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 بين التنظير وصعوبة التطبيق في سوريا عمارإعادة اإل

 مركز الفرات للدراسات

    

    

 مقدمة

ٌّة أرض، تحولها إلى ركام، وتحرق فً طرٌقها األخضر والٌابس، وبعد  إن الحرب حٌن تطأُ أ

تكون قد تدّمرت الكثٌر من  -أحد بانتصار أحد األطراف، أو حتى من دون انتصار  -انتهابها 

إمكانات البالد، وتبددت مواردها، حٌث ٌكون الجمٌع قد استنفد طاقاته فٌها. وهنا ٌأتً دور 

صّناع القرار، بتداول مصطلح إعادة اإلعمار، كما ٌحدث الٌوم فً سورٌا، وربما من ٌبنً هو 

الرأسمالٌة العالمٌة التً تساهم  نفسه الذي كان له الدور الرابد فً التدمٌر، فً ظل المنظومة

بصورة أو بأخرى فً عملٌات التدمٌر بعد افتعال الحروب واألزمات التً تنشط سوق األسلحة 

بعد إنهاك األطراف  البناء عملٌة أتًالمختلفة وترفع من مستوٌات أرباح شركاتها، ثم ت

االمتٌازات مقابل القروض  بأخذالجهات األكثر فاعلٌة وقوة فً تلك األزمات بدأ المتصارعة، فت

الصراع  ٌبدأوبربط مبادئ إعادة اإلعمار بمصالحها ورؤاها حول شكل الحل النهابً ف المانحة،

 من سٌعٌد اإلعمار.  حولمجدداً 

لٌست بقضٌة  أكبر التحدٌات وأعقدها، وهً بعد الحروب تعد من اإلعمارعادة إن عملٌات إ

تصنع  لم ألنهاالمقدمة، تتحكم بها مصالح الدول، بل هً قضٌة سٌاسٌة فً  ،اقتصادٌة بحتة

 .حصة األسد فً هذه العملٌةنما ٌجب أن ٌكون لها ، إخرٌنلتترك اإلعمار بٌد اآل األزمات
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ن بالدماء والخراب، فإما حرب أهلٌة تلوّ دون أن ٌ وسطمنطقة الشرق األ ال ٌكاد ٌمر عقد على

، من لى القرىإمن المدن  ،ر كل شًءتدمّ داة التً و حرب دولٌة. فتكون تلك الحرب األأ

لى دفع إما ٌ الطرقات إلى األبنٌة، والمعامل والمدارس، إن هذه الحروب ال تحصل مصادفًة، بل

  والهٌمنة. كل هذه الحروب هو الجشع واالستحواذ على السلطة

 ًّ  ،وما تعٌشه سورٌا منذ عشر سنوات جزٌء من هذا الصراع ، حٌث بدأت األزمة بشكٍل سلم

قلٌمٌة والدولٌة ، فكانت نتٌجتها تدخل القوى اإلالى صراع مسلح دموي تولكن سرعان ما تحول

دف بطرٌقك حجم الدمار ستصا  شك إنك إن سافرت بّراً من أي مكان فً سورٌا،فً المنطقة، ال

 مسروقٌ  ،كوام من الخرابأن الكثٌر من المدن ال تبدو سوى أهذه الحرب، حتى  الذي خلفتها

 اً بالغة على البٌبة االجتماعٌة والثقافٌة والعمرانٌة، ها، فقد تركت هذه الحرب القابمة أضرارحدٌد

 وعلى كافة مناحً الحٌاة.

 

 شكالية الدراسةإ

عقدة فً ظل  ؛عمار فً سورٌاإعادة اإلالتحدٌات التً تواجه  شكالٌة هذه الدراسة منإتنبع 

وصعوبة التوافق بٌن كل  ،ة على الساحة السورٌةٌجندات الداخلتنوع األو ،التدخالت الخارجٌة

 شكالٌة الدراسة بصٌغة السؤال التالً:إٌمكن طرح  هذه الجهات، لذلك

 قلٌمٌة والدولٌة؟ذه التدخالت اإلعمار فً ظل كل هعادة اإلإكٌف سٌكون  -

 هذا ما نحاول أن نسلط الضوء علٌه فً دراستنا هذه.

 الدراسةمن  هدفال

هم المواضٌع الخالفٌة بٌن الجهات الفاعلة فً أإلعمار فً سورٌا إحدى تشكل عملٌة إعادة ا

فهً ترتبط بشكل الحل  ،وتشتبك بصورة مباشرة مع مصالحها وفق ذلك ،األزمة السورٌة

عادة إننا نهدف من دراسة قضٌة وبإمكانٌة فرض كل جهة وجهة نظرها. ومن هنا فإ ،النهابً

دور الدولً الوبٌان  ،قلٌمٌة المحاطة بسورٌالتعرف على الظروف الدولٌة واالاإلى عمار اإل

بٌان أهم التحدٌات التً تفضالً عن عمار، إعادة اإل عملٌةفً و ،زمة السورٌةقلٌمً فً األواإل

  .تلك العملٌةتواجه 
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 تمهيد

، بعد أن دخلت األزمة السورٌة عامها زالت أرقام الخسابر وأعداد الالجبٌن ٌتضاعف ما

؟ بعد انتهاء الحرب كٌف ستعمر سورٌا هو سؤالُ ، اآلن ما ٌشغل السورٌٌنهم أالعاشر، ولعل 

دراسة ة البحثٌة هذه الورقحاولنا فً . إعادة إعمار البالدلى إوما هً الطرق والوسابل للوصول 

، هذه القضٌة، من حٌث التعرٌف بالمصطلح، والتحدٌات التً تواجه سورٌا عمارقضٌة إعادة إ

طراف الفاعلة بحد ذاتها تشكل ن األثم إ المالٌة. والمنح ،التموٌلو ،واالنتقابٌة ،الفسادكحالة 

الضوء على بعض نماذج إعادة ط ٌسلكما حاولنا ت ،جنداتهأفذ فكل طرف ٌحاول أن ٌن ،تحدٌاً 

توضح  نتابج بهدف التوصل إلى طراف المشاركة فً هذه العملٌة، اإلعمار، وعلى مصالح األ

  الخٌارات القابمة أمام النظام السوري.

 تزاٌدٌ ،رة الثلج المتدحرجةكك فإن الخسابر تصبح ،وبالتالً كلما طال أمد أو تأجٌل هذه العملٌة

سٌاسٌة حول هذه القضٌة باستمرار. لذلك فإنه ٌتوجب التوصل بأسرع وقت لتفاهمات  حجمها

  .البالد لم تعد تحتمل خراباً أكثركون 

 عمارإلعادة ا: تعريف إأولا 

وتباٌن  ،هالكثرة الجهات المشاركة فٌ ،ةومعقد ةشابكعملٌة  هً عمارإعادة اإل عملٌةن إ

إعادة الروح لكافة  شملتنما بشكل أعم عنً بناء ما تهدم من البٌوت، وإً ال تهمصالحها، ف

لى إبداًٌة  ، ولكن كل ذلك لن ٌتحقق  دون اللجوء والحٌاتٌةوالسٌاسٌة مناحً الحٌاة االقتصادٌة 

توجد حدود فاصلة بٌن حل النزاع ال ٌرى البعض أنه حٌث  التً أفرزتها الحرب. حل النزاعات

 من.لسالم واأللى تحقٌق اإ انألنهما مرحلتان متداخلتان تهدف ،عماروإعادة اإل

عملٌة بذل جهود شاملة األمم المتحدة على أنه: "رد تعرٌف إعادة اإلعمار فً أدبٌات وقد و

ولدفع الشعور بالثقة والرفاهٌة بٌن الناس،  ،شأنها توطٌد السالملتحدٌد ودعم الهٌاكل التً من 

من خالل اتفاقات إنهاء الحروب، وقد تشمل هذه العملٌة نزع سالح األطراف المتحاربة سابقاً، 

والدعم فً مجال التدرٌب لموظفً  ،والخدمة االستشارٌة ،إعادة الالجبٌنو ،واستعادة النظام

صالح وتعزٌز إو ،الدفع إلى حماٌة حقوق اإلنسان ، وجهودمراقبة االنتخاباتو ،األمن

 وتعزٌز المشاركة فً العملٌة السٌاسٌة من طرف الفواعل الرسمٌة وغٌر ،المؤسسات الحكومٌة

إنما هً عملٌة  ،الجانب االقتصاديفقط تمثل  عمار العملٌة إعادة اإل ذاً إ "1الرسمٌة فً الدولة

. فأي نقص فً سالم ال، أي عملٌة بناء الحٌاة المجتمعٌة بعد الحرب جمٌع نواحً تشملمتكاملة 

، أو غٌاب للخطط واالستراتٌجٌات الشاملة ،أو سٌاسٌاً  كان اجتماعٌاً  عمار سواءً اإلعادة عملٌة إ

 .أكثر ضراوة من السابق سٌؤدي ربما إلى نزاعات

 في سوريا: ومتطلبات إعادة اإلعمار خسائر الحرب  -ثانياا 

، عقد من الدمار والخراب والتهجٌر، مما خلف نتابج كارثٌة عقد على الحرب فً سورٌا مرّ 

، تراوحت تقدٌرات تكلفة إعادة 2119ع، فوفق مركز كارٌنغً فً مطلع العام تمعلى بنٌة المج

                                                           
1
 .2119، المنتدى القانونً السوري، المحامً فراس حاج ٌحٌى، .القوانٌن المتعلقة بإعادة اإلعمار و مشروعٌتها 

http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/86?fbclid=IwAR3TRlWT_23ACJYXygN-Zniuq_5a3VFlsKXf-3d3KBqyrBJqBXtF3Cd1FrU
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لى تحمل إبالنسبة  جداً  وكبٌراً  ، ٌبدو هذا المبلغ خٌالٌاً 2ملٌار دوالر 411و 251اإلعمار بٌن 

 السورٌة، وخاصة فً ظل تراجع الناتج المحلً.  المٌزانٌة

 والبناء. ،والتعلٌم ،ن نصنف الخسابر من حٌث السكانأسنحاول وفٌما ٌلً 

للبنك الدولً انخفض عدد السكان فً سورٌا  : أكثر فبة تعرضت للخسابر والدمار، فوفقاً السكان

معدل البطالة إلى  ، وقد ارتفع2115فً عام  اً ملٌون 1815لى إ 2111فً عام  اً ملٌون 2118من 

" بحسب تقرٌر صادر عن لجنة 2119% عام 4213"قبل أن ٌتراجع إلى  2115% فً 66

% 82والذي جاء فٌه أٌضاً أن  3األمم المتحدة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا )اإلسكوا(

من األضرار الناجمة عن الصراع تراكمت فً سبعة من أكثر القطاعات كثافة فً رأس المال 

مالٌٌن  3فقد  كما والصحة. ،والكهرباء ،والتصنٌع ،واألمن ،والنقل ،والتعدٌن ،اإلسكانك

حٌث سجل دلٌل التنمٌة  اً مستمر اً تدهور ع التنمٌة البشرٌةاوضأ وشهدت.  4وظابفهمشخص 

   .21185فً  16549الى  2111فً  1664البشرٌة فً سورٌا انخفاضاً حاداً من 

لى ثكنات إلت كثٌر من المدارس فقد تحوّ  ،القطاعات خسارةً  ن قطاع التعلٌم من أكثرإ: التعليم

% من البنٌة التحتٌة للمدارس فً سورٌا 41عسكرٌة، فقد ذكرت الٌونٌسف بأنه تعّرض حوالً 

 .6للضرر أو للدمار أثناء الحرب

التحتٌة كخطوط  ىالبنورت الكثٌر من المدن تدمّ  ،لى ٌومنا هذاإن بدأت الحرب وأ: منذ بنيةاأل

ن أ 2115األمم المتحدة فً  توالمصانع، وقد قدر ،والمدارس ،والجسور ،والمواصالت ،النقل

 .  7مدرسة قد تدمرت 7111وأكثر من  ،ونصف مستشفٌات البالد ،ملٌون منزل 211نحو 

 : نماذج إعادة اإلعماراا لثثا 

 ٌة، فمن ٌقدم المنح ٌقدم معهاقلٌمالدولٌة واإلاالستراتٌجٌات عادة اإلعمار مع تلتقً سٌاسات إ 

وٌحاول فرض سٌاساته ورؤٌته لالستمرار فً إنهاء النزاع وإعادة  ،استراتٌجٌاته الخاصة

وهنا ٌمكننا أن نذكر بعض النماذج السابقة لعملٌات إعادة اإلعمار التً تمت فً  اإلعمار.

ت هذه المسألة وتطبٌقاتها بعد انتهاء حروبها كمدخل لفهم طبٌعة وآلٌا ،مناطق مختلفة من العالم

  الواقعٌة.

بدأت   ورسمٌاً بدأت بعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة،  وروبا:خطة مارشال إلعادة إعمار أ -1

وشملت هذه الخطة التً تم تمرٌرها عبر الكونجرس تحت  ،1951وانتهت  1949فً عام 

المساعدات المالٌة للدول األوربٌة على تقدٌم الوالٌات المتحدة مسمى "برنامج التعافً األوربً" 

                                                           
2
 .مفارقة إعادة إعمار سورٌة 
3
ر عن لجنة األمم المتحدة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا باالشتراك مع "سورٌا بعد ثمانً سنوات من الحرب" تقرٌر صاد 

  23/9/2121 –مركز الدراسات السورٌة فً جامعة سانت آندروز 
4
، 2117وشمال أفرٌقٌا، مجموعة البنك الدولً، نٌسان األوسطبعد انتهاء الصراع فً منطقة الشرق  اإلعماراقتصادٌات إعادة  

 18ص
 
5
 .االجتماعً المشهد 
6
 .األزمة السورٌة: حقابق سرٌعة 
7
 The ruins of Kobane. 

file:///C:/Users/cudi/Downloads/مفارقة%20إعادة%20إعمار%20سورية
https://publications.unescwa.org/projects/saw/sdgs/pdf/ar/Syria-at-war-chapter2-ar.pdf
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.washingtonpost.com/sf/world/2015/11/13/kobane/
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دوالً أوربٌة ربٌسٌة  للتعافً من آثار الحرب التً دمرت ؛ملٌار دوالر 13 ـوالتً قدرت ب

 ،وتعرضت البنٌة التحتٌة فٌها لدمار شبه كامل .م، وبلجٌكا وغٌرهوبرٌطانٌا ،وفرنسا ،كألمانٌا

 ،التجارٌة والحربٌةخاصة الجسور والموانا والسكك الحدٌدٌة والطرقات وأساطٌل السفن 

حٌث تم  ،وبرٌطانٌا اء أوروبا الغربٌة وخاصة ألمانٌاطة حاسمة فً إعادة بنهذه الخكانت و

بموجب هذه الخطة منح المساعدات للعدٌد من الدول استناداً إلى معاٌٌر تتعلق بحجم القوة 

فزات داث مححمن منطلق أن تعافً تلك االقتصادات القوٌة سٌكون كفٌالً بإ ؛الصناعٌة للدولة

والملفت فً تنفٌذ هذه الخطة كان أمران أساسٌان  للنمو والتعافً على الصعٌد األوربً ككل.

األول أن تقدٌم الوالٌات المتحدة مساعدات مالٌة للدول األوربٌة كان كفٌالً بفتح قنوات تجارٌة 

والثانً أن  ،بربٌسٌة بٌنها وبٌن الوالٌات المتحدة غٌر المدمرة التً لم تصلها خسابر الحر

النمو االقتصادي بنهاٌة مدة الدول التً تلقت حصة كبٌرة من المساعدات تخطت فٌها معدالت 

بأنها من النماذج الناجحة فً تارٌخٌاً  هذه الخطة وقد ذكرتالمشروع مستوٌات ما قبل الحرب. 

 التارٌخ الحدٌث.

غٌر أن هذه األموال  ،عالٌاً نسبٌاً تلقت العراق خالل مرحلة إعادة اإلعمار تموٌالً  العراق: -2

مكانات وقدرات المؤسسات العراقٌة إاستخدامها بالشكل األمثل لتعزٌز التً تلقتها العراق لم ٌتم 

. وقد ُبنً التخطٌط األولً فً العراق بشكل كامل تقرٌباً على أساس تفعٌل أو حتى تحسٌن عملها

ثار المدمرة للمبالغ الضخمة من الموارد كانت اآل فقد . .8المصالح الرأسمالٌة اإلقلٌمٌة والدولٌة

لى اعتبارات العرض" دون القدر األدنى من المشاورات إوٌلٌة المستخدمة لمشارٌع "تستند التم

 ،. فقد بنت الوالٌات المتحدة استراتٌجٌات وفق رؤٌتها9خطٌراً  مع البلد المتلقً تشكل تحذٌراً 

من المشاركة فً عملٌة قصاء قوى اجتماعٌة عراقٌة إ ، مما أدى إلىبعٌدة عن الواقع العراقً

ذلك بسبب غٌاب القوى السٌاسٌة العراقٌة ومنظمات المجتمع المدنً، أو وعمار، إعادة اإل

 .إعادة اإلعمارعملٌة المستقلة، عن المناقشات الخاصة ب هلٌةالشركات األ

إن فقد ذكر تقرٌر لمنظمة الشفافٌة الدولٌة كبر فً فشل العملٌة، له الدور األ كما أن الفساد كان 

ابه عمار العراق، ستٌوارت باوٌن، وما شإم األمٌركً الخاص ببرنامج إعادة "تقرٌر المفتش العا

والر كانت تحول بشكل غٌر ملٌون د 811ظهر أن ما مقداره أمن قضاٌا فساد مالً وتحاٌل، 

  .10سبوعٌاً خارج العراق"أقانونً 

زمة تدخلت القوى الدولٌة فٌها ألجل إدارة األ بعد حرب كوسوفو وصربٌا  قليم كوسوفو:إ -3

بوجود عسكري ضخم  1244أجاز قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة حٌث  ،ما بعد الحرب

عمار فً مرحلة ما بعد ، لإلشراف على إعادة اإلووجود مدنً بقٌادة األمم المتحدة ،بقٌادة الناتو

 ،ت عدم الكفاءة فً اإلنجازفقد تجلّ  ،لها مخططاً  انتٌجة لم تكن مثلما كن النإ. اال 11الحرب

فأهم مشكلة  ،الدولٌة نتٌجة صراع المصالح بٌن المنظمات والمؤسسات ،وتضاربات فً المهام

ة هً وضع إدارة البلد فً مختلف المجاالت تحت وصاٌ عمارإعادة اإل واجهتها كوسوفو فً

شمال االطلسً، ومنظمة األمن والتعاون  وربً، وحلفألالمؤسسات الدولٌة. كاالتحاد ا

                                                           
8
 2114كارٌنغً للشرق األوسط، سامر عبود، -مركز مالكزم كٌر .وجهات نظر ُمقاَرنة بشأن تحّدٌات إعادة اإلعمار فً سورٌة 
9
 .2117اقتصادٌات إعادة االعمار بعد انتهاء الصراع فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقً، مجموعة البنك الدولً، نٌسان 
10
 2113،  أمان، .الشفافٌة الدولٌة: العراق بعد عشر سنوات على التغٌٌر دولة هشة بمؤسسات عرجاء 
11
 .2116، معهد السالم األمرٌكً، برنامج التدرٌب المهنً، .2116تحلٌل الصراعات، معهد السالم األمرٌكً،  

https://carnegie-mec.org/2014/12/30/ar-pub-60236
https://www.aman-palestine.org/media-center/1877.html
https://www.usip.org/sites/default/files/academy/OnlineCourses/Conflict_Analysis_Course_Arabic_06_28_06.pdf
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. وقد حصل تباٌن كبٌر بٌن 12 مم المتحدة. فكل مؤسسة تدٌر شؤون متعلقة بهااألوربٌة، واأل

 عمال العنف ظلت مستمرة رغم التدخل الدولً. المقدمة فً الرٌف والمدٌنة، كما أن أالخدمات 

عمار فً ظل عدم اتباع ى إعادة اإلعلى عدم جدو خرآ مثاالً كانت أفغانستان  أفغانستان: -4

الكثٌر من التناقض األولى  بٌنهماضاعت البوصلة بٌن استراتٌجٌتٌن  ففٌها ،فاعلةاستراتٌجٌة 

للسالم عبر األمن" والثانٌة هً "الوصول للسالم عبر إعادة اإلعمار" وفً الحالة الوصول هً "

، وهو ما ٌعكسه هً السابدة عبر أولوٌة إرساء األمن فغانٌة كانت عقلٌة االستراتٌجٌة األولىاأل

ولوٌة كانت أمرٌكٌة، واأل . حٌث كانت هناك قوات13من ولكن دون جدوىحجم اإلنفاق على األ

 عمال العنف.إلى زٌادة أ بالتالً فأدت  عمار،من على حساب إعادة اإلتذهب لأل

 عمارعملية إعادة اإل لتي تواجهأهم التحديات ا: اا رابع

، بل هً عملٌة معقدة كما لٌست عملٌة إعادة اإلعمار بتلك السهولة التً ٌوحٌها لنا مصطلحها

 ،تشوبها الكثٌر من العراقٌل والتحدٌات الناجمة عن تضارب المصالح وأولوٌات العمل ،وضحناأ

 ومن هذه التحدٌات: ، وخاصة تلك الفاعلة على األرض،وفق رؤى القوى الفاعلة

ما لم ٌكن هناك آلٌة تحقق  ،اإلعمار ٌمكن أن تؤدي إلى تكرار العنفإن عملٌة إعادة   - أ

لجان  -إصالح المؤسسات -جبر الضرر –المالحقات القضابٌة )االنتقالٌة  العدالة

وٌنتج  ،كثٌر من المشاكلالٌخلق  ،رضفتجاهل القوى الفاعلة على األ  (...الحقٌقة

 ذلك. دلٌل علىوحالة العراق والصومال خٌر  ،المزٌد من الصراعات

، وحتى ٌتحقق ذلك ال التموٌل فً ظل تدمٌر جمٌع البنى لىن إعادة اإلعمار بحاجة إإ - ب

بد من تحقٌق االستقرار فً المنطقة، الذي لن ٌتم دون االنتقال السلمً للسلطة. كما أن 

لد امج عمل وفق البدامة الصراعات فً حال لم ٌكن هناك برني إلى إالتموٌل قد ٌؤد

فً ظل غٌاب التموٌل المحلً،   وإمكانٌة وصوله إلى أٌاٍد تخرٌبٌة،، مراد دعمهال

 .مؤسسات من الحرب شبه مدمرة النتٌجة خروج معظم 

 تنوي الحصول واالمتٌازات التً  ،تحٍد آخر ٌظهر جلٌاً وهو مصالح الدول المانحة - ت

حٌان كثٌر من األ فًونح دون أن ٌكون هناك مصلحة لتلك الدول، فال توجد مُ  علٌها،

 تقدٌم المنح. عندتفرض أجندات معٌنة 

 التحديات في سوريا

مقسمة بٌن ثالث  سورٌا فعلٌاً ف ،عمارتواجه عملٌة إعادة اإلالتً  هناك الكثٌر من التحدٌات

أستاذ العالقات حٌث ٌذكر ، والدولٌة تدخالت القوى اإلقلٌمٌةلى ، إضافة إمناطق نفوذ مختلفة

رٌموند هٌنبوش  فً هذا الصدد الدولٌة وسٌاسات الشرق األوسط فً جامعة سانت أندرو،

ترتبط أٌضاً بالصراع الجٌوسٌاسً على وإعادة اإلعمار ترتبط بالصراع الداخلً على السلطة، "

                                                           
12
استراتٌجٌات المنظمات الدولٌة فً إعادة االعمار لفترة ما بعد الحرب، نموذج إقلٌم كوسوفو، رسالة ماجستٌر من أمٌنة زغٌب،  

 .165،ص(2112-2111ر باتنة المنشورة عام السٌاسٌة جامعة الحاج خضكلٌة العلوم 
13
 .2121، سامر سالمة، قاسٌون، فــً ســــورٌـــة إلعمارملف إعادة ا 
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جٌوسٌاسٌة دولٌة حول سورٌا الذي ُترجم سابقاً فً المرحلة العسكرٌة، ثم انتقل إلى معركة 

 ".14إعادة اإلعمار

دٌارهم،  الذٌن هجروافهناك المالٌٌن من الالجبٌن  ،تحدٌاً ربٌسٌاً شكل تقضٌة الالجبٌن  نإ

لتأمٌن  ؛منضوا للتهجٌر القسري، هؤالء بحاجة إلى السالم واألومالٌٌن النازحٌن الذٌن تعر

  .ها الحرببناء مدنهم وقراهم التً دمرتعادة فضالً عن ضرورة ترمٌم وإ ،العودة اآلمنة لهم

، ومن الناحٌة مؤسسات الدولة من ناحٌة ضمن المتفشً  خر هو ظاهرة الفسادالتحدي اآل

ذا فسد الفرد شخصٌة، فإ ةسبه الفرد كخاصٌتنواع الفساد هو الذي ٌكاألخرى واألخطر من كافة أ

صبح ٌوبذلك  ،نتجه هذا النظام، وتعد هذه الظاهرة من أهم ما أت الدولة وفسد المجتمعفسد

 إعادة اإلعمار. األكبر أمام الفساد العابق 

 ة ودورها في عملية إعادة اإلعمار: الجهات الفاعلة في الساحة السوريخامساا 

مشترك أجرته شركة وفً آخر تقرٌر  لى مبالغ طابلة،إن عملٌة إعادة اإلعمار تحتاج إ

 ”World Vision“ والمنظمة الخٌرٌة ”Frontier Economics“ االستشارات االقتصادٌة

تقدر التكلفة االقتصادٌة للنزاع  ”ثمن باهظ للغاٌة: تكلفة الحرب على أطفال سورٌا“تحت عنوان 

ترٌلٌون دوالر أمرٌكً ، وحتى لو انتهت الحرب  112سنوات بأكثر من  11فً سورٌا بعد 

حتى  والر إضافٌة بأموال الٌومترٌلٌون د 117تصل إلى الٌوم ، فستستمر تكلفتها فً التراكم ل

 .213515عام 

 الماضًمن العام دراسة صدرت فً ماٌو/ أٌار قد أعد المركز السوري لبحوث الدراسات وكان 

 531بلغت  2121وحتى مطلع العام  2111أن خسابر االقتصاد السوري منذ عام  ذكر فٌها

 باألسعار الثابتة 2111الناتج المحلً اإلجمالً لعام أضعاف  917ملٌار دوالر، وهو ما ٌعادل 

 الساحة السورٌة ولكن برؤى مختلفة. هذا الدمار دخلت كثٌر من القوى إلى فً ظل كلو

ً ة دمشق وبشتى الوسابل أن ٌكون اإلعمار من نصٌب الموالٌن له إتعمل حكوم محلياا: -1  قلٌمٌا

سد فً خطابه عند ولى، فقد قال األن بالدرجة األ، وأن ٌكونوا المستفٌدٌروسٌا( -ودولٌا )اٌران

  "16علٌنا أن نتوّجه سٌاسٌاً واقتصادٌاً وثقافٌاً، شرقاً. معرض دمشق الدولً :"افتتاح 

مشارٌع ، والذٌن سٌكون لهم النصٌب األكبر فً لى الموالٌن له من داخل المجتمعإباإلضافة  

وخلق كثٌر  ،ٌمكن أن تكون سبباً فً عدم الحل مار. وهذا ما قد ٌخلق أزمة أخرى،عاإلإعادة 

 11ورقم  66كالقانون رقم  ،صدرها النظامك بسبب العدٌد من القوانٌن التً أوذل ،من النزاعات

 .لى "المعارضة"، وخاصة من كان ٌنتمً إمالك المدنٌٌنعلى أوالذي بموجبه ٌمكن االستٌالء 

ؤجج الصراعات بٌن ، وٌة الخالفات الداخلٌةحد ربما سٌزٌد من فعدم المساواة بٌن المواطنٌن

 أطٌاف المجتمع السوري مستقبالً. 

                                                           
14
 .2121األخبار، حسٌن فحص،  .معركة إعادة إعـمار سورٌا 
15
 Ten years of war in Syria has cost $1.2 trillion USD according to World Vision 4  ،2121اذار 
16
 .2117المنامة،  -سفارة الجمهورٌة العربٌة السورٌة .كلمة السٌد الربٌس خالل افتتاح مؤتمر وزارة الخارجٌة والمغتربٌن 

https://al-akhbar.com/Issues/290378
https://www.wvi.org/newsroom/syria-crisis-response/ten-years-war-syria-has-cost-12-trillion-usd-according-world-vision
http://www.mofa.gov.sy/bahrain-embassy/ar/pages903/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86
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وذلك  ،تحاول دمشق من جهة أخرى االستفادة من المساعدات الممنوحة عن طرٌق المنظمات

أو تتبع  ها هًعلٌهم التعامل مع جهات محلٌة تعنٌوتفرض  ،بوضع قوانٌن أمنٌة تعرقل عملهم

أن القٌود  تقرٌر لمنظمة هٌومن راٌتس ووتش:"فً ، حٌث ورد تقدٌرلها أو توالٌها على أقل 

الحكومٌة المنتظمة على وصول المنظمات اإلنسانٌة إلى المجتمعات المحلٌة المحتاجة أو المتلقٌة 

للمعونة، والموافقة االنتقابٌة على المشارٌع اإلنسانٌة واشتراطها علٌها أن تشارك الجهات 

فً ظل  مكانٌات المحلٌة ضعٌفٌة جداً أن اإل خاصة" 17ضعت لتدقٌق أمنً.الفاعلة المحلٌة التً خ

 1111 % لإلنفاق االستثماري، بمبلغ ٌقدر بـ29نسبة  2119خصصت الموازنة العقوبات، فقد 

ر، ملٌون دوال 115ملٌار لٌرة ما ٌعادل  51ملٌار لٌرة، ولم ترصد لـ"إعادة اإلعمار" أكثر من 

نة زواموفً  18ملٌار دوالر إلعادة اإلعمار. 411جات البالد إلى فً الوقت الذي تقدر احتٌا

بند واضح مخصص إلعادة  لم ٌذكرترلٌون لٌرة سورٌة،  ..8التً قدرت ب  2121لعام ا

تأمٌن أدنى مستوٌات المعٌشة تسعى فً الوقت الحالً فقط إلى حكومة الن أل االعمار.

األزمة االقتصادٌة التً تخنق البالد. كما أن وهذه لٌست بالمهمة الٌسٌرة بسبب "، نمواطنٌلل

مشارٌع إعادة اإلعمار المتوسطة والكبٌرة سٌتم تجمٌدها. وإذا لم ٌتم التوصل لتسوٌة سٌاسٌة، 

 .19"ورفع العقوبات من أجل تمكٌن عملٌة إعادة اإلعمار

 الموقف األوربي-2

طالما ال  ،اإلعمار ملٌة إعادةمحافظاً على موقفه بعدم المساهمة فً عوربً تحاد األما زال اال

أوضح دبلوماسً ٌران تتحكمان بمفاصل السلطة، فقد إوطالما أن روسٌا و ،تغٌٌر فً نظام الحكم

لتموٌل  مالٌاً  لٌس صندوقاً  إن االتحاد"فرنسً ٌشارك باالجتماعات الدولٌة الجارٌة حول سورٌا، 

  ".20مشارٌع قامت بها دول ال تنسق معنا

خالل  "أورزوال فون دٌر الٌن"لمانٌة ن خالل ما ذكرته وزٌرة الدفاع األمكما ٌتضح الموقف 

"لن تحصل استثمارات فً سورٌا إال مع وجود عملٌة :حٌث قالت  مؤتمر أمنً فً البحرٌن

وفً هذا السٌاق قال ربٌس الوزراء ".21سٌاسٌة تأتً بالسلم تشارك فٌها جمٌع األحزاب

هو التوصل إلى عملٌة  ،السبٌل الوحٌد للمضً قدماً  "نعتقد أن البرٌطانً بورٌس جونسون:

سٌاسٌة وإٌضاح األمر إلٌران وروسٌا ونظام األسد أننا كمجموعة تحمل نفس الفكر، لن ندعم 

، عملٌة انتقالٌة 2254للقرار  إعادة إعمار سورٌا حتى توجد عملٌة سٌاسٌة، وذلك ٌعنً، وفقاً 

واضحة فً هذا الخصوص، حٌث  األمانٌا وبرٌطانٌفمواقف كل من فرنسا و .22عن األسد" بعٌداً 

 . 2254أي إعادة لإلعمار ال بد أن ٌرتبط باالنتقال السٌاسً وقرار 

 

 

                                                           
17
 .2119. هٌومن راٌتس ووتش، سٌاسات الحكومة السورٌة الستغالل المساعدات اإلنسانٌة وتموٌل إعادة اإلعمار 
18
 2118المدن، وجٌه حداد،  ملٌون دوالر! 115السورٌة:إعادة االعمار ب 2119موازنة  
19
 2/12/2121 –موقع سورٌا  –وتكشف عمق المصابب فً اقتصاد سورٌا  2121دراسة تحلل موازنة  

https://www.syria.tv/  
20
 .2118روسٌا الٌوم،  .مصدر: أوروبا لن تشارك بعملٌة إعادة إعمار سورٌا بقٌادة روسٌا 
21
 . دٌانا هودالً/ رٌشارد فوخ/ م.أ.م .شاركة دون عملٌة سٌاسٌةألمانٌا وإعادة إعمار سورٌا ـ ال م 
22
 .Bbc ،2118 .برٌطانٌا: إعادة إعمار سورٌا لن ٌتم إال بعد االنتقال السٌاسً "بعٌدا عن األسد 

https://www.hrw.org/ar/report/2019/06/28/331350
https://www.almodon.com/arabworld/2018/11/9/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2019-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8115-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1?fbclid=IwAR0eP1gD-hBniDvte0nY-9kdA5Y6g1iCe6dx5sXCqPFrhb33esnP2qMVHBI
https://www.syria.tv/
https://arabic.rt.com/middle_east/923492-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%80-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-46817908
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-41315061
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 مريكيالموقف األ-3

عقوبات  بل فرضت مؤخراً  ،عمار فً الظروف الحالٌةالوالٌات المتحدة ال تحاول إعادة اإل

عمار سورٌا هً تشترط إعادة إ. فعلى االقتصاد السوري ثرت سلباً ، التً أ)قانون القٌصر(

، ماٌك السابق أعلن وزٌر الخارجٌة األمرٌكً. وقد 2254وتطبٌق القرار  ،باالنتقال السلمً

بومبٌو، أن الوالٌات المتحدة لن تساهم بمساعدات إضافٌة فً إعادة إعمار سورٌا، طالما بقٌت 

"إذا لم تضمن سورٌا االنسحاب الكامل للقوات أضاف . وفً البالد القوات المدعومة إٌرانٌاً 

   .23المدعومة من إٌران فلن تحصل على دوالر واحد من الوالٌات المتحدة إلعادة اإلعمار"

 الموقف الروسي-4

اإلقلٌمٌة، فتدخلها  دول ال بٌن ساسٌاً أ جعل منها العباً  ،زمة السورٌةإن التدخل الروسً فً األ

االستراتٌجً مع كل من اسرابٌل وإٌران وتركٌا، فقد دخلت إلى لعبة  هان ٌعٌد دوركان ال بد أ

عاماً  45باستحواذها على مٌناء طرطوس لمدة  ة سورٌا. وقد ازداد الدور الروسًمم من بواباأل

 ومدرج مطار حمٌمٌم.

تقرب من وذلك بال ،عمار لهتصارات" للنظام،  تحاول أن تؤمن إعادة اإلن حققت روسٌا "انبعد أ

ل النقاش عما لتغٌٌر جدو ،عمارل  قضٌة إعادة اإلن تدوّ أوربا ودول الخلٌج. كما إنها تحاول أ

صول على المال، ولكً ن. فهً تحاول استغالل ورقة الالجبٌن للحارتكبه هذا النظام إلى اآل

خاصة فً مجال الطاقة، حٌث  ،وبذلك تنعش اقتصادها ،عمار لشركاتهاتكسب عقود إعادة اإل

 األمرٌكٌة: Foreign Policyفً حدٌٍث إلى مجلة لوماسً كبٌر فً االتحاد االوربً ذكر دب

"روسٌا ترٌد أموالنا إلعادة بناء سورٌا، حتى تتمكن الشركات الروسٌة من الحصول على 

 "24العقود

ن فً استقطاب المانحٌن، لذلك تستطٌع روسٌا أن تبقً الوضع فً سورٌا لم تنجح روسٌا إلى اآل

خرى روسٌا تستطٌع أن تجمد الوضع فً سورٌا على تحافظ على مكتسباتها، بعبارة أو لكما ه

ب ، التً تحاول أن تكتسبها عن طرٌق سٌاسة الكس، شرٌطة أن ال تفقد مكاسبهاهذه الحالة

المشاركة فً االنتقال السٌاسً كما تهدف كل من الوالٌات بما علٌها أن تتحرك أ السهل. لذلك

لطرح أٌة  ا ال تمتلك مقوماتباعتباره ،تبقى هكذا تنتظر أن وربٌة، أوالمتحدة والدول اال

 مشارٌع بدٌلة فً سٌاق عملٌة إعادة اإلعمار ٌمكن لها القٌام بتطبٌقها منفردة. 

 يرانيالموقف اإل-5

إٌران تحاول تمكٌن وجودها العسكري والسٌاسً فً سورٌا حتى تحقٌق أهدافها، وفً سبٌل ذلك  

ملٌار دوالر أمرٌكً، هذا وقد حصلت شركات اٌرانٌة خالل  31ما ال ٌقل عن  أنفقت حتى اآلن

تمكنت . كما  25على عدة عقود من أجل تأهٌل وإعادة بناء البنٌة التحتٌة 2118و 2117عامً 

                                                           
23
 .2118 .الحرب فً سورٌا: واشنطن تشترط خروج القوات المدعومة إٌرانٌا كً تشارك فً إعادة اإلعمار 
24
 Russia’s Payback Will Be Syria’s Reconstruction Money ،BY ANCHAL VOHRA ،2119 
25
 European، جوزٌف ضاهر، .السٌاق السٌاسً االقتصادي إلعادة اإلعمار فً سورٌا اآلفاق فً ظل إرث تنموي غٌر متكافا 

University Institute 2019 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-45819062
https://foreignpolicy.com/2019/05/05/russias-payback-will-be-syrias-reconstruction-money/
http://medirections.com/images/dox/MED_2019_06.pdf
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ات مع النظام السوري فً مجال االتصاالت والنفط والزراعة والصناعة ٌمن إبرام ستة اتفاق

. فافتتاح 26صفقة اقتصادٌة بتارٌخ سورٌا اتخذت طابع إعادة اإلعماروغٌرها، فً إطار أكبر 

حٌاة المركز تجاري إلٌران فً دمشق ٌدل على محاولة اٌران وتخطٌطها الدخول فً تفاصٌل 

. وكذلك قصة شراء رٌةالسو التجارٌةهم المدن مع أتواصل الفتح قنوات و ،التجارٌة السورٌة

مد فً ، ٌشٌر إلى مخططهم الطوٌل األات من قبل االٌرانٌٌنراضً والعقارات وترمٌم المزاراأل

المنطقة. حٌث نقل عن ربٌس مدٌرٌة إعادة إعمار المزارات المقدسة حسٌن باالراك قوله: 

"سوف تتم إعادة النظر فً المخطط العمرانً للمنطقة المحٌطة بالسٌدة زٌنب. نعمل حالٌاً على 

لمحٌطة بالمزار.. كما وقعت الحكومتان السورٌة نموذج جدٌد ونعمل على شراء العقارات ا

هكتار من األراضً فً  11111واإلٌرانٌة عقداً تحصل بموجبه الشركات اإلٌرانٌة على حوالً 

 ."27الزراعٌة وإنشاء مستودعات لتخزٌن النفطمشارٌع ال المنطقة الساحلٌة لتطوٌر

 -ٌد البصرةدمشروع سكة ح من خالل وقد بدا ذلك واضحاً  ،ٌران تحاول البقاء فً سورٌاإ

ٌران بسورٌا ثم إعلى منع هذا المشروع الذي ٌوصل  ن الوالٌات المتحدة عملتإال إالالذقٌة 

ٌرانٌة فً ً ٌوضح لنا أكثر االستراتٌجٌة اإلٌرانربما حدٌث وزٌر الصناعة اإل .لبنان براً 

"نعتبر فً كل فرصة  حٌث ٌقول مستغالً  ،الهالل الشٌعًب المتمثل من خالل مشروعها ،سورٌا

. ولكن العقوبات المفروضة على اٌران 28اً دٌنٌ اً مار دول مثل سورٌا والعراق" واجبإعادة إع

أمام مشاركتها الفعالة  تصبح عابقاً  ،ومشاكلها الداخلٌة والخارجٌة ،والوضع االقتصادي المزري

 ن بلة وقوف روسٌا عابقاً . وزاد فً الطٌاً مٌتعمار، من مبدأ المٌت ال ٌنقذ فً عملٌة إعادة اإل

رٌا لروسٌا فً سو كبٌراً  ٌران تشكل منافساً حتى بٌن الحلفاء، إن إ أمامها، فالمصالح تلعب دوراً 

دورها على المساجد ودور اقتصر  ،روسٌا ة معمواجهللنتٌجة فً قضٌة إعادة اإلعمار، وك

ألنهما تعانٌان من  ،الشاملةعمار اإلحوال ال تستطٌع الدولتان إعادة العبادة، ولكن فً جمٌع األ

عجزت سورٌة عن تأمٌن أزمة اقتصادٌة نتٌجة العقوبات التً تفرض علٌهما، ومثال على ذلك 

بغٌة إنشاء أو  ،اً و عقودالتموٌل لمساهماتها فً بعض المشارٌع التً أبرمت بشأنها إٌران وموسك

فقط هما  .29تصلٌح مصانع الكهرباء. وعلٌه، انسحبت طهران وموسكو من هذه المشارٌع

وبناء القواعد  ،تحاوالن حماٌة مصالحهما االستراتٌجٌة من خالل االستٌالء على الموانا

 ٌران تعزز المٌلٌشٌات.العسكرٌة فً سورٌا، فروسٌا تعزز الدوابر األمنٌة بٌنما إ

 التركيالموقف -6

، فهً ٌرة منهاكب جزاءتركٌا لها مصالح جمة فً إعادة إعمار سورٌا، خاصة أنها تحتل أ 

وتحاول البقاء فً تلك  ،لى هذا الدور كثٌراً تتطلع إوتحاول إنعاش اقتصادها وإنعاش شركاتها، 

د فابدة تعود علٌها، ولكن ما هو باد للعٌان أنها سوف تخرج من المول من لما لها ،المناطق

ً والحل السوري بدون حمص، وخٌر ما ٌثبت ذلك هو انحصارها بٌن طرحً االنتقال السٌاس

                                                                                                                                                                      
 
26
 .2117نون بوست، فرٌق التحرٌر،  كٌف تقطف إٌران ثمار تدخلها فً سورٌا اآلن؟ 
27
 بورتٌر اٌرٌموقع ذا س جهاد ٌازجً،  .التعمٌر بعد تدمٌر: كٌف ٌستغل النظام دمار المتلكات وتشرٌعات الراضً 
 
28
 .2121. قناة كلمة الفضابٌة، وزارة الصناعة االٌرانٌة: إعادة إعمار سورٌا واجب دٌنً 
29
 .2119كارٌنغً، جوزٌف ضاهر -مركز مالكوم كٌر .مفارقة إعادة إعمار سورٌة 

https://www.noonpost.com/content/16262
https://www.aljumhuriya.net/sites/default/files/ltmyr_bd_tdmyr-_kyf_ystgl_lnzm_dmr_lmmtlkt_wtshryt_lrdy.pdf
https://www.kalemeh.tv/ar/?p=31406
https://carnegie-mec.org/2019/09/16/ar-pub-79843
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خوان المسلمٌن الذٌن ال مستقبل لهم فً ذلك هو اعتمادها على اإلالسبب األساسً السٌاسً، و

 .ومستقبالً  فً سورٌا حالٌاً 

 الموقف الصيني-7

ضمن مشروع الحزام والطرٌق من للصٌن مصالح عدة تربطها بسورٌا، بحكم وقوع سورٌا   

ٌغور بٌنهم، ، وخاصة لوجود اإلرهابدعم النظام لمحاربة اإلت فهًناحٌة، ومن ناحٌة أخرى 

،  2117ن بكثٌر من الدعم لسورٌا فً لذلك وعدت الصٌ ،تهاالستثماراسوق ٌجاد لى إإضافة إ

نها قدمت ن ذلك أومن ضم ،ستحواذ على المشارٌع فً سورٌاالفهً تستخدم القوى الناعمة ل

ملٌون دوالر أمٌركً بموجب اتفاقٌة تعاون اقتصادي وفنً وقعتها  14المنحة المالٌة بقٌمة 

ولكن تبقى  .302118مارس  4التابعة لمجلس الوزراء، فً ” هٌبة التخطٌط والتعاون الدولً“

 سورٌا. ىالستقرار والعقوبات االقتصادٌة علنتٌجة لحالة عدم ا ،الصٌن حذرة من هذه الناحٌة

 دول الخليج العربي -8

بعاد الدور ، من أجل هدف واضح وهو إعمارإلى المشاركة فً إعادة اإلتتطلع هذه الدول 

أبلغ الملك سلمان الربٌس الروسً، فالدٌمٌر بوتٌن، أن الرٌاض ال ٌمكن أن تدفع ،  وقد االٌرانً

اإلعمار ٌجب أن ٌكون  ملٌارات الدوالرات لتصب فً خدمة إٌران، وأن أي حدٌث عن إعادة

دون تدخل خارجً لفابدة أي جهة  ،بعد حل سٌاسً ٌكون فٌه القرار بٌد السورٌٌن

، أنها وكالة األنباء السعودٌة الرسمٌة أعلنت المملكة العربٌة السعودٌة فً بٌان أوردتهو.31كانت

مات ملٌون دوالر لصالح "مشارٌع استعادة مصادر الرزق والخد 111ة بمبلغ مقدمت مساه

إن موقف دول الخلٌج متضامن مع  32األساسٌة"، ٌنفذها التحالف الدولً بقٌادة الوالٌات المتحدة"

 الطرح الذي ٌقدمه الغرب.

 والتوصيات النتائج

وفً الحالة من الحلول المرتقبة فً نهاٌة كل حرب،  ٌتجزأال  عمار جزءٌ إن عملٌة إعادة اإل

التً تتقاطع  ،عدٌدة بٌن الدول اإلقلٌمٌة والعالمٌةالسورٌة التً تداخل فً أزمتها متناقضات 

أي ن أأحٌان وأماكن أخرى. لذلك رأٌنا  مصالحها فً أحٌان وأماكن وتتعارض بذات الوقت فً

رتبط بشكل الحل الذي تحاول أٌة دولة تسوٌقه داخلٌاً أو على ٌحدٌث حول قضٌة إعادة اإلعمار 

ظام الذي عمار البد من جعل النتبدأ عملٌة إعادة اإلحتى وبالنتٌجة  صعٌد الرأي العام العالمً.

 سباب هذه الحرب، وهذا الدمار.الحرب ٌعمل على إزالة أفً نشوء هذه  ساساً تسبب أ

 وفً ذلك ٌمكننا ذكر أهم النتابج العامة للدراسة:

ترتبط عملٌة إعادة اإلعمار بالجوانب االقتصادٌة فحسب بل تتعداها إلى الجوانب  ال -

 أٌضاً.السٌاسٌة 

                                                           
30
 .2121العرب،   .لمتسابقٌن إلعادة إعمار سورٌابكٌن أقرب ا 
31
 .2118. المرصد السوري لحقوق االنسان، روسٌا تحول إٌران لورقة تفاوض فً ملف إعادة إعمار سورٌة 
32
 .2118، 24فرانس  .ا التحالف الدولًملٌون دوالر لمشارٌع "تحقٌق االستقرار فً سورٌا" ٌنفذه 111السعودٌة تمنح  

https://alarab.co.uk/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.syriahr.com/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D8%A7/269646/
https://www.france24.com/ar/20180817-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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تنظر إلى عملٌة إعادة  ؛الدولٌة أو اإلقلٌمٌة إن القوى الفاعلة فً األزمة السورٌة سواءً  -

 فً سورٌا أو فً المنطقة. اإلعمار من زاوٌة مصالحها واستراتٌجٌاتها المستقبلٌة سواءً 

وال  ،المقومات االقتصادٌة الكافٌة للبدء بعملٌة إعادة اإلعمار ؛ال تمتلك سورٌا كدولة -

 ن روسٌا وإٌران. ٌفٌها الربٌسٌٌبعد ارتهان قرارها بأٌدي حل ،ت السٌاسٌةالمقوما

طالما لن تتحقق مساعٌها  ؛لن تسمح الوالٌات المتحدة بأٌة عملٌة إعادة إعمار فً سورٌا -

النظام السوري بالقرار وعدم التزام  ،فً تحجٌم الدور اإلٌرانً فً البالد من جهة

السلمً للسلطة وضمان العودة اآلمنة لالجبٌن القاضً بضرورة االنتقال  2254الدولً 

 إلى دٌارهم وقراهم ومدنهم.

ٌختلف النموذج السوري عن العدٌد من نماذج إعادة اإلعمار فً تلك الدول التً دمرتها  -

وذلك لوجود قوى دولٌة وإقلٌمٌة ال تتوافق مصالحها  ،الحروب فً الماضً

 واستراتٌجٌاتها السٌاسٌة فً سورٌا.

ترتبط بالدرجة  ،تواجه هذه العملٌة تحدٌات كبٌرة على الصعٌد الداخلً والخارجً -

األولى بحاالت الفساد واالنتقابٌة التً تنتهجها الدولة محلٌاً وبمسابل التموٌل والمنح 

  والتً تربطها بتحقٌق مصالحها بالدرجة األولى.   ،المالٌة للدول خارجٌاً 

وجهات نظر إٌراد بق للجوانب السٌاسٌة لعملٌة إعادة اإلعمار وللك فإننا ومن خالل التحلٌل السا

فً  للبدء ،رجحأمام النظام خٌارٌن على األنرى أن  نافإن ة،فً الحالة السورٌاألطراف الفاعلة 

 ذة، وهما:ستقطاب الجهات الفاعلة والنافا

 التحول الديمقراطي -الخيار األول

 لى دت إالداخلٌة التً أ باألسباب عترافاالوعدم  ،ن تعنت النظام فً الحل العسكريإ

جعل و ،زمةاأللى تفاقم ٌعٌشه الشعب السوري، أدى إوصلته البالد والذي المدمر الوضع 

مام النظام وقت زال أٌ قلٌمٌة والدولٌة، ولكن ماللكثٌر من التدخالت اإل اً مرتعمن سورٌا 

من  لقصوىادة كً ٌستطٌع االستفاول الذاتٌة،مكانٌات ، باالعتماد على اإللتجاوز هذا الوضع

 :عمار ال بد منالمتاحة، ووضعها فً خدمة عملٌة إعادة اإل مكاناتاإل

من خالل حل جمٌع القضاٌا العالقة  ،سباب الحرب والدمار الذي لحق بالبالدإزالة كافة أ -1

 .السلمً للسلطة االنتقالولدٌمقراطٌة والعدالة من قضاٌا ا

التً  خرىالمكونات األالعدٌد من و ؛، مثل الكردداخل البالدمٌة قضاٌا القوالحل  -2

 .تتعرض للتهمٌش

 عاماً  نموذجاً وجعلها  دارات الذاتٌة،نظام اإلبقبول الو ،لى نظام المركزيالتحول إ -3

 .مكانات التً تمتلكها تلك المناطقن تستفٌد من اإل، لكً تستطٌع أللدولة

وفقاً تٌح االنتقال السٌاسً بشكل سلس، ٌالذي  ،2254وفق قرار الجدٌد  دستورالكتابة  -4

 للمعاٌٌر الدولٌة واتفاقٌات حقوق اإلنسان. 

 جنداتهم.الحرب حجة لتنفٌذ أ تنهاء كافة التدخالت الخارجٌة التً كانإ -5

 استمرار التعنت وتزايد وقع األزمة في البالد -الخيار الثاني

 وهو: ،خرأمام خٌار آفدمشق  ،استمرار النظام فً تعنته وسٌاسته الحالٌة أما فً حال
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عمار لكل منطقة ، والقٌام بعملٌة إعادة اإلحالة التقسٌم التً تعٌشها الدولةتعزٌز  -1

 واقع.المر لح الدول النافذة، الناتجة بحكم األوفق نفوذ ومصا ،اعلى حد

 ،لى ضعف كبٌر فً بنٌة الدولةعلى الحكومة، مما ٌؤدي إ استمرار فرض العقوبات -2

 وانتشار حالة الفقر المدقع لدى الشعب.

  .وخارجٌاً  داخلٌاً  ،استمرار حالة العزلة   -3

مما ٌؤدي  ،االستقرار وحالة عدم ،الفوضىحالة مرار الست سٌكون سبباً باعتقادنا هذا الخٌار و

   لى المزٌد من العنف والمزٌد من التدخالت.إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


