  أن  "ما بعد الحرب":  سيناريو نظيف لـ  أن يوجد  يجب أال يفترض التخطيط   •

د حددت قل إلى قيادة من املحتمل أن يرفضها أولئك الذين هم في وضع أفضل لعادة بناء سورية.

والفشل  ،سياسية عادلة ليست في األفق لعادة البناء، الحاجة إلى تسويٍة  الدول الغربية، كشرٍط 

  في التخطيط لسيناريو أكثر تعقيًدا وأقّل 
ً
 .ضائعة وضوًحا قد يكون فرصة

•  
ّ
خارجة عن سيطرة الناطق املإعادة البناء على عملية ز في غياب التسوية السياسية، يجب أن ترك

، ألن البديل غير عملي من الناحية السياسية، ومن غير املرجح أن مة. يجب تجاوز النظامالحكو 

يعزز تلك الجوانب من االقتصاد السياس ي  هنتائج ذات مغزى، ويكاد يكون من املؤكد أنيسفر عن 

 .إلى الصراع في املقام األول  تي أدتالسوري ال

ما يكفي من  املانحينطي يعس ،مارعادة العمساعدات إبو  من غير املرجح أن الوعد باالستقرار •

ولذلك، ينبغي أال تستمر عملية  .سياسية مع خصومه عقد صفقٍة ب لقناعه ،النفوذ على األسد

 .إعادة البناء على هذا االفتراض

 من ذلكرغم على الو ، بسرعةتتقدم أعمال إعادة العمار على املستوى الوطني أن من غير املرجح  •

 ،واملشاريع األخرى الكبيرة ،والنظافة العامة ،والصرف الصحي ،واملياه ،هرباءفإن التخطيط للك

 من خالل توسيع برامج االستقرار الجارية. يمكن أن يتّم 

املجالس املحلية ومجالس املحافظات، واملنظمات غير الحكومية، والحكومات التي تتمتع بالتأثير  •

 الناجحة والشرعية. وإعادة البناءستقرار ن من أجل عمليات اال و هم الشركاء الرئيس  ،عليها

ت الرئيسة أمام إعادة البناء في مناطق املعارضة هي عنف النظام، واقتصاد الحرب، العقبا •

 .واستمرار وجود الجماعات الرهابية في بعض هذه املناطق

 تو لكنها لقوة االقتصادية، المركزية ان خطط إعادة البناء املحلية قد تسهم في تجزئة و إ •
ّ
ر أفضل ف

 غير املحدود ملاليين السوريين. هجير لكبح املزيد من عدم االستقرار، والتطرف، والت فرصٍة 
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ّدرإذا  •
ّ
 إعادة البناء لعملية  ق

ُ
د النشاط االقتصادي بشكل هامش ي في األراض ي التي تسيطر يعأن ت

اد فورية في اقتص إيجابية فإن ذلك قد يخلق تأثيراٍت  ؛وكذلك التجارة عبر الحدود ،عليها املعارضة

 ة.سوري

 ،قبول األسدمسألة هناك عوامل تجعل ف ؛ستراتيجية إعادة البناء حقيقي  إالجدل حول إن  •

لقيام بذلك سيكون ضاًرا . إن اللقوى الغربية اءغر إ أكثرأمًرا  ،شرعي في إعادة العمار كشريٍك 

  هزيمة ذاتية للعملية برمتها.و 
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 مقدمة

  ةسوري
 
د دتر ي ،أمنية قومية مشكالتهائلة و  التي تتسبب في معاناةٍ  ،رن النسانيةفي كارثة الق غارقة

 تإن الضرر الناجم عن الصراع ال ي .والواليات املتحدة ،أوروبافي و ،جميع أنحاء املنطقةصداها في 
ّ
في  لمث

لى مية عالتن مساعيال تتناسب مع التي ستراتيجية اال بيئة في الهائل لعادة البناء فحسب، بل التحدي ال

ملقد    .نطاق واسع    االنظام أساًس   هز 
 
على كل   ا، ولكن من غير املحتمل أن يسيطراملسلحة عسكريً   املعارضة

 .ا ما تكون عدائيةوغالبً  ،مسلحة مختلفة مجموعاٍت  ضم  ، التي ستةسوري

 ة ئدفاالنظام ليسيطر عليها التي  ةل عبء إعادة بناء سوريحتى اآلن، تحمّ  ،تجنبت القوى الغربية

ز ركية ياملساهمات األم ا تزالوم .ةمهمسياس ي  انتقاٍل  منوهة بغياب عمليةالرئيس بشار األسد، 
ّ
على ترك

أن  ،وحلفائها ،ينبغي على الواليات املتحدة .(2)مليار دوالر 6,5املساعدات النسانية لتصل قيمتها إلى نحو 

عامة  لحكومٍة  هناك إمكانيةالنظام، حيث  خارجة عن سيطرةالناطق امليركزوا بالفعل جهود التنمية على 

قوات "و  ،"درع الفرات"قوات  سيطر عليها  توقت كتابة هذا التقرير، هذه املناطق    حتى  .لجميعمع ا  ومتجاوبة

النجاح فوائد  بّيناملعاناة، قد ي التخفيف منإضافة إلى  .(، واملنطقة الجنوبيةقسد) "الديمقراطية اسوري

ناطق أخرى من ملبقيادة الواليات املتحدة لجهات الفاعلة الخارجية واملحلية التوافق مع مجموعة من ا

وزيادة تهجير السوريين  ،لتحدي سيؤدي إلى التطرف والتمردا معالجةفي الفشل ومع ذلك، فإن  ة.سوري

 ة.داخل وخارج سوري

 قوًيا األبحاثواملنظمات الدولية ومراكز  ،لقد أنتجت الحكومات
ً

األضرار  بشأن تقييم ،عمال

ا لتحقيق االستقرار في الحاالت الطارئة بعد الحرب. هذه النتائج  ،الحتياجاتوا
ً
 جًداوأنتجت خطط

 
 قّيمة

  .سواء على حٍدّ  ،لدول او  أصحاب االختصاص،ملحللين و ى الإ بالنسبة
 
إلى تحليل استراتيجي  هناك حاجة

عض الوقت، بل تقرة بعد الحرب لبلن تحقق مرحلة مس   يةيفترض أن سور   ،فوري التطبيق  لل  قابل مناسب

أن عادة البناء  ل   يمكنيجب أن تقترح االستراتيجية كيف  .  ظروف بين الحرب والسالممن بشكٍل ما عاني  ست

حيث   املشروعة،قوم على العمل من خالل الجهات الفاعلة املحلية  تيجب أن  و   عدم اليقين هذا.  يتكيف مع

ش يء، يجب أن  أيقبل  .سياسية لتحقيق نتائج دائمة رعيٍة في شقاعدة أو جذور  لتنميةلكون ييجب أن 

 وتتحمل املسؤولية عن  ،وأولوياتهم  السكان  احتياجات  وتحددّ  ،وألجلها  ملجتمعات املحلية،اتعمل من خالل  

 البناء. إعادةمساعي 

ألنه  ؛ةفي مصلحة الواليات املتحدة وشركائها بقو هو سورية  -عماراالستقرار وإعادة ال -إعادة بناء إن 

 إقليميةحروب  السوريين، وتجنب  هجرين  أساس ي في جهود مكافحة الرهاب، وإعادة توطين ماليين امل  عنصر  

 
2 - US Department of State, “US Humanitarian Assistance in Response to Syrian Crisis,” April 5, 2017, 
https://www.state.gov/j/prm/releases/factsheets/2017/269469.htm.  

https://www.state.gov/j/prm/releases/factsheets/2017/269469.htm
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ال يمكن لعملية   .أمنية للواليات املتحدة وحلفائها وشركائها  الث ظواهر تشكل تهديداٍت وهي ث  ،أخرى بالوكالة

 بواسطةينبغي السعي إلى تحقيقها    ودائمة، لكن السياسية عادلة    إعادة البناء أن تنتظر التوصل إلى تسويٍة 

حكومي مباشر أو عبر منظمات إنمائية دولية، مثل البنك الدولي أو   دعٍم من خالل تقديم    ،النظام السوري 

 للغايةمركزية  يمكن استغالل الفرص املحلية اآلن، ومن شأن استراتيجية تنميٍة  .ق النقد الدوليصندو 

 .مراض السياسية واالقتصادية التي أدت إلى الصراع الحاليزف بإحياء األ دمشق أن تجا حول  تتمحور 

  ،يجب أن تبدأ عملية إعادة البناء
ُ
تاح الفرص نفسها، ولكن بما يتماش ى مع االستراتيجية عندما ت

  وأن براغماتية،يجب أن تكون االستراتيجية و االقتصادية األكبر. -السياسية
ُ
م الفرص في سياقها قيّ ت

التخطيط يتضمن الشرعية السياسية. وينبغي أن  على اتهمعالج وتداعيات -الصراع السوري -السياس ي 

 
 
مع العديد من تلك   ،اص املشردين. تتداخل الشروط املؤدية إلى عودتهم اآلمنةتوطين األشخ  والتنفيذ إعادة

يكون الناس مكان  يجب توفير املساعدات النسانية في أي  .الالزمة للتنمية املستدامة والشاملةالشروط 

ولكي تتاح هذه الفرص  .، ولكن يجب أن تقتصر التنمية املستدامة على مناطق املعارضةبحاجٍة إليها

التهديد ب ةمو دعمالتصعيد،  لتمتين اتفاقات خفض بطريقة مجدية، يجب أن تكون هناك اتفاقياٍت 

 .من قبل الواليات املتحدة إذا لزم األمر بالقوةإنفاذها ب

 أخرى   فقد قامت منظمات    ،اا فنيً تقييمً   تليس   ي: استراتيجية. وهأنها  مة هنا هي فقطجية املقداالستراتي

   .(3)بعمل ممتاز في هذا الشأن
ً
وإحياء االقتصاد الكلي   ،عملية لعادة البناء املادي املفصل  فهي ليست خطة

ا كهذا لضمان إعادة خطم  بخصوصها أو حولها، وإنما مجموعة من املبادئ التي يمكن أن تصمم  ةفي سوري
ً
ط

 . شرعيّ  سياس يّ لنظاٍم وتضع األسس  ،ونزيهة ،شاملة إعمارٍ 

 

 
3 - The World Bank, “The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria,” July 
10, 2017, http://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-
consequences-of-the-conflict-in-syria.  

http://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
http://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
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. الصورة:  2015أبريل    /نيسان   18لنظام في حلب،  لأسقطته طائرة  يسميه الناشطون،  ا  كم  ،برميلضربه  سكان يتفقدون األضرار في موقع  

 حسام قطان/ رويترز.

 

املا ال تضر اآلخرين، وفي مناطق يسمح لك بالتصرف ط ]وهو املبدأ الذي مبدأ "ال ضرر"  يعارض

فهم ، ويستلزم الحد األدنى من معايير املمارسة لتجنب التسبب في ضرر غير مقصودالصراعات، فهو 

ل أج من الفهم، هذا على بناءً  التصرففهم التفاعل بين التدخل والسياق، و و  السياق الذي تعمل فيه

زة  التمويل  م[  .بسبب الصراعثار اليجابية السلبية وتعظيم اآلب اآلثار تجنّ 
ّ
أو دعم نموذج التنمية املترك

على الرغم من أن و  .في غياب حكومة مركزية شرعية ومستقرة في دمشق ،على الدولة ذات القيادة املركزية

رية التنمية التي تتمركز حول الدولة هي النموذج الذي اعتادته الدول واملنظمات الدولية، ففي حالة سو 

د دوراٍت متكررة من االضطراب 
ّ
ول

ُ
من خالل تعزيز االقتصاد السياس ي الفاسد  ،ينالسياسيوالعنف قد ت

د نتائج مفيدة لعادة البناء. كما وغير الفعال واالستغاللي للنظام السوري. عموًما، فإن هذ
ّ
ا املسار لن يول

ٍة ذات سجٍل موثق جيًدا من الفظائع أنه يمثّل العقبات السياسية والقانونية الواضحة ملساعدة حكوم

 تعيد بناء دولٍة عملت هي على تدميرها.ل

 
ً

   ة من ذلك، فإن إعادة بناء سوريبدال
ً
كلة، مع التركيز على لتفكير في هذه املش امن  مختلفة   تقترح طريقة

شأًنا س التحليل لي .السياس ي للبالدشهد وامل ،الديناميات الفريدة للحرب السورية، واقتصادها السياس ي
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 نهام عدة، سياس ي ال يمكن تجنبه، ألسباٍب  مشروع   وه ةإعادة بناء أي ش يء في سوريألن ، غير سياس ي

-حزبًيا. إنه شأًنا ليس  كما أن التحليل .وملاذا ،من يحصل على ماذاحول  توضح قضاياتتضمن قرارات 

 التعافي هذه.على عملية  رةالسيطمع منحهم  ،يفية االستفادة من جميع السوريينفي كبحث ي -باختصار

 

 ةف املشكليعر ت

 ؟ةملاذا إعادة البناء في سوري

يعاني املاليين في النهاية، هو الش يء الصحيح الذي يجب فعله؟  ةإعادة بناء سوريمن هل الهدف األكبر 

ال  الالزمة للتخفيف من هذه املعاناة موجودة. هذا وحده قدنظمات املوارد واملأن  من رغمبال، من الناس

حفوفة السياسة امل في املطالب املتنافسة على الوقت واملوارد والبحارأن توازن بين ز الحكومات على يحّف 

 خاطر بامل
ً
تبلغ ) ةعلى مناطق معينة من سوري تقتصر اهي  وإن ،ومكلفة للصراع. ستكون املهمة مرهقة

على الرغم من املنفعة النسانية  .(4) مئات املليارات من الدوالرات( ةتقديرات إعادة العمار في كل سوري

بسبب الخيارات السياسية  ،أيًضا بعض املناطق الرمادية األخالقية إنها تمثلفإعادة البناء، من الواضحة 

  ،التي يجب اتخاذها
ً

ستطيع تال  االيثار وحدهنزعة إن  .، وكيف، وأينمثل من يحصل على املساعدة أوال

ة يستند إلى ثالثة مخاوف على األقل. تجدر الشار   اقنعً مُ   ااستراتيجيً   ابررً املجتمع الدولي، لكن هناك م  حشد

الحكومات الغربية. يجب مقاومة إغراء الخضوع  لدى إلى أن النظام السوري يدرك تماًما هذه املخاوف

 .البتزاز النظام في تصميم وتنفيذ عملية إعادة العمار بنجاح

 مشكلة الالجئين

تشير تقديرات األمم و . (5)مليون شخص 11أكثر من ، هانصف سكانهجير تى لإ ةسوريفي أدت الحرب 

  .( 6)املتحدة إلى أن أكثر من خمسة ماليين منهم هم من الالجئين
ً
ا اجتماعية وقد فرض هذا ضغوط

غير قادرين على استيعاب خصوًصا)الجيران( اثنان منهم حيث ، ةواقتصادية هائلة على جيران سوري

 مشكالتيعاني و ا فقير املوارد نسبيً  يستضيف األردن، وهو بلد   بلدانهم.في معهم  والتكيف الجئينال

كبر األتركيا،  .في املئة منهم تحت خط الفقر 93ألف الجئ، يعيش  660اقتصادية كبيرة خاصة به، حوالي 

 
4 - Benedetta Berti, “Is Reconstruction Syria’s Next Battleground?” Carnegie Endowment for International Peace, 
Sada, September 5, 2017, http://carnegieendowment.org/sada/72998.  
5  - United Nations High Commissioner on Refugees, “Syria emergency,” last updated May 30, 2017, 
http://www.unhcr.org/en-us/syria-emergency.html.  
6 - Ibid 

http://carnegieendowment.org/sada/72998
http://www.unhcr.org/en-us/syria-emergency.html
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 ضغوطالنان  يواجه لببينما    .(7)  ماليين الجئ  3كثر قوة من الناحية االقتصادية، تستضيف ما يقرب من  األو 

 انقساماٍت يعاني و راكد،  هاقتصادو ضعيفة،  تهدولو ماليين نسمة،  4يبلغ عدد سكانه  بلد   األكبر، فهو

مع السوريين،  شكالتمليء باملتاريخ لديه  تنافس الجيش الرسمي، و   متطرفةميليشيا فيه و طائفية عميقة،  

د حت خط الفقر، مع عدم وجو ون تيعيش في املئة منهم  70ألكثر من مليون الجئ )مسجل(،  موطن  هو 

 شكالتلديه ما يكفي من امل  للواليات املتحدة،  العراق، وهو شريك    .(8)فيها  ايعيشو لرسمية لالجئين    مخيماٍت 

كردستان  في إقليماالجتماعية واالقتصادية واألمنية، يستضيف حوالي ربع مليون الجئ، معظمهم 

  .(9)العراق

طويل األمد لالجئين  على وجوٍد  ،معقول  إلى حٍد  ،أن تحافظيمكن ا ومن بين هذه البلدان، فقط تركي

 ، بينمافتقر األردن إلى املوارد املالية والطبيعيةي  .بهذا الحجم، وإن كان ذلك بتكاليف اجتماعية واقتصادية

 ،تأتي معهملدعم مثل هؤالء السكان، وجميع نقاط الضعف أمام الضغوط التي    وسيلٍة   ال يمتلك لبنان أّي 

 في الواقع، تشهد البالد بالفعل توتراٍت  .وقد ال ينجو من الضغط على نسيجه االجتماعي واالقتصادي 

أو شركائها أن يزعزعوا استقرار واليات املتحدة  ليس من مصلحة ال  .عنيف ضد الالجئين  فعٍل   ةورد  ،خطيرة

 . من أجل الالجئين لحكومات الصديقةا

 ة خطرة قتلت  حريّ عبر معابر ب  تنقلوا  الجوء في أوروبا، وغالبً طلب حوالي مليون سوري الفقد ا، أخيرً 

بكثير من أولئك الذين يستضيفهم األردن وتركيا ولبنان، لكن  قّل هذا العدد من الالجئين أ .(10)منهم اآلالف

ا، مومً ع ، والشك بهمالسكان املسلمين تجاها للموقف التوترات االجتماعية قد تكون أكثر خطورة، نظرً 

  .من الهجمات الرهابية السالمية ضد املدنيين في أوروبا سلسلٍة وسط 
ّ
 ومما زاد الطين بل
ً
 ،أن ذلك ساهم ة

  بصورة
ّ
 تطور  وهو  ،السائدةهامشية في السياسة األوروبية كانت يمينية  في دخول مجموعاٍت  ة،دشبه مؤك

 ض تضامركي واألوروبي، ويقوّ يعت عليه روسيا. وهذا يمثل تهديًدا لألمن األمشّج 
ً

 ن الدول األوروبية، فضال

 .عن زعزعة استقرار العالقات بين الغرب واملسلمين

 لواليات املتحدة وحلفائها وشركائها القليميين  لإن    :باختصار
ً
الالجئين في عودة    ةوعاجل  ةعميق  مصلحة

 .تسمح لهم باالستقرار هناك شروٍط وفق ، ةالسوريين إلى سوري

 

 
7 - Ibid 
8 - Ibid 
9  - United Nations High Commissioner on Refugees, “Syria Regional Refugee Response: Inter-agency 
Information Sharing Portal,” last updated August 31, 2017,  
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=103.  
10 - European University Institute, “Syrian Refugees: A Snapshot of the Crisis – In the Middle East and Europe,” 
last updated September 2016, http://syrianrefugees.eu/.  

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=103
http://syrianrefugees.eu/
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 مشكلة التطرف 

ومع ذلك،  .دوافع املتطرفين السالميين وال عندوافع الرهاب،  عنوكاملة  متناسقةية ال توجد نظر 

 تطرف زدهر الين من املرجح أن إمكن القول ي
ُ
 والتجنيد بين السكان املحرومين واملظلومين وامل

ّ
ين ذل

 ذين  الخوة في الدين  ال واملهجرين )أو  
ُ
 ت

 
توفر يالذين ال    ين السوريينمناسب ملالي  غضبهم محنتهم(. هذا وصف

 .والرعاية الصحية ياهواملأوى والتعليم والغذاء واملمان األ  احاليً  لهم

 من املغري أن نرى معظم ضحايا الصراع الخطرين يعيشون في حالة طوارئ، وربما يحتاجون إلى دعٍم 

ى لإبة هذا غير دقيق. بالنس  .من خالل استعادة االستقراراكتشاف ذواتهم  منتمكينهم إنساني عاجل ل

 معظم املتأثرين، فإن هذا الوضع هو "طبيعتهم الجديدة". في نهاية املطاف، سيولُد ى  لإبالنسبة  كثيرين، وربما  

 ، العالم تخلى عنهم  والعاطلين عن العمل الذين يشعرون بأن  ،وغير املتعلمين  ،من السوريين املحرومين  جيل  

  .لتطرفا في اوتصاعًد  ،نًفا سياسًياوع ،مدنية اضطراباٍت نتجون وسيُ 

 ةاستقرار سوري

بسبب عنف النظام ضد املتظاهرين، فإن  ،الحرب األهليةنحو  ةسوري انحدارفي الوقت الذي بدأ فيه 

 اونظرً  .في البالد قبل الحرباملتدهور ه وغير العادل و تكمن في االقتصاد السياس ي املشوّ ربما جذور الصراع 

 بلية قد تشعر ظمات الدو وأن املن ،الحرب يبقى بعد قدألن النظام 
 
 ها فيإلى إدارة برامج أنها مضطرة

ستياء واسع اال و   ،فمن املرجح أن تزداد حالة عدم املساواة االقتصادية  ؛االستقرار وإعادة العمار من خالله

إلى  ةه، وهو ما دفع سوريمشوّ  سياس يّ  في إطار اقتصاٍد  ستكون النتيجة الحرمان. النطاق ضد الحكومة

، مرغوًباأمًرا  ةفي سوري بالوكالة طائفية إقليمية أخرى  من فرصة حدوث حرٍب  ر ما يكون الحّد قدب .الصراع

تخفف من  بطريقٍة تم يذلك  أن باالهتمام، طاملا هو هدف جدير   ةفإن تحقيق االستقرار وإعادة بناء سوري

 .تعززها وال ،أسباب الصراع
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 كحاضٍن غتراب واال  طويلة األمددور املظالم و  ،طاقالسكان واسع النلتهجير األثر املزعزع لالستقرار 

تهديًدا ثالثًيا ملصالح الواليات يمثل  ،رةاملدم   ةستمرار العنف السياس ي في سورياملؤكد ال واليقين للتطرف، 

  ةوهذا يجعل استقرار وإعادة بناء سوري .املتحدة وشركائها
ً
 .أمنية دولية بالغة األهمية مصلحة

 أثر الحرب

بما ال  حادة ومؤملةللحرب السورية، لكنها  ةالدقيق ةوالبشري ةاالقتصادي األضرارتحديد من الصعب 

أدى الصراع إلى مقتل ما يقدر  حيث ،(11)لتأثير الحرب شامٍل  مسٍح بالبنك الدولي  قاموقد  يقبل الجدل.

ت و دمرّ رب أالح  أضّرتبالضافة إلى الخسائر البشرية،    .(12)مئات اآلالفإصابة  و  ،شخص  ألف  047بنحو  

لقد  .والخدمات األساسية مثل مرافق الطاقة ،والتعليم ،الرعاية الصحية بلد، وحطمتثلث املساكن في ال

انخفض و النظام وروسيا في الغالب عن طريق الضربات الجوية.  بأسلحة، ةسوري شافينصف م تر مّ دُ 

ى لإ رهمأو اضطرا ،ح األطفالو ونز  ()املدارس املرافق بسبب تدميرفي املئة،  40رس بنسبة ااملدب اللتحاقا

املناطق الحضرية الكبيرة   .(14)في املئة من جميع السوريين على املياه النظيفة 70  حواليال يحصل    .(13)لعملا

غير  ةمكنى ألإ تلوّ ، أو ُح تر ّم دُ  ا،، وما حولهالزور ودمشقودير حمص وحلب  ومنها ،واملكتظة بالسكان

 للحياة. ةصالح

 
ُ
 اروسي)أشار حلفاء النظام  وهو مبلغ   ،مليار دوالر 200بحوالي  ةر في سوريادة العمار تكلفة إعقّد ت

 . وُيقّد تهأنهم لن يستطيعوا أو ال يستطيعون تغطي ىإل (وإيران
ّ
ص بنحو الثلثين منذ عام ر أن االقتصاد تقل

 .سعار الغذاءمأسوية على أ مارس تأثيراٍت يو  مالية ونقدية خطيرة. التضخم متفٍش  ، وسط ضغوٍط 2010

الزراعي، وارتفعت معدالت البطالة إلى عنان النتاج تراجع األمن الغذائي بسبب التضخم و  جعترالقد 

ر أن اثنين من كل ثالثة سوريين قّد ويُ  .( 15)عتقد أن معظم القوى العاملة عاطلة عن العملويُ  ،السماء

 مومدي طول األ وربما  ،اكثر تعقيًد األاألمر مدقع.  يعيشون في فقرٍ 
ً
القسري. نصف  تهجيرهو مشكلة ال ،ة

أن هناك ر  قّد ، يُ ة. ومن بين الذين ال يزالون في سوريُهجروا داخل البالد أو صاروا الجئينالسوريين    املهجرين

  .(16)في املناطق املحاصرة أو التي يصعب الوصول إليها مليون  4,6حوالي 

 
11 - The World Bank, “The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria.”  
12 - Syrian Center for Policy Research, “Confronting Fragmentation,” February 11, 2016,  
http://scpr-syria.org/publications/policyreports/confronting-fragmentation/.  
13 - Anthony Cordesman, “If the Fighting Ever Stops: Stabilization, Recover, and Development in Syria,” Center 
for Strategic and International Studies, May 16, 2017, https://www.csis.org/analysis/if-fighting-ever-stops-
stabilization-recovery-and-developmentsyria.  
14 - Ibid 
15 - Ibid.; Syrian Center for Policy Research, “Confronting Fragmentation.”  
16 - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “About the Crisis,” last accessed October 
26, 2017, http://www.unocha.org/syrian-arab-republic/syria-country-profile/about-crisis.  

http://scpr-syria.org/publications/policyreports/confronting-fragmentation/
https://www.csis.org/analysis/if-fighting-ever-stops-stabilization-recovery-and-developmentsyria
https://www.csis.org/analysis/if-fighting-ever-stops-stabilization-recovery-and-developmentsyria
http://www.unocha.org/syrian-arab-republic/syria-country-profile/about-crisis
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. تستمر الحرب في طويل األجلهذه اآلثار ر  ضر و   ،ومن الصعب تحديد املعاناة الفعلية  األرقام محبطة،

في   .غير املتعلمين، والعاطلين عن العملو  ،التغذيةالسوريين النازحين الذين يعانون سوء من  خلق أجياٍل 

 ستكون اآلثار طويلة األجل  لكنرئية أقل من املوت، والصابة، والخدمات املتدهورة، امل هاحين أن تأثيرات

، لكسل والجريمة واألمية واليأس والتطرف والعداء من املجتمعات املضيفةاني من اضائع يع عميقة: جيل  

 .قابلية للعكس مع مرور الوقت، تجعل الحرب هذه النتيجة أكثر حتمية وأقّل  وتجاهها.

 :ذي يتعين إنجازهما ال

واألهداف التي  أنه مجموعة من االحتياجات والجهودبعر ف "إعادة البناء" يُ هذا التحليل، ى لإبالنسبة 

   (17)ستقرار أو إعادة البناءتندرج في إطار اال 
ً
   وينبغي أن تخدم هذه مجتمعة

 
لعادة توطين ساسيين  ين األ الهدف

   امحليً التنمية الشاملة املحفزة    وتيسير  ،املهجرين
ُ
 :شملوت  ،ل في إنشاء الشرعية السياسية املحليةعّج التي ت

 .والصرف الصحي ،والطاقة ،واملياه ،ة الصحيةعايالر ومن ضمنها  ،توفير الخدمات األساسية •

 إعادة تأهيل وبناء املساكن •

 الحصول على التعليم •

 التوظيف على املدى القصير علىصول حال •

 نقلتاستعادة حرية النقل والتجارة بما في ذلك ال •

 منعها وأ ،اعاتصر آلية قوية للتخفيف من ال •

س ولكي يتم الوصول إليها واستدامتها، يجب 
ُ
  لعادة البناء بطريقٍة  نتائج أي جهٍد  توعبأن ت

ُ
عزز ت

 يجب أن تشمل:و  ،املستهدفةالشرعية السياسية واالقتصادية في املناطق 

 أمن الشخص واملمتلكات •

 مناسبتعمل بشكٍل آليات قانونية  •

 مساءلة السلطات •

 نافععونات/ املالوصول العادل وغير التمييزي إلى امل •

أو جهاز أمني موحد في معظم   ،بيروقراطي وطني  لجهازٍ شبه الغياب  ة  حالنتيجة  ف هذا التحدي  عضاتي

في مناطق  ،أنحاء سورية، على الرغم من وجود وتشغيل بعض الهيئات الدارية الحكومية واملوظفين

 . املعارضة، التي تواصل تقديم الخدمات والتوظيف وجمع الرسوم من السكان املحليين

 
17 - United States Institute for Peace, “Strategic Framework for Stabilization and Reconstruction.”  
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 استراتيجية أساسية

 عد الحرباريو ما بتخطط لسينال  

 تعتمد علىال  واملجتمع الدولي البدء في التخطيط الستراتيجية إعادة بناٍء  ،الواليات املتحدةينبغي على 

 سلمية دائمة، وذلك لعدة أسباب: عسكرية حاسمة أو تسويٍة  نتيجٍة 

 ك ،ا بعد الحربمليفترض التخطيط  -1
ّ
فإن لك، من االتفاق السياس ي. ومع ذأدنى معّين  احًد  ،مٍة مسل

 
ً

املفيدة"،  ةعلى معظم "سوريلنظام التي يسيطر وفقها ا هي النتيجة العسكرية األكثر احتماال

  ،الحضريةاملراكز الغربية الديموغرافية و  هاأي في مناطق
 
لن تكون   والصناعية، وهي نتيجة

 
ً
 .ادة البناءلتمويل إع اجيًد  املؤهلةو  ة الغنيةوالدول العربية السنيّ  ،للحكومات الغربية جذابة

 مفي الوقت الحاضر، 
ً
لألسد، وبالتالي من غير املحتمل أن تقود  ا تزال الواليات املتحدة معادية

انتصار النظام، لكن  تمنعأن لن تحاول إدارة ترامب  النظام. من خالل ةالجهود لعادة بناء سوري

 .عبر النظام السوري  ةدعم إعادة بناء سوريمما تن األزمة السورية أكثر متنسحب  من املرجح أن

 .قد تمنع مبادرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من القيام بذلككما أنها في الواقع، 

املحلية ظروف في ال ،شرعي وطني من املستبعد أن تنشأ تسوية سياسية عادلة تؤدي إلى حكم   -2

سم السلطة، إما ألن قاوتالتسوية في  بجديٍة  يوًما النظام السوريلم يفكر . واإلقليمية الحالية

التسوية   يرى أن، أو ألن الدعم الخارجي القوي  النجاة واالستمرارنهم  امكبإه ال يعتقدون أن  ءأعضا

 واجهة / جبهةأو تمثيل  التمرد في تقديمفشل  آخر، من جانب .السياسية الداخلية غير ضرورية

  ،وطنية متماسكة
ً
، عموًما .اتفاق وتنفيذ أّي  فرض يمكنهاو  ،عن أنصارها يمكنها التفاوض نيابة

فمن غير املرجح أن تنشأ   ذلك؛وب  ،هجمات النظام  قاومةتفتقر املعارضة اآلن إلى القوة العسكرية مل

 .ية إعادة إعمار وطنية فعالة ومستدامةضرورية لتنفيذ استراتيجو حكومة وطنية شرعية 

 يتعلق بـ  سيناريو ل االتخطيط حصريً  يشكل -3
ً
في الواقع، تقوم  .عةائض "ما بعد الحرب" فرصة

بأعمال  ،املتبرعون األفرادحكومية خارجية، ومنظمات، ومجموعات من املجتمع املدني، و  وكاالت  

 من رغموعلى ال، في كل من املناطق التي يسيطر عليها النظام واملعارضة. ةفي سوري جوهريةنميٍة ت

،العديد من هذه الجهود  أن  
 
 إن هذافسياسية،  الناحية الالية من  أنها إشكأو    ،أو غير كافية  ناقصة

الواليات   ومنهاالحكومات )  جانبستراتيجي من  اال تخطيط  الو   ،كاٍف الهتمام غير  اال   نتاُج يًئا  جز األمر  

  رميإن  وإنما يدفعنا للقيام بالكثير.املشكلة، ليس سبًبا لهمال  بالتالياملتحدة(، و 
ّ
على ها األعباء كل

 فيما بعد.  هاناقش نبة ألسباب سبالغ الصعو  األمم املتحدة أمر  

  .برنامج إعادة البناء االستراتيجيلنجاز لتخطيط، حيثما أمكن، اوقت  حان
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 النظامخارج سيطرة  تركيز على املناطق  

بين التخفيف من املعاناة النسانية والحاجة إلى تجنب  ،ةجهد إعادة البناء في سوري يجب أن يوازن 

الدول إن  .إلى الصراع في املقام األول  ةوالسياسية التي دفعت سوريتعزيز الديناميكيات االقتصادية 

 يواملنظمات الدولية م
 
   ،الة

 
وعلى   .ابالعمل مع الحكومات املركزية املعترف بها دوليً   أو في بعض الحاالت، مكلفة

ا يطر عليهالتي ُيس لوصول إلى السوريين في األراض ي باأن هذا يسمح للمعونة النسانية األساسية  من رغمال

  ةإن سوري .مسألة مختلفةتبقى التنمية إن ف، النظام
ً
من األعلى ازلية )تن مركزيةحاوالت مل ليست مرشحة

 توصل إلى تسويٍة لكي نسد. وهكذا، اف وغير الكفء والفيالعننظام األسد  يقودهاعادة البناء ل  (لألسفل

نين، ينبغي األغلبية الساحقة من املواط  وتكسب الشرعية السياسية بين ،اءلةاملسب احصريً  تقومسياسية 

 
ّ
خارجة عن سيطرة النظام، مثل تلك التي تسيطر عليها املعارضة الناطق املز جهود إعادة البناء على أن ترك

 ."الديمقراطية اسوريقوات "و

واقعة خارج سيطرةهناك عدة أسباب مقنعة للتركيز على امل  : النظام ناطق ال

ساهمات توقف في املقام األول على املتس ةلعادة العمار في سوري ةجديّ أو محاولة  جهٍد  أّي إن  .1

ت هذه الحكومات )أو وقد أصرّ   .والخليج العربي ،وتركيا  ،وأوروبا  ،املالية والتقنية للواليات املتحدة

ومع   .بناءالإعادة  دعم  ل  كشرٍط   ،عادل ومستدام في دمشق  سياس يّ   ( على انتقاٍل من املرجح أن تصّر 

ا بالقلق من هذا األمر، أعاد تأكيده روبي، الذي أبدى بعض أعضائه شعورً االتحاد األو  ذلك، فإن

حقيقي وشامل يفيد جميع  "فقط في سياق انتقاٍل  تبدأ( أن عملية إعادة البناء سوف مؤقًتا)

 ةجوهري في سوري ش يٍء  وبما أنه من املستحيل إعادة بناء أّي  ،هذه السياسة سليمة .(18)"السوريين

بالضرورة  فيجبدون مكافأة األسد وعمالئه، من  ته،ر عليها النظام خارج نطاق سلطيسيط التي

 
ُ
الخيارات املتبقية هي  .الحكومةالواقعة تحت سيطرة ن األراض ي ما ه الجهود الدولية بعيًد وّج أن ت

 .النظامالواقعة خارج سيطرة عدم القيام بأي ش يء، أو إعادة البناء في املناطق 

2.  
ّ
 هبسبب تكتيكات النظام وتفوق  ،هجيرارضة عبء األضرار املادية والحصار والتق املعت مناط تحمل

 
ّ
 لوقف    ر اتجاه  في قوة النيران. ومع ذلك، يوف

ّ
من دون التأكد   ،ة البناءطالق النار فرًصا لعادي ل محل

 أخرى. دّمر تم ترميمه لن يُ ياملسبق من أن أي ش يء 
ً
 استمرإذا نه إ من األهمية بمكان القول مرة

 أنبدو ويالبدء في التفكير في العودة إلى ديارهم.  هجرين  لسوريين املان  امكبإ  فإنوقف إطالق النار،  

  الواليات املتحدة وروسيا  
ً

الحفاظ على وقف إطالق النار. هناك، على وجه اليقين،   علىتعلقان آماال

 
 
ستعادة ال  وسعيه تهاكات،في االنالنظام  في ضوء سجّل  ،ذلكاستمرار إمكانية خطيرة حول  أسئلة

 
18 - European Council, “Supporting the future of Syria and the region: co-chairs declaration,” April 5, 2017, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/05-syria-conference-co-chairs-
declaration/.  

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/05-syria-conference-co-chairs-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/05-syria-conference-co-chairs-declaration/
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 لتصعيد املحلية اخفض  مناطق أكثر املناطق هيتلك  كل سورية، لكن
ً
ويجب  ،حتى اآلن خطورة

  إذا لزم األمر.بالقوة  خفض التصعيد فيها، تنفيذو  ها،عمدو ، استثمارها

 
 .İHHة اإلغاثة اإلنسانية . صورة: مؤسس 2013الجئون سوريون في مخيم كاورغوسك لالجئين، أربيل، شمال العراق في عام 

 

  توفرس .3
ّ
 الواقعة خارج سيطرة ز على املناطق استراتيجية إعادة البناء التي ترك

ً
لعودة  النظام فرصة

ألنفسهم في األراض ي الخاضعة  مستقبٍل  الذين ال يرون أّي  ،اخارجيً هجرين بعض املاليين من امل

واألطراف  ،مكن أن تجعل السورييننة يممك ومنارةٍ  مثاٍل  بمنزلةكون تيمكن أن و  .لنظامسيطرة ال

 أكثر استعداًدا وقدر  ،الدولية
ً
يمكن و  .النظام خارج سيطرةالواقعة  على دعم واستثمار املناطق ة

 حرومةاملو  ،خاضعة لسيطرة الحكومةالناطق امل إيجابية فياقتصادية كبرى أن يكون لها تأثيرات 

 .ها بانتظامبتاجر يُ  والتياقتصادًيا، 

أن الجهود يجب أال  ،النظامالواقعة خارج سيطرة املناطق  فيإعادة البناء على  ،الفوري التركيز ال يعني 

ا بتسويٍة  من رغمعلى الا إلى املناطق التي يسيطر عليها النظام، تمتد أبًد 
ً
 أن ذلك يجب أن يكون مشروط

ت، فإن توقعات األسد وعلى الرغم من أنه من غير املرجح أن تظهر هذه التوقعا .اعصر لل مهمةسياسية 

 
ً
املعونة النسانية على أي حال. ال تتطلب هذه االستراتيجية وقف تدفقات    على املدى الطويل ليست واضحة

 
ً
ا، فإن استهداف املناطق غير الحكومية وأخيرً  شكالية.إو  إلى مناطق النظام، مهما كانت تلك التجربة صعبة

في الواقع،  .ساعد السوريين الذين يعيشون في أراض ي النظامتو " تتدفقال يحتاج إلى استثناء املنافع التي "

 .اهن أدنهذا هو الهدف املهم، على النحو املبيّ 
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 النظام  خطيت

لتعزيز  ،لتحقيق االستقرار وإعادة العمار في املناطق الحكومية دعٍم  أّي بالنظام السوري العب سيت

 استبعادمع  ،ملكافأة املوالين لهات ام املعونوهذا يعني استخد .موقعه السياس ي واالقتصادي والعسكري 

وصول في تحكم يستخدم السو  ،لقد استخدم النظام .معاديين همّد لسكان الذين يعلأو تهميش  كامل

مثل  ،نظماٍت املوهو يفعل ذلك من خالل االستفادة من  .املجتمع الدوليوتقييد لتالعب لمنظمات الغاثة 

 وحلفائهالنظام    فادةإمرهقة تهدف إلى    نية والنمائية، وفرض شروٍط النسا  املعونةالتي تقدم    األمم املتحدة

 اضطرتقد و  ،وتوجيهية الحكومة مفيدة عن طريقمم املتحدة في تقديم املساعدات إن خبرة األ  .فحسب

، ووّجهت تي يدعمها النظام أو املؤيدة لهلى املشاركة أو العمل من خالل املنظمات الإالوكاالت الدولية 

بحسب ما  ،املعارضةمناطق في  ن و املدنيقد ُحرم و  ،ؤهإلى املناطق التي يحكمها النظام وحلفا املساعدات

   .(19)هاالنظام منمن  قربون  املمن املساعدات األساسية، بينما استفاد    ،ورد
ً

نح املحّول النظام  إما أن ي،  إجماال

 .سياسية إعادة البناء إلى أداةٍ السماح ب يحول أو 

. على سبيل ايستفيد منهل ،يتحكم فيه املساعدات الخارجية إلى مدارٍ  مقدمّي  جذبفي  ر  خبيالنظام 

من  بشبكٍة  سمحفقد أوجد أو  تي يسيطر عليها،االحتياجات النسانية في مناطقه التزايد املثال، مع 

قى هذه تلت .مقربون من النظام أشخاص   ،دهاو أو يق ،هافيلتي يعمل ا املنظمات غير الحكومية املفترضة

  ،املجموعات الدعم من املنظمات الدولية
ُ
جبر املنظمات الدولية على نفذ مشاريعها اومن ثم ت

ُ
لخاصة. ت

 خالابن    ،رامي مخلوف  التي يديرها  (البستان)اس النظام، مثل مؤسسة  في األساس حرّ   مه  الذينالعمل مع  

 م  بشار األسد، وهو رجل أعماٍل 
ّ
 ،وبالفعل، منحت األمم املتحدة  .(20)للنظامة  ليشيات املوالييمّول امليو   ل،دل

في االقتصاد السياس ي رسخين في مجال االتصاالت واألمن لحلفاء النظام املت اعقودً  في اآلونة األخيرة،

 .(21)بحد ذاتهفي النظام  عضًوا ّد عيُ ل للفساد، وبعضهم مؤثر بما يكفي

 ،هاوإلزام النظام بتوفير حرية وصول ،املساعدة السياسيةتحييد شاملة ل غياب استراتيجيٍة ظل في 

من خالل  املقدمةملوارد ستحواذ واالستفادة من اسيستمر النظام في اال  ؛التنمية مساعيوعدم التدخل في 

استقرار أو  ب فوائد إعادة البناء التي من شأنهايخرّ و رابطة املساعدات على املستوى الوطني في دمشق، 

 اباةاملح، و بحث عن الريعاملحسوبية، والفبما بسبب، ضغوط الحرب،  و ر ، أأن  من  رغمعلى ال  ة.تطوير سوري

 
19 - Rick Gladstone, “73 Syrian Aid Groups Suspend Cooperation with the UN,” New York Times, September 
8, 2016, https://www.nytimes.com/2016/09/09/world/middleeast/syria-aid-united-nations.html.  
20 - Kheder Khaddour, “I, the Supreme,” Carnegie Endowment for International Peace, Diwan, March 22, 2017, 
http://carnegie-mec.org/diwan/68348?lang=en.  
21 - Kambiz Foroohar, “How Assad’s Allies Got $18 Million from the UN,” Bloomberg Businessweek, August 1, 
2017, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-01/what-sanctions-assad-allies-got-18-million-
in-un-syria-payouts.  

https://www.nytimes.com/2016/09/09/world/middleeast/syria-aid-united-nations.html
http://carnegie-mec.org/diwan/68348?lang=en
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-01/what-sanctions-assad-allies-got-18-million-in-un-syria-payouts
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-01/what-sanctions-assad-allies-got-18-million-in-un-syria-payouts
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مض ى. في الواقع،   ا من أي وقٍت امليليشيات( أصبحت أكثر انتشارً تجاه  االقتصادية تجاه قوات األمن )واآلن،  

 ،هادرتمصامن  تمكن  المللكية أو  ا  لخفاءتشير التقارير إلى أن النظام يستخدم بالفعل عملية إعادة العمار 

من خالل  الحلفاء األعمالرجال ، ومكافأة هجرينالديموغرافية، ومنع عودة امل الهندسةمتابعة إعادة و 

 .(22)امللكية صكوكاألراض ي، وإصدار  عمليات نقل، و االستراتيجيالتدمير 

 درمصهو    ،الديموغرافيةندسة  لخفاء أو تسهيل إعادة اله  ،النظام إلى استخدام إعادة العمارميل    إن

 2014مدينة حمص )التي استولى عليها النظام بالكامل من املتمردين في عام  عن  قة  معمّ   . في دراسٍة أيًضا  قلق

  ،ين(لمطوّ وقصٍف  بعد حصارٍ 
ُ
منعتهم جريت معهم املقابالت بالتفصيل كيف وصف األشخاص الذين أ

 املتحدةتابعة لألمم الن نساالحقوق  لجنة محاوالت من رغمعلى ال ،الحكومة من العودة إلى ديارهم

)(UNHCR،  وبرنامج األمم املتحدة النمائي  (UNDP)،  (23)وجهود إعادة العمار التي ترعاها الدول األجنبية . 

  مؤشرات  هناك 
ً
في غياب التسوية  أيًضا.تفضيلية في إعادة العمار  على أن األحياء املوالية تلقى معاملة

مقنعة أن املساعدة في إعادة البناء  بطريقة يؤكدبحمص ير الخاص فإن التقر  ،املساءلةآليات السياسية و 

 من  حصة أو فائدةيمكن أن تعمل ك
ً

  سالم. فائدةحرب بدال
ً
 ،ملساعدةاستخدام ال  هذه ليست فقط إساءة

ة ن جهود إعادم  تماًماا، فإن ذلك ينزع الشرعية  وأخيرً   .تخلق مخاطر أخالقية ذات عواقب وخيمة  اإنها أيضً 

 .د السالم الدائم والتنمية االقتصاديةيهّد و  البناء،

وحمص  ،في حلب التي يسيطر عليها النظامالرائدة االستقرار  عمليةتشير التقييمات األولية ملشاريع 

ذ برامج تحقيق إلى أن املنظمات الدولية وغير الحكومية العاملة في مناطق النظام تنّف  ،وريف دمشق

لم تسفر  .السياسية املحليةالصراع، وللسياقات ذكر لسياقات يُ  دون إيالء اهتماٍم من  ،االستقرار

ملحوظة في عمليات  عن زيادةٍ  -ساسباأل أي استسالم املعارضة -"اتفاقيات املصالحة املحلية" االجتماعية 

   الفاصلة بين املناطق.  تسليم املعونات عبر الخطوط
ً
   وعالوة

ً
-من املراسيم   على ذلك، أصدر النظام سلسلة

 من ،االجتماعية واالقتصاديةندسة ضفي الطابع الرسمي على إعادة الهيي ذال -6ها املرسوم رقم أشهر 

 
22 - Jihad Yazigi, “Destruct to Reconstruct: How the Syrian Regime Capitalises on Property Destruction and 
Land Legislation,” Friedrich Ebert Stiftung, July 2017, http://library.fes.de/pdf-files/iez/13562.pdf.  
23 - PAX, “No Return to Homs: A Case Study on Demographic Engineering in Syria,” February 21, 2017, 
https://www.paxforpeace.nl/publications/all-publications/no-return-to-homs.  

http://library.fes.de/pdf-files/iez/13562.pdf
https://www.paxforpeace.nl/publications/all-publications/no-return-to-homs
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من أجل حق عودة  في الواقع، فشلت حكومة األسد في تقديم ضماناٍت   .(24)البناءخالل املصادرة وإعادة 

 .(25)هجرينامل

، بدأت األمم )داعش(والشام العراق السالمية في دولة الوالحملة ضد تقدم  ،وقف إطالق النار مع

 اسوريقوات "وكذلك تلك التي تحتفظ بها  ،املتحدة تصنيف املناطق التي تغطيها االتفاقيات الدولية

 يونيو، أرسلت األمم املتحدة ألوّل  حزيران/ املدعومة من الواليات املتحدة )في أواخر )قسد(  "الديمقراطية

إلى القامشلي التي   ،بالكامل  يطر عليها النظامحمص التي يس من محافظة    مرة منذ سنوات قافلة مساعداٍت 

ا". أنها " ، على(سيطر عليها النظامي
ً
د الطريق ملنظمات املعونة وهذا يمهّ مناطق يسهل الوصول إليها حديث

للعمل في مناطق خارجة عن سيطرة  ، والتي يسيطر عليها النظام،ا لهاوالتنمية التي تتخذ من دمشق مقرً 

المركزي، ستتوسع قنوات املساعدات هذه ببطء في جميع  براغماتي غياب بديٍل ظّل في  .لرسميةالحكومة ا

عليته على مختلف املجموعات اوف ،النظام امتدادمن  ةغير مباشر  بطريقةيزيد  على نحوأنحاء البالد، 

 .السكانية

الواليات   ليس لدى   .فاضةاالنتا في  ا رئيًس سببً في سورية    اتل وظيفيًّ خكان االقتصاد السياس ي الفاسد وامل

 ها ئة وشركااملتحد
 
يجب على الحكومات  .للتنميةعاٍد جوهرًيا وم غير مستقرٍ  فاسد بإحياء نظاٍم  مصلحة

التي ال ترغب في إعادة بناء وتعزيز الديناميات االقتصادية التي ساهمت في اندالع الحرب األهلية   ،واملنظمات

 .محورة حول الدولةلعادة البناء املتستكشف بدائل عملية أن ت ،ةفي سوري

 لنفوذ  اشكلة  م

بعض املحللين  اقترح   .أن يعالج مسألة النفوذ السياس ي ةحول إعادة بناء سوري أي نقاٍش  على يجب

املساعدة الدولية لتحقيق االستقرار وإعادة العمار سيعطي  تقديمواالقتصاديين وصانعي السياسات أن 

 
ً
 .سياسية للمعارضة تقديم تنازالٍت إلى ه دفعربما ي ،امالنظ ا علىاملانحين نفوذ

 
 
ومع  .اعصر عادلة لل والتوصل إلى تسويٍة  ة،: إعادة بناء سوريمهمينحقق هدفين ألنها ستُ  الفكرة جذابة

 ساعدة املبوعد الأن ، ويزيد الصايغ ،الباحثان ستيفن هايدمانيؤكد ذلك، 
ً
  الن يشكل نفوذ

ً
على  أو مزية

 
24 - Legislative Decree 66/2012, passed in September 2012, provides a financial and legal framework for 
redeveloping informal and unauthorized housing. This has allowed redevelopment of opposition areas captured 
by the government to proceed, generating controversy over alleged dispossession and demographic engineering 
by the regime.  
25 - Tom Rollins, “Syria’s reconstruction plans take shape,” Al-Monitor, May 22, 2017, https://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2017/05/syria-war-reconstruction-process-regime-opposition.html.  
 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/05/syria-war-reconstruction-process-regime-opposition.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/05/syria-war-reconstruction-process-regime-opposition.html
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التغيير   ُينفذ  نل  هولكن  ،ارً مدّم   اقتصادً ا  إلى حٍد كبيرقذ  أن النظام يمكن أن ينؤكدون  يوهم    .(26)نظام األسد

الحصول على ه  يشعر من حّق يبدو أنه    النظامأن  من املثير لالهتمام،    .السياس ي الذي يضعه الغرب كشرط

 "نه "ابتزازأبعنه  وصف حجب الدعم الغربي    حيث  ،دون شروط )أو لفرض شروطه الخاصة(من  املساعدة  
وبينما تفتقر هذه  .روسيا والصين ئهعقوًدا لحلفاأن النظام يمنح على أيًضا  الضوء هايدمان يسلط  .(27)

في الحفاظ   واساعدييمكن أن    مالنظام، فإنه  يسيطر عليهاالتي    ةالبلدان إلى املوارد الالزمة لعادة بناء سوري

، مما يوفر املحسوبين عليهوغيرهم من    ،يليشياتبما في ذلك قادة امل  على شبكة املحسوبية التابعة للنظام،

 خياراٍت ألسد ل
ُ
 .حالًيا املالية الغربية املوجودةيزات فقط من امل قلّل ت

 
ً
خاطئة حول أولويات  إلى فرضيٍة ا أيضً يستند  ،ا على األسداالعتقاد بأن دعم إعادة العمار يوفر نفوذ

  هجرينضة لعادة توطين املاملفتر ماسته النظام، أال وهي ح
 
غير صحيحة لكيفية إدراك  بنجاح. هذه قراءة

 من عمليات تهجير السكان ع  اإنه يتجاهل أن بعضً   .هذه املشكلة
ً
مقصودة   الستراتيجيٍة   لى األقل كانت نتيجة

ة إلى حد كبير( املؤيدة للمعارضة )السنيّ للمجموعات  وّجهأو ُم  ،قسري  تهجيربغرض  وجهلعنف املمن ا

النظام، فإن الواقع هو أن األعباء   تابغض النظر عن نيّ   ة.في غرب سوري  ةالنظام األساسين أراض ي  ما  بعيًد 

قد  ،اسياسيً ذين يعاديهم وال ،االقتصادية والسياسية واألمنية التي يفرضها املاليين من الُسّنة املحرومين

ن غير الواضح ملاذا سيشعر م ة.سورياورة لجإلى البلدان املأو  ،ن مناطق النظام الرئيسةما بعيًد  لعوااقتُ 

الصالحات السياسية والتنازالت يقّدم إلى إعادة توطينهم لدرجة أنه سوف  النظام السوري بأنه مضطر  

 )أموال إعادة البناء شريطة النفوذ(. التي يتوقعها املدافعون عن حجة النفوذ

املنظمات الدولية( على العمل من خالل   حتىات )املساعد  وكما رأينا، فقد نجح النظام في إجبار مقدمّي 

في دقة التحكم ب ذلك ح لهوقد أتاصلحة األسد(، مل) ةللشغل في سوري كشرٍط  ،قنواته ومؤسساته الخاصة

تركيز هذه  قد يبدو ذلك بديهًيا، لكنه يعكس ببساطٍة  ين منها.املحليه ئحلفاوتمكين  ،تدفقات املساعدات

هذه التنازالت الخطيرة التي دفعتها إلى قبول هذه الشروط  من رغمى العل ،عدةاملنظمات على تقديم املسا

 رهقة.امل

وعد إعادة البناء مقابل  اأنهفي الختام، تشير الدالئل إلى أن األطراف الخارجية ال يجب أن تتوقع  

 ست
ً
ما هو . االعتقادعلى النظام، وال يجب أن تقوم استراتيجية إعادة البناء على هذا  اسياسيًّ  اخلق نفوذ

ا تزال الواليات م يقض ي على أي نفوٍذ س من خاللهو  ،النظامإلى هو أن توجيه جهود إعادة البناء  واضح  

 
26 - Steven Heydemann, “Syria Reconstruction and the Illusion of Leverage,” Syria Source, Atlantic Council, 
May 19, 2017, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/syria-reconstruction-and-the-illusion-of-
leverage; Yezid Sayigh and Michel Duclos, “Aiding or Abetting?” Diwan, Carnegie Endowment for International 
Peace, April 4, 2017, http://carnegie-mec.org/diwan/68493. 
27 - Steven Heydemann, “Syria Reconstruction and the Illusion of Leverage.”  

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/syria-reconstruction-and-the-illusion-of-leverage
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/syria-reconstruction-and-the-illusion-of-leverage
http://carnegie-mec.org/diwan/68493
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الحصول و  ،ااملتحدة وحلفاؤها يتمتعون به، وذلك بسبب قدرة النظام املتميزة على التالعب باملعونة نفسه

 خرين بتقويته.مقابل السماح لل االمتيازات  على

 

 

رافيةامل  :ناطق الجغ

 اقوات سوري"سيطر عليها  تاملناطق التي يسهل الوصول إليها خارج نطاق سيطرة النظام هي األجزاء التي  

وجنوب  ،تحت النفوذ التركي "درع الفرات"منطقة و  ة،في شمال وشمال شرق سوري)قسد(  "الديمقراطية

  ةحماو ب الغوطة وحمص إن جيو  .من محافظتي القنيطرة ودرعا شمل أجزاءً الذي ي ةسوري
 
بقوات  محاطة

بإعادة البناء من خالل تعلقة امل شكالتدون مواجهة جميع املمن  اوال يمكن الوصول إليها أساًس  ،النظام

  .هناكإلى سمح بتدفق مساعدات إعادة العمار  وإن هوالنظام، 

 
ّ
 اقوات سوري"يها ز على املناطق التي تسيطر علوهذا يعني أن جهود إعادة البناء يجب أن ترك

  م التحديات والفرص.يقّد   منهاكل  ة، و ، وجنوب سوري"درع الفرات"، وأراض ي )قسد( "الديمقراطية

 من القامشلي في الشمال الشرقي إلى ،ةشمال سوري)قسد(  "الديمقراطية اقوات سوري"تشمل أراض ي 

عة حزب االتحاد الديمقراطي امستفيد من العالقات الوثيقة بين جت محافظة حلب.في منبج،  الغرب منها

تالكردستاني املهيمن والواليات املتحدة، والتي 
ّ
 (داعش)من خالل الجهود العسكرية املشتركة ضد  تشكل

 عالقة تسامحمن  ،األسدالعالقات بين حزب االتحاد الديمقراطي و  . تتغيرركي في تلك املنطقةياألم والوجود

 تعاونية، وهذا يتو عالقاٍت متبادل إلى 
ّ
واسعة  ل من خطر وقوع أعمال عنٍف قف على الظروف التي تقل
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وكما ذكرنا أعاله،  .رعكس اتجاه االستقرار أو تحقيق إنجازات إعادة العما يمكن أن تؤدي إلى ،النطاق

 "الديمقراطية  اسوريقوات  "في مناطق    ،في وجود عسكري طويل األمد  يبدو أن الواليات املتحدة تفكر بجديٍة 

 "الديمقراطية اقوات سوري"أن تركيا املجاورة تنظر إلى جيب  يه شكلةامل .ع هجوم النظامردل، )قسد(

استراتيجًيا، وقد تحاول إضعافه في املستقبل، على الرغم من أنه من غير املحتمل  اباعتباره تهديًد )قسد( 

 .ركييأن تقوم بمحاولة جادة أثناء وجود الجيش األم

املناطق التي بدأ فيها بالفعل االستقرار  ى حدإ يمحافظة حلب هل شمافي  "درع الفرات"إن منطقة 

 قوية مع تركيا. عالقاٍت تتمتع بي هو  ،، معتمدين على املجالس املحلية املوجودة سابًقااوإعادة العمار جديً 

 
ً
 لكنها و  ،لقد كانت التجربة مفيدة

ً
 ي تلساسية ااأل صعوبة إن ال .تماًما )انظر أدناه( ليست مشجعة

ُ
 ت

ّ
 اهمثل

م ينظتا من الفالهيمنة التركية تجلب قدرً  ؛اتقدمً  تشهد اا السبب في أنهأيضً  يه "تدرع الفرامناطق "

 ردع وت ،واملوارد
ّ
املعونة والتنمية والقيود تدفقات ا سيطرة تركيا على د أيضً هجوم النظام، لكنها تؤك

فعلية لتركيا في الوقت  ٍة حميّ معبارة عن  "درع الفرات"منطقة بقى تس .املفروضة على الوصول الدولي

دولي أكبر  ما، مما يسمح بدورٍ  إلى حٍدّ  يتناقصالحالي، لكن شكوك الحكومة التركية في النفوذ الخارجي قد 

  ،على أي حال، تبقى تركيا عضًوا في حلف الناتو. بناءالإعادة جهود في 
ً

ا محتمال
ً
إعادة في عملية  وشريك

 
ً

تجدر الشارة إلى أن  ."درع الفرات"رئيس ملثل هذه الجهود في منطقة الضامن الأنها عن  البناء، فضال

وتضمن استقرارها أيًضا، على الرغم من   ،من محافظة إدلب املجاورة  سيطرتها القليمية قد تمتد إلى أجزاٍء 

يئة هو   ،جنبية( بين القوات املحلية واأل مجاورةشطة )أو  نمنطقة أعمال عدائية    هكون هذتأنه من املرجح أن  

  .لقاعدةتحرير الشام )هتش( التابعة ل

 
ُ
 بطريقٍة ما التي تسيطر عليها املعارضة  ةجنوب سوريمنطقة  ّد عت

ً
 فهي  .بناءالعادة واعدة ل  فرصة

لدى  .ممتازة مع الواليات املتحدة عالقات   هي، على عكس تركيا، لديذتستفيد من قربها من األردن، وال

وقد  ى بلدهم.كبير من الالجئين بالعودة إل تسمح لعدٍد سالتي  ةسوري الظروف فيخلق قوي ل األردن حافز  

إضافة إلى ذلك، و   ة.جنوب سوريفي  و  ،أثبت قدرته على خلق واستدامة أنظمة املعونة في كل من األردن نفسه

ومعادية  ،هي معتدلةالتي قوية مع املعارضة في الجنوب،  األردن بعالقاٍت مع ترتبط الواليات املتحدة 

 مع أن نشطة، قوي، ومنظمات املجتمع املدني ةالنسيج االجتماعي في جنوب سوري .متطرفين السالميينلل

في األهمية االستراتيجية تتمثل العقبة الرئيسة أمام إعادة البناء هنا  ، إال أناملنطقة تواجه تحديات

  الطويل أقّل لنظام، مما يجعل وقف العمليات القتالية على املدى ى الإة للمنطقة بالنسب
ً

ا هو  ممّ احتماال

ركي لعدوان يفي غياب الردع األم)قسد(  الديمقراطية اسوريقوات لأو  ،التركيالخاضعة  عليه في املناطق

وقف مستمر من فرض املتحدة لواليات ال تتمكن ان من أ يتحّسبا احتمال أن األردن هناك أيضً  .النظام

 يعقد صفق وقد ة،لطالق النار في جنوب سوري
ً
استيالئه ب يقبلمنفصلة مع النظام السوري، وربما  ة

 .مقابل السماح بعودة الالجئين ،ةوسيطرته على جنوب سوري
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 ةالواليات املتحدة في سوري

شاركت مع فقد  ،  على وجه التخصيصو   ة.في سوري  ينكبير ووجوًدا    االواليات املتحدة بالفعل دورً تمتلك  

، في إطار تعميق (داعش)شاسعة من البالد من سيطرة  احاٍت القوات التي يقودها األكراد لتحرير مس

)قسد( الديمقراطية    اتحتية عسكرية في املناطق التي تسيطر عليها قوات سوري  ٍة شراكاتها املحلية وإقامة بنيّ 

جوي   مواقع القوات، ومدر ٍج بما في ذلك القواعد و   ،أصغر في الجنوب الشرقي  ةعربي  ، وفي منطقٍة في الشمال

 .على األقلواحد 

الواليات املتحدة تكتسب ، سكانالعسكرية املحلية وال طرافشارك مع األ تنظًرا لوجودها الفعلي في ال

 
ً
ا  ا  نفوذ األولويات وتنفيذ جهود التنمية املحتملة. وقد أظهر املسؤولون األميركيون حتى اآلن حساب  على  ماديًّ

 عن ،ا من الحماس لهذا العملا محدودً قدرً 
ً

 الخدمات األساسية للغاية مثل إمدادات املياه. إعادة فضال

من املرجح أن تتعمق مشاركتها في إعادة  ؛في هذه املناطق دغير محّد ت الواليات املتحدة وجوًدا إذا أقام

  .للظروف املحلية حيازتهاالبناء مع تعمق 
ً

، حيث يعتقد املسؤولون املدنيون ويبدو هذا األمر محتمال

و/ أو ممارسة  (داعش)حاسم ملنع عودة ظهور  أمر  هو طويل األمد  اتزايد أن وجودً م والعسكريون على نحوٍ 

باعتبارها  ،الواليات املتحدة في املرتبة الثانية بعد إيراندور يجعل سوهذا  ة.الضغط على إيران في سوري

هي الهدف األكثر  ، كما سيجعل األراض ي التي يسيطر عليها األكرادةا في سورياألجنبي األكثر تأثيرً العب ال

 كثر قااألو  ،منطقية
ً
إذا انضمت وكاالت  .إليها التي تقودها الواليات املتحدةالتنمية  مساعي لوصول بلية

فسوف يتوسع دور الواليات املتحدة في إعادة  ؛ركييركية إلى الوجود العسكري األميالتنمية الحكومية األم

وحصتها   ،حة هنااالستراتيجية املوّض ت املتحدة على تنفيذ  وكذلك قدرة الواليا ،ةمهمة من سوري  بناء أجزاٍء 

ركًيا محًضا. تكمن قوة الواليات املتحدة الرئيسة ي ومع ذلك، ال ينبغي أن يكون هذا جهًدا أم .ناجح عائٍد في 

 
ً
في تحقيق االستقرار  في قدرتها على تشكيل تحالف من الحلفاء للمساعدة في التمويل واالنخراط مباشرة

 .العماروإعادة 

 حليينالشركاء امل

تعتمد االستراتيجية املحلية الالمركزية بالضرورة على الشركاء املحليين، وهذا يعني املجالس املحلية 

ما يمتلك  اوغالبً عارضة. املنتخبة مع هيئات االستقرار املرتبطة بها في أراض ي املحافظات ومجالس امل

يمكن   .ة وتنفيذ برامج املساعدة الدوليةمن الخبرة في إدار   ٍت يون الذين يعملون مع هذه املجالس سنواور الس 

علية املساعدة في تحقيق امن ف للمجتمع الدولي االستفادة من معرفته املتراكمة لتحقيق أقص ى قدرٍ 

عالوة على ذلك، فإن التجربة املبكرة داخل و  .بما يتماش ى مع االحتياجات املحلية ،االستقرار وإعادة البناء

 تطهيرها من قبل الجيش التركي وقوات املتمردين السورية، تم  التي في شمال حلب،  "رع الفراتد" منطقة

 نهائية. كون نموذًجا إرشادًيا لبناء وتوسيع نطاق خطة إعادة بناء أوسعتيمكن أن 
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واملستقلة العاملة في منطقة شمال  ،ة الدوليةملنظمات غير الحكوميوقف افي أعقاب حملة تركية ل

مجلس محافظة حلب املنتخب، لدارة تحت قيادة  االستقرار التابعة املعارضة،    إعادةلجنة    إبقاءتم  حلب،  

من اثني عشر ازداد كادر اللجنة وقد  ."درع الفرات"الجزء األكبر من برامج االستقرار الدولي في منطقة 

 230يصلون إلى  ،ئة مشروعكامل، مع وجود أربعمئة موظف في أكثر من م وثالثين بدواٍم إلى خمسة موظًفا 

حتى اآلن في التنقل بين املانحين الدوليين والفصائل املسلحة   اللجنة  نجحت  .املنطقة  في جميع أنحاءجمًعا  ت

والوضع األمني   ،بائسةزال  ا تموفي حين أن الحالة النسانية في املنطقة    .والسياسية املحلية والقوات التركية

 ،نسبية وخبرة، أن تعمل بحريٍة  املؤسسات املدنية املحلية يمكنها، بحذرٍ ، فقد أثبتت املجموعة أن متوتر

 .بعض التدخل الضار من جانب الجماعات األجنبية واملحليةمن ف وأن تخّف 

من خالل هيئات حوكمة املعارضة الرسمية أن تساعد في  املوجهةيمكن للمساعدة في إعادة العمار 

فعال في تشكيل الحكم   لهذه املنظمات دور   ، كان"الفراتع در "ومع توسع جيب  .إصالح الحكم كذلك

 
ّ
في شمال حلب. وبينما توجد هيئات  امحليًّ  امن أربعة وأربعين مجلًس  ت خمسة وثالثيناملحلي، حيث شكل

التنسيق مركزي أن يساعد في وتنسيق  مساعدةٍ كيان خرى، يمكن لاأل عارضة املالدارة بالفعل في مناطق 

لجنة إعادة سعت املجالس إلى مساعدة  .منفصل ا بشكٍل ة العاملة حاليً هيئات املدنيّ ال والتكامل بين

 لجنة إعادة االستقرار املوجهة.للوصول إلى برامج  ،في إصالح العمليات االستقرار

 ا تزال هناك  م
 
 مستمدة من الهيئات القليمية واملحليةحكومة وإن كانت  لحكومة سورية مؤقتة،   حاجة

التي تتنافس القائمة  حاكمة ات بين الهيئات الصراعقد أدى تفكك األراض ي السورية إلى تفاقم الل.  هاأو تمثل

 ساعدة على أموال املساعدة. وبالتالي، يجب أن تكون امل
ً
املشاورات العامة بو باالنتخابات العادية  مرتبطة

  .اداخليً هجرين للمناسب الدور املبو 

 
ّ
كذلك على ضرورة قيام املانحين الدوليين   الضوء  ستقرار  ج اال مناط السكان املحليون النشطون في بر سل

وتلبية االحتياجات بالتساوي. في محافظة  ،مساعدات إعادة العمار لتجنب االزدواجيةبين تنسيق الب

   إلى درجٍة   ،حلب، كانت هناك عملية تكامل ثابتة
ّ
نت فيها الهيئات املحلية من إقناع املخططين األوروبيين تمك

ت البرامج التركية بالحاجة إلى واحدة ملناقشة تخطيط االستقرار، بعد أن أقر    ك بالجلوس على طاولٍة اتر واأل

 .واملحليةالخبرة الغربية 

 أخيرً 
 
الحرب صدمة ا بلتواصل املباشر مع املدنيين السوريين األكثر تأثرً ى الإماسة  ا، هناك حاجة

 لكنه قد يُ  ،شاق وهذا أمر   .والتعامل معهم
ّ
في هجرون املوفقها على التأكد من الظروف التي يفكر ز رك

العقبات دونه لنظام، وما يعالخاضعة لناطق غير املأولويات األشخاص الذين يعيشون في في العودة، و

 هناك أيضً  نجاحهم.الرئيسة التي تحول دون 
 
مناطق إلى الشراكة مع السوريين الذين يعملون في  ا حاجة

ودمجهم في على أجور من الحكومة املركزية، لالستفادة من معارفهم وخبراتهم  ولكنهم يحصلون  ،املعارضة

 .االقتصاد املحلي
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 الشركاء اإلقليميون 

كمشاركين في جهود تحقيق االستقرار  بهاطبيعية وضرورية لتلع االدول املجاورة لسورية أدوارً  تمتلك

 ن بقلٍق اشعر هما تإنفئين السوريين، وبالتالي تستضيف تركيا واألردن مئات اآلالف من الالج .وإعادة العمار

 .قةيعممفيدة و   . وقد أدى ذلك إلى اتخاذ إجراءاٍت ااالستقرار على حدودهم  تجاهو   الجانبية،عميق من اآلثار  

 
ّ
ج املساعدات واملعونات في برام بوضوحت تركيا واألردن في محاوالتهم للسيطرة على هذه املناطق، تدخل

على  منظمات أخرى.عمل  تدوقيّ  ،ا من املنظمات غير الحكومية املحلية والدوليةالدولية، وأغلقت عددً 

 .الحدود السورية التركيةعلى طول عظم العمليات وقفت مأخطوات هذه ال ،سبيل املثال

اتفاقات وقف إطالق  وتثبيت قبول إلى  ينسوريالأتباعهم من األردن وتركيا  أخرى، دفع كّل  من ناحيٍة 

 ،أن االختالفات االستراتيجية واأليديولوجية بين املجتمع الدولي من رغموعلى الم السوري. النار مع النظا

 صلحة في ظروف معيشٍة امل يتقاسمون إنهم فا تزال قائمة، م ،والسوريين املحليين ،والدول القليمية

حالة  االعتبار إذا أخذنا بعين .ي مجتمعات املعارضة على طول الحدودهيئات الحكم ففي و ،مستقرة وآمنة

رأس املال  ساهماتمن املرجح أن يتم الحصول على مف ؛ةالقطاع النتاجي والصناعات الثقيلة في سوري

 .للمصالح االقتصادية أيًضا تقارٍب نقطة األولية من الدول املجاورة، والتي قد تمثل 

 تطردفقد  ومع ذلك،    .بملحافظة غازي عنتا  كامتداٍد   "درع الفرات"منطقة  تركيا هي التي تحكم أساًسا  

، حيث لجنة إعادة االستقرارزت البرمجة الدولية في تعزّ  بينمامعظم املنظمات غير الحكومية الدولية، 

وطلب مساعدتها في  وقد دفعت معرفتها وخبرتها املسؤولين األتراك إلى تقديم تنازالٍت  .اا حاسًم دورً  لعبت

 منا يزال هناك  موهكذا    .التخطيط الخاص بتركيا
 
من خالل قنوات   تهّج إذا وُ   ،واضح للمساعدة الدولية  فذ

 يجب  .املعارضة السورية الرسمية
ُ
تفاوض ألن تركي ترك منظمات الغاثة التي تقع في مجال النفوذ التأن ت

أعمال التنمية أخذ  الغربية إلى  -في العالقات التركية  شكالتنفسها، بحيث ال تؤدي املبأعلى عالقتها مع تركيا  

 .رهينة

 

 املعيقات

 العنف السياس ي واملجتمعي

تهجير مع الدمار والو واسع، الوسط العنف السياس ي  ،ال يمكن تحقيق االستقرار وال إعادة البناء

 و  .معرفة ما هو قادموالشعور بعدم 
ً

  لألعمال العدائية أو من غير الواقعي أن نتوقع وقًفا كامال
ً
لقتال ل نهاية

إن التطورات حيث النظام(، الواقعة خارج سيطرة فسة داخل األراض ي )بما في ذلك بين الفصائل املتنا
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 .، بما في ذلك إنهاء القصف املدفعي والقصف الجوي جوهري  تصعيٍد خفض األخيرة تظهر إمكانية حدوث 

 ة.جنوب سوريثم في ، )قسد( "الديمقراطية اقوات سوري"، وأراض ي "درع الفرات"منطقة  فيهذا  وقد أثر  

ركي، وبالتأكيد اليراني، يتحت التأثير الروس ي والتركي واألم  بوساطاٍت خارجيةإطالق النار  يبدو أن وقف  

عن هدفه  حتى اآلن أن النظام لم يتخل   ، إاللزيادة احتمال استمرار وقف إطالق النار هو أضمن طريقٍة 

  ةاملتمثل في استعادة سوري
ّ
في العنف سوف يستمر فقط  األخيرراجع ها في نهاية املطاف. وبالتالي، فإن التكل

 ستكون النظام أن تكلفة استعادة مناطق معينة  حسب   إذا
ً
العسكرية قدرات الللغاية، إما بسبب  مرتفعة

درع الفرات أو الواليات منطقة التهديد باالنتقام األجنبي )مثل تركيا في بسبب أو  ألكراد،لأو  معارضةلل

 مع غياب تسويٍة  .ألجانبحلفاء االالضغط من بسبب أو  ،(الديمقراطية افي مناطق قوات سوري املتحدة

مثل بناء   على الرغم من أن إجراءاٍت معينة،    لدرجٍة ستمر العنف  يسياسية شاملة ودائمة، من املحتمل أن  

 .لنظاماعنف اد في مواجهة عن يناملحلي صمود السكاناملحصنة يمكن أن تزيد من شافي امل

 اقتصاد الحرب

رأس املال، وضعف الدولة في الكثير  روباالقتصاد الرسمي، وهب، واضمحالل لقد أدت سنوات الحر 

راسخ. وهذا يتميز بنشاط السوق السوداء، والنهب، والتهريب،  إلى ظهور اقتصاد حرٍب  ةسوريمناطق من 

تتورط   العنف ضد املدنيين.  معهذا  ترافق  ا ما يوغالبً   .، واالبتزاز، واستغالل الناسمتلكاتواالستيالء على امل

الستراتيجية مثل متلكات اوتسيطر في كثير من األحيان على امل ،الجماعات املسلحة في هذه األنشطة بعمٍق 

  .(28)النفط واملحاصيل

ما ينطوي اقتصاد الحرب على التجارة مع مناطق  الخاضعة لسيطرة النظام، كثيًراناطق غير املفي 

فقد  ،على الجماعات املسلحةمن هذا الوضع ملستفيدون ال يقتصر ا. ملجاورةوعبر حدود الدول ا ،النظام

 
ً
السيطرة على النشاط التجاري املرتبط أو الذي أتاحته نتيجة    ،أصبحت النخبة االقتصادية الجديدة غنية

إضافة إلى املظالم واآلثار االقتصادية الخبيثة لهذه الديناميكيات، أدت إلى و  .الحرب وتراجع سلطة الدولة

 . من ناحيٍة الوضع الطبيعيمن  -ومصدر رزقها-قوتها  خسرعلى وشك أن تل األعمال التي ظهور طبقة رجا

ل إلى إعادة البناء إلى تحفيز البعض على التحوّ  للمشاركة فيالنشاط االقتصادي دعم أخرى، قد يؤدي 

 يعطي النخبة الجديدسوهذا  الزم وكبير، مشروعة، بما في ذلك عن طريق توفير رأس ماٍل  أنشطٍة 
ً
 ة حصة

 
28 - Hamoud Al-Mahmoud, “The War Economy in the Syrian Conflict: The Government’s Hands-Off Tactics,” 
Carnegie Endowment for International Peace, December 15, 2015,  
http://carnegieendowment.org/2015/12/15/war-economy-in-syrian-conflict-governments-hands-off-tactics-
pub-62202.   
 

http://carnegieendowment.org/2015/12/15/war-economy-in-syrian-conflict-governments-hands-off-tactics-pub-62202
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سريعة القتصاد  ، فإن وقف األعمال العدائية لن يؤدي بالضرورة إلى نهايٍة عموًما .في عملية إعادة البناء

 .الحرب

 الجماعات املتطرفة

الناشطون واملسؤولون املحليون واملانحون النشطون في برامج تثبيت االستقرار في مناطق  ُيفّرق 

املجتمع  رى أنالجيش السوري الحر، والجماعات املتطرفة التي ت"، مثل هيمنةبين الفصائل "امل ،املعارضة

، واالقتتال هيمنةوبالفعل، فإن انتشار الجماعات املسلحة امل .تهديًدا ملشروعها السياس ييمثل املدني 

، في حين أن تهديد  هتخطيط االستقرار وتنفيذ في كثيًرا، ُيقال إنه ال يؤثر خرمن حيٍن آل  هابينفيما الداخلي 

عادة إعمار تتوقف على كبيرة ل   مساٍع وبالتالي، فإن أي    ،امعترف به عامليً   لجماعات السالمية املتطرفة أمر  ا

وفروعها  ،املتشددة هيئة تحرير الشام )هتش(ضد جماعة  ،أكبر فعٍل  ةرّد   -وربما يمكن أن تكون جزًءا من-

ضروريان ألي  ،عمار في نهاية املطافوإعادة ال  ،في محافظة إدلب. في الواقع، إن االستقرار الفعال

 )هتش(هيئة تحرير الشام لضعاف  اركيً يأم اعزًم يبدو أن هناك  .طويلة األمد ملكافحة الرهاب استراتيجيٍة 

 .ايكون كافيً  ذلك قد ال من خالل استهداف قيادتها، على الرغم من أن

 

 التسلسل الزمني

  اليستتهدئة التسوية السياسية الشاملة والإن 
ً
غير ا لعادة البناء في املناطق ا واقعيً ا مسبًق شرط

 بشكٍل و  ،واسع نطاٍق إعادة العمار على البدء بعملية ومع ذلك، ال يمكن  .النظامالخاضعة لسيطرة 

الوسائل  إما عن طريق ،من النظام ومن عنف املتطرفين ،يةعلاتم حماية هذه املناطق بفت ما لم ،معقول 

  .ةالدبلوماسية أو العسكري

لألعمال العدائية في املناطق الثالثة األكثر  وقف هّش ا يزال هناك مكتابة هذا التقرير،  ساعة حتى

 ،هذا توقفوإذا ما  .)قسد( الديمقراطية اقوات سوري منطقةو  ،درع الفراتمنطقة و  ،أهمية: الجنوب

 ،والتعليم ،ة الصحيةفسوف يستأنف النظام تدمير البنية التحتية العامة األساسية الضرورية للرعاي

األمور   ، تميلالجبهات كلعندما يندلع القتال على  .أخرى  من بين خدماٍت والبنية التحتية العامة املدنية، 

التهديد، قد يتم إنفاق موارد املانحين الشحيحة مثل هذا    تحوي   في بيئٍة   بشدة.املدن والبلدات    استهدافى  لإ

 راحتياجات االستقراأفضل على االحتياجات النسانية و  بشكٍل 
ً

واسع.  نطاٍق  من إعادة العمار على ، بدال

االتفاقات التي بدرجٍة أقل و  ،)قسد( "الديمقراطية اسوريقوات "و ،"درع الفرات"ومع ذلك، أظهرت تجربة 

ها قادرون على تشكيل البيئة العسكرية ءالتفاوض بشأنها في الجنوب، أن الواليات املتحدة وشركا تّم 

 .عادة البناءتخلق الظروف املؤدية إلى االستقرار وإ ية بطريقٍة والدبلوماس
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ة حربها ما يمكن أن تحققه لسورية ككل في حال في ،قترحة محدودة بطبيعتهاإن مقاربتنا املحلية امل

. على فحسبمحددة على املستوى الوطني في إدلب وحلب ودرعا  : ال يمكن إعادة بناء بنية تحتيٍة الحالية

تعتمد شبكة املياه والري على األنهار و  ،باستخراج الغاز  ا، يرتبط إنتاج الكهرباء في البالد أساًس سبيل املثال

والبنية التحتية   ،األساسيةطاقة  المصادر  ومع ذلك، فإن املستوى الهائل من الضرر الذي لحق ب  .والسدود

على أي حال. في جميع   ةتوقعميجعل إعادة بناء مثل هذه القطاعات على املدى القريب غير    ،االستخراجية

  أنحاء البالد،
ّ
 .التدهور املستمر للخدمات العامة ت الحلول املحلية بالفعل محل  حل

يجب تحديد كما  ،يجب على برامج إعادة العمار املحلية إعطاء األولوية للحاجات النسانية العاجلة

هو وما  ،خسروهملا فضل أ ذين لديهم فهم  بالتشاور مع أعضاء املجتمع املحلي ال ،الحق األولويات في وقٍت 

 ممكن. ويمكن أن تشمل تلك األولويات خلق فرص العمل لخلق أساٍس  استبداله في أقرب وقٍت  طلوب  م

 ،والرعاية الصحية ،بناء املأوى الدائمو  ،عليه عتمادباال خاص يمكن للسوريين املحليين بناء اقتصاد 

 هذه املرافق هي  إن مثل    .ة الكبرى محطات الطاق  املدرسية، وتجديدواملرافق  
 
، ةمسبقة للحياة املدني  شروط

العمل كركائز للمجتمعات املحلية   منحتى في ظل أشد الظروف املعاكسة،    ،طوال فترة الحرب  تمكنتالتي  و 

 حرومة.امل

 ، يجب أن تسمح استراتيجية إعادة البناء الهادفة للناسةاملحليولويات لأل  الزمني مهما كان التسلسل

وهذا ال يثير التحدي   .والعودة إلى مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية  ،واستعادة املمتلكات  ،توطينالبإعادة  

في حقوق امللكية،   دعاءاتواال ا معالجة الفوض ى  رة فحسب، ولكن أيضً املتمثل في إعادة بناء املمتلكات املدمّ 

 ومنح الحقوق على أساٍس  ،بسجالت امللكية النظام تالعبفقد وكما لوحظ،  .ي ذلك األراض ي واملنازل بما ف

صحيح أن  .على املمتلكاتامليليشيات غير التابعة للدولة استيالء  ويصمت أمامسياس ي واستراتيجي حزبي، 

ا أساسية للمصالحة املحلية أيضً  ولكنهامشكلة الالجئين بطبيعة الحال،  ةعالجهي ملإعادة التوطين عملية 

 .حسب ما تسمح به الظروفبتعزيز الشرعية السياسية لف والوطنية، وفي نهاية املطا

وعلى الرغم  من غير املرجح أن تتقدم عملية إعادة العمار على املستوى الوطني في املستوى القريب،

 ،التخطيط للكهرباء واملياه، والصرف الصحي والنظافة العامة، واملشاريع الكبرى األخرى  فإن من ذلك،

 ،إعمار سورية عادةل  االئتمانييمتلك الصندوق  وسيع برامج االستقرار الحالية.من خالل ت يمكن أن يتم

 
ً
التي يمكنها أن نقية في تقديم املولدات، ومضخات املياه، وأنظمة الت واملنظمات غير الحكومية األخرى خبرة

  الظروف املحليةتجعل 
ً
 هناك خيار   ة.إلى أن تسمح األوضاع بإعادة بناء املصانع الكبرى في سوري مستقرة

 آ
ُ
ربط األراض ي التي تسيطر عليها املعارضة باملرافق العامة في البلدان وهو  في شمال حلب،    مرةٍ   ذ ألوّل ّف خر، ن

   العمل  ذلك  ستدعياملجاورة. ومن املحتمل أن ي
ً
ثالثة،   كبيرة، بما في ذلك التمويل من جانب أطراٍف   مساعدة

أن وينبغي بالتأكيد  ،ملزيد من الالجئين السوريينبعودة امح ذا ُس إ ،ا لحكومتي األردن وتركيابً اقد يكون جذو 

 .والحكومات األخرى  ،من قبل الواليات املتحدة بعمٍق املوضوع  ُيبحث
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 الثانيةمن الدرجة  اآلثار 

 التفتت  /التشظي

قد  ،جهات الفاعلة األخرى من غير الدول مع استبعاد النظامللو  ،انتقائي للمعارضة إن تقديم دعٍم 

 .الحرب في النسيج االجتماعي واالقتصادي الوطني السوري  قتهاعمّ سهم في ترسيخ خطوط الصدع التي يُ 

ا بشأن احتماالت املصالحة الوطنية في املدى القصير أو ومع ذلك، ينبغي للمجتمع الدولي أن يكون واقعيً 

تفتيت السلطة االقتصادية   . في هذه املرحلة، يبدو أن البديل عنةجادتسويٍة سياسية  املتوسط، في غياب  

لم تصل املساعدات   .فتوح للماليين، والتشريد املطرفهو البؤس، وزعزعة االستقرار، والت  نقل صالحياتهاو 

مواتية  ولم تساعد في خلق ظروٍف ها،  يلإبحاجتها    التي ُيتوقع أنهامن خالل النظام إلى املجتمعات  ت  جهالتي وُ 

 عن طريق خلق "وضٍع  ،، وربما التشريد أيًضاشظيوذج أيًضا في الت. وقد ساهم ذلك النمهجرينلعودة امل

 .سيطر عليها النظامطبيعي جديد" في املناطق التي ي

 
ً

ن ااملؤلف ايرفضهمقاربة  يوه-استبعاد وتهميش ماليين السوريين  بقصدمن تمويل مقاربة وطنية  بدال

متعددة ومتكيفة نماذج حكم مح فقط بال يمكن أن تس  ةالشعبيفإن إعادة البناء  -فالظرو هذه في ظل 

 محلًيا 
ً
 قد  إنما، و ألن تنجو سوية

ّ
املال االقتصادي واالجتماعي الالزم لعادة بناء رأس فائض ا أيضً ر توف

هذه  هتالذي سببّ التشظي عض ب إبطاء فيفي الواقع، سيساعد هذا  .بين املجتمعات في البالدعالقات ال

 .ه بالكاملإن لم يكن وقف ،الحرب

 ت
ّ
 تأثير واالستقرار االقتصادي الكليل النق

أن  انتعاش التجارة عبر الحدود، املقترن مع دعم االستقرار واملساعدة في إعادة العمار، على إذا كان 

متالحقة   يخلق تأثيراٍت س إنهف ؛يؤدي إلى تحفيز النشاط االقتصادي في األراض ي التي تسيطر عليها املعارضة

ة حول التجارة اتفاقيات محليّ  قبل اآلن، كان هناك ة.صاد الحرب في سورياقت أشكالفورية في جميع 

نتظم بين البعثات عبر املبالتنسيق  ،ةالفصائل املسلحة في سوريو  ،املدنيون قوم ي. جبهاتوالتهريب عبر ال

تنسيق بوالرعاية الصحية(، وكذلك  ،ما التعليم املدرس يلتقديم الخدمات االجتماعية )ال سيّ  ،الحدود

ت، يقوم املسؤولون الحكوميون بالفعل في بعض الحاال  .العالقات املحلية لتداول السلع األساسية

تقديم من أجل  الكبيرة على املستوى الوطني    البنى التحتيةلتشغيل بعض    ،جمعهاباملحافظة على الرسوم و 

السوريين خير رة لالحفاظ على مثل هذه العالقات عند الضرو  ينبغي .الخدمات حتى في مناطق املعارضة

 القتال.على جانبي 

التجارة املتبقية في السلع غير عّززت فقد ، كامل تقريًبابال االقتصاد الوطني السوري مع انهيار 

 
ً

يمكن لتوسيع   .الفصائل املسلحةدور  مثل النفط والغاز،  تي يمكن استبدالها   عن السلع الاملشروعة، فضال
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ر يين. إن توفلفصائل املسلحة في كال الجانبمع ااعدة التجنيد  من ق  ُيضعفوالفرص للشباب أن   التوظيف

 ردعيمكن أن يزيد من  ،التي تسيطر عليها املعارضةوفرص العمل في األراض ي  ،واملنتجات ،بعض الخدمات

أصحاب املصلحة املدنيين على  سلطةتعزيز و  -جبهةوعلى جانبي ال-امليليشيات املوالية من العمل العدواني 

سيكون   ،والحصول على السلع والخدمات املحلية املتاحة  ،إن استخدام العمالة املحلية  .املسلحةالفصائل  

 
ً
 .واضحة أولوية

تدفق من زيد ستا االستيراد عبر الحدود فحسب، بل أيضً  موجاتمؤسسات املعارضة على  تتربعلن 

ن فروع البنك املركزي في املحافظات فإ ،وبالفعل .بالتالي العملة األجنبيةاالستثمارات والتحويالت املالية، و 

 ،لعمالت األجنبية املتدفقة إلى أراض ي املعارضةستولي على ااملتاخمة للمناطق التي يسيطر عليها النظام ت

رأس املال األجنبي إلى البالد، وتجاوز  ضخ. يمكن لتزعزعةمن أجل استقرار العملة الوطنية السورية امل

 .ميزانية الدولة السورية يغطيدون أن من التضخم من  أن يقلّل  القطاع املصرفي للنظام السوري،

ا إلى الوسائل املالية لعادة العمار فحسب، ولكنها تفتقر إلى األساس االقتصادي حاليً   ةتفتقر سوريال  

عطلة متبسبب القتال، أو    ومناطقها الصناعية في حالة خراٍب   ،لرئيسةالعديد من مصانعها ا  .والصناعي لها

   .االختالل االقتصادي   بسبب
ُ
ضرورية الخرى  األ   دوااملسمنت أو الصلب أو  نتج ما يكفي من ال لم تعد سورية ت

ع املساعدات وبصرف النظر عن مجرد الحصول على املدخالت والخدمات املتاحة، يجب أن تشّج  .للبناء

نتاجية األساسية في يمكن وضع هذه القدرات ال  .واستعادة واستيراد اآلالت ،جديدة إنشاء شركاٍت على 

 .اا وممكنً حيثما كان ذلك ضروريً  معهااملناطق التي تسيطر عليها املعارضة والتعاقد 

 

 :ستنتاجا

 ؟ةمناقشة أكاديمي

والتحالف مع الدول   ،الواضحةو املوثقة  النظام السوري    ل أنه في ضوء فظائعقد يبدو من الصعب تخيّ 

التي يقودها نمية  يكون هو املستفيد من جهود االستثمار والتأن    املعادية للغرب، بما في ذلك إيران وروسيا،

ا بهذا، والعديد من الحلفاء األوروبيين الرئيسين الواليات املتحدة اهتماًم  واسع. لم تبد   الغرب على نطاٍق 

 تسويٍة  مقابلمساعدات إعادة العمار اشتراط قاموا ب ،مثل اململكة املتحدة، واالتحاد األوروبي كمؤسسة

 ؟لغربى الإبالنسبة    أهميٍة   بالمسألة إعادة العمار   هلقد يسأل بعض املراقبين    ة.سياسية عادلة في سوري

 
ً
 بالضرورة  تليس ومع أنها للحالة. وغير نهائية  سريعة صورة أو قد يعكس ذلك بدقة لقطة

ً
ذات  لقطة

وبيروقراطية في االنخراط في . هناك مصالح مؤسسية ةلم ينته  الجدل حول إعادة بناء سوريلكن ، ديمومة

كيف يمكن تفسير اتفاقية وإال  حدى املنظمات:  معطى ل كون ذلك بسبب تفويض  يا ما  إعادة العمار، وغالبً 
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إعادة العمار؟ تقوم األمم املتحدة في و ،لنظام املهينة في تقديم املساعداتمع شروط ا ،األمم املتحدة

الضغط على   ومن ضمنها ،بطبيعة الحال إلى القيام بمهامها وستسعى املنظمات الدولية األخرى  ،بعملها

 مهم  هناك دافع  ة.على سوري جلالحكومات للحصول على تصريح، بغض النظر عن العواقب طويلة األ 

بغض النظر عن العواقب   ،الرغبة في مساعدة السوريين العاديين  ، وهواأيضً القيام بالدور  في    غيرّي قوي و و 

 .ة األكبرالسياسية واالقتصادي

كان هناك فقد ، 2000ورث الرئاسة من والده في عام بشار األسد أن  من رغمعلى الإضافة إلى ذلك، 

لتعاطف الدولي مع بشار األسد، في بعض البلدان الغربية أكثر من ا، ا، وإن كان متقلبً خفي كامنتيار  ادائمً 

أصوات سياسية هناك إعادة العمار،  ن موقف االتحاد األوروبي الرسمي منأ رغم منعلى الو  .من غيره

 ونه ّد ة تدافع عن إعادة تأهيل األسد، إما ألنهم يعوية في أوروبا على املستويات الشعبية والنخبمهم
ً
ا شريك

 نّ أفضل من املتطرفين الُس ألنهم يرونه في مكافحة الرهاب، أو 
ً
 حرٍب ول ،غير حكيم لغرٍب  ة، أو ضحية

عادة إحجة فإن  ؛ما بطريقٍة  ةإذا تناقص العنف في سوري .)أو كل ما سبق(العربية لدول الخليج بالوكالة 

رئيس، ومعها الدافع لجعل الدولة السورية مركز  يسياس  تأهيل األسد يمكن أن تظهر من جديد كموقٍف 

سيتم تسريع ذلك من خالل رغبة بعض الدول األوروبية في إرسال  .وقناة جهود إعادة البناء ،التنسيق

 ة.السوريين غير املرغوب بهم إلى سوري الالجئين

 مختلف إعادة بناٍء  مقاربةوأصوات مهمة تميل إلى اتباع  مصالحفي الختام، هناك 
ً
قاربة تماًما عن امل ة

جلب القليل من املزايا تو  ،هاتفيدأكثر مما  ةسوري ضر  ت قد اأنهبيعتقد املؤلفون مقاربة  يهنا، وه ةاملوضح

أن يظلوا يقظين وثابتين في متابعة فرص إعادة ، الذين ينبغي الواليات املتحدة اومن ضمنه ،للدول الغربية

 األمنهذا هو الطريق  .وتمكين املجتمعات السورية ،واألولويات املحليةالبناء التي تشكلها األجندات 

ه، لفعالوحيد الذي يجب  مرأيًضا األ  نهإ، وفي الواقع .السكانهجير التطرف وت مشكالتللتخفيف من 

 طويلة تشمل: لعمليٍة  فورية كبدايٍة  ولكنه يتطلب من الواليات املتحدة اتخاذ خطواٍت 

النظام في الخاضعة لسيطرة  املناطق غير  ستقرار  ال   تينرسمي  تينركييوسياسة أمالعالن عن هدف   .1

 .في هذا الجهدتنمية دولي من شركاء املال وال وبناء تحالٍف ة، سوري

االستقرار وإعادة البناء في أجزاء من سورية خارج سيطرة إقامة  ملكلفين بتخصيص املوارد واألفراد ا  .2

 .النظام

خفض اتفاقيات  ضماناملناطق السورية التي ستتأثر بهذا االلتزام، و التواصل الواضح مع  .3

بالقوة رفق الالزمة مع النظام أو الداعمين له، ودعم هذه االتفاقيات مع التهديد امل التصعيد

 .خالفينضد امل الالزمة

سات من خالل املؤس ةدولية لعادة بناء سوري ركية ال لبس فيها ألي جهوٍد يالعالن عن معارضة أم .4

 .من قبل النظام مهمةسياسية  غياب أي تسويٍة  حال في ،التي يسيطر عليها النظام
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والبناء،  ،والتنمية، والتجارةالتعامل مع أصحاب املصلحة املحليين في مجاالت املساعدة،  .5

 .وتحديد الشركاء الشرعيين ،الخدمات، والقطاعات الحيوية األخرى لتقييم االحتياجاتو 

 تحديد الشروط امل .6
ُ
املناطق   بما يخصالسكان املحليين  مع  شارك معهم و توال،  هجرينسبقة لعودة امل

 .النظامالواقعة خارج سيطرة املحرومة في األراض ي 

جهد من لجراءات ستشكل فقط الخطوات األولى املوارد واملصالح الضرورية موجودة، لكن هذه ا .7

 ي تإعادة البناء، ال
ُ
 فيه. الحاجة امللحة للبدء تمًمابرز ت
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 ن املؤلفينع

التابع ملجلس األطلس ي، حيث للشرق األوسط  مقيم في مركز رفيق الحريري  باحثهو  :فيصل عيتاني

 
ّ
سياسة الشرق األوسط في لأستاذ مساعد  اوتأثيره القليمي. وهو أيضً  ،على الصراع السوري  از أساًس يرك

 س يقبل انضمامه إلى املجلس األطل .جامعة جورج واشنطن
ً

 ،كوماتم النصح للحللمخاطر يقّد  ، كان محلال

 طلع  أوقد  .في القضايا السياسية واالقتصادية واألمنية في الشرق األوسط ،والشركات واملنظمات الدولية

آثاره على مصالحهم. على و  ة،ها على الصراع في سوريءاليات املتحدة وحلفاعيتاني مراًرا وتكراًرا حكومة الو 

 قد و 
ُ
 ، كما على نطاق واسع ذلك شرن

ُ
نيويورك صحيفة في وسائل العالم البارزة بما في ذلك  أفكاره تقلن

 ووول ستريت بوست، وهافينغتون يو إس نيوز، و س ي إن إن، و واشنطن بوست، و ، وتايم، وبوليتيكوتايمز، 

يحمل عيتاني درجة املاجستير في الدراسات االستراتيجية واالقتصاد الدولي من كلية الدراسات  .رنالجو 

، وشهادة ن جورج تاو معة جونز هوبكنز، وشهادة في السياسة العامة من جامعة الدولية املتقدمة بجا

 .ركية في بيروتيبكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األم

مع التركيز   ،لل أمن دولي مستقل يركز على االقتصاد السياس ي للصراع في املنطقةمح  :توبياس شنايدر

 (IHS Markit) مركز املعلومات وهو يغطي حالًيا مخاطر الشرق األوسط في ة.على الحرب الدائرة في سوري

ادية في قتصلعمالء من القطاعين الخاص والعام بالديناميكيات االستراتيجية وااللنصح  قدم الوي  ،في لندن

 .م في معهد الشرق األوسطانتظباساهم  م كما أنه  ،على جانبي األطلس ي  ملؤسسات أبحاثكتب يبالد الشام.  

وقد برز عمله في وسائل العالم الدولية والقليمية. يحمل توبياس درجة املاجستير في الدراسات 

البكالوريوس في دراسات الشرق  ادةوشه ،من كلية جون هوبكنز للدراسات الدولية املتقدمة االستراتيجية

 باريس للعلوم السياسية.األوسط من جامعة 
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