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 ملخص

يهدف البحث إلى تأكيد أن "إعادة اإلعمار" هي جزء من املعركة املستمرة ضد االستبداد، تقتض ي 

بناء البنية التحتية  التأسيس االجتماعي "املصالحات االجتماعية والتعايش" واالقتصادي "إعادة

 واملؤسسات االقتصادية"، والسياس ي "الدستور، األطر السياسية"، بما يشكل قطيعة مع املرحلة السابقة.

ا على ما يشبه الكفاف نتيجة السياسات االقتصادية املتبعة، ويجب على ر  لقد عاش السوريون ده

ا من التنمي  مختلف 
 

ة املستدامة وتوزيع الدخل للشرائح األكثر البناء االقتصادي الجديد أن يحقق شكال

ا للقطاع الخاص، من دون أن يتخلى عن القطاع الحكومي، وعن دور الدولة  ا مميز  حاجة، ويعطي دور 

االجتماعي؛ ثم إن الجزء املتعلق بتأسيس قيم التعايش واملساواة واحترام حقوق اإلنسان، وإعادة اللحمة 

ا، يشكل الجزء إلى النسيج االجتماعي وفق صيغة ت ا وسياسيًّ عتمد على االعتراف باآلخر املختلف، اجتماعيًّ

األصعب في عملية إعادة اإلعمار. يؤكد البحث أنه ليس لدى النظام )وداعميه الروس واإليرانيين( مشروع 

ا، بل إعادة إخضاع سورية من جديد بشروط أكثر وحشية، ويوجد في ثنايا البحث عدد  إعادة إعمار أبد 

 املالحظات املستقاة من تجارب بلدان أخرى في هذا املجال.من 
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 مقدمة

ا ودموية من الحرب السورية قد أوشكت االنتهاء، من دون أن يعني  يمكن القول إّن الفصول األكثر عنف 

ذلك عدم إمكان تجددها في مناطق عدة. واستمرار الحرب ضد ما يطلق عليه النظام "اإلرهاب"، اللحمة 

ا بالشعب السوري ومصيره، في ظل أوضاع خانقة من التي تشد  عصب النظام وتبقيه متماسكا، ومتحكم 

 الحرمان والتجويع واإلذالل واملوت املجاني.

 

: اتجاهات السياسات اًلقتصادية واًلجتماعية خالل السنوات من 
ا

أوًل

 ( 2010إلى  2000)

ا، حيث يوجد قطاع حكومي استمرت السياسات االقتصادية السابقة نفسها باتجاهاتها ال عامة تقريب 

 
 

واسع مترهل وعاجز عن النمو والتطور بحكم طبيعته وبحكم السياسات العامة التي تحكمه وتوجهه، وبدال

من التوجه إلى إصالحه وتحويله إلى قطاع إنتاجي حقيقي، عبر برنامج إصالح سياس ي واقتصادي واجتماعي، 

دمت طروحات لم تقد إال إلى مزيد م
ُ
ن الترهل والعجز )اإلصالح اإلداري، التطوير والتحديث(، توجت هذه ق

 للمنتجين في التخطيط  -السياسات بطروحات "اقتصاد السوق االجتماعي" 
 

ا فاعال الذي يتطلب دور 

واإلنتاج والتسويق، ويتطلب وجود نقابات عمال قوية تستطيع حماية عمالها، ودولة توفر اإلطار التشريعي 

لهذا الشكل، وتتدخل فقط في العملية اإلنتاجية حيث ال يمكن للقطاع الخاص أو لألشكال والقانوني 

األمر الذي ال تتيحه النظم االستبدادية وبخاصة تلك التي يشكل الريع النفطي  -التعاونية القيام بهذا الدور 

ا للسي ا تابع  ا من دخلها، وتتعامل مع االقتصاد بوصفه ملحق  ا مهم  اسة، فهي كرّب عمل كبير والسياس ي جزء 

غير مسؤولة وغير خاضعة للمحاسبة، وهي من تقوم بالتخطيط االقتصادي وتوزيع الدخل في املستوى 

 الوطني، طبقا ملصالحها. 

، إذ كانت نسبة النمو غير النفطية 2007و 2000تضاعف الناتج املحلي اإلجمالي في سورية بين عامي 

في املئة من  25. وساعد على ذلك الدخل النفطي الذي كان يتجاوز 2009و 2000املئة بين عامي  في 4،4

في املئة من الناتج اإلجمالي(، وعلى الرغم من تقدم سورية  50دخل الحكومة )كانت الزراعة والنفط يشكالن 

في بعض املؤشرات التعليمية والصحية )تراجعت وفيات األمهات، لقاحات األطفال، نسب األطفال في القيد 

فقد كان اإلصالح االقتصادي املزعوم )املصارف الخاصة وشركات التأمين وسوق  (1)اس ي االبتدائي(،الدر 

                                                           
بقلم شانتا ديفارجيان "كانت كل البنك الدولي  ما هو العقد االجتماعي وملاذا يحتاج العالم العربي إلى تجديده؟ (1)

لكن، كما تشير املسوح التي أجرتها مؤسسة غالوب ومؤسسة وورلد " "مؤشرات الرفاه االقتصادي تقريبا قوية وفي تحسن

، فإن االستياء كان يتزايد في هذه املجتمعات التي اندلعت فيها  الثورات في أربعة (World Values Surveys) فاليوز سيرفي 
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ا  دمشق لألوراق املالية( واملترافق مع ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع دعم الزراعة والدعم االجتماعي، موجه 

، ومتراجعا عن دعم الط
 

بقات الشعبية. فقد زادت نسبة إلى خدمة شرائح محددة من الفئات البرجوازية أوال

الفقر والبطالة في النصف الثاني من العقد األول املترافق مع اإلعالن عن سياسة اقتصاد السوق 

ا في املنطقة الشمالية الشرقية حيث وصلت نسبة الفقر إلى حوالى  في املئة من  15االجتماعي، وخصوص 

ا في  املناطق الريفية التي تعّد خزان سورية النفطي، عدد السكان )نصف عدد الفقراء في سورية( خصوص 

في املئة، وبين الفئة العمرية  16ويوجد فيها عدد من الزراعات الرئيسة. ووصلت نسبة البطالة عموما إلى 

  (2)." 2007-2006في املئة في أعوام  22إلى  15-24

 

ا: الوضع اًلقتصادي بعد   2011ثانيا

بصورة كارثية، و"دمرت خمس سنوات من الحرب االقتصاد  انعكست الحرب على الوضع االقتصادي

 ".مليار دوالر 255بنحو  2015السوري، إذ قدر املركز السوري ألبحاث السياسات تكلفة الحرب حتى نهاية 

، أدت صعوبة الحصول على البذار، واألسمدة، واألدوية الزراعية، وكذلك القطاع الزراعي النباتيففي 

الحصول على املشتقات النفطية، وانعدام إمكان تسويق املحصوالت بسبب حالة األمن إلى تدهور اإلنتاج 

الزراعي، إذ انخفض إنتاج املحصوالت األساسية )القمح، والقطن، والشوندر السكري( إلى مستويات 

مليون  3.4لت سورية من دولة مصدرة للقمح إلى دولة مستوردة، هبط "إنتاج القمح من معدل خطرة وتحو 

ا قبل الحرب إلى بدوره أكد مهند  (3)مليون طن هذا العام،"  1.5طن من القمح كان يجري حصادها سنوي 

سيا وشرق أوروبا هادي، املدير اإلقليمي لبرنامج األغذية العاملي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ووسط آ

أن "األمن الغذائي ملاليين الناس داخل سورية يواصل تدهوره، إذ يصنف أكثر من سبعة ماليين شخص 

على أنهم يعانون انعدام األمن الغذائي في أنحاء البالد بعد أن استنفدوا مدخراتهم ولم يعودوا قادرين على 

  .(4)إطعام عائالتهم"

                                                           

ثير من االحتجاجات تطالب بلدان منها بينما خرجت التظاهرات في كثير من بلدانها األخرى. وفي الوقت الذي كانت فيه ك

 باملشاركة في الرأي واملساءلة السياسية". الرابط

https://blogs.worldbank.org/arabvoices/arabvoices/.../what-social-c... 
الصراع السوري، جين كوبات، وكريستينا كوستيال، ورقة عمل صندوق  من: اقتصادكثير من املعطيات هنا مأخوذة   (2)

 :لي على الرابطالنقد الدو 

Syria's Conflict Economy; IMF Working Paper N. 16/213, by eanne ... 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16123.pdf  
 الرابط  مستوياته. علىبرنامج الغذاء العاملي ومنظمة الفاو: إنتاج الغذاء في سورية عند أدنى  (3)

ar.wfp.org/news/news.../syria-food-production-at-all-time-low-a  
 املصدر السابق، برنامج الغذاء العاملي ومنظمة الفاو: إنتاج الغذاء في سورية عند أدنى مستوياته. (4)
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ا إذ وصل في عام أما إنتاج القطن فقد تراجع إلى  ألف طن( واستمر تراجعه  169) 2013الربع تقريب 

من  2016بشدة إلى درجة أن ما استلمته املؤسسة العامة لألقطان لم يتجاوز خمسة آالف طن في موسم 

، 2011ألف طن قبل  700حوالى ألف طن، فيما كان اإلنتاج يصل إلى  400أصل املخطط له الذي يصل إلى 

 20، وقد استمر في التراجع إلى حوالى 2013( ألف طن في موسم 316كري فقد تراجع إلى )أما الشوندر الس

يقدر  2010استلمها معمل سكر "سلحب" بينما كان اإلنتاج عام  2015ألف طن من الشوندر السكري عام 

 ألف طن.  1493بـ 

ا اإلنتاج الزراعي الحيوانيلم يكن واقع  ، إذ تشهد سورية "تقلص 
 

في أعداد قطعان املاشية  أفضل حاال

ا منذ بداية األزمة بعد أن كانت تصدر املاشية. واليوم انخفضت أعداد املاشية بنسبة 
 30بشكل كبير جد 

ا وصلت نسبته إلى  40في املئة واألغنام واملاعز بنسبة  ا شديد   60في املئة، وسجلت أعداد الدواجن انخفاض 

ا في البالد."في املئة بعد أن كان مصدر البروتين الحي  (5)واني األقل سعر 

ا بنسبة  أما القطاع الصناعي  -2006في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي في أعوام  22)الذي ساهم وسطي 

ا من املشكالت البنيوية الناجمة في معظمها عن السياسات االقتصادية: "غياب 2015 ( فقد كان يعاني عدد 

سواء لجهة إدارته أم لجهة تشغيله، غياب التكامل بين قطاعاته في الرؤى واإلستراتيجيات الحقيقية 

الرئيسة العامة والخاصة مع صغر حجم منشآت القطاع الخاص، افتقاره إلى اإلدارات الحديثة 

ومصادرها )الكهرباء، املازوت، الفيول( فتح السوق  والتكنولوجيا املتطورة، رفع أسعار نواقل الطاقة

ا 2009التركية وفق اتفاق التبادل التجاري الحر عام املحلية أمام املنتجات  ، ضعف انتشاره جغرافي 

 . (6)وتمركزه في ثالث محافظات رئيسة وضعف إنتاجية العامل".

خروج أعداد كبيرة من املنشآت الصناعية العامة والخاصة عن اإلنتاج  "وأدى استمرار الحرب إلى

ر األبنية واآلالت واملواد األولية وحرقها أو سرقتها. وصعوبة ألسباب عدة منفردة أو مجتمعة من أهمها: تدمي

الوصول إلى املعامل وتوفير اإلنتاج ومستلزماته ونقلها سواء املحلية أم املستوردة. وكذلك صعوبة توفير 

حوامل الطاقة الالزمة )كهرباء، مازوت، فيول..( بالكميات واألسعار املالئمة نتيجة تدمير عدد من املرافق 

لتحتية والخدمية العامة )طرق، شبكات ومحطات ومراكز إنتاج وتحويل الكهرباء، السكك الحديد ا

وشبكات املياه(. وقد بلغ عدد املنشآت الخاصة املتضررة التي أحصيت في دمشق وريفها وحلب وحماة 

ف دمشق مليار ليرة سورية. وبحسب أمين عام محافظة ري 250بقيمة إجمالية حوالى  منشأة 1524وحمص 

من العام الحالي  بلغ عدد طلبات األضرار املقدمة من الصناعيين ملحافظة ريف دمشق، حتى نهاية شهر أيار

طلب. وفي حلب صرح رئيس اتحاد غرف الصناعة بأن هناك أربعة آالف منشأة صناعية وحرفية  800حوالى 

                                                           
 ه.برنامج الغذاء العاملي ومنظمة الفاو: إنتاج الغذاء في سورية عند أدنى مستويات -السابق،املصدر   (5)
 :موقع الحل السوري على الرابط –"الصناعة السورية" بين مشكالت الواقع وفرص اإلنعاش، شوقي محمد   (6)

 https://7al.net   

 (.اقتصاد )دراسات اقتصادية
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األزمة. أما بالنسبة إلى القطاع  تعمل في حلب من أصل ما يزيد على أربعين ألف منشأة كانت موجودة قبل

ا من اإلنتاج، إضافة إلى  49العام الصناعي فقد أدت األزمة إلى خروج   ومحلج 
 

شركة  14شركة ومعمال

مليار ليرة  365.5ومحلجين كانت متوقفة قبل األزمة، إذ بلغ إجمالي خساراته املباشرة وغير املباشرة نحو 

مليار ليرة سورية وكان آخر هذه الخسارات  615لصناعي حوالى سورية ليصبح إجمالي خسارات القطاع ا

 (7)."معملي الغزل والسكر في محافظة إدلب

وأدى انعدام األمن إلى توقف السياحة كليا، وكذلك توقف القطاعين املصرفيين العام والخاص عن 

ا إال في حدودهما الدنيا، بينما نقل القطاع املصرفي الخاص الجزء األكبر من أمواله خارج   البالدالعمل تقريب 

ا لينخفض حتى  385كان إنتاج النفط  2010قطاع الطاقة فقد تراجع بشدة "وعام  . أما(8) ألف برميل يومي 

ا ليعاود إنتاج النفط االرتفاع مع نهاية  إلى 2016 نهاية عام إلى عشرين ألف برميل  2017ألفي برميل يومي 

ا. أما إنتاج الغاز النظيف وصل عام  ا وانخفض إلى  21إلى  2010يومي  مليون متر  7مليون متر مكعب يومي 

ا حتى نهاية   .(9) مليون متر مكعب في اليوم" 16إلى  2017ع حتى نهاية ليرتف 2016مكعب يومي 

في املئة( بشكل كبير ووصل التقنين  90الذي يعتمد بشكل أساس على الغاز ) الكهرباء،تأثر توليد 

ا في  18الكهربائي في مدينة دمشق إلى  ، وقال املدير العام للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء 2016ساعة يومي 

آالف  8قابلة مع "سبوتنيك"، "قبل األزمة كان إنتاج محطات توليد الكهرباء في سورية يبلغ في سورية، في م

ا من إنتاج الكهرباء  ا وذلك بحلول مساء كل يوم وهو وقت ذروة اإلنتاج، وكنا نمتلك فائض  ميغاواط يومي 

ا إلى ما بين  اميغا 2000و 1500لتصديره إلى دول الجوار، فيما انخفض اإلنتاج حالي  بينما تراجع  ."واط يومي 

ا. 2010إلى نصف ما كان عليه عام (10) (2015الناتج اإلجمالي في نهاية عام )  تقريب 

في املئة  93تأثر القطاع التعليمي بشدة نتيجة الصراع، فبعد أن كانت نسبة القيد في املدارس االبتدائية 

ا في املئة نسبة الطالب في امل 67من األطفال في سن التعليم، و دارس الثانوية، مع فروق جندرية مهملة تقريب 

( ومستوى تعليمي أقل من املستوى العاملي لكنه أعلى من بلدان الشرق األوسط معظمها وشمال 2009)

                                                           

)7( الصناعة السورية في ظل األزمة، الواقع ومتطلبات التعافي. املركز الوطني لألبحاث واستطالع الرأي. على الرابط 

 http://ncro.sy/?p=2649ا
ا أن  13وقد تبين من دراسة شملت  (8)

 
 في 8في املئة من أرصدتها وإيداعاتها قد ُحّولت إلى الخارج، ويوجد فقط  92مصرف

 على الرابط .املئة داخل سورية

https://www.alsouria.net/content  

 | السورية نتسورية: تراجع الناتج املحلي وتعثر الصناعة وهرب رؤوس األموال 
 النفط السوري، على الرابط وزير (9)

http://www.almanar.com.lb/3149980     
 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي املتوافقة مع تقديرات أخرى. على الرابط (10)

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16123.pdf 

Syria's Conflict Economy. Jeanne Gobat and Kristina Kostial. IMF Working Papers  
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إفريقيا، تحولت املدارس إلى مراكز عسكرية، ومراكز اعتقال وسجون، واستخدم بعض منها إليواء 

لى استهداف مستمر، إذ بلغت نسبة الدمار الكامل في مديريات املهجرين، وتعرضت املنشآت التعليمية إ

في املئة، واملدارس االبتدائية  14،7في املئة، واملدارس الثانوية  14،5في املئة، واملعاهد املهنية  33،3التربية 

يمية من الدمار الكامل للمنشآت التعل في املئة، وتلقت حلب النصيب األكبر 5،8في املئة، والجامعات  6،8

في املئة من املنشآت التعليمية  53منشأة تعليمية(، وتشير التقديرات إلى أن  21ة(، تليها درعا )أمنش 49)

في املئة منها لدمار  10كلها في املحافظات واملدن التي شملها املسح قد تعرضت لدمار جزئي، بينما تعرض

 .(11) ل في سوريةفي املئة من املنشآت التعليمية تعم 57كامل؛ بينما ما تزال 

ا كارثية في األطفال ذلك "أنه منذ عام  ماليين طفل من سورية  3يقارب اضطر ما  2011ترك القتال آثار 

إلى التوقف عن التعليم بسبب القتال الذي دمر فصولهم الدراسية، وتركهم في حالة رعب، واضطر عدد 

، وامتنعت األسر في مناطق القتال عن إرسال أبنائها إلى املدارس (12)من أسرهم إلى الفرار إلى خارج البلد"

ا على حياتهم، أو ألسباب اقتصادية، وتشير "اليونيسيف" إلى أن مليوني طفل سوري تسربوا من 
 
خوف

 .(13) التاسعفي املئة من جميع التالميذ املسجلين في الصفوف من األول وإلى  40التعليم األساس ي، أي حوالى 

ا ومئتي ألف طفل )بداية أما األ  ( فلم تتح ملعظمهم 2016طفال في دول الجوار الذين يناهز عددهم مليون 

أو أجبروا على العمل إلعالة أسرهم، أو  2011فرص التعليم، إضافة إلى آالف األطفال الذين قتلوا منذ 

. إذ يشير تقرير املفوضية جندتهم امليليشيات للقتال، أو الفتيات اللواتي أكرهن على الزواج في سن مبكرة

العامة لشؤون الالجئين إلى "أن التحاق األطفال الالجئين في سن التعليم االبتدائي باملدارس قد ارتفع خالل 

في املئة، وذلك بفضل تحسن السياسات واالستثمار  61في املئة إلى  50( من 2016العام الدراس ي املاض ي، )

 
 

عن وصول األطفال الالجئين إلى أوروبا، حيث التعليم إلزامي. وخالل في تعليم الالجئين السوريين، فضال

ا، إذ التحق أقل من واحد من كل أربعة الجئين  املّدة الزمنية نفسها، ظل الحصول على التعليم الثانوي راكد 

 .(14) "املراهقة باملدرسةفي سن 

                                                           
إدلب، ريف  حماة، ضريبة الحرب، البنك الدولي، ويشمل املسح محافظات حلب، الرقة، دير الزور، درعا، حمص،  (11)

 الرابط:دمشق، ومدينتي تدمر وعين العرب "كوباني" على 

www.worldbank.org/.../the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the- 
 ، على الرابط2013اليونيسيف، كانون األول،   (12)

https://www.unicef.org/arabic/infobycountry/syria_71624.html 
 ن،إس ي إن    (13)

http://archive.arabic.cnn.com/2013/syria.2011/9/7/unicef.syria.children/index.html 
 تقرير املفوضية العامة لشؤون الالجئين.   (14)

http://www.unhcr.org/ar/news/press/2017/9/59b7721e4.html 
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ا قد حرموا م ن املدارس، أو لم يستطيعوا يمكن القول إن نسبة كبيرة من األطفال السوريين تقريب 

متابعة تعليمهم، داخل سورية وخارجها، مع كل ما يشكله ذلك من أعباء على إعادة إعمار سورية وتطورها 

 االقتصادي واالجتماعي الالحق.

ا )تقديرات املركز  20أما على الصعيد الصحي فقد تراجع متوسط العمر املتوقع في سورية حوالى  عام 

أمراض ُيظن أنها  -بسبب نقص اللقاحات-ياسات والبنك الدولي(، وعادت إلى الظهور السوري لبحوث الس

ا من  70قد اختفت مثل شلل األطفال، وهاجرت أعداد كبيرة من األطباء، ولم يبق في مدينة حلب إال  طبيب 

ا لألطباء العاملين مع  30000طبيب من أصل  15000)وهاجر  2014طبيب عام  6000أصل  طبيب طبق 

نظمات حقوق اإلنسان(، وتعرضت املنشآت الصحية للدمار، وقد وثق أطباء منظمات حقوق اإلنسان م

ا من   768هجوم على املنشآت الطبية )بعضها تعرض للهجوم مرات عّدة( إضافة إلى موت   400 شخص 

 في املئة 20في املئة،   60 .(15) 2016العاملين في املجال الطبي حتى نهاية تموز 

 

في املئة من  11الشكل حجم الدمار في املنشآت الصحية في سبع محافظات وثالث مدن، حيث يظهر 

ا، و مستشفيات ا، بينما  50الحكومية مدمرة تمام  في املئة من مستشفيات القطاع  9في املئة مدمرة جزئي 

ا مقابل دمار جزئي في  في املئة منها. 40الخاص مدمرة كلي 

" الذي ينجم عن نقص أدوية لحاالت األمراض املزمنة، أو عدم إمكان يضاف إلى ذلك "املوت الثانوي 

 وصول الحاالت اإلسعافية إلى املستشفى في الوقت املالئم.

ا لم تعد تنتج سوى املراهم  270وتراجع إنتاج الدواء في سورية فبينما كانت سورية "تنتج  نوع 

كيماوية معظمها تأثرت نتيجة الحصار الشركات املصنعة للمواد الأن "والكابسوالت" على افتراض 

، ماعدا شركات األدوية 19شركة من أصل  11املفروض، إذ إن عدد الشركات التي توقفت عن العمل بلغ 

                                                           
 ضريبة الحرب، البنك الدولي. (15)
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 إلى صعوبة تأمين املواد األولية بسبب ارتفاع 
 
التي توقف معظمها نتيجة استهدافها خالل الحرب، إضافة

 .(16) أسعارها من بلد املنشأ"

القطاعات االقتصادية األساسية وغياب فرص العمل )خارج العسكرة( "وارتفاع نسبة  ومع تراجع

في املئة بين الشباب )تقديرات مكتب اإلحصاء السوري  70في املئة، بينما قاربت  53البطالة العامة إلى 

( وانتشرت ( اتجه الشباب إلى القطاعات الطفيلية )باعة الخبز، والغاز، خضار وفواكه، الطوابع ...2015

أحدثت التأثيرات السلبية لألزمة محالت البالة، ومحالت متطلبات أجهزة الهاتف املحمول بشكل كبير، "

ا في بنية اًلقتصاد السوري باتجاه تحويله إلى اقتصاد خدمات، إذ انخفضت نسبة العاملين  ا كبيرا ضررا

ة( في ما نسبة العاملين في القطاعات في املئ 17في قطاعي الصناعة والزراعة )اًلقتصاد الحقيقي( إلى )

)الذين دخلهم أقل   87.4ما جعل "الشريحة األكبر من املجتمع السوري في املئة  "في املئة  83الخدمية 

ا ملعيار البنك الدولي" 1،9من 
ا
  (17)دوًلر للشخص الواحد يوميا(، تحت خط الفقر األدنى وفق

، فيما تواجه األسر السورية 2010ئة من قيمتها عام تدهورت قيمة الليرة السورية إلى عشرة في امل

معاناة يومية للحصول على السلع الغذائية وغير الغذائية األساسية، وأصبح عامة السوريين يخوضون 

ا ضد البطالة والفقر والتشرد ونقص الطعام والدواء.  حرب 

 

ا: الوضع السياس ي خالل الحراك وبعده
ا
 ثالث

ا لعقود من إحكام سيطرته األمنية واالقتصادية على الشعب كان النظام عشية الربيع  العربي مطمئن 

ا بتنفيذ اإلصالحات التي أقرها مؤتمر  ، وبدا أن ما يحصل في (18) البعثالسوري، درجة أنه لم يكن معني 

ا ال تعنيه، يدل على ذلك تصريح لبشار في  شباط بأنه "ال احتمال لوصول  1تونس ومصر وليبيا واليمن أمور 

                                                           
 دوائية، على الرابطعهد الديري رئيس مكتب عمال الصناعات ال (16)

 https://7al.net/2015/12/13  /  
االستقصاء الوطني للشرق  التقرير النهائي الخالصة والتوصيات لدراسة جامعة طوكيو، مركز الرأي السوري، (17)

 :على الرابط 2016األوسط، سورية 

 http://www.soc.sy/ar/Subjects25322 
انعقد املؤتمر القطري العاشر لجزب البعث وأقر حزمة من اإلصالحات منها قانونان لألحزاب واإلعالم  2005)عام  (18) 

، غير أن أيا من هذه اإلصالحات لم يتحقق حتى قيام االحتجاجات 1963آذار/ مارس  8ورفع حالة الطوارئ املعمول بها من 

 يروقراطية الداخلية"(حيث شرعت عملية اإلصالح وبرر الرئيس ذلك "بالب

 ثورات الربيع العربي

https://ar.scribd.com/document/78883966 
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االحتجاجات إلى سورية، ألنه ال َيسودها أي سخط على النظام الحاكم"، في الوقت الذي كان مكتب األمن 

 ضه.القومي يضع التصورات ملنع أي تحرك محتمل وإجها

ر السوريون بما جرى في تونس ومصر وليبيا: من تجمع تجار الحريقة بعد حادثة ضرب شرطي ابن 
ّ
تأث

أحد التجار، إلى وقفة تضامنية مع الثورة املصرية، وجرت تظاهرة احتجاج على قتل املتظاهرين في ليبيا، 

تبت شعارات تعبر عن رفض النظام في إحدى مدارس درعا.
ُ
 وك

ل درعا، والتعامل الوحش ي معهم لتفجر الغضب الشعبي أكثر ضد النظام الذي جاءت حادثة أطفا

 استخدم العنف الوحش ي مع املتظاهرين، ومع مشيعي الضحايا بشكل متصاعد. 

خش ي النظام من تأثير كرة الثلج املتدحرجة، بعد قيام عدد من التظاهرات املتضامنة مع درعا، فقام 

 اس ي:ببعض اإلجراءات في املستوى السي

مرسومي إلغاء األحكام العرفية، ومحكمة أمن الدولة )استبدل بها قوانين مكافحة اإلرهاب(،  -1

ومرسوم تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين )بتقييدات تجعله عديم املعنى(، ومرسوم يقض ي بتجنيس 

الجديد الذي بعض األكراد في شمال شرق سورية ممن كانوا مسجلين أجانب، وطرح مشروع الدستور 

يتضمن تعددية حزبية )شكلية( وانتخابات رئاسية )فارغة املحتوى( وإلغاء املادة الثامنة التي تنص على أن 

البعث يقود الدولة واملجتمع وإجراء انتخابات نيابية قريبة، أطلق سراح بعض معتقلي التظاهرات، وبعض 

ا املعتقلين األكراد، وفي وقت الحق، أطلق سراح معتقلين إ سالميين من سجن صيدنايا أّدوا في ما بعد دور 

ا  ا محدود  ا في قيادة التشكيالت املعارضة املسلحة. أما على الصعيد االقتصادي فقد أجرى تخفيض  بارز 

 لسعر املحروقات وزاد الرواتب.

وج بزج الجيش في الشارع ملواجهة تظاهرات درعا أوال، والتعامل -2
ُ
مع  استمرار الحل األمني الذي ت

املتظاهرين بالعنف الشديد ومواجهة الشارع بموظفي القطاع الحكومي، وطالب املدارس والجامعات عبر 

 التظاهرات املليونية، واألعالم الوطنية التي يتجاوز طولها مئات األمتار، مع السيطرة الكلية على السلطة.

 الحراك الشعبي:أفرز 

ا من القيادات املحلية أّدت دور   .1  جديد 
 

ا في الحراك السوري، وُعقدت سلسلة مؤتمرات شكال ا مميز 

للمعارضة داخل سورية وخارجها، أبرزها املؤتمر الذي عقد في فندق سميراميس الذي "شارك فيه 

شخصية مستقلة ومعارضة بعنوان "سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية"  200حوالى 

ا في اإلصالحات وإنهاء وقد دعم في بيانه الختامي "االنتفاضة السلمي ة" وأكد ضرورة املسير قدم 

 الحل األمني".

 تزايد ظاهرة االنشقاقات عن املؤسسة العسكرية وتشكيل الجيش الحر.  .2
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شخصية سورية معارضة واتفقوا على تشكيل "هيئة  400عقد مؤتمر إسطنبول بحضور أكثر من  .3

ا املجلس ال ب/ أغسطس، تمخض عنها الحق 
ّ
وطني السوري، الذي ُوسع ليشكل إنقاذ وطني" في آ

لت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير 
ّ
ك
ُ
االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية، وش

 6الديمقراطي من أحزاب سياسة صغيرة عّدة عربية وكردية وشخصيات معارضة مستقلة في 

 .2011تشرين األول/ أكتوبر 

رين الثاني/ نوفمبر )لسحب الجيش من املدن واإلفراج عن تش 2طرحت الجامعة العربية مبادرة في  .4

قت  15السجناء السياسيين وإجراء محادثات مع زعماء املعارضة خالل  ِّ
ّ
ا كحد أقص ى( وُعل يوم 

تشرين الثاني/ نوفمبر بسبب استمرار قتل املتظاهرين، وأعطيت الحكومة  13عضوية سورية في 

 .(19) روتوكول إرسال املراقبين العربالسورية مهلة ثالثة أيام للتوقيع على ب

 الفيتو الروس ي الصيني مقدمة لسلسلة من استخدام حق النقض بخصوص الوضع السوري. .5

في املئة من السوريين  90أن حوالى  2012شباط/ فبراير  27أعلن وزير الداخلية السوري في  .6

في املئة، وشهد  57وأن نسبة املشاركة بلغت  املشاركين في االستفتاء وافقوا على الدستور الجديد

الدستور الجديد تعديالت عّدة أبرزها:  قانون األحزاب، ترشيح مجلس الشعب ألكثر من مرشح 

رئاس ي، إلغاء املادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث هو القائد للدولة واملجتمع، وجرى تحديد 

 كر أن املعارضة كانت قد وصفت االستفتاء بالـمدة الرئاسة بسبع سنوات ولواليتين فقط، يذ

 .(20) "مهزلة" وطالبت بمقاطعته في ظل أجواء العنف املتزايد التي تعصف بأغلب أنحاء البالد

أيار/ مايو أعلن رئيس اللجنة العليا لالنتخابات السورية نتائج انتخابات مجلس الشعب  15في  .7

ا أن نسبة املشاركة في االنتخابا2012 في املئة، يذكر أن  50ت البرملانية كانت أكثر من ، مضيف 

أيار/ مايو في وقت أعلنت فيه أكثر من جهٍة سوريٍة معارضٍة  7االنتخابات كانت قد جرت يوم 

ا هي "وقف العنف نجح فيها مرشح واحد من  (21)"مقاطعتها، وسّوغت ذلك بأن األولوية حالي 

 التي دخلت االنتخابات. 12األحزاب الـ 

ا للجامعة العربية ولألمم املتحدة هو مؤتمر  -الوحيد ربما–نجاز كان اإل  .8
 
بعد تكليف كوفي أنان مبعوث

 ومقرراته بخصوص سورية. 2012جنيف 

                                                           
 بعثة املراقبين العرب إلى سورية (19)

 https://ar.wikipedia.org/wiki 
 أحداث_األزمة_السورية (20)

 https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
 املصدر السابق. (21)
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دخلت سورية بعد معركة بركان دمشق وزلزال سورية في النفق املظلم. ازداد الدعم اإليراني  .9

لجهادية، وطروحاتها الدينية على العسكري للنظام، وتحولت سورية إلى مغناطيس لجذب القوى ا

حساب شعارات الثورة السورية، استمرت املعارك على كامل الساحة السورية في عمليات كر وفر 

 دمرت املدن والبنى التحتية.

آب/ أغسطس املدى الذي يمكن أن يصل إليه النظام  21شكل الهجوم الكيماوي على الغوطة في  .10

قتراح الروس ي بتدمير ترسانة السالح الكيماوي السوري في حربه ضد الشعب السوري، وقدم اال

حبل نجاة للنظام. لم تكن جولة جنيف األولى سوى استجابة للضغط الغربي على جميع األطراف 

بعد تراجع التهديد األميركي الفرنس ي بالقيام بعمل عسكري ضد النظام، لتبدأ بعدها سلسلة 

 جوالت جنيف.

ا بأن النظام  2014السورية عام  لم تشكل االنتخابات الرئاسية .11 )إذا صحت تسميتها( إال تأكيد 

 كمرحلة أولى حتى لو كان نصف سورية خارج سيطرته. 2021بشكله القديم والحالي مستمر حتى 

شكل إعالن داعش قيام دولة الخالفة وعاصمتها الرقة واحتالل محافظتي الرقة ومحافظة دير  .12

ظتي حمص وحماة، وكذلك خروج محافظة إدلب بالكامل الزور معظمها وأجزاء واسعة من محاف

ا عن سيطرة النظام نكسة كبيرة للنظام بات يجري معها الحديث عن سورية املفيدة.  الحق 

 (22) الروس يعشية التدخل  2015آب/ أغسطس  7خريطة سورية وتوزع السيطرة في 

 

على الرغم من الدعم العسكري للحرس الثوري اإليراني، وميليشيا حزب هللا، واملليشيات العراقية،  .13

استمر تقهقر النظام وخسارته ملزيد من املواقع، شكل التدخل العسكري الروس ي حبل إنقاذ آخر 

                                                           
)22( https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/08/07/syria-zones-control-map 
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نه من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من محافظة حمص، ودير الزور ومدينة
ّ
 للنظام، مك

حلب وأجزاء من ريفها وأجزاء من ريف إدلب، لدرجة بات النظام يتحدث فيها عن استعادة 

 السيطرة على كامل سورية. 

"قوات سورية الديمقراطية" في معركة عين العرب لـ شكل دعم التحالف الدولي املناهض لداعش  .14

الف الدولي لطرد "كوباني" نقطة تحول في الحرب ضد داعش، لجهة اعتماد هذه القوات من التح

في  28داعش من الرقة وريف دير الزور الشرقي، إذ أصبحت هذه القوات تسيطر اآلن على حوالى 

املئة من مساحة سورية، وشجعت هزائم داعش النظام على استكمال عملية طرده من املنطقة 

ا.  الوسطى ومدينة دير الزور ومدينتي البوكمال وامليادين الحق 

نة وسوتش ي محاولة روسية بالدم والنار والسياسة، لفرض االستسالم التام تشكل مؤتمرات آستا .15

على املعارضة السورية عبر استخدام أنواع من األسلحة وتجريبها، تكاد قوتها تصل إلى مستوى 

أسلحة التدمير الشامل )في الجزء الشرقي من حلب، مثال(، مترافقة مع سالح الحصار )الجوع أو 

 ة تأهيل النظام مع بعض الرتوش الخفيفة.الركوع(، بهدف إعاد

ا( إذ استمر شكلت مناطق خفض التوتر األربعة مالذات غير آمنة )باستثناء املنطقة الجنوبية نسبي   .16

 النظام والروس بقصفها وحصارها. وتوضح الخريطة مناطق النفوذ األساسية الراهنة:

 اإليراني.   -األولى: مناطق النظام وحلفائه وهي منطقة النفوذ الروس ي

 الثانية: هي الشمال والشمال الشرقي السوري وهي منطقة نفوذ أميركية كردية. 

 الثالثة: منطقة نفوذ تركية إلى حد كبير وتشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حلب.

النفوذ بين عدد من األطراف الخارجية املتعارضة مع  أما مناطق خفض التوتر األخرى فيتداخل فيها

 النظام السوري.
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(23) 

لن تحقق سوى مزيد من الدمار والخسارات في املستويات كلها وتزايد  إن مقوًلت الحسم العسكري 

 تكلفة إعادة اإلعمار بمستويات تربيعية وتكعيبية. 

 بداية النهاية للنظ الحل السياس ي للصراع في سوريةيشكل 
َ
ام الذي تشكل الحرُب على اإلرهاب اللحمة

ا بالشعب السوري ومصيره، في ظل أوضاع خانقة من الحرمان  ا، ومتحكم 
 
التي تشد عصبه وتبقيه متماسك

والتجويع واإلذالل واملوت املجاني. في الوقت الذي ال يجوز ألحد أن يطالبه ببرامج تنمية وإصالح، فهو وحده 

ا من يملك حق الحياة واملوت  .(24) وبقيادته، ومن يقوم بالتنمية واإلصالح في الوقت الذي يراه مالئم 

 

                                                           

 )23(  http://www.torancenter.org/2018/02/02 
 ما يمكن أن تقدمه طبقة الدولة بشرائحها املختلفة.  أقص ى 2012يشكل دستور   (24)
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ا: الوضع اًلجتماعي بعد الحراك السوري  رابعا

ا من اإلثنيات القومية والدينية، التي يمكن أن تشكل عامل غنى وتنوع في ظل  تضم سورية كثير 

الديمقراطية، والعكس بالعكس. تشعر كثير من املكونات السورية القومية والدينية بالظلم فهي ال 

، أو ال تستطيع ممارسة طقوسها، أو يفرض عليها تعليم ديني ال تريده، أو ال 
 

تستطيع استخدام لغتها مثال

 م ببعض النشاط الثقافي والفني.تستطيع القيا

ال تسمح طبيعة النظم االستبدادية بمعالجة قضايا الوحدة االجتماعية واالندماح، بل تبقي التوترات 

تحت الرماد. طرح الحراك السوري منذ البداية شعار "واحد واحد واحد الشعب السوري واحد"، لكن 

ا على تغليب لون معين من املكونات العنف الهائل الذي واجه به النظام املتظاهرين، وا عتماده تاريخي 

)الطائفة العلوية( في أجهزة األمن والجيش، دفع باتجاه عسكرة االنتفاضة وتطييفها، وأدى إلى تعميق 

الشرخ االجتماعي، وعودة االنتماءات ما قبل الوطنية، بحيث غدا النظام كأنه حامي األقليات. وبعد مرحلة 

ا الحراك السلمي األول ى، نشطت القاعدة وأخواتها مستقوية بالدعم الخارجي، وسعت األطراف املتحاربة سر 

ا لخطاب الشحن الطائفي )عالي الطاقة( لتجييش أنصارها وشد لحمتهم؛ وزادت ضراوة الحرب  وعلن 

والدمار والضحايا من حدة الصراع لدرجة أصبح الحسم العسكري هو شعار الجميع، بدا أن العدو هو 

ا أهون  اآلخر بكل ما تتضمن العبارة من تحميل العنف هوية طائفية، وغدا العدو الذي يحتل األرض شر 

ا ثانوية تجاه الصراع الوجودي نحن أو هم.  لكل األطراف، وغدا الفقر واملرض والبطالة والتخلف أمور 

ت التدخالت الخارجية هذه األوهام بشدة.  
ّ
 غذ

( من الثورة السورية والحذر من الحراك  (PYDالديمقراطي" أدى الدور امللتبس "لحزب االتحاد -

والنزعة االنفصالية للحزب وللميلشيات الكردية )تحول شمال سورية إلى روج آفا -السياس ي في سورية 

وغرب كردستان( والتنسيق مع النظام في بعض القضايا، بذريعة تجنيب مناطقها ويالت الصراع املسلح، 

وعفرين، كذلك بعض املمارسات  -منطقة الشيخ مقصود -اكات املسلحة في حلب إضافة إلى بعض االحتك

إلى تعميق التنافر وانعدام الثقة بين العرب واألكراد، إذ أصبح أغلب العرب في مناطق  -لهذه املليشيات

ا، بينما ينظر العرب إلى األكراد من خالل تعاونهم مع الغرب على أنهم عمالء، م
 
ا أّدى سيطرة "قسد" دواعش

 ويؤدي إلى مزيد من الشحن والتنابز.

من أجل مواجهة األكراد، إذ غدت  -ربما بشكل غير مباشر-في الوقت نفسه استخدمت تركيا )داعش(  -

 معركة عين العرب "كوباني" التي دخلت فيها امليليشيات الكردية إلى خط النار معركة وجود لطرفي الصراع. 

ر واملستتر خناجر مسمومة في الجسد السوري لدرجة أنه أصبح لدينا وشكل التهجير الطائفي الساف -

بفعل الحصار والتهجير كانتونات ذات لون واحد، في الوقت نفسه الذي كان الحديث يجري عن "تحسن 

 النسيج االجتماعي" في البلد. 
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 ربما كان التهجير، على فظاعته، أهون من الحصار والتجويع، واالغتصاب، واملجازر الج
 

ماعية وصوال

إلى هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها والخطف واالعتقال والتعذيب، وقطع الرؤوس والقذائف العشوائية، 

درجة بدا معها وكأن شرور العالم وهمجيته ووحشيته قد تجمعت في هذه املنطقة؛ قتل نحو نصف مليون 

ا إعاقة دائمة، رحل نصف الس 1،5سوري وأصبح حوالى 
 
كان من ديارهم في الداخل مليون شخص معوق

وهاجر خمسة ماليين إلى دول الجوار وحصل حوالى مليون سوري على اللجوء في دول أوروبا. على الرغم من 

ذلك ما يحصل ليس نهاية التاريخ، ما نزال محكومين باألمل في أن نرى نهاية الطغيان والقوى الظالمية في 

 .(25) األوريليةأمام القانون وليس على الطريقة بلداننا، وأن نعيش مواطنة حقيقية، متساوين 

 

ا: ماذا تعني عملية إعادة اإلعمار؟  خامسا

ال تعني إعادة اإلعمار إعادة بناء املنشآت والبنى التحتية التي تعرضت للدمار والتخريب فقط، وال تعني 

ا إعادة الوضع إلى ما كان عليه عام  شامل اقتصادي واجتماعي ، بل تعني وضع برنامج إعادة بناء 2010أيض 

 وسياس ي يؤسس للمستقبل ويعالج األسباب التي أدت إلى تفجر الثورة.

 املستوى اًلقتصادي -1

ا  .أ ضرورة تأمين الحاجات األولية األساسية من غذاء وصحة وسكن وتعليم للسكان عموم 

 وللمهجرين خصوصا. 

الصحة، الطاقة، اإلسكان،  إعادة إعمار البنية التحتية في القطاعات األساسية )التعليم، .ب

الزراعة، النقل( التي تشكل املستوى الضروري والحيوي إلطالق عملية التنمية من خالل 

منظور مستقبلي، وتحفز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وكذلك السياحة لبلوغ 

 آفاق جديدة.

ة والبرمجيات، واالهتمام دخول االقتصاد إلى مجاالت جديدة ورائدة تتمثل في املعرفة الرقمي .ج

 بالبيئة ومعالجة التلوث وتشجيع توليد الطاقات املتجددة والنظيفة.

توزيع ثمار النمو على قطاعات واسعة، ما يسهم في تنشيط الدورة االقتصادية ككل وزيادة  .د

 نسبة النمو.

تشكل هجرة الكفاءات العلمية أحد التحديات املهمة، يجب العمل على وضع برامج تأهيل  .ه

سريعة للكفاءات البشرية بما يالئم سوق العمل، من دون أن نغفل وضع برامج متوسطة 

 وبعيدة املدى لتنمية املوارد البشرية ملا لها من دور مهم في التنمية املستدامة. 

                                                           
 مزرعة الحيوان.   كل الحيوانات متساوية، لكن بعضها متساو أكثر، جورج أورويل  (25)

 All animals are equal, but some animals are more equal than others 
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مليار دوالر أما تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي لعام  60يتجاوز  2010لي لعام كان الناتج املحلي اإلجما

 .(26) مليار دوالر 22فال تتجاوز  2017

تشكل نسبة نمو الناتج املحلي اإلجمالي والقطاعات املستفيدة من النمو معايير مهمة في نجاح عملية 

 في حالة نسبة نمو تبلغ 
 

يحتاج الناتج املحلي إلى عشر سنوات حتى يتضاعف،  في املئة 5إعادة البناء، فمثال

في املئة فيحتاج إلى عشرين سنة حتى يتضاعف )البنك الدولي، ضريبة الحرب(، أما في حال  3أما إذا كانت 

 االعتماد على املوارد النفطية فيمكن اختصار الزمن.

 

 املستوى اًلجتماعي  -2

بين املكونات السورية وتجاوز الحساسيات التي تركتها  املصالحة اًلجتماعيةإن إعادة اإلعمار تعني 

ا خطرة في الجسد  السياسات في املراحل املاضية، يمثل التعصب الديني والقومي، كما الطائفية جروح 

ا من األطراف  ا واعي  السوري؛ ال تحدث املصالحات تلقائيا، بل هي عملية مستمرة وتراكمية، تتطلب جهد 

م الرسمي لكل أشكال النشاط التي تعزز الفهم املتبادل، وما لم تحصل مصالحة كلها، إضافة إلى الدع

وطنية حقيقية، سيبقى الجرح السوري مفتوحا، )لقد دمرت النازية بكل الحقد والهمجية كل ما في طريقها، 

سببت وخلفت ماليين القتلى والجرحى واملعاقين واملهجرين وأفران الغاز ومعسكرات االعتقال الجماعية وت

بردات أفعال يصعب تخيلها، كردة فعل الحلفاء في تدمير املدن األملانية على الرغم من اتضاح مآالت 

 ينظرون إلى األملان على أنهم عدوانيون ومشبعون 
 

الهزيمة الفاشية في املّدة األخيرة، كان البريطانيون مثال

مصادقتهم وحظر أي اتصال ال تقتضيه بالروح العسكرية وال يمكن الثقة بهم. وكانت التعليمات بعدم 

طبيعة عملهم، وبعد مرور سنتين على انتهاء الحرب تغيرت التعليمات الواردة إلى هيئة اإلدارة البريطانية 

والقوات املسلحة إلى الدعم الرسمي لكل أشكال النشاط التي تعزز الفهم املتبادل واملصالحات الشخصية. 

سمية قد عكس التغيير بين الجنود الذين أصبحوا ينظرون إلى األملانيين يبدو أن التغيير في السياسة الر 

ا مثلنا" أكثر من نمط العدو الذي عززته الحرب. تزوج حوالى عشرة آالف جندي وضابط  "بوصفهم أشخاص 

 -لتعزيز الفهم املتبادل واملصالحات الشخصية-بريطاني بمواطنات أملانيات، وتضمنت املبادرات الرسمية 

أملانية، وزيارات متبادلة، ومشروعات توأمة مدن وشبكات من غرف املطالعة  -عات بحث إنكليزيةمجمو 

ومراكز معلومات بريطانية تعرف باسم "الجسر". يظن كثيرون أن تأثيرهم في مستقبل تطور البلد قد عززته 

ا مع النخبة األملانية في مواقع املسؤولية في الحكومة، ورجال األعمال،  العالقات الشخصية، خصوص 

 .(27) ووسائل االتصال، والتعليم(

                                                           
  toll of war theمليار دوالر، تقدير الناتج مبني على تقرير البنك الدولي  22.2آخر تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي:  (26)

http://kassiounpaper.com/economy/item/32276-2018 
 .2014كانون الثاني  29حالة إعادة البناء بعد الحرب. في  : دراسة1949 -1945غريس ناولز، أملانيا   (27)
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"ما يحصل بعد كسب الحرب يمكن أن يكون أكثر أهمية من الحرب نفسها. لقد ربحنا الحرب األملانية، 

في رسالة إلى جنوده عشية النصر في أوروبا؛ بمعنى  (28) مونتيغمري دعونا نربح السالم". قال الفيلد مارشال 

آخر إعطاء السوريين األمل باملستقبل. أن يشعروا باالنتماء الحقيقي إلى الوطن، وبقدرتهم على خلق مجتمع 

 جديد يلبي حاجاتهم املادية والروحية.

سكرية تقتض ي املصالحة االجتماعية قبول األطراف مسؤولية النظام وأجهزته األمنية والع

 بأن التعايش واالعتراف 
 

 وعمال
 

و"التشبيحية" واإلعالمية عن الوضع السوري حتى اآلن، وإقرار األطراف قوال

باآلخر االجتماعي والديني والسياس ي هو الخطوة األولى باتجاه بناء مجتمع املواطنة والحقوق والواجبات 

واألمن الداخلي، يأتي ذلك في إطار جهد بشري املتساوية وتأسيس النظام وسيادة القانون، وإحالل السالم 

فاعل وخالق وغير متروك للمصادفة والعشوائية، تؤدي فيه العالقات االجتماعية ومناهج التعليم 

ا بحيث تتجاوز اإلنسان ذا الهوية الواحدة،  ا محوري  واملؤسسات الجديدة في إطار عملية إعادة اإلعمار، دور 

ت. تشكل النوادي الرياضية، والنشاط الثقافي والرحالت املناطقية وسائل باتجاه اإلنسان متعدد الهويا

 مهمة لتعزيز الثقة والتفهم املتبادل.    

ا من  اًلعتراف بحقوق األكراد بوصفه أقلية قومية )ضمن وحدة األراض ي السورية(ويشكل  جزء 

 اجتماعية.  -عملية سياسية 

 يتيح نظام االستبداد معالجتها هناك عدد من العالقات املتوترة بين املكون
 

بحكم ات السورية التي ال

، وتحتاج إلى معالجة هادئة في كثير من املناطق السورية، إضافة إلى الجراح الالحقة كلها التي نشأت بنيته

ا ملعالجتها وتجاوز جروح املاض ي.   على هامش الحرب، سيشكل الوضع الجديد واملواطنة املتساوية، إطار 

ا، إذ تقوم في جوهرها على اإلذعان تشكل عملي  كاريكاتوري 
 

ات "املصالحة الوطنية" في شكلها الراهن شكال

 .(29) واالستسالم التام أكثر مما هي عودة إلى "حضن الوطن الدافئ"

 

 املستوى السياس ي -3

آذار/ مارس حتى بداية الثورة السورية،  8كان العقد االجتماعي في املرحلة الالحقة، أي منذ انقالب 

يقوم على توزيع جزء من الريع على الطبقات الشعبية عبر القطاع الحكومي )العمل، الضمان الصحي، 

ية العقد االجتماعي مع الراتب التقاعدي..( بينما شكل اإلصالح الزراعي ودعم الزراعة واملنتجات الزراع

                                                           
 أن نعطي "األملان الثقة في مستقبلهم" كانت واحدة من عبارات مونتغمري املفضلة.  (28)

 طبالرا 2014ني/ يناير كانون الثا 29حالة إعادة البناء بعد الحرب. في  : دراسة1949 -1945غريس ناولز، املانيا 

http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/germany-1945-1949-a-case-study-in-post-

conflict-reconstruction  
 العبارة املحببة إلعالم النظام. (29)



 
 19 

طبقة الفالحين، استفادت مختلف الطبقات من دعم أسعار املشتقات النفطية والتعليم والصحة وبعض 

سلع االستهالك األساسية، بدورها كانت فئات البرجوازية السورية تستفيد من التسهيالت التي تمنحها 

ا حول درجة التخلي طبقة الدولة لها عبر أشكال مختلفة. وقد كان الصراع الالح ق بين أجنحة السلطة صراع 

 .(30) االقتصادي" -عن "العقد االجتماعي

يقوم العقد على الوالء السياس ي للنظام مقابل لقمة العيش، أو اعتزال الشأن العام كليا، عمل النظام 

ظمات املهنية، على تبعيث املجتمع )البعث حزب قائد للدولة واملجتمع( وإلحاق األحزاب، والنقابات، واملن

والنوادي الرياضية والجمعيات الخيرية، أما البرملان فقد تحول إلى مجلس شعب ال يستطيع أن يحاسب 

ا على التصديق على املراسيم  ا ويقتصر غالب  السلطة التنفيذية، أما دوره التشريعي فقد كان محدود 

ا السلطة القضائية فقد كانت غير الرئاسية أو مناقشة بعض القوانين التي تحيلها إليه الحكومة، أم

ا لتدخالت النواة العميقة للسلطة )القصر الجمهوري، األجهزة األمنية(.    مستقلة وخاضعة دائم 

ا للسحق والتصفية، لجعلها عبرة للمجتمع، وجرى  ا ويسار  تعرضت القوى السياسية املعارضة يمين 

 أو دكان أو إقامة عرس يحتاج إلى موافقة أمنية.القبض على ناصية املجتمع لدرجة غدا معها افتتاح فرن 

، ما لبث أن منع، وأودع بعض ناشطيه السجن.   شكل ربيع دمشق في بداية عهد الرئيس االبن استثناء 

تحتاج معالجة هذا التصحر السياس ي إلى عقد اجتماعي جديد )االتفاق الضمني بين أفراد املجتمع 

 يشكل التوافق على: (31)ولة التي يعيشون فيها.(حول تحديد عالقتهم مع بعضهم ومع الد

دستور عصري وحديث هو لب العقد االجتماعي الجديد: فالدستور هو اإلطار األساس ي للقوانين التي 

ا  ا، وبقدر ما يكون عصري  ا للحياة االجتماعية والسياسية ضمن حقبة زمنية طويلة نسبي  تشكل بدورها ناظم 

ا رحبة 
 
ا، يتيح آفاق

 
للتطور االجتماعي والسياس ي واالقتصادي، لذا يجب االبتعاد لدى صوغه وإقراره وحديث

عن املناورات السياسية الهادفة إلى مكاسب آنية ضيقة والنظر إلى املستقبل واملصلحة الوطنية العامة 

 بوصفها عوامل محددة.

نظام مختلط، وما هي  املقبل في سورية هل هو نظام رئاس ي، أم نظام برملاني، أم شكل النظامما هو 

عوامل الضبط والتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية؟ كيف يمكن حماية استقالل القضاء 

 ونزاهته؟  

                                                           
مركز حرمون للدراسات جامعة سانت اندروز تحليل الصراع املحلي والدولي في سورية، جورج ميشيل دوستال،  (30)

 :املعاصرة، على الرابط

https://harmoon.org/archives/7129 
 :بقلم شانتا ديفارجيان على الرابطالبنك الدولي  ما هو العقد االجتماعي وملاذا يحتاج العالم العربي إلى تجديده؟ (31)

https://blogs.worldbank.org/arabvoices/arabvoices/.../what-social-c... 



 
 20 

ا من عملية إعادة اإلعمار )تنفيذية وتشريعية وقضائية(  ا مهم  يشكل بناء املؤسسات السياسية جزء 

املؤسسات القادرة على قيادة إعادة اإلعمار االقتصادي، واملصالحة االجتماعية، من خالل أوسع مشاركة 

األولى باتجاه تأمين  ممكنة لألشخاص والفاعليات واألحزاب وهيئات املجتمع املدني، بما يشكل الخطوة

مع االستبداد من جهة  ويشكل قطيعةحاجاته املادية والروحية، وخلق اإلنسان الذي يبني مستقبله بيده، 

 أخرى.

 

ا: تكلفة إعادة اإلعمار  سادسا

تحتاج عملية إعادة اإلعمار إلى مبالغ طائلة، فقد قدر املركز السوري ألبحاث السياسات تكلفة الحرب 

ار دوالر بعد خمس سنوات من الصراع، وتختلف التقديرات هنا؛ إذ يقدر بعضهم حجم ملي 255بنحو  

الدمار الذي طال املنشآت املوجودة، بينما يقدر بعض اآلخر الفرص الضائعة على االقتصاد السوري في 

ض اآلخر ما لو استمر نمو الناتج املحلي بوتيرته السابقة نفسها، إضافة إلى تكلفة الدمار، بينما يقدر بع

تكلفة إعادة إعمار املنشآت التي تعرضت للدمار ضمن خطة طموحة للنهوض باالقتصاد السوري وتجاوز 

مأزقه التاريخي، وإعادة ترميم خسارات رأس املال البشري. يقدر صندوق النقد الدولي بشكل تقريبي حاجة 

ا مع استمرار الحرب والدمار، 300سورية إلى وتزايد أعداد املهجرين وحاجاتهم  مليار دوالر تتزايد يومي 

اليومية، إضافة إلى حاجات عموم السكان من غذاء وتعليم وكهرباء وسكن وصحة، إنها مهمات هرقلية 

 .(32) يبدو أن النظام قد حرر نفسه منها إلى حد كبير وتركها على عاتق األهالي

الل عالقته بتغير الناتج تلقي بعض الدراسات الضوء على حجم اإلنفاق في البنية التحتية من خ

ا في الناتج املحلي اإلجمالي، يتجلى GDPاإلجمالي املحلي ) ا آني  ا مباشر  (، "يمتلك اإلنفاق في البنية التحتية أثر 

ا غير مباشر على الـ ) ا صافي  نتيجة  -( GDPفي اإلنفاق املحلي في البنية التحتية ضمن املدى القصير، وأثر 

ا  10( يتضمن GDPوللتبسيط فإن تقرير تغييرات ) -نوعيةاإلنفاق على القطاعات ال ا إجمالي  في املئة أثر 

ا باملستوى النوعي من اإلنفاق في البنية التحتية ا مصحوب   .(33)" مباشر 

يمتد برنامج إعادة اإلعمار لعشر سنوات بشكل وسطي في حال توافر التمويل املالئم واإلدارة الجيدة، 

( بثالثة عوامل: مضاعف GDPي البنية التحتية وأثرها في الناتج املحلي اإلجمالي )"تتحدد فاعلية اإلنفاق ف

                                                           
"كل سوري سيعيد بناء منزله طبقا ملوارده وحتى لو كانت محدودة" في حديث أدلى به بشار األسد لقناة "تي بي أس"   (32)

 39. وكذلك القانون رقم 2017يناير/كانون الثاني، 20اليابانية نشرت نصه وكالة "سانا" الرسمية السورية لألنباء الجمعة 

البيوت املتضررة من جراء اإلرهاب من رخصة البناء وملدة عام. وينطبق األمر نفسه القاض ي بإعفاء أصحاب  2017لعام 

 .2012لعام  66شريعي تعلى املرسوم ال
 الرابط:  راند( علىحساب التأثيرات االقتصادية للنزاع السوري )البنك الدولي ومؤسسة  (33)

http://menaviz.worldbank.org/calculator 
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اإلنفاق املساعد  فاعلية ،GDP الـاإلنفاق، أعني األثر قصير األجل من اإلنفاق في البنية التحتية على 

ا باإلنفاق" في حال تجاوز  )النسبة من اإلنفاق التي تحقق الحد األقص ى من الفاعلية(، تناقص املردود قياس 

 .(34)" )معينةاإلنفاق عتبة 

يدرك النظام وحلفاؤه الحاجة املاسة إلى املساعدات والقروض الدولية من أجل تمويل إعادة اإلعمار 

ث عن عدم ربط إعادة اإلعمار بشروط سياسية أو حول عدم جاهزية االتحاد لكنهم ال يكفون عن الحدي

 .(35) اإلعماراألوروبي للمساهمة في إعادة 

 

 التسوية السياسية 

حين تقتنع األطراف املتحاربة وداعموها أن الحرب لن تحقق لهم مكاسب إضافية، أو حين تخش ى 

األطراف اإلقليمية الداعمة أن يطالها الحريق بما يهدد مصالحها أو مصالح األطراف التي تدعمها، أو حين 

وداعموها البحث . تحاول عندها األطراف (36) الحربيفرض الوضع الدولي ألسبابه الخاّصة ضرورة وقف 

 عن تسويات سياسية مرحلية أو دائمة.

ا في املستوى الدولي واإلقليمي واملحلي. وما لم يحصل التوافق في مستوياته  يتطلب الحل السياس ي توافق 

الثالث، فإن أي محاولة لفرض تسوية تستقوي بميزان قوة راهن، وتحالف إقليمي أو دولي محدود ستبوء 

ا لكثير من االتفاقات اللبنانية في جنيف ولوزان ودمشق قبل اتفاق  بالفشل وسيكون مصيرها مشابه 

ا من الوقت للمماطلة والتسويف  الطائف، على الرغم من أنها يمكن أن تعطي النظام وحلفاءه مزيد 

ومحاولة تغيير املعطيات على األرض، لقد استمر النظام العراقي في حالة موت سريري بعد غزو الكويت حتى 

ا غير كاف. إذ يجب أن يكون 2003عام زو األميركي الغ ا الزم 
 
. يشكل التوافق بمستوياته الثالثة شرط

ا في صوغ الحل، وفي إعادة بناء بلدهم. ا مهم   للسوريين دور 

 

                                                           
 املصدر السابق  (34)
حول عدم ربط إعادة اإلعمار بشروط سياسية، وكذلك تصريح ممثل  الروس ي املتكررةتصريحات وزير الخارجية  (35)

روسيا الدائم لدى االتحاد األوروبي فالديمير تشيجوف أن دول االتحاد األوروبي غير جاهزة سياسيا للمشاركة الكاملة في 

 إعادة إعمار سورية في املرحلة الحالية على الرابط

https://arabic.sputniknews.com/world/201710101026672995- 
 .1995اتفاق دايتون بين صرب وكروات ومسلمي البوسنة والهرسك في عام   (36)
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ا: السيناريوهات السياسية وإعادة اإلعمار  سابعا

ا في الساحة الد ا من األوضاع األكثر تعقيد  ا إلى تداخل كثير من يشكل الوضع السوري واحد  ولية نظر 

 العوامل الداخلية واإلقليمية والدولية؛ لذا فإن إعادة اإلعمار تتوقف على املسار السياس ي القادم.

 

 السيناريو األول: اًلنتقال السياس ي من دون األسد  -1

الباب  -ةعلى الرغم من ضعفه في ظل موازين القوى املحلية واإلقليمية والدولي-يتيح هذا االحتمال 

ا أمام إمكان تطبيق برنامج إعادة إعمار عصري وحديث  يتكامل مع املؤتمر الدولي حول إعادة -واسع 

 يجري التوافق عليه بين الحكومة وبين القوى والفاعليات املجتمعية كافة، حول األولويات: -اإلعمار

 وامللحة  معالجة املسائل اآلنية •

 التحتية في قطاعات الزراعة، والتعليم، والطاقةوضع خطة شاملة إلعادة إعمار البنية  •

 والكهرباء، والصحة، واإلسكان، واملياه، والصرف الصحي، والنقل

 لقطاع توليد الكهرباء أم للقطاع 
 

يشكل الخالف حول الخطة واألولويات )أيهما نعطي األولوية مثال

، إذ ال يجوز فرض أي ش يء بالقوة أو التعليمي( مشكلة يجب حلها عبر الوسائل الديمقراطية أو التوافقات

بوسائل استبدادية، يجب أن تشكل املمارسة السياسية قطيعة مع االستبداد، يمكن البدء بمعالجة 

 املسائل امللحة:   

إن تأمين الحاجات املعيشية واليومية للسكان. وتزويدات كافية بالطعام ووسائل مكافحة األمراض  .أ

 . (37) اإلعمارإلعادة  كانت الشروط األساسية املمهدة

ا ومن دول الجوار السوري.  .ب  إعادة املهجرين داخلي 

تقديم حلول سريعة ملعالجة دمار البنية التحتية الجزئي في املناطق التي يمكن إعادة تأهيلها )ماء،  .ج

( وتأمين تسهيالت لعودة ... جسور،كهرباء، مدارس، هاتف، صرف صحي، مستشفيات، طرق، 

ا  ا، عبر تقديم مساعدات مادية إلصالح املهجرين داخلي  ولترميم املساكن التي لم تتضرر كثير 

 املساكن وتقديم برنامج مساعدات مالية وعينية لألسر األكثر حاجة بالتنسيق مع البرامج الدولية.

                                                           
 .2014كانون الثاني/ يناير  29حالة إعادة البناء بعد الحرب. في  : دراسة1949 -1945غريس ناولز، أملانيا   (37)
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  .د
 

تشكيل ورش توظيف موقتة ومتزايدة بحسب الحاجة يمكن توجيهها إلى األماكن التي تتطلب عمال

ا وملح    لليد العاملة من جهة ومعالجة ملشكالت سريع 
 

ا بإشراف فنيين ومهندسين تحقق تشغيال

نية وملحة
ّ
 .(38) ا

 دعم اإلنتاج الزراعي النباتي والحيواني بوصفه أولوية. .ه

 الشمسية،لتقليل فاتورة إعادة اإلعمار، وتشجيع الطاقة البديلة ) -غاز نفط،-دعم قطاع الطاقة  .و

 سعر التكلفة.وتوفير أساسياتها ب الرياح(

دعم القطاع الصناعي وبخاصة الصناعات )األسمدة، النسيج، صناعات النباتاتات الطبية...(  .ز

 القابلة للتصدير للمساهمة في دعم عملية إعادة اإلعمار.

ضرورة استجابة السلطات املحلية واملركزية باملرونة الكافية ملا يمكن أن تواجهه من مشكالت  .ح

ا.يصعب التنبؤ بها أو الت  حضير لها مسبق 

 وضع خطط وبرامج محلية للمصالحات الوطنية بمستويات متعددة. .ط

وضع خطة وتمويل لدعم بناء املؤسسات السياسية ومؤسسات املجتمع املدني بالتوازي مع البناء  .ي

 االقتصادي.                                           

إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاعات األساسية، وجود خطة عامة عصرية وحديثة تتيح  اإليجابيات:

ا، وجود تمويل خارجي يشكل  ل بها سابق  ّبِّ
ُ
بما يسمح لالقتصاد السوري باالنطالق وتجاوز الحدود التي ك

نقطة انطالق ضرورية للبدء، وتشكل املراقبة املشروطة للمساعدات والقروض عوامل ضرورية للشفافية، 

 تمويل خاص إلعادة بناء مؤسسات املجتمع املدني واملصالحات االجتماعية.وعدم الهدر، ويتيح تخصيص 

ا من مشروع  السلبيات: الخالف حول الخطة واألولويات ككل، بين من يريد إعادة اإلعمار بوصفها جزء 

تنموي سوري شامل )مثال الخالف حول دعم اإلنتاج الزراعي النباتي والحيواني(، واالتجاه الذي يريد 

ق بشكل غير ممنهج، ويمكن للنزعات املحلية الضيقة أن تعرقل املشروع العام. يشكل اإلنفاق الزائد اإلنفا

 وغياب املحاسبة عناصر مدمرة لكامل املشروع. (39) والهدروالفساد 

                                                           
ا املتأخر الذي يتطلب كتلة كبيرة من االستخدام في جهد إعادة البناء وإحياء إصالحات ميجي استثمرت اليابان تطوره  (38)

 املتوقفة كي تلحق بالغرب ثانية. الرابط

 How did Japan rebuild itself and become an advanced nation and a ... 

https://www.quora.com/How-did-Japan-rebuild-itself-and-become-an-advanced-natio... 

يشكل الفساد املالي واإلداري أحد أهم التحديات التي تكتنف عملية إعادة إعمار العراق"، محمد علي املعموري، " (39) 

 . على الرابط 2007سنة  45دارية، العدد "اعادة اعمار العراق الفرص والتحديات"، مجلة العلوم االقتصادية واإل 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=3237 
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السيناريو الثاني: بقاء األسد من دون تسوية وطنية وإقليمية ودولية؛  -2

 السوري إلعادة اإلعمار  طريق النظام

 على: املستوى السياس يوهي تقوم في 

، وقانون األحزاب، ودور مجلس الشعب، ومشاركة شكلية 2012إجراء تعديالت طفيفة على دستور  -

على نمط مشاركة الحزب السوري القومي ومصالحاته االجتماعية وتسليم  في حكومة "وحدة وطنية"

مواجهة مع متطلبات الناس الحياتية واملعاشية، املعارضة بعض الحقائب الوزارية التي يمكن أن تجعلهم في 

 .(40) مع املحافظة على بنية الدولة العميقة كما هي

تشكل الورقة الكردية ورقة مهمة يمكن استخدامها في مواجهة التسوية السياسية وإعادة اإلعمار،  -

دارية، ونسبة بسيطة إذ يمكن للنظام أن يقدم لألكراد بعض الحقوق الثقافية، ودرجة من الالمركزية اإل 

 من أموال النفط بذريعة تطوير املنطقة مقابل عودة مناطق شرق الفرات إلى سيطرة النظام.

فيبدو التوجه شديد الوضوح، من حيث استمرار السياسات  الصعيد اًلقتصاديأما على 

ا وبطالة، إذ  ا وفقر  االقتصادية واالجتماعية السابقة، وتحميل الطبقات الشعبية أعباء إعادة اإلعمار جوع 

( 2017، عام 59يتجه النظام )الذي يعّد نفسه قد شرع في إعادة اإلعمار منذ معرض دمشق الدولي )الدورة 

طاعي النفط والغاز، والسعي النشيط من أجل إعادتهما إلى سابق عهدهما، والتوسع في نحو ترميم ق

 إلى استثمار النفط والغاز في املنطقة الساحلية من أجل توفير نفقات  (41) واالستخراجالتنقيب 
 

وصوال

لى إيران الحكومة والقطع األجنبي الضروري. إضافة إلى االستنزاف الجائر للفوسفات السوري، وتصديره إ

 مقابل ديونها.

فال تتجاوز إعادة اإلعمار إصالح بعض املدارس، واملستشفيات،  البنية التحتيةأما على صعيد 

والطرقات، وشبكات املياه في املناطق املتضررة، وإنشاء بعض معامل توليد الطاقة )التي بدأت عقودها مع 

أما على صعيد   (42)لحة دعم الزراعة في سورية.ايران( واالستفادة من املساعدات التي تقدمها الفاو ملص

ا في سورية فيشير املرسوم  السكن ( 2012إلى تنظيم منطقة جنوب دمشق ) 66وهو القطاع األكثر تضرر 

                                                           
فورين آفيرز، روبرت فورد، االبتعاد عن سورية، الخيار األقل سوءا.  يفضل األسد دولة مركزية وحشية ضعيفة   (40)

 يحكمها على أن يقدم إصالحا حقيقيا، كان هذا خياره منذ سنوات مضت.

Assad would rather live with a weakened but brutal centralized state than try to introduce real reform, a 

choice he made years ago.  

https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2017-10-16/keeping-out-syria 

 وميامليون متر مكعب من الغاز ي 19النفط، و ألف برميل من 80نسعى للوصول لـ  2018خالل العام  -31

 .FM وزير النفط والثروة املعدنية املهندس علي غانم ضيف باسل محرز في برنامج املختار على أثير إذاعة املدينة
 مليون دوالر(.100) ،2018مليار ليرة سورية في موازنة  50تبلغ مخصصات إعادة اإلعمار   (42)
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ا، بينما تقوم املحافظة بوضع مخططات البناء   وأساس 
 

أن التنظيم سيكون على حساب املواطنين أوال

كون تكلفة البناء على حساب األهالي، بينما تتكفل هي بأبنية الخدمات والشوارع وتوزيع املقاسم، على أن ت

العامة والشوارع مقابل استفادتها من املساحات الزائدة. وتفيد األرقام التي طرحتها املؤسسة العامة 

مليون ل س تكلفة مسكن 18قرب مدينة دمشق ) ضاحية الفيحاءلإلسكان لالكتتاب على مساكن في 

ماليين ليرة سورية وأقساط شهرية تصل إلى خمسين ألف ليرة سورية(  4اكتتاب بحدود  متر مربع مع130

ا ال  ا في القطاع الحكومي راتب  في الوقت نفسه الذي يتقاض ى موظف الدرجة األولى بعد خدمة عشرين عام 

 يتجاوز مئة دوالر )خمسين ألف ليرة(.

الذي ثار عليه - (43) السابقعادة إنتاج الوضع ما يزال خيار النظام وداعميه الروس واإليرانيين هو إ

على أنه  (45) واإليراني (44) الروس يمع بعض الرتوش، وتدل االتفاقات التي يعقدها مع الطرفين  -السوريون 

ا لثوب مهلهل.  شرع في عملية إعادة إعمار ال تعدو كونها ترقيع 

                                                           
مقاربة عملية إعادة اإلعمار، وتوق حلفائه وجيرانه للمشاركة في العملية تزيد من حدة أسباب "إّن طريقة النظام في  (43)

الصراع، ولها تداعيات مهمة على كٍل من الواليات املتحدة األميركية واالتحاد األوروبي واليابان وعلى بعض املؤسسات 

ستدعم إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع في الدولية مثل البنك الدولي، التي تواجه تساؤالت حول ما إذا كانت 

سورية، وما آلية ذلك. ما لم تختر الجهات الفاعلة الخارجية ربط مشاركتها في إعادة اإلعمار بمبادئ من شأنها تحسين آفاق 

 لصراعالسالم الدائم، فإن النصر العسكري املحتمل للنظام سيكون على األرجح محض جولة أولى في حلقة واسعة من ا

  العنيف."

إعادة اإلعمار في املناطق غير الخاضعة  -1يطالب الغرب عموما بتطبيق مجموعة من القواعد  ستيف هايدمانوإذا كان 

الترّوي  .-4 عمليات إعمار محدودة()بالقليل اًلكتفاء -3التوّجه إلى الجهات الفاعلة املحلّية  -2 .لسيطرة النظام

فإن روبرت فورد يطالب الحكومة األميركية بأن يقتصر  .التصميم سيئة التنفيذ()خشية تقديم مشروعات ضعيفة 

اهتمامها في املرحلة الحالية على دعم الحاجات اإلنسانية للمهجرين في دول الجوار السوري، في ظل االنتصارات العسكرية 

 للنظام وحلفائه في مناطق واسعة في البالد. 

 سورية. ستيفن هايدمان على الرابط:قواعد عملية إعادة اإلعمار في  -

https://www.brookings.edu/blog/.../ 
يخص  تصريح روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروس ي "اليوم القيادة السورية تريد العمل مع روسيا، حصريا في ما  (44) 

إعادة إعمار املنشآت جميعها في مجال الطاقة في البالد. اليوم السيد الرئيس بشار األسد قال إنه ال توجد لدى سورية 

ا لروسيا اليوم، "رغبة في العمل مع شركات تلك البلدان التي خانت دمشق في لحظة ما
ا
وأن بالده ستنش ئ مع سورية  .وفق

   الرابط:على  .سوري الكبير، وتوريد املنتجات منهمشغال واحدا لتطوير حقل الفوسفات ال

www.sns.sy/home/view_news/109496 
وقع رئيس الوزراء السوري خمس مذكرات تفاهم، في طهران، حصلت إيران على رخصة مشغل اتصاالت الهاتف  (45)

خمسة آالف هكتار من املحمول في سورية وجرى توقيع عقود الستخراج الفوسفات. كذلك، ستعطي سورية إليران 

األراض ي للزراعة وألف هكتار إلنشاء مرافئ للنفط والغاز وفقا ملا ذكرته وكالة الجمهورية اإلسالمية لألنباء "إرنا" الرسمية. 

 .ووقع اتفاق لتقديم أراض لتربية املاشية
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األسد خالل السيناريو الثالث: تسوية وطنية وإقليمية ودولية مع بقاء  -3

 املرحلة اًلنتقالية

إلى ضغط دولي جدي لحل األزمة السورية، ما هو شكل النظام القادم؟ هل  السيناريو يحتاج هذا

ا  ا يكون دور الرئيس بر  -سيكون رئاسي  ا برملانيًّ ا، أم نظام  ا؟ يشكل املؤتمر الدولي من أجل إعادة و برملاني  توكوليًّ

السوري على برنامج إعادة اإلعمار، ركائز مهمة من أجل انطالق  -سوري إعمار سورية من جهة والتوافق ال

برنامج عام وشامل. ستحاول قوى النظام القديم بكل قواها حرف اتجاه البرنامج ككل بما يخدم مصالحها 

الضيقة وامتيازاتها وعرقلته، إذ ترفض الشفافية واملراقبة الدولية باسم السيادة الوطنية، وترفض أولوية 

االهتمام باملناطق املدمرة بذريعة املساواة، في الوقت الذي تحاول فيه توزيع املغانم واملكاسب لزبانيتها 

ا يجب النضال من أجل تحقيقه، 
 
 ويجب خوضوأنصارها، يشكل البرنامج الذي طرح في املستوى األول هدف

اتها ومحاولة كسب مواقع أوسع معركة اقتصادية وسياسية واجتماعية ضد قوى النظام القديم وتحالف

ا حول هذا النمط من الحلول. ا سيئ   جديدة بشكل مستمر. تشكل الحالة اليمنية نموذج 

 

ا: دور القطاع الخاص والحكومي
ا
 ثامن

ا، 
 
عملية إعادة إعمار سورية عملية وطنية شاملة يجب أن يشارك فيها الجميع من دون استثناء إطالق

للقطاع الخاص والبرجوازية املحلية كي تثبت أنها ليست طبقة طفيلية وتشكل إعادة اإلعمار فرصة مهمة 

تعتاش على عالقاتها مع طبقة الدولة، أو أنها تسعى فقط لتحويل سورية إلى سوق لالستيراد، بل إنها تشكل 

ا يهتم بمصالح الوطن بمقدار ما يهتم بمصالحه الخاصة، يجب تقديم التسهيالت  ا حقيقي  ا إنتاجي  قطاع 

جيدة عفاءات للقطاع الخاص الصناعي بما يتناسب مع قدرته على تأمين فرص عمل وخلق منتجات واإل 

ا وصالحة للتصدير.  منافسة  محلي 

لقد أفسدت املنظومة القيمية لالقتصاد الريعي والسياسات االقتصادية السابقة املجتمع ككل، فلم 

صبح التحايل والشطارة وتقديم مواصفات رديئة تعد اإلنتاجية والجودة والعمل الشريف هي املعيار، بل أ

. إن إعادة بناء املنظومة القيمية للعمل ككل في القطاعين (46) السائدةللسلعة والرشوة والفساد هي القيم 

ا للدور املتوقع واملأمول واملتنامي  ا من إعادة البناء طبق  ا مهم  العام والخاص هي مهمة ملحة، وتشكل جزء 

للقطاع الخاص، يجب على القطاع الخاص أن يفكر في اقتحام قطاعات جديدة ورائدة، قطاعات الطاقة 

 وأن ينقل االقتصاد السوري إلى األتمتة واالقتصاد الرقمي حيث يمكن ذلك.  البديلة مثال،

                                                           

https://www.annahar.com/article/527916 
ا ف  (46)  ي العالم بحسب تصنيف منظمة الشفافية العاملية. انظر الرابط تعّد سورية بين الدول األكثر فساد 

https://raseef22.com/economy/2017/01/25  /  
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ويجب إصالح القطاع الحكومي مع عدم توسيعه، وتقسيمه إلى قطاعات إنتاجية تخضع للحساب 

االقتصادي، وقطاعات اجتماعية وخدمية ال تخضع ملعايير الربح والخسارة باتجاه تجاوز الترهل والعجز 

. وفي حال عدم إمكان إصالح منشأة ما يمكن عّد موقعها ملكية اجتماعية، ويجري االستفادة في هذا القطاع

 منها في مجاالت أخرى. 

بعد  مليار دوالر 300و 200: يقدر صندوق النقد الدولي تكلفة إعادة اإلعمار بما يتراوح بين التمويل

ا إلى حجم الدمار والخسارات الكبيرة  خمس سنوات من الحرب األهلية. يشكل التمويل مشكلة كبيرة نظر 

من جهة  2015في املئة عام  50التي لحقت باالقتصاد السوري من جهة، وإلى تراجع الناتج املحلي اإلجمالي 

املحلي على التسوية السياسية أن يقدم  -اإلقليمي -أخرى. يمكن للمجتمع الدولي في حال التوافق الدولي

بالطبع محدودة  أو ذات طابع إنساني  -على الرغم من أهميتها–، ستكون بعض الهبات واملساعدات املجانية

آني، أما القروض والتقنيات املتطورة واآلالت فستكون مدفوعة الثمن وفق شروط ميسرة في أحسن 

الحاالت، وهي ستشكل نسبة محدودة من التكلفة الهائلة، بيد أنها ستكون ضرورية النطالق إعادة اإلعمار، 

أن على السوريين أن يدفعوا تكلفة إعادة اإلعمار الهائلة من قوت أطفالهم ومن دوائهم كما دفعوا يعني هذا 

ا ومناٍف. ا وعاهاٍت دائمة وتشرد  ا وجوع   ثمن الحرب موت 

 

 التمويل الخارجي  -1

ا  ا للشعب السوري كونه يقتض ي توافق  ا إيجابي  يشكل خيار املؤتمر الدولي إلعادة إعمار سورية خيار 

ا بتقديم قروض ومساعدات وتكنولوجيا متطورة من  ا على التسوية السياسية، وتعهد  ا ومحلي  ا وإقليمي  دولي 

جهة أخرى، بما يقتضيه ذلك من إعادة البناء للمؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ويشجع 

 القطاع الخاص واملغتربين واالستثمارات األجنبية على املشاركة النشطة.

ا، ضد الحلف اآلخر، ومن ثم سيكافئ يت صرف النظام وحلفاؤه على أساس أنهم كسبوا الجولة عسكريًّ

النظام الدول التي دعمته خالل حربه بنصيب وافر في عملية إعادة اإلعمار، كما لو أن لدى النظام ما يكفي 

ياسات النظام والحرب، من األرصدة إلعادة إعمار سورية وليس األمر هو إعمار بلد جائع ومفلس دمرته س

وأعادته إلى القرون الوسطى؛ ويعاقب الحلف اآلخر الذي يجب عليه, بحكم كونه قد خسر الحرب, أن يدفع 

تكاليف إعادة اإلعمار )أوروبا ودول الخليج العربي(، وأال يستفيد من مزاياها، وأال يربطها بشروط سياسية 

ا باإلرهاب والهجرة.  وإال سيبقى مهدد 

ه البهلوانية السياسية التي تنم عن جهل مطلق بمتطلبات إعادة اإلعمار، أن عقلية النظام لم تؤكد هذ

تتغير في ما يتعلق بشعبها ومصالح الوطن فهي من جهة تريد شطب أوروبا وأميركا من الخريطة عندما تطالبها 

ت مليارات الدوالرات، على بإصالح جدي، ومن جهة أخرى تريد منها أن تمول إعادة اإلعمار، التي تتطلب مئا

 أن تديرها هي وزبانيتها، لتتحول إلى مصدر من مصادر النهب والفساد. 
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تعلن التصريحات األوروبية املتكررة أنها لن تمول إعادة اإلعمار ما لم تحصل عملية انتقال سياس ي 

عليهما في تمويل  حقيقية، ويقترب موقف دول الخليج من هذا املوقف، وهما الطرفان األساسيان املعول 

أما أميركا ترامب فال يمكن التعويل عليها؛ إن  جيدة،إعادة اإلعمار. ومن املتوقع أن تكون مساهمة اليابان 

من يطالب أوروبا بدفع ثمن حمايته لها، ويطالب املكسيك ببناء جدار بينها وبين أميركا ملنع الهجرة، 

ألمم املتحدة ودول العالم في حال انتهاجها لسياسة للمناخ، ويعاقب منظمات ا اتفاق باريسوينسحب من 

ا  ا ذا معنى. وفي حال كان التوافق الدولي روسي  ا شيئ  ا، فلن يكون هناك  -مغايرة، لن يقدم اقتصادي  أميركي 

 حافز ألوروبا ودول الخليج العربية كي تسهم في إعادة اإلعمار. 

التي تتعامل مع سورية -؟ يمكن للصين هل يمكن للنظام أن يحصل على تمويل من دول البريكس

 ملبيعاتها
ا مقابل النفط والغاز السوريين. أما باقي دول املجموعة فهي  -بوصفها سوق   محدود 

 
أن تقدم تمويال

غير قادرة على التمويل، وتنتظر حصتها من السوق السورية، ينطبق الكالم نفسه على إيران التي باشرت 

لنظام في مجاالت الفوسفات وتوليد الطاقة والزراعة حتى تكون ملزِّمة ألي بعقد عدد من االتفاقات مع ا

 طرف قادم.

 مختلفة )سندات خزينة  القروض من البنوك األجنبيةيمكن للتمويل عبر  •
 

أن يأخذ أشكاال

لالكتتاب العام، أومن خالل قروض مع الدول، أو املؤسسات املالية الدولية( وما لم يحصل التوافق على 

 الحل السياس ي فليس من املتوقع أن تغامر األموال األجنبية في دخول السوق السورية.   

وبعد عقد كامل من التشجيع  2010وصلت في عام  كذلك عبر االستثمارات األجنبية املباشرة، التي •

ا، والقطاع املالي والصناعات  1،5والتسهيالت إلى  مليار دوالر تركزت في قطاعي النفط والغاز أساس 

 التحويلية والدوائية.

: تختلف تقديرات أموال السوريين املغتربين في العالم بشكل كبير، أموال املغتربين السوريين •

ا من هذه األموال املهاجرة يمكن استعادته إلى سورية  وتصل إلى أرقام فلكية، ما يعنينا هنا أن جزء 

للمساهمة في إعادة إعمار البلد، من خالل تشريعات صحيحة وبنية مالئمة لالستثمار، ومن خالل التشجيع 

ا بحسب ا أن تحويالت املغتربين تصل إلى حوالى ملياري دوالر سنوي  تقديرات وزارة  الشخص ي للمغتربين، علم 

 .(47) املغتربين

 

                                                           
 ذهب سورية املكنوز، املغتربون السوريون باألرقام والتقديرات. على الرابط:   (47)

https://www.eqtsad.net/read/5578  
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 التمويل الداخلي -2

ويكون التمويل الداخلي بأحد األشكال اآلتية: "إن طريقتي التمويل الوحيدتين هما تمويل االستثمارات 

من املوارد الطبيعية، وهذا يعني رهن هذه املوارد وماله من سيئات نذكر منها االستدانة العالية وإهدار 

ل عائدات املشروعات وهذا يطرح السؤال عن مدى قبول القطاع الخاص بهذا األمر الذي للموارد. من خال

   (48)سيفرض سن قوانين على رأسها قداسة امللكية والشراكة بين القطاعين العام والخاص"

: الثروات واملوارد الطبيعية السورية )النفط والفوسفات أساسا( وهي محدودة الشكل األول 

فالفوسفات السوري مرهون بدرجة كبيرة مقابل القروض التي قدمتها إيران لدعم النظام. دخل الروس 

ا على خط استثمار الفوسفات، من دون أن ننس ى ما يشكله االستخراج الجائر من استنزاف للثروة  مؤخر 

طرطوس بسرعة قياسية من أجل  -رة حق األجيال اآلتية فيها )جرى إصالح سكة حديد خنيفيسومصاد

 (.(49) السوريتصدير الفوسفات 

أما آبار الغاز والنفط فقد تعرضت إلى تخريب كبير وتحتاج إلى سنوات عدة إلصالحها للعودة إلى مستوى 

فهما يحتاجان إلى سنوات عدة حتى يدخال في  . أما النفط والغاز في املنطقة الساحلية2010اإلنتاج عام 

 طور اإلنتاج إذا جرى البدء باستثمارهما منذ هذه اللحظة، من دون أن نغفل الطلب املتزايد عليهما.

يشكل تنافس امليليشيات الكردية مع النظام على حقول النفط والغاز مشكلة لن تحل إال بالتوافق على 

 الحصص. أو استمرار الحرب. 

من التمويل الداخلي يتضمن مروحة من الخيارات تقوم على االستفادة من املدخرات  الثاني: الشكل

الخاصة للسوريين عبر املشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص بوساطة البنوك واملصارف السورية 

 للمصرف املركزي السوري بالتعاو 
 

ن مع الحكومية والخاصة وذلك عبر عدد من اآلليات، إذ يمكن مثال

نش ئ لهذا الغرض أن يقوما بـ:   
ُ
 مصرف أ

إصدار سندات خاصة من أجل تمويل مشروع ما ملّدة زمنية محددة لقاء فائدة سنوية أو  •

نصف سنوية على أن يسترد أصحاب السندات كامل رأس املال في نهاية املّدة بضمان الدولة. 

 على غرار تمويل مشروع قناة السويس الجديدة.

                                                           
 الرابط:جريدة النهار، إعادة إعمار سورية ما بعد نهاية األزمة، جاسم عجاقة، على   (48)

 https://www.annahar.com/article/587444.  

ألف طن حتى نهاية  700تخطط وزارة النفط حاليا لتصدير ما ال يقل عن تصريح وزير النفط املهندس علي غانم "  -28

مليون طن سنويا ضمن الخطة املتوسطة بعد تأهيل معامل الفوسفات في العام املقبل مع تأمين  3والحالي  2017 العام

  سنويا". على الرابط ألف طن 500حاجة معمل األسمدة الفوسفاتية في حمص بكمية 

www.allnewstoday.net/index.php?node=56102&nid=8115 
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األسهم وهو يختلف عن السندات بأنه مشاركة في امللكية ويخضع لتقلبات سوق التمويل عبر  •

 األوراق املالية وال يشكل إغراء  للقطاع الخاص وألصحاب املدخرات في توظيف أموالهم فيه. 

ا االئتمان الهاملتوني • : يشمل االقتراض الداخلي بضمان املشروع، على أن يسدد القرض الحق 

من عائدات املشروع، وهو يحتاج إلى نظام ائتماني خاص وإلى خطة واضحة عن بدء املشروع 

ونهايته وتمويله. أما التجهيزات واآلالت فيجب استيرادها وهنا يمكن اللجوء إلى دول أوروبا 

تفاقات فردية معها لتمويل عقود اآلالت واألجهزة بقروض طويلة الراغبة في املساعدة وعقد ا

األجل ومرتبطة بإنتاج املشروعات نفسها، أو يمكن اللجوء إلى "بنك التنمية" املرتبط بطريق 

ا أمام هذه املشروعات.   الحرير. يشكل الفساد اإلداري وغياب املحاسبة عائق 

بنى التحتية األساسية مقابل استثمار املنشأة (. ويمكن عبره بناء بعض الB.O.Tنظام البوت ) •

 املشروعات،ملّدة من الزمن. يمثل هذا النظام فرصة نظرية للقطاع الخاص كي يساهم في بعض 

لكن مقتله يكمن في اعتماده على القطع األجنبي املتوافر لدى الدولة من أجل استيراد 

يعات قانونية خاصة. يمكن لبعض التكنولوجيا. يحتاج هذا النظام إلى بيانات دقيقة وتشر 

شركات القطاع الخاص املحلية أن تنجز بعض املشروعات األساسية من دون أن يشكل هذا 

التمويل فرصة مهمة ذات معنى في الحالة السورية، بسبب غياب البنية التشريعية واملعطيات 

يث املبالغة في االقتصادية املتعلقة باملشروعات، يضاف إلى هذا سلبيات نظام البوت من ح

التكلفة وعدم استيراد التكنولوجيا الحديثة، وإهمال صيانة املعدات قرب نهاية العقد، إضافة 

 إلى إهمال املعايير البيئية، وحقوق العاملين.

 

 مقترحات وتوصيات

ا، إن املعركة الحقيقية  املرحلة املفبلة ا واجتماعي  ا وسياسي  هي مرحلة تأسيس سورية الجديدة اقتصادي 

 ستكون حول إعادة البناء إذ يجب تركيز الجهد.

ا إلى جنب مع مؤسسات الدولة في عملية  .1 يجب أن تشارك قوى املجتمع كلها من دون استثناء، جنب 

ها مسؤولية اجتماعية تتطلب التعاون والتنسيق إعادة اإلعمار املترافق مع االنتقال السياس ي. إن

 واألولويات.والجهد املشترك للخروج بتوافقات حول البرامج 

وفي الوقت نفسه تشجيع القطاع  وإصالحه،تتطلب إعادة اإلعمار املحافظة على القطاع الحكومي  .2

 إمكاناته.  الخاص للمساهمة الجادة في إعادة اإلعمار عبر تشريعات ونظم تتيح االستفادة من

يجب على املعارضة أن تستكشف إمكانات االتفاق مع القوى والعشائر العربية وامليليشيات  .3

الكردية في منطقة شرق الفرات والوصول إلى الحد األدنى املمكن من التوافقات الوطنية وعدم 
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حل ترك املنطقة للنظام وللتدخالت الخارجية، ستشكل هذه املنطقة، على األرجح، مفتاح ال

 السياس ي لسورية.

يجب استخدام العالقات الشخصية واملعارف لتعزيز عمليات املصالحة االجتماعية وخلق روابط  .4

 وعالقات إيجابية بين مكونات سورية االجتماعية. 

ا من عملية إعادة اإلعمار، إذ يجب  .5 ا مهم  تشكل عملية إعادة بناء مؤسسات املجتمع املدني جزء 

 ة لها وبنائها بالتوازي مع عملية البناء االقتصادي.رصد االعتمادات الالزم

تشكل ضرورة وجود مرحلة من االستقرار تتيح للناس املدى كي يطوروا املؤسسات واملمارسات  .6

ا آخر اللتقاط األنفاس.  السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية تحدي 

ا من محاولة تفكيك بنية ا .7 ا تشكل الالمركزية اإلدارية جزء  الستبداد وإعطاء الوحدات اإلدارية دور 

 في عملية التخطيط واإلسهام في بناء املجتمع. 

 

 خاتمة

ا، لقد فرضت علينا أنظمة االستبداد التخلي  ا جد  تتعلم الشعوب من تجاربها وتدفع ثمن أخطائها غالي 

عن الحرية مقابل العمل وضمان الراتب التقاعدي والضمان الصحي، من دون أن ندري أن التخلي عن 

طالبة باإلصالح الحرية قد حولنا إلى عبيد، لم نكسب الرفاهية وخسرنا الحرية. وعندما انتفضنا للم

والحرية كانت الدبابات باملرصاد، دمرت البشر والحجر والشجر، لنخسر بعدها كل ش يء، حياتنا وحياة 

 أبنائنا، بيوتنا، ومزارعنا، مصانعنا وورشات عملنا، مدارسنا ومستشفياتنا، ونعود نصف قرن إلى الوراء. 

الدمار والخراب التي سببتها آلتهم الحربية  اآلن ونحن نلملم جروحنا وآالمنا، وسط الذهول، بين أكوام

ولم تزل، وما خلفته من ضحايا ومعوقين ومرض ى؛ على طائر الفينيق السوري أن ينهض من بين الركام 

ويلملم أشالءه ليعيد بناء الحياة، ويؤسس ملستقبل إنساني وحضاري يتجاوز فيه أخطاء املرحلة السابقة 

 لجحيم، هذا هو جوهر إعادة اإلعمار. وخطاياها التي أوصلتنا إلى هذا ا






