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 .الفاعلة والشبكات والهياكل"
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 .أملانيايقيم في الفكرية، والبحوث 
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 مقدمة

، وبينما خفت حدة الحرب األهلية في سورية وفشل مشروع ما يسمى 2017في النصف الثاني من عام 

 للصراع 
ا

بالدولة اإلسالمية، زادت موسكو من جهدها في عدد من املحافل الدولية للتوصل إلى ما تعّده حال

 الدائر بمنأى عن عملية جنيف التي تقودها األمم املتحدة. 

إعالن اإلدارة األميركية بوضوح نيتها في عدم االنخراط في جهد إعادة اإلعمار،  عالوة على ذلك وبعد

سعت روسيا للحصول على املساعدة املالية من دول االتحاد األوروبي ودول الخليج العربي، بهدف تغطية 

دعم  2017ل تكاليف إعادة بناء البالد. وعلى الرغم من أن االتحاد األوروبي كان قد استبعد في نيسان/ أبري

عملية إعادة اإلعمار من دون التوصل إلى انتقال سياس ي: فإن الدعوات تتصاعد اآلن في أوروبا الستيعاب 

واملساعدة في إعادة إعمار سورية وإعادة الالجئين، على الرغم من أن القتال الدائر لم ينته  بشار األسد

 بعد.

ألساسية لن يؤدي إال إلى القليل من ترسيخ واألهم من ذلك أن محض إعادة بناء البنية التحتية ا

 من ذلك ربما سيزيد من خطر تأجيج صراعات جديدة. لهذا يجب على 
ا

االستقرار في البالد، لكنه بدال

األوروبيين أن يوضحوا لروسيا أنهم سيتمسكون بنهجهم الخاص لحل الصراع. وينغي عليهم أن ينخرطوا في 

ات والنفوذ اللذين من شأنهما جعل اإلسهامات في املستقبل تخدم لعبة طويلة املدى وأن يطوروا القدر 

 أغراض بناء الدولة وإحالل السالم. 

وفي الوقت نفسه، ينبغي لها أن تركز على زيادة مستويات املعونة اإلنسانية واتخاذ تدابير اإلنعاش 

املبكر مثل إزالة األلغام وترميم البنية التحتية األساسية للمياه والصحة، وبناء رأس املال البشري في سورية 

عم املجتمع املدني واإلدارات املحلية وفي ما بين مجتمعات الالجئين السوريين، إضافة إلى التركيز على د

 اللذين يمثالن شريكين موثوقين.

 

: مرحلة جديدة من الصراع 
ا

 أوًل

استعاد النظام السوري وحلفاؤه السيطرة على املراكز الحضرية معظمها في  2017بحلول أواخر عام 

استثناء قاعدتها اإلقليمية، سورية، وكانت الخالفة املعلنة من الدولة اإلسالمية قد خسرت مناطقها كلها ب

ا في جيوب عّدة ولكنهم ما زالوا متمسكين باملفاصل االستراتيجية واملعابر  وقد انحسر "املتمردون" أساسا

 الحدودية الرئيسة.

وفي الوقت نفسه تطورت روسيا منذ تدخلها العسكري املباشر في سورية لتصبح القوة العسكرية 

جمة هذا اإلنجاز إلى األخذ بزمام القيادة في الساحة الدبلوماسية وأداء املهيمنة، إذ حرصت موسكو على تر 

ا إلى  2014دور الوسيط في الصراع. أما بالنسبة إلى واشنطن التي كان اهتمامها بسورية منذ عام  مقتصرا
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ا حد كبير على مكافحة الدولة اإلسالمية، فهي لم تكن راغبة في تحدي النهج الروس ي، ولم تبِد استعدادا 

 للمساهمة بصورة مجِدية في "إعادة إعمار" البالد بعد قصفها الشديد لشرق سورية. 

في دمار واسع النطاق، إذ أدان االتحاد  2016وقد تسبب القصف الروس ي وبخاصة على حلب عام 

األوروبي بقوة "االستهداف املتعمد للمستشفيات والعاملين في املجال الطبي واملدارس والبنية التحتية 

. ومع ذلك لجأت موسكو إلى أوروبا من أجل دعم إعادة اإلعمار متوقعة نهاية سريعة للصراع، 1األساسية"

 في الوقت الذي كانت فيه الدول األوروبية تربط بين إعادة اإلعمار واالنتقال السياس ي.

مل في سورية، وقد صورت روسيا عملية التهدئة على أنها خلقت "املتغيرات الفعلية" إلعادة البناء الكا

ا، إذ ما تزال السيطرة مجزأة إلى حد كبير بين مجموعة متنوعة من القوى على  بينما يبدو الواقع مختلفا جدا

األرض في مناطق خفض التصعيد، واملناطق التي حررت من سيطرة الدولة اإلسالمية، واملناطق التي 

املناطق الخاضعة لسيطرة النظام  ، وكذلك تلكPYDيسيطر عليها حزب االتحاد الديمقراطي الكردي 

 وحلفائه، في صراع يبدو منه كل ش يء عدا نهايته.

 

ا: مناطق خفض التصعيد  ثانيا

 دعمها العسكري بصورة رئيسة ملساعدة النظام وحلفائه على استعادة 
ا

استخدمت موسكو أوال

جديد يتمثل في  كان الهدف هو الحد من مستويات العنف من خالل نهج 2017األراض ي، وفي مدى عام 

تمهيد الطريق لتهدئة الوضع. وفي هذا السياق اتفقت روسيا في العاصمة الكازاخستانية )آستانة( في أيار/ 

مع تركيا وإيران على ما يسمى بمناطق خفض التصعيد في املناطق التي تسيطر عليها مختلف  2017مايو 

 "القوات املتمردة". 

اق إلى وقف القتال في األماكن التي لم تسحق فيها الثورة، ما يتيح وكان من املفترض أن يؤدي هذا االتف

 الفرصة أمام جهد مستدام من إمكان اإلغاثة اإلنسانية واستعادة الخدمات األساسية.

التركي" على وقف لألعمال القتالية في املناطق األربعة لخفض  –اإليراني  –وينص االتفاق "الروس ي 

جوية، ووصول املساعدات اإلنسانية "بسرعة وأمان ومن دون معوقات"، التصعيد، وتوقف الغارات ال

ا.  وإصالح البنية التحتية األساسية، وتهيئة األوضاع املواتية للعودة الطوعية لألشخاص املشردين داخليا

وينص االتفاق على االستمرار في الحرب ضد الجهاديين وال تدخل مناطق الدولة اإلسالمية وهيئة تحرير 

 م وهو الفرع التابع للقاعدة ضمن مناطق خفض التصعيد. الشا

 وتشمل هذه املناطق ما يأتي:

 الشمال: محافظه إدلب وأجزاء من محافظات حلب والالذقية وحماه على الحدود مع تركيا. -1

                                                           
1 -Emmott, 2016 
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 حمص: املناطق الريفية شمال مدينة حمص. -2

 الغوطة الشرقية: الضواحي الشرقية لدمشق. -3

 نوبية الغربية: املناطق املتاخمة لألردن ومرتفعات الجوالن التي تحتلها "إسرائيل".املنطقة الج -4

ومن بين املناطق األربع كانت حمص في وسط البالد ودمشق محاصرتين من النظام، وكان على الضامنين 

 الثالثة نشر مراقبين عسكريين ملراقبة تنفيذ اتفاقات وقف إطالق النار.

املناطق لتشكل مجموعة من الحاالت املحلية: من تحسن األوضاع املعيشية إلى  وفي الواقع تطورت هذه

استمرار الحصار واملذابح واسعة النطاق الناجمة عن قصف النظام وروسيا ألهداف مدنية في مناطق 

ا من اتفاق خفض التصعيد.  كانت موسكو قد أشارت لها بوصفها جزءا

ا لتتبع سابقاتها من املناطق املحاصرة التي استولى بالنسبة إلى األسد ُعّدتت هذه املناطق ت ا موقتا رتيبا

عليها النظام بذريعة اإلرهابيين "وهو مصطلح يطلقه النظام على املتمردين ضده كلهم" وأعطى هذه املناطق 

انهارت بالفعل مناطق خفض  2018فرصة لنزع السالح و"العودة إلى حضن الوطن". وبحلول أوائل عام 

 الغوطة الشرقية وإدلب. التصعيد في

 

ا: تأهيل مناطق إنعاش صغيرة )صناعة اإلنعاش املبكر(       
ا
 ثالث

في الوقت الذي دخل فيه اتفاق خفض التصعيد حيز التنفيذ، خفت حدة القصف والحصار على 

ر بعض املناطق وال سيما في الريف القريب من حمص وفي محافظة درعا الجنوبية. وقد ساهم هذا االستقرا

املوقت لهذه املناطق على التحفيز من خالل خلق نشاط سريع إلى حد ما في مجال البناء الخاص. فعلى سبيل 

املثال عاد بعض املقيمين في ريف حمص إلى ديارهم من املخيمات في األراض ي الزراعية املجاورة وشرعوا في 

 إصالح منازلهم أو إعادة بنائها.

ا إلى ارتفاع أسعار مواد البناء املستوردة من وأفادت التقارير أن الطين استخد  من اإلسمنت نظرا
ا

م بدال

مناطق النظام، وقد انخفضت تكلفة السلع واملواد الغذائية األخرى معظمها مثل السكر والرز منذ أن دخل 

األمر الذي كسر احتكارات التجار املحليين  2017اتفاق خفض التصعيد حيز النفاذ في آب/ أغسطس 

 انوا يهيمنون على السوق بمفردهم. الذين ك

ا لكن ببطء،  وفتح معبران مع النظام ما زاد من املستوى العام لإلمدادات، وفتحت سوق التصدير أيضا

وأرسلت من مناطق "املتمردين" األغنام واملاشية إلى مناطق النظام، وزاد عدد املزارعين الذين خططوا 

 ات كبيرة بما فيه الكفاية لتحقيق الربح.لزراعة املحصوالت إذ كانوا يتوقعون مبيع
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وتحسين طرائق التواصل أدى إلى إحياء "املجالس املحلية" التي أقامها الناشطون في أثناء الثورة لتحل 

محل إدارة النظام بعد أن انسحبت قوات األسد من املناطق الثائرة. وتسعى املجالس املحلية في ريف حمص 

ة والحكومة املوقتة للمعارضة، وفي الوقت نفسه قد يكون هذا الحصار اآلن لالتصال بالجهات املانح

 املفروض على املنطقة نعمة مقنعة للمجالس املحلية إذ قد يؤدي إلى عزلها عن التدخل الخارجي. 

ا في هياكل  وفي محافظة درعا الجنوبية يرى الناشطون املحليون أن لألردن والبلدان العربية األخرى تأثيرا

ا من املجالس الحكم ا ملحلية الفاسدة، وقد اخترقت الشخصيات املرتبطة ببلدان العالم الثالث عددا

 املحلية أو استولت عليها ما قوض جدارتها وكفاءتها.

 

ا: تنظيم القاعدة يتربص  رابعا

إضافة إلى القصف املستمر للنظام وتهديده بمحاولة إعادة غزو مزيد من املناطق املتمردة، فإن أكبر 

 العقبات التي تعترض إعادة اإلعمار املحتملة في مناطق خفض التصعيد تأتي من الداخل. 

ن قامت هيئة تحرير الشام أو رابطة تحرير الشام )وهي متفرعة م 2017بحلول آب/ أغسطس من عام 

تنظيم القاعدة وخليفة جبهة النصرة( بالقضاء على منافسها السلفي أحرار الشام وسيطرت على محافظة 

ا املعبر الحدودي الرئيس مع تركيا الذي تتدفق  إدلب معظمها. وشملت منطقة نفوذ هيئة تحرير الشام أيضا

 من خالله املعونة اإلنسانية وإمدادات البنية التحتية األساسية.

لة "السالم واألرض والخبز" استولت هيئة تحرير الشام على املخابز في عدد من البلدات واملدن ومن مقو 

ا منها على  في محافظة إدلب، وكان كثير من هذه املخابز يعتمد على البرامج الغربية إلمدادات القمح. وحرصا

مانع من تقديم املساعدات بناء الشرعية مع السكان املحليين وعّدها ناجحة في الحكم؛ أعلنت أنها لن ت

 .2الخارجية إلى إدلب

 عن 
ا

وفي الوقت نفسه كانت يد هيئة تحرير الشام موجودة في ادد من املجالس اإلدارية املحلية، فضال

املدارس واملؤسسات الخيرية ومخيمات الالجئين، وذلك من دون انخراطهم الوظيفي بالضرورة ضمن 

 وريات حراسة واضحة. أعضائها وعدم تزويد هذه املؤسسات بد

ا إلى الهيئة. إضافة  ا املجالس املحلية أو طردت أعضاء املجلس الذين وجهوا انتقادا وقد حلت الهيئة أيضا

إلى ذلك شاركت هيئة تحرير الشام في اختيار الهيئات اإلشرافية التنفيذية القائمة مثل املجلس اإلداري 

ملدنيين إلقامة هيئات جديدة، ومن بين هذه الهيئات ما ملحافظة إدلب، أو عملت على استقطاب الحلفاء ا

بهدف واضح هو إزاحة  2017يسمى بـ "حكومة اإلنقاذ السورية" التي تشكلت في تشرين الثاني/ نوفمبر 

 الحكومة املوقتة للمعارضة وتحجيم حضورها في املنطقة. 

                                                           
2 -bulos, 2017 
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يشغلون مناصبهم على الرغم من وبقي عدد من الكوادر املؤهلة في مختلف اإلدارات املحلية في إدلب 

نفورهم من هيئة تحرير الشام مفضلين االحتفاظ بوظائفهم وصالتهم بالجهات املانحة وذلك لإلبقاء على 

 استمرار عمليات تسليم املعونات.

ا بعد استيالء هيئة 
ا
ا ملحوظ وعلى النقيض من ذلك فان الدعم الغربي لسكان إدلب انخفض انخفاضا

ملنطقة، إذ كان املانحون األجانب حريصون على عدم وصول الدعم إلى الهيئة أو تحرير الشام على ا

 منظماتها "الشكلية" بصورة غير مباشرة. 

إلى  2017وكان الناشطون يأملون في أن يؤدي دخول القوات التركية إلى إدلب في تشرين األول/ أكتوبر 

فت القوات التركية بإقام ِ
ّ
ل
ُ
ة منطقة خفض التصعيد الشمالية املنصوص دحر هيئة تحرير الشام، إذ ك

عليها في اتفاق آستانة، إال أن القوات التركية كان هدفها موجها إلى ميليشيات وحدات حماية الشعب 

وهو الفرع السوري التابع لحزب العمال الكردستاني  PYDاملرتبطة بحزب العمال الكردستاني  YPGالكردية 

ن ثم تكون القوات التركية قد منعتهم من إقامة منطقة إدارة ذاتية التركي بالقرب من منطقة عفرين، وم

 كردية متاخمة على طول الحدود التركية.

ا بصورة كبيرة، إذ صّعدت تركيا وإيران من لهجة  غير أن خطر تجدد الحرب في املنطقة ما يزال واردا

ميليشيات وحدات حماية  خطابهما الحازم. فقد صرحت أنقرة أنها بحاجة إلى تنظيف منطقة عفرين من

وقد اتخذت هذه الخطوة معززة بتفاهماتها الجديدة مع روسيا، وبدأت عملية  YPGالشعب الكردية 

بعد أن أعلنت الحكومة  2018عسكرية أخرى أطلق عليها اسم "غصن الزيتون" في كانون الثاني/ يناير عام 

مقاتل مما يطلق عليه "قوات سوريا  30000ا بــــ األميركية أنها ستساعد في إقامة قوة حدودية يتراوح قوامه

 الديمقراطية".

كان نظام األسد قد بدأ حملة عسكرية في محافظة  2018وفي وقت سابق، في كانون األول/ ديسمبر 

حماة واملناطق الجنوبية من محافظة إدلب بهدف استعادة املناطق االستراتيجية من الجهاديين هناك. 

مدينة وبلدة، في حين يقدر  20ألف نسمة يعيشون في  300ة عفرين الكردية بنحو ويقدر عدد سكان منطق

مليون نسمة ثلثهم شرد من محافظات أخرى واستقروا في إدلب بعد  2عدد سكان محافظة إدلب بنحو 

 فرارهم من القتال الدائر في أماكن أخرى من البالد ألن تركيا قامت بإغالق حدودها أمام الالجئين.

الف املقاتلين املتمردين وأسرهم وغيرهم من املدنيين إلى املحافظة بـ"الحافالت الخضراء" التابعة ونقل آ

للنظام التي أصبحت مرادفة لعمليات نقل السكان التي رافقت استسالم املتمردين في املناطق املحاصرة 

 ضمن ما يسمى "اتفاقات املصالحة".
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ا: التمدد  الكردي خامسا

وبخاصة بعد أن شجعت  PYDاوز املفرط من حزب العمال الكردستاني السوري ظهرت عالمات التج

الواليات املتحدة األميركية قوات سوريا الديمقراطية )املكونة في معظمها من وحدات حماية الشعب 

الكردية وحزب العمال الكردستاني السوري( على االستيالء على األراض ي العربية املأهولة بالسكان في شرق 

 ية واملسيطر عليها من قوات تنظيم الدولة اإلسالمية.سور 

لهدفه بربط منطقتين متجاورتين للحكم  PYDإضافة إلى ذلك فإن إعالن حزب العمال الكردستاني 

 الذاتي )ما يسمى كانتون الجزيرة وكانتون كوباني( بمقاطعة عفرين هو أمر مستبعد.

الواليات املتحدة وروسيا لن تتراجعا عن الطموحات أصبح من الواضح أن  2017وبحلول أواخر عام 

السياسية لألكراد السوريين ضد تركيا بحجة مكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية، وستقوم روسيا فقط بمنع 

 النظام من استرداد األراض ي التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية من تنظيم الدولة اإلسالمية.

 "للديمقراطية  PYDوكان حزب العمال الكردستاني 
ا

قد أنشأ هياكل للحكم املحلي في تلك املناطق تمثيال

ا وشاملة فإن  هو القوة املسيطرة عليها وراء  PYDالشعبية"، وعلى الرغم من أن هذه الهياكل مستقلة اسميا

 PYDالكواليس، وكان أحد هذه الترتيبات قد جرى في مدينة "منبج" ذات األغلبية العربية التي استعادتها 

َبلية(  PYD، وعينت 2016من سيطرة الدولة اإلسالمية في آب/ أغسطس 
َ
فاروق املاش ي )وهو شخصية ق

ا ملجلس مدينة منبج، وقد جلب هذا التعيين ازدراء ناشطي املعارضة على وسائل التواصل 
ا
ا مشترك رئيسا

باألساليب املتبعة من النظام  PYDاالجتماعي الذين قارنوا أساليب اإلكراه والسيطرة التي يقوم بها حزب 

ا إلى أن فاروق املاش ي هو ابن دياب املاش ي عضو مجلس الشعب السوري في املرحلة  السوري، وأشاروا أيضا

 .2009حتى وفاته عام  1954املمتدة من عام 

 

ا: وقت الدفع للنظام  سادسا

األراض ي السورية، إال  على الرغم من أن نظام األسد لم يعد يسيطر بأي شكل من األشكال على كامل

ا  أن الرياح ما زالت تجري ملصلحته، لذا يسعى النظام لتوظيف إعادة اإلعمار السترضاء أنصاره وتعويضا

 لآلالف الذين ماتوا في القتال من أجل األسد.

صرح أحد معاوني األسد أن سورية  2017وعند افتتاح معرض دمشق التجاري الدولي في آب/ أغسطس 

 3رقة" وهي ماضية في طريق إعادة اإلعمار.عند "نقطة فا

هكذا وصف النظام عملية إعادة اإلعمار على أنها صفقة مبرمة "أمٌر منتٍه"، وأعلن أن عقود إعادة 

ا.  اإلعمار لن توجه إلى البلدان التي أيدت أو دعمت ما يعّده النظام إرهابا
                                                           
 - رويترز، 3.2017
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ر سيكافئ بشكل أساس املوالين لنظام وعلى الصعيد املحلي أشارت السلطات إلى أن جهد إعادة اإلعما

األسد، أي إنها لم تكن محاولة للتخفيف من املظالم التي أججت الثورة من خالل معالجة املسائل املتعلقة 

 بالشرعية املؤسسية والقدرات والعدالة واالندماج السياس ي واالجتماعي.

االنقالب الذي أوصل الرئيس  وضمن احتفال رسمي أقيم في ذكرى  2017وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 

حافظ األسد إلى السلطة قبل أكثر من أربعة عقود مضت تفاخر أحد كبار مسؤولي حزب البعث بأن سورية 

، وقد أقيم هذا االحتفال في حمص املدينة التي شرد منها النظام 4"سوف تبني بأيدي أبنائها الشرفاء"

نة بصورة أساسية في أثناء سحقهم للثورة وامليليشيات املدعومة من إيران مئات آالف من سك انها السُّ

 هناك.

 15.5أعلنت حكومة النظام السوري تخصيص مبلغ ثمانية مليارات ليرة سورية ) 2017وفي تموز/ يوليو 

للقيام بمشروعات في محافظة حمص، إال أنها أنفقت معظمها على مجتمعات العلويين  دوالر(مليون 

نية وتدميرها.والطوائف املسيحية، وباملق  ابل قام النظام بقصف املناطق السُّ

وحتى اآلن قام النظام على األقل، على الورق، بمنح املشروعات إلى رفاقه وأتباعه، وأبرم اتفاقات أولية 

وتراوح الصفقات بين األبراج السكنية ومراكز التسوق )التي ستبنى على املنازل التي  5مع إيران وروسيا.

في دمشق التي كانت تخص املتظاهرين املؤيدين للديمقراطية( ورخصة الهاتف املحمول هدمتها الجرافات 

 ومصفاة النفط في حمص وامتيازات الطاقة والتعدين في شرق سورية.

يبدو أن النظام يأمل في أن تنخرط القوى الخارجية في أداء أدوار ضد بعضها على أمل أن يحصل على 

ا طويل األجل.األموال الالزمة ملشروعات البني  ة التحتية التي تتطلب استثمارا

 

ا: املخططات الدولية  سابعا

بينما كان ينظر إلى أن الحرب األهلية في سورية شارفت على نهايتها، وضعت وكاالت األمم املتحدة 

ا  واملنظمات اإلنمائية ومؤسسات التمويل الدولية ثروة من مخططات إعادة اإلعمار لهذا البلد، ووفقا

 .6مليار دوالر على األقل 250رات األمم املتحدة ستبلغ تكلفة إعادة اإلعمار لتقدي

الرابط بين هذه الخطط معظمها هو أنها تتعامل مع إعادة اإلعمار كما لو كانت مسألة مؤسساتية  .1

تقنية، في حين لم يجِر توجيه اهتمام كبير لنوع نظام الحكم الذي يفترض أن يجري بموجبه تنفيذ هذه 

. فمن املفترض التوجه إلى سلطة مركزية مختصة موجهة نحو املصلحة العامة قادرة وراغبة في الخطط

 القيام باستعادة عادلة لرأس املال البشري والنسيج االجتماعي.

                                                           
 - سانا، 4.2017
5 -Sharafedin / Francis 2017 
 - جنيف 6.2017
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إن هذه الخطط ال توضح بالتفصيل كيف يمكن خلق بيئة عمل تنافسية في ظل النظام نفسه  .2

د من تكافؤ الفرص، إضافة إلى ذلك فإن وجود البيروقراطية الذي حرم السوريين معظمهم في مدى عقو 

في املحاكم والهيئات الحاكمة الفاسدة لم تمكن الشركات األجنبية العمل في سورية أو الفوز بعقود رئيسة 

ضخمة أو تنفيذها من دون إقامة شراكة مع النخب الحاكمة أو وكالئها، فحال اقتراب أي شخص غير 

 ن الفوز بمناقصة فإن القوانين تتغير بشكل تعسفي ويجري استبعاده.متناغم مع النظام م

وتكثر التكتالت واملضاربات التي تدار من شخصيات متنفذة في أجهزة األمن، ويجري التالعب  .3

بالسلطة القضائية والهيئات التنظيمية التي تشهد كثافة في التزوير. وتقوم الوزارات واملصرف املركزي 

خاصة لعائلة مخلوف "وهم أبناء خال األسد"، وتنحصر املناقصات العامة ونظام بدور اإلدارات ال

 املشتريات بين عائلة مخلوف وفرعين آخرين من عائلة األسد.

األكثر من ذلك أن هذه الخطط تمعظمها فترض بأن سورية ستعمل كدولة موحدة وال تأخذ  .4

اهل القوى الرأسمالية املحلية وظهور الناجمة عن الحرب األهلية. وقد جرى تج بالحسبان التجزئة

سماسرة السلطة الجدد وحكم امليليشيات، ومن بين القوى التي ظهرت خالل الحرب األهلية مجموعة 

جديدة من الرأسماليين املنتفعين القائمين على املحسوبية التي شكلت بيئة األعمال التجارية، وهذه 

التابعين للنظام الراسخ لعرقلة عملية إعادة اإلعمار ما لم املجموعات مستعدة بالتعاون مع رجال األعمال 

 تصب في مصلحتها.

ا اقتصاد الحرب بالجهاديين واملليشيات األخرى التي تسعى لتحقيق أقص ى قدر ممكن  .5 ويرتبط أيضا

من العائدات، ففي مناطق النظام ارتفعت معدالت الجريمة املنظمة وعنف العصابات املرتبطة بمختلف 

ا املليشيا ت املوالية لألسد، واستهدفت بعض الجماعات املوالية لنظام األسد جماعات أخرى موالية أيضا

 للنظام من خالل قطع الطرق وفرض الرسوم وذلك في سعيهم للنهب.

 

افع بلدان العالم الثالث ا: دو
ا
 ثامن

ا إلى التعاون بين دول العالم  الثالث على أنه يصب في إن املخططات الدولية إلعادة اإلعمار تنظر أيضا

ا من الجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية ترى في الواقع أن عملية إعادة اإلعمار  مصلحة سورية، إال أن عددا

هي وسيلة لتعزيز وجودها في سورية في املدى الطويل وأداة لتأكيد مصالحها الحيوية في الصراعات األوسع 

ا في الشرق األوسط.
ا
ا إلى التركيز على مصالحها املباشرة مثل العوائد املالية السريعة وهي تميل أيضا  7نطاق

 أو التخفيف من عبء الالجئين السوريين.

                                                           
 - بيرتي،7.2017
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أفادت التقارير أن النظام وعد شركة روسية واحدة على األقل مرتبطة بمقاولي األمن الروس  .1

 .8ولة اإلسالميةبإعطائهم ربع النفط والغاز في الحقول التي جرى االستيالء عليها من تنظيم الد

اإلعمار شجعت إيران االستثمارات الخاصة في العقارات في سورية ووقعت مذكرات تفاهم إلعادة  .2

 عن إعادة إصالح قطاع االتصاالت املتنقلة، األمر الذي سيجلب لها العائدات ويعطيها ميزة  في
ا

حلب فضال

 املراقبة.

ا بإصال  .3 ح البنية التحتية األساسية واملدارس قامت أنقرة التي قطعت عالقتها بالنظام رسميا

، وإلى جانب الغياب األكثر أهمية للضربات الجوية 9واملستشفيات في منطقة الباب التي تسيطر عليها تركيا

 فقد ساهمت بإعادة التأهيل في عودة بعض سكان هذه املنطقة الصغيرة.

ا تنوي املشاركة في عملية إعادة اإلعمار و  .4  لكنها لم تقدم أي تفاصيل. وصرحت الصين أنها أيضا

لقد استثمر االتحاد األوروبي والواليات املتحدة مليارات الدوالرات في املساعدات اإلنسانية واالستقرار 

في املناطق التي تسيطر عليها املعارضة. ويرى األوروبيون أن عملهم في سورية يختلف عن عمل الواليات 

ا إلى بنا ء مؤسسات القاعدة الشعبية في عدد من املناطق ودعم املجتمع املتحدة، إذ إنهم يهدفون عموما

املدني، في حين تفضل الواليات املتحدة األميركية العمل مع األفراد والجهات الفاعلة إلنشاء املنظمات التي 

 أخرى.من شأنها أن تكون قدوة في مناطق 

 

ا: التوقعات واملخاطر واملعضالت بالنسبة إلى اًلتحاد األور   وبيتاسعا

 إلى أنفي إطار مختلف السيناريوهات القصيرة إلى متوسطة املدى ال يتوقع أن يتوقف العنف، إضافة 

.  ومع ذلك فإن صانعي السياسة األوروبيين يتعرضون 10حكم املليشيات واقتصاد الحرب آخذ في الترسخ

لتسوية وتحقيق االستقرار للضغط من أجل التركيز على ما يمكن القيام به على الفور للمساعدة في تعزيز ا

في املنطقة، ال سيما بالنظر إلى الحاجة امللحة التي يشعرون بها بسبب تزايد الشعوبية في االتحاد األوروبي 

 والضغط الذي يمارس إلعادة الالجئين إلى أوطانهم.

ا من الهدايا املجانية من االتحاد األوروبي، فعملية إ عادة اإلعمار أما األسد فإنه سيأخذ بسعادة مزيدا

 عن ضمان استمرار التغيرات الديموغرافية 
ا

 وقبل كل ش يء توطيده، فضال
ا

بالنسبة إلى النظام ستخدم أوال

ا روج له وتردد صداه في االجتماعات الدولية  واالجتماعية وتعزيز والء مواطنيه له. وقد تبنى نظام األسد رأيا

 من موسكو وطهران ما لم تساعد من أجل تقديم املساعدات، هذا الرأي يحذر أوروبا 
ا

من أنها ستخسر كال

 الدول األوروبية في عملية إعادة اإلعمار في سورية.

                                                           
 - كرامر، 8.2017
 - الطيب، 9.2017
 - ماجندرز، فان دير لين، فان ميرلو ، 10.2017
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استبعد االتحاد األوروبي املشاركة في عملية إعادة البناء "إلى أن يجري االنتقال  2017وفي نيسان/ أبريل 

 .11السياس ي الشامل والحقيقي ويدخل موضع التنفيذ الفعلي"

فقد كان النهج األوروبي من ناحية املمارسة العملية غير متسق، فقد شاركت الدول األوروبية ومع ذلك 

في تمويل برامج إعادة اإلعمار التابعة لألمم املتحدة التي تعمل بالتعاون مع النظام. هذه البرامج دخلت 

حرب وانتهت فيها عمليات النقل موضع التنفيذ ومن املقرر أن تبدأ في املناطق التي بالكاد استقر فيها غبار ال

القسري للسكان كما هو الحال في حمص، ولم توضع أي ضمانات تؤمن حق العودة للسكان األصليين أو 

 لوقف تزوير السجالت العامة أو وقف مصادرة النظام للممتلكات في املناطق الثائرة التي استولت عليها.

ا م
ا
 من ذلك ولم يجعل االتحاد األوروبي رحيل األسد شرط

ا
ا للمشاركة في جهد إعادة اإلعمار، وبدال سبقا

ا في  ا جيدا اعترف ممثلو الدول األعضاء في االتحاد األوروبي على نحو متزايد بأن بشار األسد قد يؤدي دورا

ا.  املرحلة االنتقالية بل في ما بعدها أيضا

ا ضد أي تعاون مع ما وقد انقسمت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بين أولئك الذين يتخذ ون موقفا

ا ال يمكن إصالحه، وأولئك الذين يرغبون في استرضاء األسد على أمل تحقيق االستقرار السريع  يعّدونه نظاما

وبدء عملية إعادة اإلعمار التي من املفترض أنها سوق مربحة لشركاتها ووكاالتها اإلنمائية، ومن ثم فقد ابتعد 

ما إذا كان من املمكن تحقيق انتقال حقيقي في حال بقاء األسد وحاشيته االتحاد األوروبي عن توضيح 

 املقربة منه على رأس السلطة.

على هذا النحو فإن عملية إعادة اإلعمار تشكل معضلة بالنسبة إلى االتحاد األوروبي والدول األعضاء 

 والقمعي في سورية.  فيه، إذ تتالش ى الفرص ألي تغيير حقيقي للسلطة في نظام الحكم االستبدادي 

في الواقع إن النهج الروس ي ووجود نظام األسد في الحكم املشجع لهذا النهج قد أدى إلى تعقيد السبل 

وسّدها أمام تنفيذ االستراتيجية األوروبية إلعادة اإلعمار في سورية. وقد وصفت موسكو نشاطها بأنه مكمل 

الرامي إلى تحقيق تسوية للنزاع عن طريق التفاوض للجهد الذي يبذله املبعوث الخاص لألمم املتحدة 

ا إلى اتفاق جنيف   .2015املؤرخ في كانون األول/ ديسمبر  2254وقرار مجلس األمن الدولي  2012استنادا

ولكن الطريقة الروسية قوضت النهج األوروبي وقائمة األولويات لألمم املتحدة املتفق عليها في القرار 

( الذي كان من املفترض أن يكون محوره هيئة حكم انتقالية تتألف من ممثلي 2015)مجلس األمن  2254

 من ذلك سعت روسيا إلضفاء الشرعية على نظام 
ا

النظام واملعارضة وأن تتمتع بالسلطة الكاملة. وبدال

األسد بقيادتها لعملية إصالح محدودة أعطي لها الطابع الشرعي من خالل مؤتمر الشعوب السورية أو 

 وأعقبته انتخابات. 2018الحوار الوطني الذي عقد في أواخر كانون الثاني/ يناير  مؤتمر

                                                           
 - المجلس األوروبي 11.2017



 
 14 

 اًلستنتاجات والتوصيات

من غير املحتمل أن يؤدي نهج تسوية الصراعات الذي تهيمن عليه روسيا والوجود املستمر املتوقع 

األمنية واإلدارية واالقتصادية التي للميليشيات املدعومة من إيران إلى تحقيق الحد األدنى من اإلصالحات 

من شأنها أن تتصدى لالختالالت االجتماعية واالقتصادية والطائفية املتأصلة في سورية. وال يمكن لعملية 

إعادة اإلعمار بالطريقة التي تنظر بها روسيا أن يجري تخفيضها إلى درجة االكتفاء بإعادة إعمار البنية 

 االقتصادي.التحتية األساسية واالنتعاش 

ال بد من األخذ بالحسبان التدابير الرامية إلى حماية أمن املواطنين وإقامة إدارة فاعلة وإرساء األسس 

 للمصالحة، فهي أمور أساسية تصب في مصلحة بناء السالم.

التي  إعادة اإلعماريتفق الخبراء على نطاق واسع على ضرورة الوفاء بالشروط اآلتية للسماح بعملية 

 بناء السالم، وهي: تخدم

التقسيم الفاعل للسلطة مع مراعاة الضوابط واملوازين القائمة: من خالل إنشاء هيئات فاعلة  -1

 للرقابة االقتصادية واإلدارية

 تجريد امليليشيات واألفراد من امتالك السالح على نطاق واسع، ويجري ذلك من خالل: -2

 إنهاء حكم امليليشيات وأمراء الحرب. •

 لسالح الشامل للميليشيات.نزع ا •

 إنشاء قوات الجيش واألمن املوالية للدولة ومواطنيها وليس للنظام.  •

 التصدي للتهجير القسري ومصادرة املمتلكات، وذلك عبر السماح باملصالحة االجتماعية. -3

 العملية الدستورية الشاملة التي تحترم فيها حقوق األغلبية واألقليات، وذلك من خالل: -4

 لق املناخ السياس ي الذي يوفر البيئة املالئمة إلجراء انتخابات حرة ونزيهة. خ •

 أن تكون الحقوق السياسية مكفولة للمواطنين كلهم )تمكين املجتمع املدني من العمل(. •

غياب اإلصالحات التي تفض ي إلى مثل هذه األوضاع املواتية تصبح املشاركة األوروبية في إعادة  وفي ظل

 .12اطرة بتغذية ديناميات مدمرة وحوافز سابقة للتسوية السياسيةاإلعمار مخ

، وأن 2017ولذلك ينبغي على االتحاد األوروبي أن يتمسك بالنهج املذكور في استراتيجية نيسان/ أبريل 

ا الوقت املالئم الذي يجري فيه إلقاء  ا أن يدركوا تماما يصّرح األوروبيون بذلك بوضوح، وينبغي لهم أيضا

                                                           
 - هيلر، 12.2017
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ونفوذهم واالستفادة من دعمهم الدبلوماس ي واملالي والتقني لتهيئة املتغيرات التي تؤدي إلى البناء ثقلهم 

 من أن تقود إلى تجدد الصراعات العنيفة والتطرف.
ا

 وتحقيق االستقرار في املدى الطويل بدال

ا في مرحلة الحقة وبسبب ضخامة حجم االستثمار الالزم لن يكون النظام كما تفاخر على ا لدوام قادرا

على االعتماد فقط على حلفائه وحدهم، بل قد يضطر إلى اللجوء إلى مصادر التمويل الغربية والخليجية 

 والدولية، وقد يكون ذلك نقطة البداية للدفع نحو تحقيق التدابير الرامية إلى بناء مؤسسات ذات صدقية. 

ا بأي حال من األحوال ألن : إن مثل هذا ا13وال ينبغي للمرء أن يبالغ في فرص النجاح لتطور ليس مضمونا

النظام قد يختار االستمرار في تحدي الشروط األوروبية حتى وإن كان ذلك على حساب املعاناة اإلنسانية 

 الهائلة على غرار النمط الكوري الشمالي.

فيها أن تصبح البيئات التي يمكن أن يبذل  مناطق خفض التصعيدفي املستقبل القريب يمكن لبعض 

الجهد األوروبي األكبر لإلنعاش بشرط االلتزام بالترتيبات املحددة التي من املرجح أن تتوافر في بعض 

املناطق "في جنوب حمص وشمالها" أكثر من املناطق األخرى "الغوطة الشرقية وإدلب". ويتمثل التحدي في 

في عملية إعادة اإلعمار مثل هذه املناطق في أن بعضها تسيطر عليها قوى ال يمكن أن تكون شريكة 

الجماعات املرتبطة بتنظيم القاعدة، ما يعني أن الدعم ال يمكن أن يدار إال من خالل منظمات املجتمع 

ا من حيث  ا ما   يكون املتمردون مشتتين جدا  من املجالس املحلية والحكومة املوقتة، وكثيرا
ا

املدني بدال

 إدارة املشروعات في مناطق خفض التصعيد على نطاق واسع. السيطرة الفعلية لذا لن يكون باستطاعتهم

والشركاء املتاحين في كل مجال،  لذلك سيتعين على األوروبيين أن يبحثوا عن نهج يتوائم مع املتفيرات

وينبغي أن تركز هذه الُنهج على املعونة اإلنسانية واإلنعاش املبكر ودعم املنظمات املجتمعية التي ال تتسم 

 عن مواصلة تقديم الدعم للحكم  -وليس أقلها التصدي للدعاية ونفوذ وتأثير الجهاديين-بالعنف 
ا

فضال

ا أن نظن أنه بهذه األنواع من الدعم سيكون بمقدور املرء أن املحلي حيثما أمكن ذلك. ومن املست بعد جدا

ا لتحقيق االستقرار على نطاق الدولة، ولكن على األوروبيين  "جزر استقرار"يخلق  يمكن أن تكون أساسا

 أن يسعوا جاهدين ملساعدة املدنيين املحليين والهياكل اإلدارية على البقاء.

ا أن تكون املعون ة اإلنسانية وتوفير الخدمات األساسية ودعم املجتمع املدني محط تركيز وينبغي أيضا

، إذ أصبح قمع قوات املعارضة والناشطين PYDالدعم األوروبي في املناطق التي يسيطر عليها حزب 

املستقلين والتجنيد القسري من املشكالت الرئيسة على الرغم من الصورة التقدمية والشاملة املتوقعة 

 .PYDمن

 من التفكير في إعادة الالجئين مرة أخرى إلى الحاالت التي تتعرض فيها حياتهم 
ا

ا وبدال ا وليس آخرا أخيرا

ووجودهم للخطر ينبغي لألوروبيين أن يركزوا أكثر على بناء املوارد البشرية السورية في البلدان املجاورة 

 وبين مجتمعات الالجئين في أنحاء أوروبا كلها.

                                                           
 - هيدمان، 13.2017
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 2017حاد األوروبي في نيسان/ أبريل استراتيجية اًلت

 يقدم االتحاد األوروبي دعمه لسورية في مجاالت مثل: -

 األمن: نزع السالح، وإزالة األلغام، وإعادة اإلدماج، وإصالح القطاع األمني، والرصد الدولي.

 الحكم: العملية الدستورية، واالنتخابات، واإلصالح املؤسس ي.

ا، والعدالة بناء السالم: تسوية املنازع ات املتعلقة باملمتلكات، وعودة الالجئين واملهجرين داخليا

 االنتقالية، واملصالحة. 

ا ملشاركته في عملية إعادة اإلعمار ورفع العقوبات املفروضة  - ا مسبقا
ا
ينص االتحاد األوروبي شرط

ألطراف السورية على النظام ومؤسساته وممثليه على وجود عملية انتقالية سياسية حقيقية وشاملة ل

 جميعها برعاية املبعوث الخاص لألمم املتحدة. 

سيجري النظر في دعم االتحاد األوروبي بطريقة تدريجية وفقط استجابة للتقدم امللموس والقابل  -

للقياس في هذا االنتقال، ولن يشارك االتحاد األوروبي في جهد اإلنعاش املبكر أو االستقرار إن لم يكن 

االجتماعية، ويؤكد االتحاد األوروبي أن املسؤولية الخاصة من تكاليف إعادة اإلعمار  يدعم الهندسة

ا من غذوا الصراع.  يجب أن يتحملها أيضا
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