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 ملخص تنفيذي
عمل نظام بشار األسد في سورية على إنشاء السلطات القانونية والتنظيمية  2012ابتداًء من عام 

ي من لتنفيذ رؤية طموحة إلعادة اإلعمار بوصفها عملية استقرار استبدادي. مع اقتراب النصر العسكر 

املتناول، فإن نّية النظام هي استخدام إعادة اإلعمار إلعادة فرض سلطته، وتشديد سيطرته على املجتمع 

واالقتصاد السوريين، وتغيير ديموغرافيات سورية بصورة أساسية لتحقيق ما وصفه األسد نفسه بأنه 

 "مجتمع أكثر صحّية وأكثر تجانًسا".

على النقيض من وجهات نظر نظام األسد التي أضعفتها بشدة  احتماالت تحقيق هذه األهداف عالية.

ثماني سنوات من الصراع إلعادة تأكيد سلطته، فإنه يواجه عقبات قليلة نسبًيا في سعيه إلعادة فرض 

سيطرته. أسباب ذلك متجذرة في طبيعة نظام األسد، وفي كيفية تجلّي الصراع في سورية، متحدّية 

ر حول آثار الحرب األهلية في مؤسسات ما قبل الحرب، وممارسات الحكم، االفتراضات واسعة االنتشا

 نسبًيا ليجتازه. اليوم، بالنسبة إلى املقاصد/ النيات 
ً

وخلق مشهد ما بعد الصراع الذي سيجده النظام سهًل

 واألهداف جميعها، فإن بنية إعادة اإلعمار وحوكمتها وتنظيمها في مرحلة ما بعد الصراع في سورية هي

قضايا راسخة. عزز نظام األسد هيمنته على وسائل إعادة اإلعمار، ما جعله ال يتأثر عملًيا بالضغط 

 الخارجي.

يطرح هذا التقويم ملشهد ما بعد الصراع في سورية تحدّياٍت لكٍلّ من صانعي القرار وخبراء التنمية. ومع 

جربة سورية االفتراضات الجوهرية التي ذلك، لم تعالج حتى اآلن آثاره في السياسة أو في كيفية تحدي ت

 من السياسة واملمارسة تعتمدان 
ً

تهيمن على املقاربات الحالية إلعادة اإلعمار. تزعم هذه الورقة بأن كًل

على افتراضات إشكالية، وتدعو إلى إعادة التفكير بصورة أساسية في الخيارات املتاحة ألولئك الذين يأملون 

 ة في مرحلة ما بعد الصراع.في تشكيل/ صوغ مسار سوري

إن االنفصال بين السياسة واملمارسة، من ناحية، واملتغيرات على األرض، من ناحية أخرى، يرجع إلى 

 
ً

عدُّ سورية بانتظام مثاال
ُ
حٍدّ كبير إلى اآلثار ذات األفق الضيق لفهم سورية من خًلل عدسة "الهشاشة". ت

ة مدفوعة نحو صراعها بسبب اآل
ّ
ثار التراكمية للحكم السيئ واملؤسسات املختلة/ املفككة. على دولة هش

ومع ذلك، فإن األمر األكثر دقة هو وصف سورية بأنها دولة "عنفية": دولة تقوم فيها النخب الحاكمة 

باإلعًلء من شأن مستوى البقاء قبل أي ش يء، وتصميم املؤسسات لدعم هذا الهدف. في الدول العنفية، 

املؤسسات وفاعليتها في كثير من األحيان بسمات تتناقض مباشرة مع تلك التي تعّد يرتبط دمج مثل هذه 

ضرورية للتغلب على الهشاشة، بما في ذلك املساءلة/ املحاسبة، واالحتجاج، واإلنصاف، والشفافية، 

 واإلشراك املجتمعي.

 من ذلك، تجري إدارة الحكم في الدول العنفية على أنه تعبيٌر عن صراع 
ً

وجودي بحصيلة صفرية، وبدال

إذ يعّزز الصراع من خًلله عزم النخبة الحاكمة على الدفاع عن الترتيبات املؤسسية القائمة بالقوة. ال 
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تنجو الدول العنفية كلها من التحديات من مستوى تلك التي يواجهها نظام األسد. غير أن أولئك الذين 

ها، واألعراف/ املعايير واملمارسات التي تستهدفها يفعلون ذلك يعزون بقاءهم/ نجاتهم في املؤسسات نفس

 عقيدة إعادة اإلعمار من أجل اإلصًلح.

هذا التشخيص له آثار واضحة في كٍلّ من السياسة واملمارسة. الدول العنفية هي املرشح البائس ملعالجة 

الدولة كدليٍل  إعادة اإلعمار القياسية. إنها تشكك في قيمة النماذج التي تعتمد على الهشاشة لفشل

للسياسة. إن غياب االعتراف بحدود األطر القائمة على الهشاشة، ومن دون االعتراف باملدى الذي عّزز به 

نظام األسد قبضته على وسائل إعادة اإلعمار، فإن الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي قد يقعون أيًضا في 

عادة اإلعمار القائمة على الهشاشة. إن مثل هذه فخ رؤية سورية من خًلل العدسة الحالية، وعقيدة إ

ل إلى حٍدّ كبير من مرونة املؤسسات واألعراف/ 
ّ
املقاربة، كما تزعم هذه الورقة، ستكون خاطئة. إنها تقل

املعايير واملمارسات التي تحّدد الحوكمة االقتصادية في سورية األسد. وهي ال تأخذ في الحسبان بصورة 

ألي صورة من صور دعم إعادة اإلعمار الذي لن يساهم في مشروع النظام لًلستقرار  كافية استحالة السعي

االستبدادي والتغيير الديموغرافي، أو تجنب توجيه األموال إلى جيوب أزالم النظام وأمراء الحرب. إن األمل، 

شاركة في برامج إعادة مهما كان متواضًعا، في أن املتغيرات السياسية قد تسمح يوًما ما للجهات الخارجية بامل

إعماٍر فاعلة وخاضعة للمساءلة في سورية، أو من خًلل تدخًلتها التي تؤثر في مسار إعادة اإلعمار، هذا 

ل للغاية.
ّ
 أمرٌّ مضل

ما ينبغي أن يدركه كل من صانعي السياسات والخبراء هو أن مساعي نظام األسد لتشكيل بنية تضمن 

من جوانب عملية إعادة إعمار متطورة إلى حد بعيد جًدا لكي تكتشفها  سيطرته من دون تحٍد على كل جانب

األطراف الخارجية أو تتجنبها بسهولة. إذا كانت الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي يرغبان في التأثير في 

مسار ما بعد الصراع في سورية، فسيحتاجان إلى االعتماد على بدائل إلعادة اإلعمار بوصفها مصادر 

 حتملة للتأثير أو الضغط على نظام األسد.م
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 مقدمة
م استخدام األراض ي، وهو 2018نيسان/ أبريل  2في 

ّ
، أصدرت الحكومة السورية مرسوًما رئاسًيا ينظ

 .2011واحٌد من قوانين عّدة مماثلة جرى تمريرها منذ بداية االنتفاضة السورية في آذار/ مارس 

سلطات املحلية تعيين/ تخصيص مناطق إلعادة التنمية، يمكن لل )1(،10بموجب القانون رقم 

والسيطرة على املمتلكات داخل هذه املناطق، واإلشراف على إعادة اإلعمار. لدى أصحاب املمتلكات في 

 مناطق التنمية املعينة شهر واحد لتقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم للحصول على تعويض.

 القليل من االهتمام. كانت ردة الفعل هذه املرة مختلفة.  عادة، مثل هذه اللوائح ال تلقى سوى 

ا/ استجابة دولية سريعة وحادة. قبل اجتماع املانحين الرئيسين حول سورية  10أثار القانون رقم  ردًّ

املسمار "كان  10الذي استضافه االتحاد األوروبي، مسؤول كبير في االتحاد األوروبي، قال: إن القانون رقم 

هد نظام األسد لتأمين تمويل إعادة اإلعمار من الحكومات الغربية. "هذا تعزيز صارخ للسلطة في نعش" ج

من األسد"، إنه مرسوم عقابي وليس تنظيمًيا، إنه من الطبيعي أن تفعل شيًئا كهذا بعد حدوث كارثة 

 10القانون رقم  ووصفت وزارة الخارجية األملانية (2)طبيعية مثل زلزال. لكن ليس اآلن. وليس مثل هذا".

بأنه "مخادع"، و"خطة كلبية" تهدف إلى االستيًلء على ممتلكات الًلجئين "ملصلحة النظام وأنصاره وعرقلة 

 (3)عودة عدد كبير من السوريين".

ا "للمجتمعات التي كانت مملوكة من 
ً
انتقد معارضو النظام البارزون القانون بوصفه استهداف

 (4)سكان/ املقيمون، من أجل منعهم من العودة".تمردين، الذين تشرد منهم الملا

ّردوا  10لدى منتقدي القانون رقم 
ُ
ما يدعو إلى القلق. فأكثر من نصف سكان سورية ما قبل الحرب ش

، ولن يتمكن سوى عدد قليل من مالكي العقارات إثبات ملكيتهم في املّدة القصيرة املمنوحة. 2011منذ عام 

املناطق التي ُينظر إليها على أنها متعاطفة مع معارضة النظام ويخشون مما فرَّ كثير من النازحين من 

ينتظرهم إذا حاولوا تأكيد الحقوق املحدودة املمنوحة ألصحاب األمًلك بموجب القانون. عًلوة على ذلك، 

 كان مسؤولو النظام منذ مّدة طويلة صريحين في رفض عودة أولئك الذين يعّدونهم إرهابيين وخونة. في

                                                           
1“Q&A: Syria’s New Property Law,” Human Rights Watch, May 29, 2018,  
https://www.hrw.org/news/2018/05/29/qa-syrias-new-property-law. 
2Martin Chulov, “10m Syrians at risk of forfeiting homes under new property law,” The Guardian, April 26, 2018, 
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/26/10m-syrians-at-risk-of-forfeiting-homes-undernew-property-law. 
3“Germany fuming over Syrian President Bashar Assad’s plan to seize property from exiles,” Deutsche 
Welle, April 27, 2018, http://www.dw.com/en/germanyfuming-over-syrian-president-bashar-assads-plan-toseize-property-from-exiles/a-
43557682. 
4Leila Al-Shami, “Syria’s shock doctrine,” Al-Jumhuriya, April 23, 2018, 
https://www.aljumhuriya.net/en/content/syrias-shock-doctrine 
  https://goo.gl/YREaYUوهي مترجمة إلى العربية في الموقع نفسه )الجمهورية(، على الرابط: 

https://www.hrw.org/news/2018/05/29/qa-syrias-new-property-law
http://www.dw.com/en/germanyfuming-over-syrian-president-bashar-assads-plan-toseize-property-from-exiles/a-43557682
http://www.dw.com/en/germanyfuming-over-syrian-president-bashar-assads-plan-toseize-property-from-exiles/a-43557682
https://www.aljumhuriya.net/en/content/syrias-shock-doctrine
https://goo.gl/YREaYU
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، أعلن الرئيس األسد أن "سورية ليست ألولئك الذين يحملون جواز 2015خطاب ألقاه في تموز/ يوليو 

 (5)سفرها، أو يقيمون فيها، سورية هي ملن يدافعون عنها".

ا لالستبداد
ً

 إعادة اإلعمار بعّده ترسيخ

قاد الحاد للقانون مع استمرار نظام األسد في دحر قوات املعارضة وتوسيع مناطق سيطرته، فإن االنت

من حكومات االتحاد األوروبي هو إشارة مهمة مفادها أن املكاسب العسكرية للنظام لن تعطي دفًعا  10رقم 

نحو التطبيع مع الغرب. ومع ذلك، فإن التركيز الدولي على آثار القانون على عودة الًلجئين واملهجرين 

مق كثيًرا تطرحها استراتيجية النظام إلعادة اإلعمار داخلًيا، على الرغم من أهميته، يتجاهل تحدياٍت أع

على جبهتين: بالنسبة إلى صانعي السياسات في الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي، وإلى خبراء إعادة اإلعمار 

 في مرحلة بعد الصراع.

أجندته اهتماًما غير عادي الستخدام نظام األسد إعادة اإلعمار للدفاع عن  10أولى القانون رقم 

السياسية. ومع ذلك فإن القانون هو ببساطة محض جزء من استراتيجية أكبر إلعادة اإلعمار في مرحلة ما 

الذي وضع  66مع تمرير قانون سابق، املرسوم  2012بعد الصراع التي شرع نظام األسد في طرحها منذ عام 

ومنذ ذلك الحين، تحّرك النظام بسرعة  (6)األسس األولية الستيًلء النظام بالجملة على األراض ي واملمتلكات.

لتوسيع السلطات القانونية والتنظيمية الًلزمة لتنفيذ رؤية طموحة إلعادة اإلعمار، ليس فقط بوصفه 

وسيلة ملعاقبة خصومه، أو مكافأة أزالمه، والحكومات التي ساهمت في بقائه، ولكن إلعادة فرض سلطته 

عليها النظام، وتشديد سيطرته على االقتصاد السوري، وبصورة في أنحاء األراض ي كلها التي يسيطر 

أساسية تغيير الديموغرافيا السورية لتحقيق ما وصفه األسد نفسه بأنه مجتمٌع "أكثر صحة، وأكثر 

 (7)تجانًسا".

على الرغم من الشكوك الواسعة حول قدرة النظام على القيام بالجهد الهائل الذي تتطلبه إعادة 

ا لوجهات نظر نظام األسد الذي أضعفته كثيًرا ثمانية اإلعمار، لك
ً
ن احتماالت تحقيقه ألهدافه عالية. خًلف

أعوام من الصراع لتأكيد سلطته على املناطق التي استعادها، أو إلجبار السكان الذين عاشوا خارج نطاق 

وأسباب  (8)لتعزيز موقفه.سلطته مدًدا طويلة على االمتثال، يواجه النظام عقبات قليلة نسبًيا في حملته 

 االفتراضات السائدة حول آثار الحرب 
ً
ف فيها الصراع في سورية، متحدّية

ّ
هذا متجذرة في الكيفية التي تكش

                                                           
5Leila Al-Shami, “The sectarianization of Syria and smearing a revolution,” Al-Arabi Al-Jadid, October 30, 2016, 
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2016/10/30/the-sectarianization-of-syria-andsmearing-a-evolution. 
6Jihad Yazigi, “Destruct to Reconstruct: How the Syrian Regime Capitalises on Property Destruction and Land Legislation,” (Berlin: Friedrich 
Ebert Stiftung, July 2017), https://library.fes.de/pdf-files/iez/13562.pdf. 
7 - “Syrian Residing In U.S.: Assad’s Speech about a Homogeneous Society in Syria Represents a New Kind of Hitlerism,” The Middle East 
Media Research Institute, October 2, 2017, https://www.memri.org/reports/syrian-residing-us-assads-speech-abouthomogeneous-
society-syria-represents-new-kind. 
 
8 - Aron Lund, “Assad’s Broken Base: The Case of Idlib,” (New York: The Century Foundation, July 2016), 
https://tcf.org/content/report/assads-broken-basecase-idlib/; 
Nabeel Khoury, “The Meaning of Eastern Ghouta and Assad’s ‘Victory,’” The Cairo Review of Global Affairs, March 6, 2018, 
https://www.thecairoreview.com/tahrir-forum/the-meaning-ofeastern-ghouta-and-assads-victory/. 

https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2016/10/30/the-sectarianization-of-syria-andsmearing-a-evolution
https://library.fes.de/pdf-files/iez/13562.pdf
https://www.memri.org/reports/syrian-residing-us-assads-speech-abouthomogeneous-society-syria-represents-new-kind
https://www.memri.org/reports/syrian-residing-us-assads-speech-abouthomogeneous-society-syria-represents-new-kind
https://tcf.org/content/report/assads-broken-basecase-idlib/
https://www.thecairoreview.com/tahrir-forum/the-meaning-ofeastern-ghouta-and-assads-victory/
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األهلية في مؤسسات ما قبل الحرب وممارسات الحكم، وخلق مشهٍد ما بعد الصراع الذي يجده النظام 

 نسبًيا ليتجاوزه.
ً

 سهًل

م  بين الباحثين والخبراء،
ّ
ُيفترض أن الصراع العنيف سُيعطل أنماط حكم ما قبل الحرب، ويحط

املؤسسات السياسية السائدة ما قبل الحرب أو ُيّدمرها. إن كانت هذه االفتراضات صحيحة، سيكون مسار 

ا باملخاطر أكثر.
ً
 النظام إلعادة اإلعمار محفوف

درة النظام التي مزقتها الحرب. لو نجحت إن إعادة بناء البنية التحتية األساسية للحكم قد تتجاوز ق

املعارضة في تأسيس مؤسسات فاعلة في املناطق التي تسيطر عليها، لكان هذا أيًضا من شأنه أن يؤدي إلى 

 من ذلك، 
ً

تعقيد جهد النظام لتأكيد سلطته. لكن في الحالة السورية، هذه الشروط غير موجودة. وبدال

ي هي االستمرار في ممارسات الحكم. في الحالة السورية، ما قام به كانت السمة املميزة للصراع السور 

الصراع العنيف من تعطيل معايير/ أعراف الحكم االقتصادي وممارساته السائدة ما قبل الحرب أقّل كثيًرا 

مما يفترض في كثير من األحيان خبراء التنمية واملتخصصين في اقتصاديات الصراع. هذا االستمرار سيسهل 

ًرا مسار النظام في استغًلل إعادة اإلعمار، ليس إلعادة البناء فحسب ولكن لتعزيز مؤسساته كثي

االجتماعية واالقتصادية وضمان سيطرته من دون منازع على سورية في مرحلة ما بعد الحرب. ويطرح 

إلعمار في مرحلة تحدّياٍت مميزة بينما يتناقش صناع السياسات والخبراء ما إذا سيشاركون، وكيف في إعادة ا

 ما بعد الصراع.

 لبعض الوقت. ومع ذلك لم يتناول املسؤولون املكلفون 
ً
لقد كانت أجندة النظام إلعادة اإلعمار واضحة

بإدارة سياسة الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي تجاه سورية، وال الخبراء الذين قاموا بتصميم برامج 

ياسة، أو كيف تتحدى تجربة سورية االفتراضات األساسية التي تهيمن إعادة اإلعمار وتنفيذها آثاره في الس

على املقاربات الحالية إلعادة اإلعمار. إن املناقشات السياسة حول أدوار الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي 

ا وثيًقا باألفكار مثل إعادة اإلعمار وكيفية تحقيقها. ولكن
ً
في الوقت  في إعادة بناء سورية مرتبطة ارتباط

الحالي، تعتمد كل من السياسة واملمارسة على افتراضات إشكالية. كما كان واضًحا في مؤتمر املانحين في 

، تجري املناقشات السياسية كما لو أن خيارات إعادة اإلعمار في 2018بروكسل في نيسان/ أبريل عام 

، بعد أن وسم التدخل الروس ي الواسع 2015سورية ما تزال من دون تغيير إلى حّدٍ كبير عما كانت عليه عام 

في الوقت نفسه، يتعامل خبراء إعادة اإلعمار كما لو  (9)الصراع بمساره الحالي نحو نصٍر عسكري للنظام.

أن سورية معّدة لتتًلءم مع نموذج إعادة اإلعمار املعياري الذي ُوضع في إطار التغلب على هشاشة الدولة، 

ذي من خًلله يجري تحديد أسباب الصراع والتدابير الًلزمة للتخفيف من آثاره. البنية/ الهيكل الرئيس ال

ليس كًلهما صحيًحا، والصعوبة الواضحة بين صانعي السياسة والخبراء في سد الفجوة بين نماذج إعادة 

                                                           
9 - “Brussels II Conference on ‘Supporting the future of Syria and the region’: co-chairs declaration,” European Council, April 25, 2018,  
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/brussels-iiconference-on-supporting-the-future-of-syria-and-
theregion-co-chairs-declaration/. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/brussels-iiconference-on-supporting-the-future-of-syria-and-theregion-co-chairs-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/brussels-iiconference-on-supporting-the-future-of-syria-and-theregion-co-chairs-declaration/
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هة اإلعمار التي تثير املناقشة السياسية، من ناحية، واألوضاع على األرض في سورية مثيرة للقلق، من ج

 أخرى.

ط الضوء عليه هذه الفجوة بين االفتراضات والشروط هو الحاجة إلى مزيد من إعادة النظر 
ّ
ما تسل

األساسية في الخيارات املتاحة في محاولة لتشكيل مسار سورية في مرحلة ما بعد الصراع. إن غياب اإلدراك/ 

دون اإلدراك/ االعتراف الكافي بمدى االعتراف بحدود األطر القائمة على الهشاشة كنماذج للسياسة، ومن 

وهو املسار الذي يعتزم من خًلله تأكيد -رؤية نظام األسد إلعادة اإلعمار مشروًعا لترسيخ االستبداد 

قد يوقع الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي في فخ  -سلطته وتجديد ترتيبات الحكم التي يعتمد عليها بقاؤه

عقيدة إعادة البناء الحالية، كتحدياٍت مطروحة يمكن معالجتها من  النظر إلى سورية من خًلل عدسة

خًلل املعالجة القياسية إلعادة البناء التي تهدف إلى التخفيف من عوامل الهشاشة. مثل هذه املقاربة 

عّرف 
ُ
ل إلى حٍدّ كبير من مرونة املؤسسات، واملعايير/ األعراف، واملمارسات التي ت

ّ
ستكون خاطئة. إنها تقل

 استحالة السعي ألّي صورة من صور 
ً
الحوكمة االقتصادية في سورية األسد. وهي ال تأخذ في الحسبان كفاية

دعم إعادة اإلعمار الذي لن يساهم في مشروع النظام لترسيخ االستبداد والتغيير الديموغرافي، أو تجنب 

 توجيه األموال إلى جيوب أزالم النظام وأمراء الحرب.

 

 وحدود الهشاشةالدول العنفية 
من خًلل عدسات  هذا االنفصال يرجع إلى حٍدّ كبير إلى اآلثار ضيقة األفق/ املتعصبة لرؤية العالم

ة
ّ
 على دولة هش

ً
ف سورية بانتظام بوصفها مثاال صنَّ

ُ
مدفوعة نحو الصراع من خًلل اآلثار  الهشاشة. ت

 عنفّية: لكن من  (10)التراكمية للحكم الس يء واملؤسسات املختلة وظيفًيا.
ٌ
األدق وصف سورية بأنها دولة

النخبة الحاكمة على أن تبقى مسيطرة قبل كل ش يء، وتقوم بتصميم املؤسسات لدعم هذا  دولة تعمل فيها

الدول العنفية، إن تعزيز مثل هذه املؤسسات، والفاعلية التي يساهمون بها من أجل بقاء النظام  الهدف. في

تلك املرتبطة بالحكم الرشيد أو  رتبط مع الصفات التي تتناقض مباشرة مععلى قيد الحياة، هي غالًبا ما ت

 من ذلك،  (11)املرونة، بما في ذلك املساءلة، واالحتجاج، واإلنصاف والشفافية واملشاركة في املجتمع.
ً

بدال

                                                           
10Syria has been ranked “most fragile” in the Fragile States Index since 2005. See the latest index at “Fragile States Index,” Fund for Peace, 
http:// fundforpeace.org/fsi/ 
مصطلح "الدولة العنفية" ليس جديًدا تماًما، ولكن لم يكن معتمًدا على نطاق واسع. صاغه أصًًل نزيه أيوبي، في: المبالغة/ المغاالة في الدولة العربية: السياسة والمجتمع في العالم 11

ه، الدول العنفية أو يلإعن األيوبي. بالنسبة  ةمختلف صورةب. لكني استعملت المصطلح 1995ة وجيزة من وفاة أيوبي عام مد  ( الذي نشر بعد 1996العربي )نيويورك: آي بي توريس، 

اء في السلطة، ولكنها كانت ضعيفة ومع ذلك غير قادرة على التكيف مع البيئات المتغيرة. وقد أدى الشرسة في العالم العربي، بما فيها سورية، اعتمدت بشدة على القهر والقمع للبق
 جميعهاي: "من خًلل هذه التعريفات فإن الدول العربية تاعتمادهم على اإلكراه إلى إخفاء نقطة ضعف كامنة. وقد لخص تيمور كوران، الخبير االقتصادي، آراء أيوبي على النحو اآل

على أنفسهم بالقوة.  محافظةقاسية. وأحيانًا فرق اإلعدام لل اشرسة، والقليل منها، مثل سورية والعراق، شرسة جًدا أو عنفية حيث تستخدم بيروقراطية هائلة وجيوًشا كبيرة وسجونً دول 
المتغيرة". انظر تيمور كوران، "ضعف الدولة العربية:  وضاعتقليدية، والتكيف مع األلكن هذه الدول الشرسة هي أيًضا دول ضعيفة تفتقر إلى القدرة على إنفاذ القوانين، وكسر األنماط ال

 http://www.independent.org/pdf/tir/tir_03_1_kuran.pdfعدد 1 )صيف 1998(: 111-123،  تأمًلت في أطروحة األيوبي"، مراجعة االندبندنت 3،
نطاق واسع، وقد تكررت مع بعض االنتظام في عقب االنتفاضات العربية، وطُبقت على مصر وعلى الدول العربية  فيفكرة أن الدول العنفية هش ة أو ضعيفة بطبيعتها أصبحت مقبولة 

آذار/ مارس  2رفاسيو، "مصر السيسي: الضعف والبارانويا في" الدولة العنفية"، السلطة الرئاسية، نطاق أوسع. انظر، على سبيل المثال، مارينا كالكولي وجينارو جي فيبعد االنتفاضة 

 ،2015https://presidential-power.com/?p=2861 

-https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/02/27/theومارك لينش، "تروميدور العرب"، واشنطن بوست، 27 شباط/ فبراير 2015، 
arabthermidor/?noredirect=on&utm_term=.af52151eb208 

مثل أن هذه األنظمة ضعيفة أو هشة بشكل استثنائي. انظر  هوماتاقض حاد مع هذه اآلراء، سلطت أبحاثي الضوء على الصفات المرنة والمترابطة للدول العنفية وتحد ت المففي تن
(،2017 بروكينغز، معهد العاصمة،"، )واشنطن العربي العالم في االستبدادستيفن هايدمان، "ترقية   

http://www.independent.org/pdf/tir/tir_03_1_kuran.pdf
https://presidential-power.com/?p=2861
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/02/27/the-arabthermidor/?noredirect=on&utm_term=.af52151eb208
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/02/27/the-arabthermidor/?noredirect=on&utm_term=.af52151eb208
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دار الحوكمة في الدول العنفية
ُ
 فيهابوصفها تعبيًرا عن صراع وجودي بحصيلٍة صفّرية إذ يعزز الصراع  ت

 تحديد/ تعريف النخبة الحاكمة للدفاع عن الترتيبات املؤسسية القائمة بالقوة.

ال يعني هذا أن الدول العنفية غير مبالية بالتنمية كما ُيفهم تقليدًيا. إن األنظمة في الدول العنفية، 

ه
ّ
اعتماد  عزيزالسكان الساخطين. إنها تفهم فائدة ت ومنها سورية، تفهم التهديد الذي يمكن أن يشكل

إنهم حساسون تجاه  (12)املواطنين على األنظمة من خًلل استخدام السياسات االجتماعية إلعادة التوزيع.

واستخدام العنف. على سبيل املثال، في  قيمة الشرعية الشعبية، على الرغم من اعتمادها على القمع

بسذاجة، -ألميركية، لجأ بشار األسد ، مع صحيفة وول ستريت ا2011مقابلة معه في كانون الثاني/ يناير 

إلى الشرعية التي كان يظن أن نظامه يمتع بها نتيجة مقاومته إلسرائيل والواليات املتحدة لتأكيد  -كما اتضح

 (13)لن تقع ضحية لًلحتجاجات التي تجتاح املنطقة في وقتها. أن سورية

وفق رطانة/ مصطلحات  -اب املصلحةأصح-عًلوة على ذلك، فإن الدول العنفية لديها جمهور انتخابي 

التنمية الحالية. هم يرتكزون على قاعدة اجتماعية. إنهم يبنون تحالفات وائتًلفات، عادة على أساس الوالء 

القائم على السمسرة. ويقدمون الحوافز ملكافأة االمتثال. وعندما تواجهها حركات التمرد أو الحرب األهلية، 

ها على الصمود أكثر من نماذج الدول الضعيفة والعرضة للخطر القائمة على قد تثبت الدول العنفية قدرت

الهشاشة. ليست كل الدول العنفية تنجو من التحديات باملقدار التي يواجهها نظام األسد. غير أن أولئك 

يدة الذين يفعلون ذلك يعزون بقاءهم إلى نفس املؤسسات واملعايير/ األعراف واملمارسات التي تستهدفها عق

إعادة اإلعمار لإلصًلح. ربما، ليس من املستغرب أن يميل الدكتاتوريون الذين ينتصرون في الحروب األهلية 

منهم من الحروب  13حاكًما في العالم اليوم، نجا  25للبقاء في الحكم فترات طويلة للغاية. من بين أطول 

وترأس أنظمة إما دكتاتوريات أو  األهلية، أو صعد إلى السلطة بعد أن انتصر في الحرب األهلية،

 (14)ديمقراطيات غير ليبرالية. 

هذا التشخيص له آثار واضحة في املناقشات الحالية حول إعادة االعمار في مرحلة ما بعد الصراع في 

سورية. األمل، مهما كان متواضًعا، بأن املتغيرات السياسية قد تسمح يوًما ما للجهات الفاعلة الخارجية 

ة في برمجة إعادة إعماٍر فاعلة وخاضعة للمساءلة في سورية، أو تؤثر من خًلل تدخًلتها في مسار باملشارك

وبشكل مشابه، فإن الحجة بأنه يجب على الواليات املتحدة واالتحاد  (15)إعادة اإلعمار، هو مضلٌل للغاية.

                                                           
 https://www.brookings.edu/research/upgradingauthoritarianism-in-the-arab-world/ 

كاليفورنيا ألتو،)بالو  وإيران سورية في النظام ومرونة التنافس، الحوكمة،: األوسط الشرق استبداد ليندرز، ورينود هايدمان وستيفن : (.2013منشورات جامعة ستانفورد،    
 Coerciveبالنسبة إلى الحجة التي تؤكد دور إعادة التوزيع في األنظمة االستبدادية لتقوية روابط التبعية بين المجتمعات والدول، انظر مايكل ألبيرتوس، وصوفيا فينر، ودان سًلتر،  12
Distribution (.2018قسري، )نيويورك: مطبعة جامعة كامبريدج، : التوزيع ال  
 مقابلة مع بشار األسد، صحيفة وول ستريت جورنال، 31 كانون الثاني/ يناير 13،2011
https://www.wsj.com/articles/SB1000142405274870383320.4576114712441122894 
 الدول الثًلث عشرة هي جمهورية الكونغو، كمبوديا، أوغندا، السودان، تشاد، إريتريا، طاجيكستان، رواندا، كوريا الشمالية، الجزائر، روسيا، سورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية.14
15Sam Heller, “Don’t Fund Syria’s Reconstruction: The West Has Little Leverage and Little to Gain,” Majalla, October 13, 2017, 
http://eng.majalla.com/2017/10/article55254683/dont-fund-syriasreconstruction. 

https://www.brookings.edu/research/upgradingauthoritarianism-in-the-arab-world/
https://www.brookings.edu/research/upgradingauthoritarianism-in-the-arab-world/
https://www.brookings.edu/research/upgradingauthoritarianism-in-the-arab-world/
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703833204576114712441122894
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703833204576114712441122894
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703833204576114712441122894
http://eng.majalla.com/2017/10/article55254683/dont-fund-syriasreconstruction
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ن والًلجئين إلى أوروبا يجب األوروبي دعم إعادة اإلعمار لتجنب خلق ثقب أسود في سورية سيدفع باملتطرفي

قاوم.
ُ
 (16)أن ت

ما ينبغي أن يدركه واضعو السياسات والخبراء على حٍدّ سواء هو أن جهد نظام األسد لتشكيل بنية 

تضمن سيطرته على كل جانب من جوانب عملية إعادة اإلعمار من دون أي تحٍد متقدمة جًدا أكثر من 

تتحايل عليها بسهولة. في السنوات الخمس املاضية، وبنطاق الًلزم لكي تفككها األطراف الخارجية أو 

، أنشأ نظام األسد شبكة كثيفة من اآلليات، والشبكات، والروابط التي 2015وسرعة متزايدين منذ عام 

تضم كبار مسؤولي النظام، والبيروقراطية الحكومية، واآلليات التشريعية في املستويين الوطني واملحلي، 

غير الحكومية الذي يسيطر عليه النظام، ورجال األعمال الزبانية، وأمراء الحرب،  وقطاع املنظمات

واملوالين االنتهازيين. والنتيجة هي جهاز إعادة اإلعمار يتسم باملرونة والتكيف، وغير قابل للتأثر الفعلي 

وتنظيم إعادة  بالضغط الخارجي. بالنسبة إلى جميع النيات واألهداف، فإن البنية/ الهيكلية والحوكمة

اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع في سورية هي قضايا محسومة. ومن ثم، فإن أهم الدروس التي يمكن أن 

يستمدها صانعو السياسات والخبراء من تجربة سورية هي فهم حدود النماذج القائمة على الهشاشة في 

ديات التي تفرضها الدول العنفّية على إعادة اإلعمار ملرحلة ما بعد الصراع، والحاجة إلى معالجة التح

 عقيدة إعادة اإلعمار الحالية.

 

 ما بعد عقيدة إعادة البناء
د نتائج 

ّ
عادة ما يجري تعريف هشاشة الدولة بوصفها نتيجة للمؤسسات املختلة وظيفًيا التي تول

عدُّ سبًبا رئيًسا للصراع العنيف.
ُ
مجموعة كبيرة  تشير ( 17)اجتماعية وسياسية واقتصادية سلبية، وت

 عرضة خاصة للتوترات الداخلية التي ال تستطيع إدارة 
ٌ
ة معرضة

ّ
ومتنامية من األدلة إلى أن الدول الهش

ة أو التخفيف منها.
ّ
مع ازدياد معّدل الحروب األهلية من أوائل العقد األول  (18)املؤسسات الضعيفة واملختل

ف األعوام العشرة األولى من القرن الحادي من القرن العشرين فصاعًدا، واإلقصاء الحاد في منتص

والعشرين، فإن الجهد املبذول لتصميم تدخًلت ما بعد الصراع التي تعالج األسباب املؤسسية واالجتماعية 

 (19)لهشاشة الدولة قد أصبحت أولوية أساسية للحكومات ووكاالت التنمية واملؤسسات املالية الدولية.

                                                           
16Federica Mogherini, “Federica Mogherini’s remarks at the panel on the future of Syria with the UN Special Envoy Staffan De Mistura,” 
(speech, Rome, March 12, 2016), https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16296/federica-mogherinis-remarks-at-
the-panel-on-the-futureof-syria-with-the-un-special-envoy-staffan-de-mistura_en. 
17“Fragile States Strategy,” (Washington, DC: United States Agency for International Development, 2005), 
http://gsdrc.org/document-library/fragile-statesstrategy/. 
18Robert I. Rotberg, When States Fail: Causes and Consequences, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004), 1-24. See also Seth 
Kaplan, Fixing Fragile States: A New Paradigm for Development, (New York: Praeger Press, 2008). 
19Kendra Dupuy, Scott Gates, Håvard Mokleiv Nygård, Ida Rudolfsen, Siri Aas Rustad, Håvard Strand, and Henrik Urdal, “Trends in Armed 
Conflict, 1946-2016,” (Oslo: Peace Research Institute Oslo, 2017), 
https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=10599 
Nancy Lindborg, “From Fragility to Resilience,” USAID, October 29, 2015, https://www.usaid.gov/frontiers/2014/publication/section-4-
from-fragility-to-resilience; 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16296/federica-mogherinis-remarks-at-the-panel-on-the-futureof-syria-with-the-un-special-envoy-staffan-de-mistura_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16296/federica-mogherinis-remarks-at-the-panel-on-the-futureof-syria-with-the-un-special-envoy-staffan-de-mistura_en
http://gsdrc.org/document-library/fragile-statesstrategy/
https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=10599
https://www.usaid.gov/frontiers/2014/publication/section-4-from-fragility-to-resilience
https://www.usaid.gov/frontiers/2014/publication/section-4-from-fragility-to-resilience
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ذا الجهد حول نطاق ضيق نسبًيا من التفاهمات، وهي عقيدة إعادة في مدى العقد املاض ي، التقى ه

اإلعمار التي حققت انتشاًرا واسًعا بين خبراء التنمية حول أغراض إعادة البناء وأهدافها في مرحلة ما بعد 

الصراع وحول أفضل طريقة إلعادة بناء املجتمعات التي مزقتها الحروب ملعالجة املتغيرات التي تسببت في 

لصراع في املقام األول. ترتبط فرص معالجة دوافع الصراعات العنيفة بآثار الصراع في مؤسسات مختلة ا

قبل الحرب. ُينظر إلى هذه املؤسسات "الهشة" على أنها أسباب للصراع العنيف. في املقابل، ُيفترض أن 

فاعلية وشمولية وخاضعة يؤدي الصراع العنيف إلى انهيارها، ما يخلق إمكانات لظهور أطر حوكمة أكثر 

 بمصطلحات العقود االجتماعية الشاملة أو التسويات السياسية.
ً
حّدد عادة

ُ
وإضافة  (20)للمساءلة التي ت

ن التأثيرات املدمرة للصراع الجمهور االنتخابي من االهتمام باإلصًلح، ما يزيد 
ّ
مك

ُ
إلى ذلك، من املفترض أن ت

 ر في مرحلة ما بعد الصراع شركاء محليين راغبين/ مستعدين.من احتماالت أن تجد عملية إعادة اإلعما

ومن ثم، فإن الهدف من إعادة البناء في مرحلة ما بعد الصراع ليس إعادة املجتمعات والدول التي مّزقتها 

الحرب إلى حالة ما قبل الحرب، ولكن لًلستفادة من الفضاء الذي من املفترض أن يخلقه الصراع العنيف 

ؤسسات، واملعايير، واملمارسات التي تعالج أسباب العنف، وتؤّمن أساًسا لحكومة فاعلة وسًلم ليستبدل امل

مستدام. وهذا يشمل تحويل أطر الحوكمة االقتصادية بحيث يمكن إعادة تأسيس األوضاع االقتصادية لـ 

ا يفترض أن تفشل "الحالة الطبيعية" وهي األوضاع التي تختلف عن تلك التي تظهر في أثناء الصراع، عندم

األعراف واملمارسات االقتصادية قبل الحرب تحت ضغط العنف. من وجهة النظر هذه، تنجح عملية إعادة 

اإلعمار من خًلل "تحويل بلدان ما بعد الصراع إلى دوٍل وظيفية يمكنها أن تقّدم ملواطنيها خدمات عامة 

ها اقتصادات غير طبيعية، نحن نعلم أن إعادة ومن ثم ينظر إلى اقتصادات زمن الحرب على أن (21)أساسية".

اإلعمار تنجح عندما "ال تعد السمات الرئيسة لًلقتصاد نابعة من الحرب، ولكن من األوضاع الطبيعية 

 (22)لًلقتصاد".

ال أحد يتخّيل أن هذه التحوالت سريعة أو سهلة. هناك اعتراف واسع بين صانعي السياسة، والباحثين، 

ت الهائل املوجود بين البلدان الخارجة من الصراع، والتحديات الهائلة التي تواجهها والخبراء بالتفاو 

هناك قليل من السذاجة بين األخصائيين حول  (23)الهشاشة السائدة، وبخاصة في أوضاع ما بعد الصراع.

مع ذلك، فإن الطرائق املتعددة التي يمكن أن تتعثر فيها عملية إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع. و 

                                                           
“Fragility, Conflict & Violence,” The World Bank, April 2, 2018,  
http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview. 
20Seth Kaplan, “Inclusive Social Contracts in Fragile States in Transition: Strengthening the Building Blocks of Success,” (Barcelona: Institute 
for Integrated Transitions, 2017), http://www.ifit-transitions.org/resources/publications/major-publications-briefings/inclusive-social-
contracts-in-fragile-states-in-transitionstrengthening-the-building-blocks-of-success/inclusivesocial-contracts-fragile-states.pdf/view; 
Bruce Jones, Molly Elgin-Cossart, Jane Esberg, “Pathways out of Fragility: The Case for a Research Agenda on Inclusive Political Settlements 
in Fragile States,” (London: U.K. Department for International Development, 2012), https://www.gov.uk/dfid-research-
outputs/pathwaysout-of-fragility-the-case-for-a-research-agenda-oninclusive-political-settlements-in-fragile-states. 
21Desha Girod, Explaining Post-Conflict Reconstruction, (Oxford: Oxford University Press, 2015),1. 
22Graham Brown, Arnim Langer, and Frances Stewart, “A Typology of Post-Conflict Environments,” (Leuven, Belgium: Centre for Research 
on Peace and Development, 2011), 7, 
 https://soc.kuleuven.be/web/files/12/80/wp01.pdf. 
23Ibid.; Laurence Chandy, “Ten Years of Fragile States: What Have We Learned?” (Washington, DC: Brookings Institution, 2011), 
 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/11_fragile_states_chandy.pdf. 

http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview
http://www.ifit-transitions.org/resources/publications/major-publications-briefings/inclusive-social-contracts-in-fragile-states-in-transitionstrengthening-the-building-blocks-of-success/inclusivesocial-contracts-fragile-states.pdf/view
http://www.ifit-transitions.org/resources/publications/major-publications-briefings/inclusive-social-contracts-in-fragile-states-in-transitionstrengthening-the-building-blocks-of-success/inclusivesocial-contracts-fragile-states.pdf/view
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/pathwaysout-of-fragility-the-case-for-a-research-agenda-oninclusive-political-settlements-in-fragile-states
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/pathwaysout-of-fragility-the-case-for-a-research-agenda-oninclusive-political-settlements-in-fragile-states
https://soc.kuleuven.be/web/files/12/80/wp01.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/11_fragile_states_chandy.pdf
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االفتراض األساس بأن إعادة اإلعمار الناجحة تتطلب أن تبقى تحوالت/ تغيرات أنظمة الحكم قبل الحرب، 

واالقتصادات السياسية، واألعراف/ املعايير االجتماعية مركزية في عقيدة إعادة اإلعمار، وتستمر في توجيه 

 في سلسلة سببية واضحة ترتكز على أربعة السياسة ومناقشات الخبراء حول سورية. هذا الرأي مّوضٌح 

 افتراضات رئيسة:

 . الصراع العنيف هو إلى حد كبير نتاٌج لهشاشة الدولة.1 

 الصراع العنيف ُيضعف املؤسسات املختلة وظيفًيا قبل الحرب أو ُيدّمرها.  .2

ي مرحلة ما بعد الصراع إن تدمير املؤسسات القائمة ما قبل الحرب يفتح املجال أمام إعادة اإلعمار ف  .3

لتحويل املجتمعات التي مزقتها الحروب، ومؤسسات اإلصًلح، والتغلب على األوضاع التي قد تؤدي إلى إعادة 

 توليد الهشاشة وتؤدي إلى تكرار العنف.

ن الجهات الفاعلة املحلية التي تشكل القاعدة   .4
ّ
ألن الصراع العنيف مدّمٌر للغاية، فإنه يخلق أو يمك

 نتخابية لتفضيل اإلصًلحات االنتقالية. اال 

قد تكون هناك حاالت تصمد فيها هذه االفتراضات. وكما توضح املقاطع اآلتية، فإن تجربة سورية في 

 الصراع العنيف تحمل دروًسا مهمة حول قيود عقيدة إعادة اإلعمار.

 

 (24)استمرار الحوكمة االقتصادية في وقت الحروب
حول اآلثار املدمرة للصراع العنيف في مؤسسات ما قبل الحرب، غالًبا ما يجري تماشًيا مع االفتراضات 

ق املمارسات االقتصادية 
ّ
عل

ُ
التعامل مع اقتصادات الصراع على أنها عينات/ أنواع ومناطق متميزة، إذ ت

ز على العنف، التي تمتلك "سمات فريدة بالنسبة إلى الح
ّ
رب "الطبيعية"، وتسود االقتصادات التي ترك

على النقيض من االقتصادات السياسية قبل الحرب، ُينظر إلى األوامر السياسية  ( 25)األهلية".

واالقتصادية في زمن الحرب على أنها غريبة/ ذاتية مميزة في السياق الذي تفتقر فيه إلى سيادة القانون، 

 واملساءلة، والشفافية.

سم الصراع العنيف بدرجة عالية من لكن تجربة سورية، مع ذلك، تتحدى هذه االفتراضات. ات

االستمرار في القواعد/ املعايير القهرية والعدوانية، واملمارسات التي كانت سائدة في االقتصاد السياس ي 

، فاقت املتطلبات السياسية لبقاء النظام على قيد 2011السوري قبل الحرب. قبل اندالع الصراع عام 

                                                           
 24يعتمد هذا القسم على ورقة بعنوان "إعادة بناء االستبداد: السياسة واالقتصاد السياسي إلعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع في سورية" )واشنطن العاصمة: مشروع حول العلوم 

(.2018السياسية في الشرق األوسط،   
)Washington, DC: Project on Middle East Political Science, 2018( 
25Karen Ballentine and Jake Sherman, eds., The Political Economy of Armed Conflict: Beyond Greed and Grievance (Boulder, CO: Lyne 
Rienner Publishers,2003), 2-3. 
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شاركت نخب الدولة روتينًيا في املمارسات غير  (26)دية واالجتماعية.الحياة املخاوف بشأن التنمية االقتصا

دت الشبكات االقتصادية اإلجرامية بصورة وثيقة،  املشروعة إلثراء نفسها على حساب نفقة الدولة. ُوّحِّ

وعملت بوصفها سمات بارزة لعًلقات "بزنس" الدولة والنظام بين النخب املدنية والجيش السوري الذي 

 اقتصادًيا قوًيا.كان في ح
ً

سس الوالء والشرعية واستدامتهما من خًلل صفقات سمسرة  (27)د ذاته فاعًل
ُ
أ

بما في ذلك شبكات -تفاوضية بين النظام وشبكات الجهات الفاعلة املحلية. كانت املؤسسات غير الرسمية 

تشكيل النتائج أكثر تأثيًرا من املؤسسات الرسمية أو عمليات السياسة في  -العمًلء واملستفيدين

االقتصادية والسياسية. سوف تستمر هذه امليزات في تحديد اقتصاد سورية السياس ي في زمن الحرب من 

فصاعًدا. في عدد من النواحي املهمة، لم يكن الصراع العنيف محض بيئة مثالية إلعادة إنتاج  2011عام 

ر الزخم لتعميق 
ّ
وتوسيع الحجج االقتصادية الفاسدة معايير/ أعراف وممارسات ما قبل الحرب، بل وف

 .2011وغير الشرعية والعدوانية التي نظمت النشاط االقتصادي قبل عام 

 2011ولكي نكون واضحين، فإن تأكيد االستمرار في األعراف/ املعايير واملمارسات االقتصادية بعد عام 

نية التحتية االجتماعية واملادية ال يعني أن تغّيًرا لم يحدث. كانت الحرب األهلية مصحوبة بالدمار للب

لقد أعيد تنظيم االقتصاد السياس ي السوري بعمق من خًلل سنوات من الصراع  ( 28)بصورة هائلة.

لقد تعطلت الشبكات االقتصادية ما قبل الحرب، وشغلت شبكات جديدة قائمة على الصراع  (29)العنيف.

ية وساهم في ظهور مناطق نشاط اقتصادي شديد أدى العنف إلى تحطيم االقتصاد الوطني لسور  (30)مكانها.

ومع  (31)املحلية، وغالًبا ما كان يهيمن عليها أمراء الحرب الذين تمتعوا باستقًلل ذاتي كبير عن النظام. 

ذلك، لم تخلق الحرب ساحة فارغة يمكن أن تترسخ فيها القواعد واملمارسات الجديدة للحوكمة 

عيد
ُ
 من ذلك، أ

ً
ت وتعمقت األعراف/ املعايير واملمارسات السابقة للحرب مع تصاعد االقتصادية. وبدال

 العنف.

في أنحاء البًلد جميعها، سارت التجزئة االقتصادية جنًبا إلى جنب مع انتشار املعايير واملمارسات 

لى االقتصادية التي كانت مألوفة في سورية قبل الحرب وتعميقها. في املناطق التي تسيطر عليها املعارضة، ع

ا مهًما على كيفية تنظيم األسواق املحلية من خًلل كٍلّ 
ً
سبيل املثال، إذ كان النظام يمارس في السابق نفوذ

من التنظيم الرسمي والشبكات غير الرسمية للزبائنية واملحسوبية، كانت الجماعات املسلحة التي سيطرت 

هتم كثيًرا بتنظيم األسواق املحلية، وبكيفية على مناطق عدة غالًبا فاسدة وعدوانية واستغًللية، لكنها لم ت
                                                           
26Steven Heydemann, “Upgrading Authoritarianism.” 
27Bassam Haddad, Business Networks in Syria: The Political Economy of Authoritarian Resilience, (Stanford, CA: Stanford University Press, 
2012); Caroline Donati, “The Economics of Authoritarian Upgrading in Syria: Liberalization and the Reconfiguration of Economic 
Networks,” in Middle East Authoritarianisms: Governance, Contestation, and Resilience in Syria and Iran, eds., Steven Heydemann and 
Reinoud Leenders, (Stanford, CA: Stanford University Press, 2013), 35-60. 
28“The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria,” (Washington, DC: The World Bank, 2017), 
 http://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-theeconomic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria. 
29Samer Abboud, “Social Change, Network Formation and Syria’s War Economies,” Middle East Policy 24, no. 1 (Spring 2017), 92-107, 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mepo.12254. 
30Samer Abboud, “The Economics of War and Peace in Syria,” (New York: The Century Foundation, January 2017), 
https://tcf.org/content/report/economics-warpeace-syria/. 
31“Confronting Fragmentation,” (Damascus: Syrian Center for Policy Research, February 2016), 
http://scprsyria.org/publications/confronting-fragmentation/. 

http://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-theeconomic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mepo.12254
https://tcf.org/content/report/economics-warpeace-syria/
http://scprsyria.org/publications/confronting-fragmentation/
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تنظيم النشاط االقتصادي املحلي، ومن يمكنه دخول السوق لًلنخراط في نشاط اقتصادي محدد، وفي 

 (32)جوانب اإلدارة االقتصادية جميعها التي يسيطر عليها نظام األسد بصورة أكثر صرامة.

 من االهتمام باإلدارة االقتصادية مع استثناءات قليلة، خصصت جماعات املعارضة املس
ً

لحة قليًل

غالًبا من خًلل االشتغال بمميزات السلوكات االقتصادية  (33)أكثر ما يلبي متطلباتهم االقتصادية الخاصة،

في بعض الحاالت، فّضل قادة الكتائب التعاقد مع مصادر خارجية عادية/ روتينية  (34)لنظام األسد نفسها.

على النظراء املدنيين في املجالس املحلية ومنظمات املجتمع املدني لتجنب التوجه  من اإلدارة االقتصادية

نحو قضايا معقدة ومتوترة بين السكان املدنيين، مثل توزيع املساعدة اإلنسانية أو تحكيم املنازعات 

لحرة كانت النتيجة ظهوًرا سريًعا ألسواق غير منظمة تقريًبا، وال سيما املناطق ا ( 35)االقتصادية.

االقتصادية، وبخاصة في املناطق املجاورة للحدود مع تركيا، وفي محافظة درعا في جنوب غرب سورية. في 

هذه املناطق، أصبح أمراء الحرب املعارضون جهات فاعلة/ العبين فاعلين اقتصادية مؤثرة، ويثرون 

ازدهر النشاط  (36)ظام.أنفسهم ومنظماتهم من خًلل تكتيكات مشابهة لتلك املستخدمة من شخصيات الن

االقتصادي الجنائي وغير الرسمي من خًلل شبكات ذات مشخصنة جًدا توسعت بانتظام عبر خطوط 

الجبهات نحو مناطق سيطرة النظام، وعملت على أساس روابط سمسرة تربط الخصوم في السعي لتحقيق 

 الربح.

يها املعارضة لتجاوز عبر "اقتصادات االستراتيجيات املستخدمة من التجار في املناطق التي تسيطر عل

الحواجز" هي مثال حّي لكيفية استمرار املمارسات االقتصادية ما قبل الحرب في زمن الحرب، وحافظت 

التي تسيطر عليها املعارضة، أنشأت  في كل من مناطق النظام (37)على شبكة اتصاالت عبر جبهات الصراع. 

 التجار على  امليليشيات مجموعات عنقودية متنافسة من
ً
حواجز الطرق على طول الطرق الرئيسة، ُمجبرة

دفع رشاوي من أجل حركة آمنة للبضائع عبر كل منطقة. بالنسبة إلى التجار املقيمين في مناطق املعارضة 

تت عندها هذه "الضرائب ّبِّ
ُ
 "الذين ينقلون روتينًيا املنتجات ذهاًبا وإياًبا عبر الجبهات، فإن املستويات التي ث

وهي الفرق بين الربح والخسارة. عندما أصبحت نقاط التفتيش/ حواجز املعارضة أيًضا عدوانية، لجأ هؤالء 

 من نقل البضائع من تركيا بًرا إلى سورية عبر مناطق تسيطر 
ً

التجار إلى تدابير في بعض األحيان لتجنبها. بدال

                                                           
32Barak Barfi, “Aleppo Dispatch: The Dark Side of the Syrian Opposition,” The Atlantic, January 14,2013, 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/01/aleppo-dispatch-the-dark-side-of-thesyrian-opposition/267132/. 
33Malik al-Abdeh, “Rebels, Inc.” Foreign Policy, November 21, 2013, http://foreignpolicy.com/2013/11/21/rebels-inc/. 
34See, for instance, Liz Sly, “The rise and fall of a moderate Syrian rebel offers lessons for the West,” The Washington Post, January 5, 2015, 
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/the-rise-andugly-fall-of-a-moderate-syrian-rebel-offers-lessons-forthe-
west/2015/01/04/3889db38-80da-4974-b1ef-1886f4183624_story.html?utm_term=.2c01fcbfdaea. 

فرض مقاربة شبيهة بالحكم االقتصادي في إطار "خًلفتها". مجموعات مسلحة أخرى قدمت لسًلمية )داعش( كانت استثناء كبيًرا لهذه القاعدة العامة. فقد سعت ومع ذلك، فإن الدولة اإل
يسيطرون عليهم كموضوع لًلعتداء، بينما تبنى اآلخرون كان بعضها يعمل مثل قطاع الطرق المتجولين الذين يعاملون السكان الذين  إذمجموعة واسعة من األساليب لإلدارة االقتصادية، 

 مقاربة جيدة عملت فيها الجماعات المسلحة مع المدنيين لبناء أطر الحكم لتنظيم النشاط االقتصادي بطريقة متسقة وشفافة نسبيًا.
 مقابًلت مع قادة عسكريين، غازي عنتاب، تركيا، أيار/ مايو 35.2014
36Omar Abdulaziz Hallaj, “The balance-sheet of conflict: criminal revenues and warlords in Syria,” (Oslo: The Norwegian Peacebuilding 
Resource Center, May 2015),  
https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/Hallaj_NOREF_Clingendael_The%20balancesheet% 
20of%20conflict_criminal%20revenues%20and%20warlords%20in%20Syria_Apr%202015_FINAL.pdf. 
المعلومات عن ممارسات التجار السوريين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة تعتمد على مقابًلت مع تجار سوريين في غازي عنتاب، تركيا، من 8 إلى 13 حزيران/ يونيو 37
2017.  

https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/01/aleppo-dispatch-the-dark-side-of-thesyrian-opposition/267132/
http://foreignpolicy.com/2013/11/21/rebels-inc/
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/the-rise-andugly-fall-of-a-moderate-syrian-rebel-offers-lessons-forthe-west/2015/01/04/3889db38-80da-4974-b1ef-1886f4183624_story.html?utm_term=.2c01fcbfdaea
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/the-rise-andugly-fall-of-a-moderate-syrian-rebel-offers-lessons-forthe-west/2015/01/04/3889db38-80da-4974-b1ef-1886f4183624_story.html?utm_term=.2c01fcbfdaea
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ا من ميناء مرسين في جنوب تركيا إلى عليها بالكامل املعارضة وتخضع لضرائب قاسية، عملوا على شحنه

الًلذقية التي يسيطر عليها النظام، حيث كانوا يدفعون األجور ورسوم نقل البضائع لسماسرة محليين من 

خًلل مناطق النظام وعبر خطوط الجبهات حتى يصلوا إلى وجهتهم النهائية في األجزاء التي تسيطر عليها 

ق هذه املهمة سماسرة موثوقون في مناطق املعارضة تربطهم عًلقات املعارضة من البًلد. يساعد في تحقي

مع نظرائهم في الًلذقية. وفًقا ألحد التجار السوريين، فإن قدرتهم على اختيار وسائل النقل األقل تكلفة، 

وتحويل البضائع بعيًدا عن نقاط التفتيش القاسية، ساعدت على املحافظة على ضرائب نقاط التفتيش 

طرة؛ عندما انخفض حجم التجارة، فإن قادة الحواجز خفضوا الرسوم التي يفرضونها على تحت السي

التجار وامليليشيات، من ثم أصبحوا يتشاركون في لعبة استراتيجية، حيث ينظر كل طرف إلى تحقيق أقص ى 

ي قدر من العوائد، ومع حساسية امليليشيات للحظة الحرجة التي من شأنها سيقلل السلوك العدوان

 إيرادات نقاط التفتيش/ الحواجز.

هذه امليزات من األوامر االقتصادية في مناطق املعارضة لها نظيراتها في األراض ي التي يسيطر عليها النظام. 

هناك عناصر مماثلة من التجزؤ/ االنقسام، وغياب السلطة املركزية، وتوطيد الشبكات االقتصادية ذات 

م في الواقع من االستقًلل املتزايد، التي كانت 
َ
حك

ُ
موجودة في مناطق يسيطر عليها النظام اسمًيا، ولكنها ت

املليشيات املحلية التي يقودها أمراء الحرب الفعليين. في هذه املناطق توقف النشاط االقتصادي الرسمي 

مقاربة حتى اآلن، ومع ذلك فإن القواعد/ املعايير واملمارسات االقتصادية القسرية واملفترضة التي حددت 

النظام قبل االنتفاضة تجاه الحوكمة االقتصادية أثبتت أنها مًلئمة تماًما لغرض استخًلص املوارد من 

السكان املدنيين في وسط الصراع. لقد تبين أن العدوانية واإلكراه والفساد قابلين للتوسع والتشتت ويمكن 

تلك التي تهيمن عليها الدوائر الداخلية مثل -أن يعمًل بفاعلية من خًلل شبكات عدوانية مترابطة أكثر 

ومن خًلل شبكات أكثر تشظًيا، وغير متجانسة، وموزعة، تطورت في املناطق  -لنظام األسد قبل الحرب

 التي يسيطر عليها النظام في أثناء الحرب األهلية.

النشاط  من جانب النظام، بالتوازي مع املمارسات التي كانت شائعة بين مجموعات املعارضة، هناك

العدواني الذي يشمل ابتزازات الحماية التي كان رجال األعمال ُمجبرين فيها على اإلسهام في مسعى الحرب 

كان االختطاف مقابل  (38)للبقاء في موقف جيد مع النظام، وكذلك أشكال أخرى صريحة الستخراج املوارد.

واسع  -حايا بالتوقيع على املمتلكاتإذ كان الخاطفون في كثير من األحيان يطالبون أسر الض-الفدية 

االنتشار في أراض ي النظام، مع شبكات إجرامية مرتبطة بمسؤولي النظام، وامليليشيات املوالية، وجماعات 

مع مرور الزمن، الشبكات االقتصادية غير  (39)املعارضة املسلحة املتورطة بانتظام في مثل هذه األعمال.

 فرص الربح الخاص من خًلل النشاط غير -د سنوات طويلة الرسمية التي استخدمها نظام األس
ً
ُموسعة

                                                           
38On the coercive nature of predatory regime practices, see Daniel Brumberg, “Transforming the Arab World’s Protection-Racket Politics,” 
Journal of Democracy 24, no. 3 (July 2013): 88-103, 
https://www.journalofdemocracy.org/article/transforming-arabworld%E2%80%99s-protection-racket-politics. 
تؤكد المراسًلت مع مسؤول رفيع المستوى لدى النظام، في 4 آذار/ مارس 2018، استخدام الخطف من الميليشيات الموالية إلجبار مالكي المنازل على التوقيع على التنازل عن  39
 ممتلكاتهم مقابل تحرير الضحايا المخطوفين.

https://www.journalofdemocracy.org/article/transforming-arabworld%E2%80%99s-protection-racket-politics
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املشروع املسموح به مقابل الوالء والخدمة كمنفذي أوامر النظام )أي شبكات الشبيحة املحلية(، لم 

تصمد فقط، ولكن برزت بوصفها جهة محورية وسط االستراتيجية املشتتة للنهب العدائي القسري 

 مع إضعاف ا
ً
 :2016لدولة السورية والنظام. كما أشار أحد املحللين عام وازدادت قوة

سواء الطائفية -حاملا تضمر الدولة السورية املركزية الشمولية ذات مرة، فإن أجزاءها املؤلفة لها "

تكون قد اكتسبت درجة مذهله من االستقًلل السياس ي واالقتصادي عن   -والريعية، أم ببساطة التوحش

اآلخرون أن نظام األسد لم يعقد صفقة كبيرة مع قسم كبير من سكان املناطق دمشق. بعكس ما زعم 

 من ذلك، فقد رفع إلى السلطة أكثر العناصر وحشية في البًلد وضاعف 
ً

الحضرية السنية في سورية. بدال

 (40)الطائفية والقبلية، وامليول املخيفة لقاعدته".

دته الحرب األهلية، عبر امل
ّ
ناطق التي يسيطر عليها النظام واملعارضة، كانت لذلك، ما أنتجته/ ول

اقتصادات سياسية موازية سادت فيها قواعد/ معايير وممارسات الحوكمة االقتصادية ملا قبل الحرب. وقد 

جرى تشكيلها من خًلل فضاءات اقتصادية محلية ومجزأة في زمن الحرب، متماسكة مع بعضها بوساطة 

كٍلّ من خطوط الصراع وحدود الدولة. أثرَّ الصراع العنيف  شبكات شخصية وسمسارية امتدت عبر

بالتأكيد في هذه الشبكات. لقد غّير تكوينها، وفتح الباب أمام ظهور جهات/ فاعلين اقتصادية جديدة، وحّول 

فعلًيا النشاط االقتصادي كله من القطاعات الرسمية إلى القطاعات غير الرسمية. وقد وّسع الصراع نطاق 

العدواني ومداه، وعّزز تصّور الصراع بين املوالين للنظام كفرصٍة استثنائية ملراكمة الثروة، النشاط 

 (41)واملساهمة في تفش ي اإلجرام في املناطق التي يسيطر عليها النظام واملناطق التي استعاد السيطرة عليها.

ة في نطاق واسع يوصف هذا التفتت/ التشظي الواضح للدولة وظهور شبكات اقتصادية محلية قوي

في نظر  (42)بأنهما يهددان إعادة اإلعمار لكل من نظام األسد، والدولة السورية في مرحلة ما بعد الصراع. 

عدد من صانعي السياسة والخبراء، فقد فاز النظام، على أفضل وجه، لكنه فوٌز باهظ الثمن. لقد 

يها قدراته السياسية واملؤسسية استنفدت ثماني سنوات من العمليات العسكرية التي ال هوادة ف

والعسكرية واملالية، ما جعله عاجًزا عن إعادة تأكيد سلطته. ال يمكنه أن يحافظ على املكاسب العسكرية 

خًلل السنوات الثًلث املاضية أو يوسعها بشكل مستقل، هذه املكاسب التي جرى تحقيقها بصورة كاملة 

يمكنه السيطرة على القوى العميلة/ الوكيلة التي تستغل الصراع  ال (43)تقريًبا من خًلل دعم روسيا وإيران.

                                                           
40Tobias Schneider, “The Decay of the Syrian Regime Is Much Worse Than You Think,” War on the Rocks, August 31, 2016, 
https://warontherocks.com/2016/08/the-decay-of-the-syrian-regime-is-muchworse-than-you-think/. 
41“Looting: The Syrian War Custom,” Enab Baladi, June 6, 2018, 
https://english.enabbaladi.net/archives/2018/06/looting-the-syrian-war-custom/. 
42Fritz Schaap, “Assad’s Control Erodes as Warlords Gain Upper Hand,” Der Spiegel, March 8, 2017, 
http://www.spiegel.de/international/world/assad-power-slipsin-syria-as-warlords-grow-more-powerful-a-1137475.html. 
من المًلحظ أنه في تموز/ يوليو 2015، مباشرة قبل تدخل روسيا واسع النطاق الذي قلب التوازن العسكري في سورية، أشار األسد في خطاب له إلى أن القوات المسلحة السورية 43

 11ر بعمق، ، انظر عبد الرحمن المصري، "تحليل: الفيلق الخامس ودولة الجيش السوري" أخبا2015في القدرات البشرية". جهد النظام لتعزيز القوات المسلحة بعد عام  اعانت "نقصً 
، 2017يناير كانون الثاني/   

 https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2017/01/11/analysis-the-fifth-corpsand-the-state-of-the-syrian-army. 
الذي من دونه  -بالكامل عسكريًا على الدعم البري والجوي الذي تقدمه إيران وروسيا النظام ، يعتمد 2018من منتصف عام  ابتداءتقريبًا على أنه جميعهم هم فين الموثوق وويتفق المحلل

يش السوري بأنه "طالما كان في حالة من التأكل، ما يفسح المجال لخًلف الميليشيات وأمراء الحرب،الذين . محللون موثوقون يصفون الج2015لم تكن مكاسبه ممكنة منذ أيلول/ سبتمبر 

تشرين األول/ أكتوبر  24عن عدوهم". انظر رسًلن ليفيف، "تعزيز معركة األخوة: نظرة على الميليشيات المدعومة من روسيا في سورية، فريق معلومات الصراع،  يختلفون قليًًل 

6201،  

https://warontherocks.com/2016/08/the-decay-of-the-syrian-regime-is-muchworse-than-you-think/
https://english.enabbaladi.net/archives/2018/06/looting-the-syrian-war-custom/
http://www.spiegel.de/international/world/assad-power-slipsin-syria-as-warlords-grow-more-powerful-a-1137475.html
https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2017/01/11/analysis-the-fifth-corpsand-the-state-of-the-syrian-army
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وال  (44)السوري من أجل تعزيز مصالحها، بما في ذلك من خًلل إنشاء ميليشيات مستقلة عن نظام األسد.

يمكنه تمويل إعادة اإلعمار بشكل مستقل أو توقع عودة سريعة إلى عالم الشغل/ البزنس كاملعتاد، ليس 

في األفق لنظام العقوبات املوسعة الذي يقص ي سورية عن األسواق العاملية. بكلماٍت أخرى، هناك نهاية 

بعد التضحية بسيادته من أجل البقاء، ُيشرِّف األسد اآلن على نظام بوتيمكين ]نظام مخادع/ متوهم[، 

 وليس على دولة أو حكومة قادرة على توجيه مسار سورية في مرحلة ما بعد الصراع.

لقد تصّرف النظام ليحكم سيطرته وغيرها من األمور على  (45)ال ينبغي املبالغة في هذه املزاعم. غير أنه

وقد شملت أهداف النظام أكثر  ( 46)املحاربين املوالين العنيدين، وفي بعض األحيان باملساعدة الروسية

ا من عائلة األسد.
ً
 تقويٌم حديث إلى قدرة النظام في الواقع، خلَص  (47)املؤيدين بروًزا وأكثر أمراء الحرب نفوذ

 على السيطرة وإدارة أمراء الحرب املوالين إلى أن األسد ما يزال يمسك بالسلطة )له اليد الطولى(:

 -وفي بعض األحيان يخلق-لنكن متأكدين، إن الحقيقة التي تقول إنه كان على النظام أن يلجأ إلى "

عًلمة على الضعف. هذا جنًبا إلى جنب مع حوادث العنف امليليشيات لدعم قدراته القتالية واألمنية هي 

غير املصّرح به التي قامت بها هذه امليليشيات املوالية، ما ُعدَّ نذيًرا بزوال النظام الوشيك. لكن هذا املنطق 

يناقض صمود نظام األسد البعثي الذي أثبت استعداًدا لتوظيف/ استخدام أي وسيلة، والقيام بعدد كبير 

قات مع الشيطان لضمان بقائه. ما دام األسد قد ضحى من دون شك بدرجة من سلطته إلى من الصف

 على ذلك،  (48)امليليشيات املوالية، فإن استقًلل هذه الجماعات في العمل ما يزال تعتمد على النظام".
ً
عًلوة

 (49)لى كبح سلوكها.فإن تأكيد سلطة النظام ال يعني ضمًنا أن النخب املحلية بسلطاتها الواسعة سُتجبر ع

ألن الفاعلين املحليين يستخدمون التكتيكات االقتصادية نفسها التي يتبعها النظام، فإن استيعاب 

                                                           
https://citeam.org/strengthening-battlebrotherhood-a-look-at-russia-backed-militias-in-syria./ 

أيار/ مايو  18ي بأنه "منقرض تقريبا". انظر توم كوبر، "ماذا تبقى من الجيش العربي السوري؟ ليس كثيًرا"، الحرب ممل ة، الجيش العربي السور 2016يم في أيار/ مايو وووصف تق

2016،  

https://medium.com/war-is-boring/whatsleft-of-the-syrian-arab-army-eec39485df43. 
التشاور معه، فإن العمليات القتالية أمٌر غير مؤكد، ما يؤكد مدى تعرض سيادته للخطر بسبب التدابير التي أُجبر على  جريي موسواء أكان النظام يسيطر على عمليات ساحة المعركة أ

.2011اتخاذها لكي يفوز في الصراع الذي بدأه عام   
وفقً ا لبعض الروايات، فإن إيران "تتجاوز األسد" وتستثمر بشكل كبير في إنشاء "ميليشيات مقاومة" في جنوب سورية، وتعمل بشكل مستقل لتعزيز نفوذها المباشر على طول الحدود 44

،2018نيسان/ أبريل  12السورية، "معهد واشنطن،  مع إسرائيل. انظر، على سبيل المثال، فيليب سميث، "إيران تتجاوز األسد في السيطرة على المليشيات الشيعية  

 http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-isoutpacing-assad-for-control-of-syrias-shia-militias. 
45See Reinoud Leenders and Antonio Giustozzi, “Outsourcing State Violence: The National Defence Force, ‘Stateness’ and Regime 
Resilience in the Syrian War,” Mediterranean Politics 23, no. 1 (2018): 1-24, 
https://doi.org/10.1080/13629395.2017.1385169. 
See also Nick Grinstead, “Assad Rex? Assessing the Autonomy of Syrian Armed Groups Fighting for the Regime,” (The Hague: Clingendael – 
Netherlands Institute of International Relations, September 2017), 
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2017-09/PB_Autonomy_Syrian_militias_NG.pdf. 
46Aron Lund, “Aleppo militias become major test for Assad,” IRIN, June 22, 2017, 
https://www.irinnews.org/analysis/2017/06/22/aleppo-militias-become-majortest-assad; 
“Regime Soldiers Beaten by Russia Military Police Over Looting,” The Syrian Observer, May 16,2018, 
http://syrianobserver.com/EN/News/34238/Regime_Soldiers_Beaten_Russia_Military_Police_Over_Looting. 
47See “Regime Targets One of Syria’s Main Warlords,” The Syria Report, June 5, 2018, 
http://www.syria-report.com/news/economy/regime-targets-onesyrias-main-warlords. 
vn]ووفقًا لمصادر إعًلمية، فإن أصول أحد أمراء الحرب البارزين في مدينة الًلذقية، فقد  سيطرت قوات النظام على مكاتبه في الًلذقية.وتجميد أصول أيمن جابر، بأمر من المحكمة،    
48Nick Grinstead, “The (Last) King of Syria: The Feudalization of Assad’s Rule,” War on the Rocks, November 22, 2017, 
https://warontherocks.com/2017/11/the-last-king-of-syria-the-feudalizationof-assads-rule/. 
ووفقً ا لتقرير سورية، فإن رجل األعمال الموالي لألسد الذي تفاوض على صفقات بين النظام وداعش، هو حسام قاطرجي، هو الجهة الرئيسة في التفاوض على شراء النفط من 49

. انظر: "أمراء الحرب يواصلون لعب دور رئيس في صفقات النفط بين دمشق وميليشيا حزب االتحاد الديمقراطي الكردستاني التي تسيطر على حقول النفط في شرق سورية PYD ،"
،2018حزيران/ يونيو  12تقرير سورية،   

http://www.syria-report.com/news/economy/warlord-continues-play-key-role-oil-dealsbetween-damascus-and-pyd. 

https://citeam.org/strengthening-battlebrotherhood-a-look-at-russia-backed-militias-in-syria/
https://citeam.org/strengthening-battlebrotherhood-a-look-at-russia-backed-militias-in-syria/
https://citeam.org/strengthening-battlebrotherhood-a-look-at-russia-backed-militias-in-syria/
https://medium.com/war-is-boring/whatsleft-of-the-syrian-arab-army-eec39485df43
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-isoutpacing-assad-for-control-of-syrias-shia-militias
https://doi.org/10.1080/13629395.2017.1385169
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2017-09/PB_Autonomy_Syrian_militias_NG.pdf
https://www.irinnews.org/analysis/2017/06/22/aleppo-militias-become-majortest-assad
http://syrianobserver.com/EN/News/34238/Regime_Soldiers_Beaten_Russia_Military_Police_Over_Looting
http://www.syria-report.com/news/economy/regime-targets-onesyrias-main-warlords
https://warontherocks.com/2017/11/the-last-king-of-syria-the-feudalizationof-assads-rule/
http://www.syria-report.com/news/economy/warlord-continues-play-key-role-oil-dealsbetween-damascus-and-pyd
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استعادة سلطته لن يتطلب بالضرورة أن ينهوا املمارسات التي من خًللها ُيثرون/ ُيغنون أنفسهم عندما كان 

حقيق منفعة من عودة النظام لعقد اتفاقاٍت وإبرام النظام غير موجود. من املرجح أن ينظر املوالون إلى ت

 10صفقات مع دمشق، واملحافظة على وصولهم إلى فرص عدائية، واستخدام آليات مثل القانون رقم 

إلضفاء الوضع القانوني على األصول/ املمتلكات التي راكموها في زمن الحرب، والتحقق من وضعهم 

ر إعادة اإلعمار بوصفهم وسطاء سلطة محليين يتصرفون ني
ّ
ابة عن مصلحة النظام. في هذا اإلطار، يوف

فرصة واعدة لوضع الثروة املنهوبة في استخدامات جديدة، لغسلها وإضفاء الشرعية عليها من خًلل 

 املشاركة في مشروعات إعادة اإلعمار التي يقّرها النظام.

 

 إعادة تشييد االستبداد في مرحلة ما بعد الصراع
، استعاد نظام األسد مساحات شاسعة من األراض ي وعّزز سيطرته على 2015بتمبر منذ أيلول/ س

وهي العمود الفقري الغربي من  -"La Syrie utile-األغلبية العظمى مما وصفه الفرنسيون بـ "سورية املفيدة 

الدفاع  البًلد الذي يضم مراكزها الحضرية الرئيسة جميعها. ومع اكتساب النظام لألرض، عمل أيًضا على

عن عملية إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع، ليس محض االقتصاد الذي دمرته الحرب، ولكن عن 

 سيادة النظام وسلطته على كل األراض ي الخاضعة لسيطرته.

ا ال ينفصم: إن 
ً
بالنسبة إلى النظام، فإن هذين العنصرين من عملية إعادة اإلعمار مرتبطان ارتباط

 إلعادة تأكيد سلطة النظام وسيادته. إن املدى الذي إعادة اإلعمار ا
ٌ
 وقبل كل ش يء أداة

ً
القتصادي هو أوال

سيخدم فيه إعادة اإلعمار االقتصادي هذه الغاية هو املعيار الرئيس الذي يوجه السياسة واالقتصاد 

 إلى حٍدّ كبير. السياس ي إلعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع. حتى اآلن، كانت استراتيجية النظام ن
ً
اجحة

مع الدعم الروس ي، نجح النظام في تجنب املحاوالت الغربية لربط أموال إعادة اإلعمار بالتقدم في عملية 

انتقال سياس ي ذات مغزى/ مهمة. وقد تحرّك ملنع األموال الخارجية من دخول املناطق الواقعة تحت 

م عمليات األمم املتحدة  سيطرته من خًلل القنوات التي ال يديرها النظام. وفرض
ّ
قيوًدا قانونية واسعة تنظ

واملنظمات غير الحكومية الدولية داخل الدولة، مؤكًدا أن نظام األسد وحده، بكونه السلطة السيادية في 

 (50)سورية، مخّوٌل لإلشراف على برامج إعادة اإلعمار.

فإن -يمكن أن يسيطر عليها  وهكذا، في حين إن النظام سيقبل بحماسة أي مساعدة إلعادة اإلعمار

املكسب/ الرشوة النقدي املهم من مساعدة املانح ال يقتصر على الدوالرات بل على الشرعية الدولية التي 

فهو أقلُّ قلًقا مما هو مفترض في كثير من األحيان حول التأثير الذي سيكون عليه نقص مساهمات  -يقدمها

يبدو أن النظام ينظر إلى التمويل الذي قد يساوم على سيطرته على  املانحين على وتيرة اإلصًلح. في الواقع،

                                                           
50Nick Hopkins and Emma Beals, “How Assad regime controls UN aid intended for Syria’s children,” The Guardian, August 26, 2016, 
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/29/how-assadregime-controls-un-aid-intended-for-syrias-children. 

https://www.theguardian.com/world/2016/aug/29/how-assadregime-controls-un-aid-intended-for-syrias-children
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أنه خطٌر أكبر على استقراره أكثر من عملية بطيئة ومحدودة أكثر يجري تمويلها في مستويات أقّل، ولكنها 

نظم لتحقيق أقص ى قدر من املكاسب السياسية التي تحققها 
ُ
تجري بالكامل بإشراف النظام وسلطته، وت

 النظام.ملصلحة 

تماشًيا مع هذا اإلحساس/ املعنى إلعادة اإلعمار كحكٍر دفين مريب للنظام، تعهّد بتقديم عقود إعادة 

اإلعمار فقط للحكومات التي دعمته خًلل الحرب األهلية: روسيا وإيران والصين هم املستفيدون الرئيسون 

فّضل الجهات الفاعلة االقتصادية  وقد أنشأ أطًرا تنظيمية وقانونية ( 51)من عقود النظام حتى اآلن.
ُ
ت

املرتبطة بالنظام، وتوّسع سلطة إدارات القطاع العام لًلستثمار في "الشراكات بين القطاعين العام 

 (52)والخاص"، وتعّزز سيطرة النظام على النشاط كله املتعلق بإعادة اإلعمار.

ليس فقط -املؤيدين ومعاقبة املعارضين توفر هذه األطر القانونية والتنظيمية للنظام األدوات ملكافأة 

الذين حدث وكانوا  2011املؤيدين النشطين للمعارضة، ولكن شرائح كبيرة من سكان سورية ما قبل عام 

واالنخراط/ االشتغال في هندسة ديموغرافية ملنع عودة  -يقيمون في مناطق خاضعة لسيطرة املعارضة

روا قسرًيا دا وقد استغل النظام  (53)خل سورية نتيجة لحصار "الجوع أو الركوع".الًلجئين وأولئك الذين ُهّجِّ

وقد جّرد  (54)أيًضا قوانين حقوق امللكية القائمة والجديدة لًلستيًلء على األراض ي والسكن على نطاق واسع.

 باملناطق املؤيدة للمعارضة واملدمّرة إلى حٍدّ 
ً
 من امللكية أحياًء في دمشق وحمص وحماة التي كانت معروفة

قّدم  (55)كبير في أثناء الحرب.
ُ
وصادر ممتلكات األشخاص النازحين الذين ُيشتبه في أنهم يدعمون املعارضة. ت

املمتلكات التي جرى االستيًلء عليها إلى أزالم النظام )وكما ُيقال، إلى املواطنين اإليرانيين( من أجل مشروعات 

وع سوليدير الشهير في بيروت الذي قام من خًلله إعادة التطوير التي ُوصف بعضها بأنها منافسة ملشر 

رفيق الحريري بتجريف وسط مدينة بيروت التي مزقتها الحرب وأعاد بناءه كنموذج مثالّي ملدينة عربية 

ز على تجارة التجزئة الفاخرة باهظة الثمن. هذا الجهد مصمم ليس فقط ملكافأة 
ّ
تقليدية حديثة، لكنه رك

وإعادة بناء البنية التحتية املدّمرة، ولكن لتعزيز برنامج النظام بالتغيير  األزالم املحسوبين عليه،

                                                           
51 Bethany Allen-Ebrahimian, “Syrian Reconstruction Spells Juicy Contracts for Russian, Iranian Firms,” Foreign Policy, October 20, 2017, 
http://foreignpolicy.com/2017/10/20/syrian-reconstruction-spells-juicycontracts-for-russian-iranian-firms-china-civil-war/; 
“Russia, China, Iran will rebuild Syria: Al Assad,” Gulf News, March 30, 2016, https://gulfnews.com/news/mena/syria/russia-china-iran-
will-rebuild-syria-alassad-1.1700864. 
تتضمن هذه القوانين واللوائح، بشكل بارز، المرسوم الرئاسي رقم 15 الصادر في أيار/ مايو 2015 الذي يسمح لوكاالت الدولة بإنشاء شركات استثمار خاصة. القانون رقم 5 في  52

، الذي ينظم الشراكات بين القطاعين العام والخاص،2016كانون الثاني/ يناير  الصادر  66وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس الوزراء. والمرسوم الرئاسي رقم  

خدم المرسوم األخير لهدم حيين من دمشق يعرفان بمعاقل المعارضة استُ  ، ويجيز للدولة إعادة تطوير مناطق المنازل غير الرسمية وغير المرخصة. وقد2012في أيلول/ سبتمبر 

حالية لمصادرة ملكية الممتلكات الخاصة وعرضهما للشراء والتطوير من أصدقاء النظام، ومنهم رامي مخلوف وسامر فوز وآخرون. إضافة إلى ذلك، يستخدم النظام قوانين االستمًلك ال
نظر: امشاركتهم في االنتفاضة، واستغًلل القوانين التجارية والقوانين التي تحكم الواردات والصادرات لمصلحة الشركات المحظوظة لدى النظام. باألفراد المشتبه في دعمهم أو   

“Regime Crony Grabs Share in Controversial Damascus Development,” The Syria Report, August 8, 2017, 
http://www.syria-report.com/news/real-estateconstruction/regime-crony-grabs-share-ontroversialdamascus- 
development. 
 سورية: استراتيجية "الجوع أو الركوع" التي تسببت في ارتكاب اآلالف من الجرائم ضد اإلنسانية، "منظمة العفو الدولية، 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 53،2017
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/syriasurrender-or-starve-strategy-displacing-thousandsamounts-to-crimes-against-
humanity./ 
 "التخطيط الحكومي لتوسيع قانون استخدام نزع الملكية"، تقرير سورية، 10 كانون الثاني/ يناير 54،2007
http://www.syria-report.com/news/real-estateconstruction/government-planning-expand-useexpropriation-law. 
بدأ الهدم على نطاق واسع في المراكز الحضرية الرئيسة في وقت مبكر من عام 2012، عندما جرى تحديد مناطق المعارضة لمثل هذا النشاط، في انتهاك للقانون الدولي. انظر 55

، 2014كانون الثاني/ يناير  30"، هيومن رايتس ووتش، 2013-2012ليات هدم األحياء العشوائية في سورية في "التسوية مع األرض: عم  

https://www.hrw.org/report/2014/01/30/razed-ground/syriasunlawful-neighborhood-demolitions-2012-2013. 

http://foreignpolicy.com/2017/10/20/syrian-reconstruction-spells-juicycontracts-for-russian-iranian-firms-china-civil-war/
https://gulfnews.com/news/mena/syria/russia-china-iran-will-rebuild-syria-alassad-1.1700864
https://gulfnews.com/news/mena/syria/russia-china-iran-will-rebuild-syria-alassad-1.1700864
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/syriasurrender-or-starve-strategy-displacing-thousandsamounts-to-crimes-against-humanity/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/syriasurrender-or-starve-strategy-displacing-thousandsamounts-to-crimes-against-humanity/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/syriasurrender-or-starve-strategy-displacing-thousandsamounts-to-crimes-against-humanity/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/syriasurrender-or-starve-strategy-displacing-thousandsamounts-to-crimes-against-humanity/
http://www.syria-report.com/news/real-estateconstruction/government-planning-expand-useexpropriation-law
https://www.hrw.org/report/2014/01/30/razed-ground/syriasunlawful-neighborhood-demolitions-2012-2013
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الديموغرافي، وعزل إعادة اإلعمار عن أي محاوالت من السلطات التي ينظر إليها النظام على أنها معادية 

 (56)للتأثير في تنفيذ برامج إعادة اإلعمار.

 وافرة على كيفية اختيار أزالم النظام
ٌ
من رجال أعمال مختارين يستفيدون من هذه اآلليات،  هناك أدلة

صادرة من دون أي 
ُ
بما في ذلك مجموعة القوانين املتزايدة والتنظيمات/ القواعد التي منحتهم املمتلكات امل

تكلفة، وسمحت لهم بشراء األراض ي التي استولت عليها الدولة بأسعار أقل من سعر السوق، ومنحتهم 

وهي -إن تحويل بساتين الرازي  (57)موال املقّدمة من بنوك الدولة بشروط تفضيلية.إمكان الوصول إلى األ 

إلى "ماروتا سيتي" ]وهو مشروع  -أميال فقط من وسط مدينة دمشق 5معقل املعارضة التي تقع على بعد 

ازي ، باسم تنظيم شرقي املزة، ويقع في منطقة خلف الر 2012عمراني تنظيمي سوري أعلنه بشار األسد عام 

 2017وبساتين املزة العشوائية في العاصمة السورية دمشق، وبوشر العمل الفعلي فيه في منتصف عام 

 من محافظة دمشق[ ربما يكون املثال األكثر حيوية على هذا االتجاه. 

قاد من خًلل كونسورتيوم من رجال األعمال املوالين للنظام من خًلل تحالف من 
ُ
إن إعادة تطويره ت

القابضة التي تضم رامي مخلوف، ابن خال بشار األسد، وأكثر أزالم/ محسوبي النظام البارزين الشركات 

وبالفعل، فإن مخلوف على وشك أن يصبح املستفيد الرئيس من مجموعة واسعة من نشاط  (58))وأغناهم(.

بيدي، ونادر قلعي "أزالم كبار" آخرون مرتبطون بمشروع ماروتا سيتي، من بينهم خالد الز  (59)إعادة اإلعمار.

ا وثيًقا بنظام األسد، ومازن ترزي، وهو رجل أعمال غير 
ً
وهما اثنان من رجال األعمال املرتبطين ارتباط

معروف نسبًيا، مقّره الكويت، وذو عًلقات قوية بالنظام، وبشر الصبان، محافظ دمشق ورئيس مجلس 

ا  (60)أمان. نفيذي ملجموعةإدارة شركة الشام الخاصة املساهمة، وسامر فوز، الرئيس الت
ً
لم يكن معروف

ا في سورية، "إلى 2011قبل عام 
ً
، وإنما ظهر فوز خًلل الحرب ليصبح واحًدا من رجال األعمال األكثر نفوذ

 (61)الحد الذي يطلق عليه اآلن )رامي مخلوف( الجديد".

زمن الحرب بتطوير  ومن املتوقع أن يقوم ائتًلف مشابه من رجال األعمال املقربين/ املحسوبين في

مناطق إضافية في األحياء التي كانت تسيطر عليها املعارضة سابًقا في شرق دمشق، منها املزه، وكفرسوسة، 
                                                           
"مشروع التخطيط الحضري يباشر التغيير الديموغرافي في جنوب غرب دمشق، كما يقول عضو اللجنة،" سورية مباشر، 21 كانون الثاني/ يناير 56،2016  
http://syriadirect.org/news/urban-planning-projectobfuscates-demographic-shift-unfolding-in-southwestdamascus-says-lcc-member;/ 

،2017 تشرين الثاني/ نوفمبر 7للنظام السوري"، تقرير سورية،  "إن التمويل من بنك الدولة يؤكد أهمية مشروع المزة  

http://www.syria-report.com/news/real-estate-construction/funding-state-bank-confirms-importance-mazzehproject-syrian-regime. 
 يونس أحمد، "رجال األعمال السوريون يستثمرون في إعادة اإلعمار بعد الحرب"، المجلة العربية األسبوعية، 6 أيار/ مايو 57،2016
https://thearabweekly.com/syrias-businessmeninvest-post-war-reconstruction. 
 "تحالف الشركات يحتكر منظمات التنمية الجديدة في دمشق"، المراقب السوري، 6 نيسان/ أبريل 58،2018
http://www.syrianobserver.com/EN/Features/34061/Alliance_Companies_Monopolizes_New_Damascus_Development_Organizations. 
حسام الجبًلوي، "استثمارات األسد السياسية في إعادة اإلعمار: مكافأة الموالين للنظام الحاكم وحلفائه من خًلل صفقات مشبوهة" )واشنطن دي سي: المجلس األطلسي، كانون 59

(،2017األول/ ديسمبر   

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/assad-s-politicalinvestments-in-reconstruction-rewarding-regimeloyalists-and-allies-
through-suspicious-deals. 
 أزالم النظام يتشاركون في تطوير دمشق المثيرة للجدل". 60
 "وقائع عارية: سامر فوز، رجل األعمال السوري األكثر نفوذًا،" تقرير سورية، 19 نيسان/ أبريل 61،2018
http://www.syria-report.com/library/economic-data/factsheet-samer-foz-syria%E2%80%99s-most-powerfulbusinessman 

، إضافة إلى حقوق مئات المًليين من الدوالرات  دمشق في سيزنز فور فندق على أيًضا فوز شركة استحوذت فقد سورية، لتقرير ووفقًا الذي كان يملكه في السابق رجل أعمال سعودي 
تشرين الثاني/ نوفمبر  21. انظر: "سامر فوز يستحوذ على حقوق مئات المًليين من الدوالرات في مشروع البساتين الرازي"، تقرير سورية، من النشاط التنموي في بساتين الرازي

2007،  

http://www.syria-report.com/news/real-estateconstruction/samer-foz-acquires-rights-over-hundredsmillions-dollars-basatin-al-ra. 

http://syriadirect.org/news/urban-planning-projectobfuscates-demographic-shift-unfolding-in-southwestdamascus-says-lcc-member/
http://syriadirect.org/news/urban-planning-projectobfuscates-demographic-shift-unfolding-in-southwestdamascus-says-lcc-member/
http://syriadirect.org/news/urban-planning-projectobfuscates-demographic-shift-unfolding-in-southwestdamascus-says-lcc-member/
http://www.syria-report.com/news/real-estate-construction/funding-state-bank-confirms-importance-mazzehproject-syrian-regime
https://thearabweekly.com/syrias-businessmeninvest-post-war-reconstruction
http://www.syrianobserver.com/EN/Features/34061/Alliance_Companies_Monopolizes_New_Damascus_Development_Organizations
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/assad-s-politicalinvestments-in-reconstruction-rewarding-regimeloyalists-and-allies-through-suspicious-deals
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/assad-s-politicalinvestments-in-reconstruction-rewarding-regimeloyalists-and-allies-through-suspicious-deals
http://www.syria-report.com/library/economic-data/factsheet-samer-foz-syria%E2%80%99s-most-powerfulbusinessman
http://www.syria-report.com/news/real-estateconstruction/samer-foz-acquires-rights-over-hundredsmillions-dollars-basatin-al-ra
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كم مربع[ ويقال  9240فدان ]حوالى  2200والقدم، وداريا، وهي منطقة ضخمة تبلغ مجموع مساحتها حوالى 

عيدت باسم مدينة باسيًل سيتي، أو "م
ُ
دينة السًلم" في اللغة اآلرامية القديمة. كما أصبح إنه تسميتها أ

ا ألزالم النظام وكبار 
ً
نشاط إعادة اإلعمار في املراكز الحضرية األخرى، بما في ذلك حمص وحماة، أهداف

بينما تحتكر  (62)الشخصيات في النظام الذين يستغلون روابطهم مع النظام لتحقيق مكاسب شخصية.

إعادة اإلعمار األكثر وضوًحا وفي نطاق واسع، تجري محاكاة نشاطهم في هذه الشخصيات البارزة جهد 

نطاق أصغر من رجال أعمال مرتبطين بالنظام أقل شهرة ومسؤولين في مستوى أدنى في أنحاء املناطق 

جميعها التي يسيطر عليها النظام، بما في ذلك أفراد من ضباط الحرس الجمهوري، ومؤسس قوات الدفاع 

م الحسن، وابن أخته، صقر رستم الذي قاد عمليات قوات الدفاع الوطني في حمص، وحسام الوطني، بسا

قاطرجي، وسيط النظام مع داعش، ومؤخًرا مع حزب االتحاد الديمقراطي الكردي. بشكل جماعي، ال يؤدي 

ها، بل ظهور هذه الحاشية الجديدة من نخبة رجال األعمال املوالية فقط إلى تجديد سلطة النظام وتعزيز 

لتزويد النظام بشركائه من رجال األعمال الذين تجنبوا حتى اآلن عقوبات الواليات املتحدة أو االتحاد 

األوروبي، ما يفتح قنوات جديدة للتجارة واالستثمار يمكنها مساعدة النظام في االلتفاف على القيود التي 

 تقّيد أزالم النظام املعروفين.

إعادة اإلعمار تخدم بوصفها أداة فاعلة إلعادة تأكيد سلطة النظام، وإضافة إلى ذلك، فإن عملية 

وإعادة فرض سيطرته على أمراء الحرب املستقلين في السابق واملستفيدين في زمن الحرب. القوانين التي 

التي توّسع نطاق السلطة االقتصادية املمنوحة للمسؤولين املحليين هي مؤشر  2015أقّرها النظام منذ عام 

يس على كيفية استخدام إعادة اإلعمار لفرض أشكال جديدة من التسوية بين امليليشيا املرتبطة رئ

ن  2016لعام  5باملستفيدين من الحرب والنظام في دمشق. وتشمل هذه القوانين القانون رقم 
ّ
الذي يمك

، الذي 2015عام ل 19املسؤولين املحليين الدخول في "شراكات بين القطاعين العام والخاص"، واملرسوم 

يجيز للشركات القابضة الخاصة "تولي إدارة األصول واملمتلكات اململوكة من املدن والبلدات في أنحاء البًلد 

 وفًقا ملصدر موثوق فيه. (63)جميعها". 

"يبدو أن املرسوم األخير له آثار خطرة، يمكن خصخصة الخدمات املقّدمة إلى السكان جميعها في 

إدارة امللكية العامة من مستثمرين من القطاع الخاص. ونظًرا إلى غياب الضمانات،  مستوى محلي وتمكين

وعدم استقًلل النظام القضائي السوري، وغياب أي شكل من أشكال املجتمع املدني املنظم، فإن عواقب 

 (64)املرسوم قد تكون خطرة جًدا في ما يتعلق بملكية السوريين للسلع العامة".

                                                           
 ، 5 أيلول/ سبتمبر openDemocracy،2017جوزيف ضاهر، "الميليشيات ورأسمالية المحسوبية لعرقلة إعادة إعمار سورية"، 62
https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/joseph-daher/militias-and-cronycapitalism-to-hamper-syria-reconstruction. 
 حازم صباغ، "الرئيس األسد يصدر قانونًا حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، سانا، 20 كانون الثاني/ يناير 63،2016

https://sana.sy/en/?p=66150; 
،2015أيار/ مايو  3اهمة خاصة"، سانا، وملحم باري، "المرسوم التشريعي بشأن السماح بإنشاء شركات مس  

https://sana.sy/en/?p=38834; 
،2015أيار/ مايو  4"المرسوم الرئاسي يسمح بخصخصة إدارة المدن والبلدات السورية"، تقرير سورية،   

http://syriareport.com/news/economy/presidential-decree-enablesprivatisation-management-syrian-towns-and-cities 
 "المرسوم الرئاسي يمك ن الخصخصة"، تقرير سورية.64

https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/joseph-daher/militias-and-cronycapitalism-to-hamper-syria-reconstruction
https://sana.sy/en/?p=66150
https://sana.sy/en/?p=38834
http://syriareport.com/news/economy/presidential-decree-enablesprivatisation-management-syrian-towns-and-cities
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، تخلق هذه التدابير السابقة الذريعة القانونية لنقل أي ملكية خاصة 10ن األخير رقم إلى جانب القانو  

إلى أيدي املوالين للنظام في نطاق غير مسبوق. وستعمل السلطات املحلية والبلديات في مدى السنوات 

هذه املناطق،  املقبلة لتأسيس إدارات مكلفة بتعيين مناطق التنمية، ومن ثم االستيًلء على املمتلكات ضمن

هذه القوانين تجعل من املمكن نقل ملكية العقار إلى الشركات القابضة الخاصة التي تعمل مع قليل من 

التدقيق أو الرقابة. عًلوة على ذلك، هناك أدلة على أن أمراء الحرب املحليين بدؤوا بالفعل في معرفة 

بغسل األصول التي اكتسبوها خًلل الفرص التي تتيحها هذه األحكام، ويؤسسون شركات تسمح لهم 

الحرب، وإجراء استثمارات جديدة في العقارات، واالنخراط في إعادة تنمية املناطق التي ُدمّرت خًلل الحرب 

هجرين على أنهم متعاطفون مع املعارضة.
ُ
 وتطويرها، بما في ذلك املناطق التي كان ينظر فيها إلى السكان امل

 The Syriaووفًقا لتقرير سورية  (65)شركات في سورية في العام املاض ي.لقد أسس عدد كبير من هذه ال

Report فإن هذه الشركات تشمل شركة داماس للتطوير العقاري واالستثمار، التي أنشأها بسام الحسن ،

وابن أخته، صقر رستم. وشركة قاطرجي للتطوير واالستثمار العقاري، التي أسسها براء قاطرجي وإخوانه 

ذه املجموعة شركات أخرى في قطاعات األعمال املختلفة أيًضا(، ووسيم قطان، وهو رجل أعمال )أسست ه

ا من قبل، وقد خرج مؤخًرا من "خارج شبكات التجارة الرسمية" ليصبح العًبا رئيًسا في 
ً
آخر لم يكن معروف

في مرحلة ما بعد أسواق دمشق العقارية، وشكّل مؤخًرا عدًدا من الشركات الستغًلل الفرص التجارية 

 الحرب.

تسلط هذه األمثلة الضوء على اآلليات التي يستغل نظام األسد من خًللها سلطته التشريعية لخلق 

حوافز ألمراء الحرب املحليين وللمنتفعين من زمن الحرب إلعادة االندماج في شبكات النظام االقتصادية 

ظهر تلك األمثلة الفاعلية التي واملساهمة في إعادة توحيد سلطته في سورية في مرحلة م
ُ
ا بعد الصراع. وت

يستغل بها النظام األدوات واملؤسسات القائمة على الدولة إلعادة إنتاج القواعد واملمارسات االقتصادية 

السائدة قبل الحرب، بما في ذلك قدرته على خلق عًلقات االعتماد/ االتكال االقتصادي مع الجهات الفاعلة 

التي تعتمد على النظام لتأمين وإعطاء تغطية قانونية لألنماط املفترضة لتراكم الثروة. من  في قطاع األعمال

ا حول االدعاءات القائلة بأن تجزئة/ تشظّي االقتصاد 
ً
بين أمور أخرى، فإن هذه الترتيبات تثير شكوك

أثناء الصراع، وظهور أمراء الحرب املحليين الذين يعملون بشكل مستقل عن النظام، السوري في 

سيشكًلن عقبة كبيرة أمام قدرته على تأكيد نفسه حال انتهاء الصراع. تشير األدلة حتى اآلن إلى أن النظام 

حرب ومع أمراء ال يجد صعوبة في إعادة بناء روابط السمسرة ذات املنفعة املتبادلة مع املنتفعين من ال

 الحرب.

العًلقات بين النظام وقطاعات أخرى من نخبة رجال األعمال تتبع النمط نفسه: ما زالت املعايير/ 

حّدد ديناميات العًلقات بين النظام ورجال األعمال بعد عام 
ُ
. 2011القواعد واملمارسات ما قبل الحرب ت

                                                           
-http://www.syriaالمعلومات الواردة في هذه الفقرة مأخوذة من "أمراء الحرب الذين يتزايد إدماجهم في االقتصاد الرسمي لسورية"، تقرير سورية، 15 أيار/ مايو 2018،  65
report.com/news/economy/warlords-increasinglyintegrating-syria%E2%80%99s-formal-economy 

http://www.syria-report.com/news/economy/warlords-increasinglyintegrating-syria%E2%80%99s-formal-economy
http://www.syria-report.com/news/economy/warlords-increasinglyintegrating-syria%E2%80%99s-formal-economy
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بل الحرب. وفتحت فرًصا جديدة للربح، حتى مع غّيرت الصراعات تركيبة الشبكات االقتصادية السائدة ق

تدمير كثير من البنية التحتية االقتصادية في البًلد. وعلى الرغم من ذلك، استمرت ممارسة النظام طويلة 

األمد املتمثلة في اختيار كبار رجال األعمال وتنمية اعتمادهم على النظام وخدمته جيًدا، ما ساعده على 

قوبات االقتصادية، وتعزيز قدرته على إدارة املطالب االقتصادية للصراع الذي طال التخفيف من تأثير الع

 (66)أمده، وتزويده بشركاء مستعدين عندما يلتفت إلى إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع.

وبالنسبة إلى نظرائهم من املعارضة، فإن قادة امليليشيات والتجار ورجال األعمال الذين قاموا ببناء 

جمعيات اقتصادية محلية ترتكز على القواعد واملمارسات الفاسدة وغير املشروعة والقاسية نفسها مثل 

خصومهم، فإن فرص استغًلل إعادة اإلعمار ستكون محدودة. وعلى وجه التحديد ألن نشاطهم 

لى سبيل ع-االقتصادي في زمن الحرب ازدهرت من خًلل االستفادة من االتصاالت والشبكات داخل النظام 

فإنهم على األرجح سيجدون أن أوضاع  -املثال، من أجل تسهيل مرور البضائع عبر خطوط الصراع/ الجبهات

ما بعد الصراع تخلق إمكانات لهم لتغيير النشاط االقتصادي القائم في زمن الحرب إلى فرص ملا بعد 

ا مهًما للبقاء االقتصادي الصراع، ما دامو على استعداد إلعًلن والئهم للنظام. كانت هذه البرا
ً
غماتية شرط

ع أن التأكيد العلني للوالء 
ّ
في زمن الحرب في املناطق التي تسيطر عليها املعارضة. هناك أسباب قليلة لتوق

للنظام، والرغبة في دفع ثمن االستمرار في القيام باألعمال تجارية/ البزنس تحت سيطرة النظام، سيثبت 

ل عقبات كبيرة أما
ّ
م إعادة بناء سلطة النظام في مناطق البًلد التي كانت تحتفظ بها املعارضة أنه يشك

جبروا على 
ُ
تلوا أو اعُتقلوا أو أ

ُ
سابًقا، وبخاصة عندما يكون أولئك الذين هم أقل عرضة لًلستسًلم قد ق

 الفرار، فاقدين ممتلكاتهم في هذه العملية.

ات االقتصادية عبر خطوط الصراع/ الجبهات التي إضافة إلى ذلك، كان النظام بارًعا في تنمية العًلق

ر له الوسائل إلعادة بناء البنية التحتية الضرورية لدعم أجندة إعادة اإلعمار. 
ّ
د موارد مالية مهمة وتوف

ّ
تول

على سبيل املثال، النفط الذي اعتاد النظام شراءه من داعش، يشتريه اآلن من حزب االتحاد الديمقراطي 

(PYDباستخدام ،)  دوالرات من البرميل. وقد  8ترتيبات/ اتفاقات تقاسم اإليرادات التي تقدر قيمتها بنحو

توسط في هذه الصفقات رجال األعمال أنفسهم املحسوبون عليه )األزالم( ذوو املنزلة الرفيعة، مثل حسام 

عة، ووف (67)قاطرجي، الذي توسط في يوم من األيام في البزنس مع الدولة اإلسًلمية )داعش(.
ّ
ًقا ملصادر مطل

ألف برميل يومًيا بوساطة شاحنات صهاريج إلى مناطق سيطرة النظام.  70و 50يجري نقل ما يتراوح بين 

ن النظام تحسين الخدمات األساسية ذات 
ّ
هذه الحركة ليست فقط مصدًرا رئيًسا لإليرادات، ولكنها تمك

إنتاج الكهرباء كثيًرا في سورية في العام املاض ي،  األهمية في استقرار املناطق الخاضعة لسيطرته: لقد ازداد

                                                           
 جوزيف ضاهر، "نظام األسد ال يزال يعتمد على انقسامات البرجوازية السنية"، سورية التي لم تُحك  ، 21 كانون األول/ ديسمبر 66،2017

http://syriauntold.com/2017/12/assad-regime-still-reliant-on-fractions-of-the-sunnibourgeoisie./ 
 " اإلرهابي، وكالة األناضول، 26 تموز/ يوليو PKK / PYD،2017"األسد يتقاسم عائدات النفط مع حزب 67
https://www.yenisafak.com/en/world/assad-shares-oil-revenueswith-terrorist-pkkpyd-2763680. 

http://syriauntold.com/2017/12/assad-regime-still-reliant-on-fractions-of-the-sunnibourgeoisie/
http://syriauntold.com/2017/12/assad-regime-still-reliant-on-fractions-of-the-sunnibourgeoisie/
http://syriauntold.com/2017/12/assad-regime-still-reliant-on-fractions-of-the-sunnibourgeoisie/
https://www.yenisafak.com/en/world/assad-shares-oil-revenueswith-terrorist-pkkpyd-2763680
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كر أن سورية تبيع الكهرباء اآلن إلى لبنان.
ُ
أخيًرا وليس آخًرا، فإن مثل هذه اإليرادات تقوي  (68)إلى درجة أنه ذ

 املوقف التفاوض ي للنظام في رفضه للشروط الغربية بشأن توفير مساعدات إعادة اإلعمار.

االقتصادية للنظام الفاسد واالستبدادي والوحش ي والعدواني واضحة في باختصار، كان التركات 

حتى الوقت الحاضر،  2011الكيفية التي ُبنيت بها األوامر/ األنظمة االقتصادية في زمن الحرب في املّدة من 

شكل سواء في املناطق الخاضعة لسيطرة النظام أم في املناطق التي تسيطر عليها املعارضة في سورية. وقد 

هذا االستمرار في األعراف/ املعايير واملمارسات االقتصادية مشهد ما بعد الصراع الذي يفض ي إلى عملية 

إعادة اإلعمار التي يسيطر عليها النظام حتى في املناطق التي تسيطر عليها قوات املعارضة. إنه يمثل عقبة 

للتأثير في مسار ما بعد الصراع في سورية. يضع كبيرة أمام جهد حكومات الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي 

االستمرار نظام األسد على أرض مألوفة في سعيه إلعادة تنظيم سيطرته، وقد أثبت أنه بارع في استغًلل 

 هذا املعرفة في املناطق التي استعادها من املعارضة.

 

 تكّيف الهشاشة: إعادة النظر في إعادة اإلعمار في الدول العنفية 
تجربة سورية األخيرة دروًسا مهمة لعقيدة إعادة اإلعمار الحالية. يمكن بالتأكيد أن ُيعزى الصراع توفر 

في سورية إلى سوء اإلدارة واآلثار املترتبة عليها: الفساد، واألنظمة واملمارسات الجائرة، واملؤسسات املختلة 

إلى "سًلم استبدادي" غير مستقرة، إذ  وظيفًيا. ومع ذلك، فإن تجربة نظام األسد بينما ينتقل من الصراع

ا 
ً
د نتائج مرتبطة ارتباط

ّ
تؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في مدى هشاشة املؤسسات واملمارسات التي تول

يجب أال ُينظر إلى سورية على أنها دولة هشة تخضع للمعالجة القياسية في مرحلة  (69)أساسًيا بالهشاشة.

ُعنفّية، دولة فيها الترتيبات املؤسسية املرتبطة بضعف الدولة ليست  ما بعد الصراع، ولكن بوصفها دولة

النتائج الفاشلة لعمليات بناء الدولة التي تسعى إليها، ولكنها لم تصل إلى أشكال شاملة وتشاركية وفاعلة 

تراتيجية من الحكم تنموًيا. باألحرى، منذ الستينيات، عكس بناء الدولة في سورية االختيارات املتعمدة واالس

 للنخب السلطوية التي صممت مؤسسات الحكم لتنفيذ أولوياتها اإلقصائية والقمعية والعدائية.

املؤسسات التي نتجت من عملية بناء الدولة هذه لم تكن تنقصها القدرة، كما لم تكن هشة. لقد زّودت 

مستدامة وقمعية  تلك املؤسسات النخبة الحاكمة في سورية بالوسائل التنظيمية إلنشاء نظم حكم

واستبدادية، وباملوارد املًلئمة وإعادة توزيعها من خًلل اآلليات التي تمّيز املوالين للنظام، ورسخت عقًدا 

اجتماعًيا بين النظام وشرائح منتقاة من املواطنين. وكما أظهر نظام األسد، فإنه مستعٌد لفرض ثمن باهظ 

. لذلك، قد يكون الصراع السوري مؤشًرا على ضعف ومؤلم على السوريين للدفاع عن هذه املؤسسات

وظيفي في النظام وعلى حدود املؤسسات االقتصادية والسياسية التي يستند إليها. ومع ذلك، فإن قدرة 

                                                           
 أسامة حبيب، "سورية تزود الكثير من الكهرباء إلى لبنان" ديلي ستار، 8 آب/ أغسطس 68،2017
www.dailystar.com.lb/Business/Local/2017/Aug-415279/08-syria-supplying-more-electricity-to-lebanon.ashx. 
 سامر عبود، سورية، )لندن: منشورات بواليتي، 2018(. 69

http://www.dailystar.com.lb/Business/Local/2017/Aug-08/415279-syria-supplying-more-electricity-to-lebanon.ashx
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النظام بدعم إيراني وروس ي على النجاة من تمرد مسلح واسع النطاق، وقدرته على املحافظة في مستوى من 

حتى في املناطق التي تسيطر عليها املعارضة، والتصميم الذي أظهره في تصميم وظيفة الدولة طوال الصراع 

عملية إعادة اإلعمار تهدف إلى تعزيز املؤسسات واملعايير واملمارسات القائمة التي توضح أن الصراع 

  (70)ومؤشرات الهشاشة ال يعّدها النظام إشاراٍت للحاجة إلى اإلصًلح الجذري.

 من أن ُيضعفها. في الحالة السورية، ع
ً

ّزز الصراع أنماط الحكم االقتصادي السائدة قبل الحرب بدال

ن الدوائر املحلية التي تدعم اإلصًلح. لم يكن هذا واضًحا أكثر في أي 
ّ
لم يفسح املجال لإلصًلح. إنه لم ُيمك

يعطي نفسه سيطرة مجال من الكيفية التي صمم بها نظام األسد البنية/ العمارة القانونية إلعادة اإلعمار ل

كاملة على كل جانٍب من جوانب العملية، وفي استخدامه إلعادة اإلعمار وسيلة لترسيخ سلطته، وإثراء 

 (71)شبكاٍت من أزالمه رجال األعمال، وتنفيذ رؤيته للمجتمع السوري مجتمًعا "أكثر تجانًسا وأكثر صحة".

ستمرار املعايير/ القواعد واملمارسات عًلوة على ذلك، ليست تجربة سورية فريدة من نوعها. إن ا

االقتصادية السائدة قبل الحرب في خضم الصراع العنيف، مع ذلك االستمرار كله يتضح كيف يمكن أن 

تتكشف عملية إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع، هي واضحة في اليمن وليبيا والسودان وغيرها من 

هذه الحاالت تحدياٍت كبيرة للنماذج القائمة على الهشاشة إلعادة تطرح  (72)حاالت الحرب األهلية العنيفة.

ك في االفتراضات الجوهرية التي توّجه عقيدة إعادة اإلعمار 
ّ
اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع. إنها تشك

الحالية بخصوص معقولية تخّيل عملية إعادة اإلعمار بوصفها فرصة إلصًلح أو إعادة بناء املؤسسات 

لون من مرونة املؤسسات واملعايير واملمارسات ملعالجة 
ّ
األسباب الكامنة وراء هشاشة الدولة. فهم يقل

املرتبطة بالهشاشة حتى عندما تزيد من احتمال اندالع صراع عنيف. غالًبا ما يكون للمتغيرات املرتبطة 

جية للجهات الفاعلة بالهشاشة أنصار مؤثرين للغاية. فهي تخلق حوافز قوية لتشكيل الخيارات االستراتي

( الذي تأخر كثيٌر من الخبراء path-dependenceاملحلية، ما يعطي الهشاشة درجة من االتكالية في مسارها )

باالعتراف بها. وهي ترتكز على تفاهمات حول مقاصد الدولة والحوكمة التي تتناقض تناقًضا حاًدا مع تلك 

عناصر أساسية للحكم الرشيد، بما في ذلك املساءلة،  التي ينظر إليها عدد من خبراء التنمية بوصفها

واالحتجاج، والشفافية، واملساواة، والتشاركية. لنستعير كليشيه متأكلة، فإن املؤسسات واملعايير 

 تزدهر فيها هذه امليزات، وينظر 
ٌ
واملمارسات املرتبطة بالهشاشة ليست أخطاء، بل إنها ميزات. فالصراع بيئة

بعد الصراع بوصفه فرصة لتعزيزها وتوسيعها، وليس إلخضاعها لعمليات من اإلصًلح  املنتصرون إلى ما

 املؤسس ي أو إعادة التصميم.

بالنسبة إلى خبراء إعادة اإلعمار، قد تكون هذه الدروس من الحالة السورية مقلقة للغاية. إنها تثير 

ي تصميم برامج إعادة اإلعمار في تساؤالت حول الفائدة األساسية للهشاشة كمفهوم، وقيمتها كنموذج ف

                                                           
 خضر خضور، "نظام األسد يستولي على الدولة السورية" )واشنطن العاصمة: مؤسسة كارنيغي للسًلم الدولي، 8 تموز/ يوليو 2015(،70

https://carnegieendowment.org/2015/07/08/assadregime-s-hold-on-syrian-state-pub-60629. 
 "سوريون مقيمون في الواليات المتحدة"، معهد بحوث الشرق األوسط لإلعًلم.71
 انظر ستيفن هايدمان، "الحرب األهلية، اإلدارة االقتصادية، وإعادة إعمار الدولة في الشرق األوسط العربي"، ديدالوس، 147، عدد 1 )شتاء 2018(:72

https://carnegieendowment.org/2015/07/08/assadregime-s-hold-on-syrian-state-pub-60629
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مرحلة ما بعد الصراع. ومع ذلك، فإن هذه الدروس تفتح أيًضا إمكانات إلعادة التفكير في مقاربات إعادة 

اإلعمار، ولتحديٍد أكثر وضوًحا للمتغيرات التي تخلق فيها إعادة بناء املجتمعات التي مزقتها الحروب نتائج 

 وأفضل حكًما، وأكثر أماًنا، نظًرا إلى الحوافز التي تعّزز عدم تؤدي إلى جعل املجتمعات أحسن 
ً

حاال

 املساواة، والفساد، والعدائية، واإلقصاء. 

السوريون إضافة إلى اليمنيين والليبيين وغيرهم من املجتمعات التي دمرها الصراع، ستقدم لهم هذه 

 التجارب خدمة جيدة. ستخدمهم جيًدا مثل هذا التجارب.

 

 لفعن املؤ 
ستيفن هايدمان هو أستاذ الدراسات الشرقية لدراسات الشرق األوسط في كلية سميث في مؤسسة 

، مع تعيين مشترك في إدارة جامعات الحكومة. وهو أيًضا زميل غير مقيم 1953جانيت رايت كيتشام عام 

ا من املناصب ، شغل عددً 2015إلى عام  2007في مركز سياسة الشرق األوسط في معهد بروكينغز. من عام 

في واشنطن العاصمة، بما في ذلك نائب رئيس األبحاث  (USIP) القيادية في معهد الواليات املتحدة للسًلم

 التطبيقية حول الصراع وكبير مستشاري الشرق األوسط.

، ترأس هايدمان برنامج املعهد حول سورية، بما في ذلك مشروع اليوم 2015إلى عام  2011من عام 

 ي سّهل فيه املعهد عملية التخطيط لًلنتقال بقيادة املعارضة السورية.التالي الذ

يركز بحث هايدمان على السياسة املقارنة واالقتصاد السياس ي في الشرق األوسط، مع التركيز بصورة 

خاصة على سورية. وتشمل اهتماماته الحكم االستبدادي والتنمية االقتصادية والسياسة االجتماعية 

سياس ي واالقتصادي واملجتمع املدني. من منشوراته: "تفسير االنتفاضات العربية: تحوالت من واإلصًلح ال

(، "التعليم االستبدادي 2016منظور مقارن"، سياسات البحر األبيض املتوسط )كانون الثاني/ يناير 

شرق األوسط، تحرير والثورة املضادة"، في كتاب "االنتفاضة العربية": السياسة الجديدة املثيرة للجدل في ال

، مع رينود ليندرز(، االستبداديات في الشرق األوسط: الحكم 2014مارك لينش )مطبعة جامعة كولومبيا، 

، شارك في تحريرها مع رينود 2013واملنافسة ومرونة النظام في سورية وإيران )مطبعة جامعة ستانفورد، 

ربي" ، مجلة الديمقراطية )تشرين األول/ أكتوبر ليندرز(، و"تعقب الربيع العربي: سورية واالستبداد الع

2013.) 
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 شكر وامتنان
يعترف املؤلف باالمتنان لتعليقات الزمًلء في ورشتين جرى فيهما تقديم عناصر من هذه الورقة: 

بالتزامن مع مشروعها  2016إحداهما برعاية األكاديمية األميركية لتقدم العلوم في تشرين األول/ أكتوبر 

روب األهلية والعنف واالستجابات الدولية. والثانية التي أشرف عليها بشكل مشترك مشروع حول الح

الشرق األوسط للعلوم السياسية ومكتب الشرق األوسط في مؤسسة كارنيغي للسًلم في الشرق األوسط في 

نظمهما مركز . وهو يشكر أيًضا املشاركين في ورشتي عمل إلعادة إعمار سورية 2018كانون الثاني/ يناير 

، إضافة إلى الزمًلء، من األفضل 2017بروكينغز لسياسة الشرق األوسط في تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر 

عدم ذكر أسمائهم، الذين قدموا املساعدة خًلل رحًلت عّدة إلى جنوب تركيا إلجراء مقابًلت ساهمت في 

 دعم الذي ساهم في إنجاز هذا البحث.النتائج التي جرى تقديمها في هذه الورقة. قدمت كلية سميث ال
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