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 مقدمة
في ا ما تفشل في تقديم تعريف، أو على األقل مناقشات إعادة اإلعمار غالب  نعلم أن أن  للعملمن املفيد 

ا ُيقصد بهملا أو  ملصطلحاذلك يعنيه عام ملا  شرحعرض  ا  اافتراض  هناك يبدو أن و . تحديد  أن بمسبق 

وهي االهتمام  ،هناك سمة أخرى شائعة ملثل هذه النقاشات .ال يحتاج إلى تفسيرو م و فهواضح وماملصطلح 

ومع  .إعادة البناء أو تقويضهاالتعجيل بعملية بكيفية محاولة الالعبين الدوليين واإلقليميين والوطنيين 

الحال في  يذلك، يجب عدم الخلط بين التركيز على كيفية تفاعل األطراف املختلفة مع العملية، كما ه

في حين أن األول يندرج ضمن السياق، فإن األخير يحاول إلقاء  .تركيز على العملية الفعليةالو الغالب، 

وهو ح، و على موضوع آخر مهمل بكل وضبثبات ركز أن نلنا ي بغرادة ينللتركيز على اإل  رادة.الضوء على اإل 

وحدها هي  ةمناقشات إعادة إعمار سوري تليس  .املجتمعات الفعلية التي كانت ضحية تدمير جزئي أو كلي

ا محاولة حازمة للغاية فهيبشكل عام لهذه العيوب،  وفيةالتي تبقى  ح فكرة إعادة يلتسل ،تعكس أيض 

 .وفي اتجاه مختلف األهداف ،بطرق مختلفة)استخدامها كسالح( اإلعمار 

، مع نهاية 2016، وبحلول عام 2012في وقت مبكر من عام  ،كسالح ةإعادة إعمار سورياستخدام بدأ 

ركا في ي، ووصل إلى ذروته مع تمرير "قانون تعزيز أمن أممعدل أكبرباألمر املعركة من أجل حلب، تسارع 

التركيز هنا على كيفية تحقيق هذا السالح من ناحية  (. ينصب  2019فبراير شباط/  5الشرق األوسط" )

قد ُيطلق على هذا النوع من  .االجتماعية(التواصل وسائط في نشر ال)أي  عملياتية المن ناح الاملفاهيم، 

ا ن ،األسلحة "التسليح املفاهيمي" وسائل  وشطاألنه يوفر األفكار والحقائق والبيانات التي يستخدمها الحق 

فكرة إعادة التواصل االجتماعي لتعزيز رسائلهم. الهدف من ذلك هو إلقاء الضوء ليس على مدى ُبعد 

ا على ال، فحسبن الحقائق التي كان من املفترض أن تكون منشغلة بهامي النهاية عمار فاإل  حد ، ولكن أيض 

 للتمكين السياس ي واالقتصادي ملختلف فيه عملية ي أصبحت ذال
 
األطراف إعادة اإلعمار فيها واجهة

 .والالعبين (الفصائل)

 

  )التسلح املفاهيمي( استخدام املفاهيم كسالح
، على الرغم من ارتباطه اآلن باإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي، كسالح  الخطاب السياس ي  استخدامإن  

من  .كيفية التعبير عنها قبل وقت طويل من وصول اإلنترنت عن أمثلةحرفة قديمة، ويمكن تحديد  عد  يُ 

 
 
ا من األسلحة. ولكن هنا يُ م به أن املوضوع واسع ومعقد للغاية، املسل وضع مخطط مبدئي لفرع محدد جد 

غلق )ال يسمح بتفسيرات متعددة(، نفهم مهو و  ،يتضمن التسليح املفاهيمي خلق فهم ملصطلح سياس ي

توضح اللغة التي استخدمها  .(1)( خلق عدو)أي مبني على  قصائيإ)أي مدمج مع حوافز داخلية(، و  خادعو 

 
1 - On the weaponization of language, see: Singer, P. W., & Brooking, E. T. (2018). Likewar: The weaponization of 
social media; Jeremiah Clabough, Mark Pearcy, (2018) "“Wild words” – analyzing angry rhetoric in American 
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، ةفرنسا على سوريانتداب ذلك فكرة  ومن ضمنلوصف فكرة "االنتداب"،  ،عصبة األمم"ميثاق "

 الخصائص الثالثة:

 : 22املادة  

في ظل الظروف  ،وحدهانهوض على ال تلك املستعمرات التي تسكنها شعوب غير قادرة بعُد ى لإ"بالنسبة 

شكل ثقة مقدسة تالعصيبة للعالم الحديث، يجب تطبيق مبدأ أن رفاهية هذه الشعوب وتطورها 

  الضماناتوأن  ،لحضارةل
ُ
 امليثاق".درج في هذا ألداء هذه الثقة يجب أن ت

 
ُ
ئق ال بمعنى أن طبيعتها وغرضها يعامالن كما لو أنهما حقا ،الناحية املفاهيمية علىنتداب فكرة اال  رقص  ت

)أي  نتدابغير مشروطة للبلدان التي تدير اال سلطات د بألنه يع   ،خادعو  محير مر  أل إنه  .يمكن دحضها

يعني  لكونه إقصائي هو أمر  و  م.التقدم الحضاري للسكان الذين ُيصرح لهم بإدارتهببريطانيا وفرنسا(، و 

ا للتنمية واملصالح الفضلى للسكان ا أن أولئك الذين ال يوافقون على هذا الفهم هم معادون ضمن   سلف 

 . ويعملون ضد ما أصدره املجتمع الدولي مالذين يشرفون عليه

 

 يوتوبيابوصفها إعادة اإلعمار 
-1861ركية )يالحرب األهلية األم يةتم العثور على أول استخدام رئيس ملصطلح "إعادة اإلعمار" في سرد

ا يغت عمد  األساطير )التي صُ  من اكثير  ذلك الحين، حمل املصطلح  منذو  .(2)( 8651 حسنة(  تاني  با، وأحيان 

ركا في منتصف القرن التاسع عشر، هي أنه يمكن إعادة بناء اتحاد يكانت األسطورة، في أم  .اليوم  دثكما يح

ا بإعادة بنائه ،ما بعد الحرب ا حق  بها املنتصرون  فهمية التي كانت الطريقة الفعل .أو أن الشمال كان مهتم 

نظمت قوانين إعادة اإلعمار  .الجنوب )وليس االتحاد( بشكل جذري  ه ال بد من إعادة بناءهو أناملصطلح 

استعادة الواليات الكونفدرالية السابقة  اشترطتو  ،الجنوب إلى مناطق عسكرية محتلة 1867-1868

ومع  .الكاملة(واطنة ذي منح العبيد السابقين املالتصديق على التعديل الرابع عشر )المقابل  ،التحادل

 
politics", Social Studies Research and Practice, Vol. 13 Issue: 3, pp.369-382; Herrman, John. “If everything can 
be ‘weaponized,’ what should we fear?” The New York Times Magazine. March 14, 2017. https://www.ny-
times.com/2017/03/14/magazine/if-everything-can-be-weaponized-what-should-we-fear.html; and Apter, 
Emily. “Weaponized Thought: Ethical Militance and the Group Subject.” Grey Room 14 (Winter 2004); Allenby, 
Brad and Joel Garreau, “Weaponized Narrative Is the New Battlespace,” Defense One [3 January 2017]. 
http://www.defenseone.com/ideas/2017/01/weapon-ized-narrative-newbattlespace/134284/;  Katerji, O. 
(2018, September 13). The Kremlin has weaponised doubt in Syria – and Labour is helping. Avail-able at: 
https://www.newstatesman.com/world/middle-east/2018/09/krem-lin-has-weaponised-doubt-syria-and-
labour-helping  
2 - On reconstruction in the context of the American Civil War, see, Kirsch, S & Flint, Colin. (2011). “Introduction: 
Reconstruction and the worlds that war makes.” in Reconstructing Conflict: Integrating War and Post-War 
Geographies, Farnham, UK and Burlington, VT: Ashgate Publishing, pp. 3-28. 

https://www.ny-times.com/2017/03/14/magazine/if-everything-can-be-weaponized-what-should-we-fear.html
https://www.ny-times.com/2017/03/14/magazine/if-everything-can-be-weaponized-what-should-we-fear.html
http://www.defenseone.com/ideas/2017/01/weapon-ized-narrative-newbattlespace/134284/
https://www.newstatesman.com/world/middle-east/2018/09/krem-lin-has-weaponised-doubt-syria-and-labour-helping
https://www.newstatesman.com/world/middle-east/2018/09/krem-lin-has-weaponised-doubt-syria-and-labour-helping


 
 5 

على مستوى أكثر  بل كانتأن الفائزين لم يكونوا مهتمين بإعادة بناء ما كان، فقط ذلك، لم تكن األسطورة 

أهمية بكثير، كانت األسطورة هي أن املنتصرين يمكن أن ينجحوا في الواقع، بصرف النظر عن انتصارهم، 

بعد مرور قرن من الزمان، واجهت حركة الحقوق املدنية  وفق شروطهم وخياراتهم.في إعادة بناء الجنوب 

ا  اجنوب  ا جد  ا. اإلعمار التي تصورها الشمال إعادة لنموذج ،ةيلثقافمن الناحية ا ،معادي  لذا، بهذا   مسبق 

ا؛ ليس فقط  ا مزدوج  الهدف الحقيقي غير هو الهدف املعلن ألن املعنى، يحمل مصطلح إعادة اإلعمار وهم 

 الهدف الحقيقي هو في النهاية صعب للغاية، إن لم يكن مستحيل ألنألولئك الذين يستخدمونه، ولكن 

 .تحققال

هو ، أو العودة إلى واقع سابق، واقعالاستعادة منذ استخدامه املبكر،  ،اإلعمار"مصطلح "إعادة  تضمن

مرت خالل الحرب، في أبسط مستوياته، كان ينطوي على إعادة بناء الهياكل التي دُ   .مثالي في كثير من األحيان

، لم يتضمن إعادة بناء الهياكل املادية فحسب، بل األطر السياسية واألناقة كلفعلى مستوى أعلى من الت

ت واالقتصادية واالجتماعية، التي 
 
في "إعادة اإلعمار" عملية  استستعيده ،لحظة معينةفي مجملها شكل

ا في حد ذاتها، فال يمكن أن تكون هي (3)الوقت املناسب 
 
. وألن إعادة اإلعمار نشاط وطريقة وليست هدف

الذلكو   املقصودة.  غايةال من العملية إلى الواقع الجديد الذي تسعى إلى   ،، ينتقل التركيز بشكل طبيعي تقريب 

 .تحقيقه

عند وصف هذا الواقع الجديد، يكون االتجاه هو الكالم من خالل يوتوبيا لم تكن موجودة من قبل، بل 

يتم تحقيق التسليح  .حتى في بلدان لم تتعرض للعنف والدمار ،في ظل أفضل الظروف ،صعب تحقيقهاي

معندما تصبح ميزات هذه اليوتوبيا هي املعايير التي يُ  ،املفاهيمي
 
على أي جهد إلعادة البناء  وفقها حك

  ،ينجح ذلك الجهدإذا لم و  .املخطط له
ُ
أداة بأنه ( في حال استخدام لغة مهذبةوصف )يُ فس  ؛طط لهكما خ

 
3 - On the theory and applications of reconstruction, see, Abu Ismail, K., Imady, O., Kuncic, A., and Nujum, U., 
2016. Syria At War: Five Years Later. ESCWA & St Andrews. Available at: 
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publica-tions/files/syria-war-five-years.pdf;  
Heydemann, Steven, "Beyond Fragility: Syria and the Challenges of Reconstruction in Fierce States" (2018). 
Middle East Studies: Faculty Publications, Smith College, Northampton, MA. Avail-able at: 
https://scholarworks.smith.edu/mes_facpubs/3;  Arnold, Margaret;  Elwan, Ann E.; Kreimer, Alcira I.; Muscat, 
Robert J. 2000. Bosnia and Her-zegovina - Post-conflict reconstruction (English). OED Evaluation country 
case study series; post-conflict reconstruction. Washington, DC: World Bank Group. Available at: 
http://documents.worldbank.org/cu-rated/en/148931468201253246/Bosnia-and-Herzegovina-Post-conflict-
re-construction;  Barakat, S. 2005, After the conflict: reconstruction and development in the aftermath of war. 
I.B. Taurus; Cohen, Roberta. (2003). Reconstruction and Development Need Security to Be Effective (Afghani-
stan). [online] Brookings. Available at: https://www.brookings.edu/arti-cles/reconstruction-and-development-
need-security-to-be-effective-  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publica-tions/files/syria-war-five-years.pdf
https://scholarworks.smith.edu/mes_facpubs/3
http://documents.worldbank.org/cu-rated/en/148931468201253246/Bosnia-and-Herzegovina-Post-conflict-re-construction
http://documents.worldbank.org/cu-rated/en/148931468201253246/Bosnia-and-Herzegovina-Post-conflict-re-construction
https://www.brookings.edu/arti-cles/reconstruction-and-development-need-security-to-be-effective-
https://www.brookings.edu/arti-cles/reconstruction-and-development-need-security-to-be-effective-
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ا أقل  لغة في حال استخدام )سيوصف إلعادة تهيئة الظروف التي أدت إلى الصراع، و   مع ؤتواط  بأنه( تهذيب 

 .ضد الشعب السوري  ،جرائم الحرب

في  ،م أحد أكثر التفسيرات التفصيلية لهذه اليوتوبيا( تقد  NAFS) ةإن األجندة الوطنية ملستقبل سوري

 ،2012في عام  األجندة الوطنية ملستقبل سورية( ESCWA)اإلسكوا أطلقت  عمار.بعد إعادة اإل ما مرحلة 

ا ملرحلة ما  ،ةفي تطوير بدائل سياسية لسوري ،"خبراء سوريين وأصحاب مصلحة إشراك بهدف استعداد 

" من خالل تمرين مكثف يقوده سوريون من 2030 ةبعد االتفاق". تم الوصول إلى مبادئ رؤية "سوري

إعادة إعمار عملية  تلخص اليوتوبيا التي سوف تلدها  في مجملها،    ،هذه املبادئ   .طياف السياسيةمختلف األ 

 يمكن توليفها وإعادة صياغتها على النحو التالي:و  ة.سوري

 ياتفاق سياس ي    .أ
 

 ضمن "انتقاال
 

حيث يتم بناء وممارسة "ثقافة الديمقراطية"، ب  ،ة" نحو سوري شامال

القانون وكذلك ُيرس ى حكم  السياسيين الرئيسين،  فاعلين  السياسية املتبادلة بين الالثقة  تؤسس  و 

 ".واملساواة واملواطنة

والالجئين في "العودة اآلمنة والكريمة والطوعية إلى ديارهم )أو إلى أي مكان آخر داخل هجرين  حق امل  .ب

ا(  ."البلد يختارون العودة إليه طوع 

 مة فيها".على املساه ن و شجعيُ و  ،يع السوريينجم ُيدعى إليهامصالحة وطنية   .ج

على الصعيدين   ،ساهم بشكل مباشر في االستقرار وبناء السالم واملصالحةت  ةومتوازن  ةعادلنمية  ت  .د

تجلى بشكل ملموس في توفر "البنية التحتية االجتماعية واملادية التي تم تو  ،املحلي والوطني

 " التيإصالحها" 
ُ
ن الناس، و ت

 
احتياجاتهم الحصول على من ا، ا وفقر  خاصة األكثر ضعف  بمك

 ".األساسية

 بالوطني داري إطار عمل للحكم يسمح "للهيكل اإل   .ه
 

ا أن يكون شامال ا وخاضع 
 
ا وشفاف  وتشاركي 

 ".ويستند إلى النتائج وتحقيق املساواة بين الجنسين ،للمساءلة

ا أغلبية فق مع وايأمل املرء على األقل في أن تت ،، توفر هذه املبادئ رؤية لسورية شاملة ديمقراطيةظاهري 

ما يمكن خصوص على مستوى أكثر دقة، ال تخلق هذه املبادئ توقعات زائفة فقط ب، ومع ذلك .السوريين

ا تؤكد صحة االفتراض بأن "إعادة اإلعمار" هي عملية شرعية أن تؤدي إليه عملي ة إعادة اإلعمار، ولكنها أيض 

من خالل  كون هل ست :تلك العمليةبخصوص إدارة الوحيد هو أن القلق بسجل موثوق، و ب تتمتعفعلية 

في بلدان مثل العراق وأفغانستان،  ،من الواضح أن اإلخفاقات الكارثية إلعادة اإلعمار .رؤية مناسبة أم ال

 ة.أمثلة ملا لن يحدث في سوري د  على األقل تعهي على سبيل املثال، ال صلة لها باملوضوع أو 

في  مبهمة عن عمد.و د، قصو لدى النظام السوري رؤيته الخاصة إلعادة اإلعمار، وهي غامضة بشكل م

 .إشارات متفرقة إلعادة اإلعمارب بشار األسد صر حمختلف الخطب واملقابالت، 
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لن يكون من  .ولئك الذين تأثروا باألزمةأل ا، ا ونفسي  في إعادة البناء، اجتماعي  يكمن صعوبة  اتالتحدي"أكثر 

إعادة اإلعمار إن عملية  .يديولوجيات املتطرفةما األ االجتماعية، وال سي  األزمة السهل القضاء على آثار 

مة، لكنها ليست ذات قيمة البنية التحتية قي   .الحقيقية تدور حول تطوير العقول واأليديولوجيات والقيم

 17مع صحيفة فرانكفورتر األملانية األسد ". )مقابلة ديمومتهماإعادة اإلعمار تدور حول و مثل البشر؛ 

 (2013يونيو  حزيران/ 

 ثانية: / خرى أ ةومر 

وا ؤ وليس إعادة بناء البنية التحتية. عندما بد ،التحدي الرئيس امعادة بناء العقول وإصالح الناس ه"إن إ

ها، لكن األمر ءهذه الحرب ضدنا، عرفوا أنهم سيدمرون البنية التحتية، وكانوا يعلمون أننا سنعيد بنا

. )خطاب "هة هذا التحدي ويجب أال نفشل في مواج ،الفكريةبنى األكثر صعوبة هو كيفية التفاعل مع ال

 .(ة الكاتبترجم – 2019فبراير شباط/  18األسد، 

قلق النظام من حقيقة أنه حتى لو تم إعادة بناء ُيبرز إن تركيز األسد على إعادة بناء رأس املال البشري 

ا، فلن يكون لما ةسوري لكل ما ين فيه ماليين السوريين أعداء شرسبقى أي تأثير على املدى الذي سي ذلكدي 

نطوي على نوع من تللمجتمع السوري فكرية ومن هنا، فإن التركيز على إعادة بناء األسس ال .يمثله النظام

 ،( ما كان يفكر فيه الشمالتهاطبيعواضحة ب  تليس على الرغم من أنها  )  حساسيتهاشبه، في  عمار تإعادة اإل 

السوريون و ، ةا، وفي رأي األسد، سوريلجنوب ثقافي  ا بناءكان ال بد من إعادة  .ركيةيبعد الحرب األهلية األم

 بناء فكري.املعارضون للنظام على وجه الخصوص، يحتاجون إلى إعادة 

 ( 2018املشاركون في سوتش ي )كانون الثاني/ يناير د حد  
 

ا يوتوبيا أكثر تفصيال . هنا ُينظر إلى إعادة ووضوح 

  12 ، صيغهناك .إليه كل السوريين )املمثلين في سوتش ي(اإلعمار على أنها ملخص كبير لكل ما يطمح 
 
مبدأ

ا  ببيان حزب سياس ي: ةهيبدو شبت ،رئيس 

 .الجمهورية العربية السورية وسالمتها اإلقليمية ووحدتهاواستقالل سيادة  .أ

  .ما يتعلق بعدم التدخل في ةاملساواة وحقوق السيادة الوطنية لسوري .ب

 .بلده من خالل صندوق االقتراعحدد الشعب السوري مستقبل ي .ج

 .تكون الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية وغير طائفية .د

 .بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعي ةسوري التزام .ه

 .وتحسين أدائها ستمرارية املؤسسات الحكومية والعامةا .و

 .جيش وطني قوي يقوم بواجباته بالتوافق مع الدستور  .ز
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 .هاب والتعصب والتطرف والطائفيةااللتزام بمكافحة اإلر  .ح

 .احترام وحماية حقوق اإلنسان والحريات العامة .ط

 . املجتمع السوري والهوية الوطنية، وتاريخه في التنوعتقدير  .ي

 .مكافحة الفقر وتقديم الدعم لكبار السن والفئات الضعيفة األخرى  .ك

 وحمايتهما. لحفاظ على التراث الوطني والبيئة الطبيعيةا .ل

الدينا  ولكن من  ،إعادة اإلعمارعملية يوتوبيا التي تحدد ما يجب أال تتضمنه اليوتوبيا سلبية، أي  أيض 

 بحث. في إلغائهن النموذج الذي يهتمون بعل يفي ما يفترضون أنه بد اليوتوبيااملفارقات أنه يمكن تحقيق 

 ، كتب ستيفن هايديمان:(لشرسةوتحديات إعادة اإلعمار في الدول ا ةالهشاشة: سوري بعدما ) بعنوان

إعادة املجتمعات والدول التي مزقتها الحرب إلى حالتها  ،بعد انتهاء الصراع ،الهدف من إعادة اإلعمار ليس"

ؤسسات املفترض أن يخلقها الصراع العنيف إلنشاء لحرب، ولكن االستفادة من املساحة التي يُ ما قبل ا

  ".للحكم الفعال والسالم املستدام اوتوفر أساس   ،واملمارسات التي تعالج أسباب العنف املعاييرو  قواعدالو 

بسبب وجود صلة دائرية بين   ةمغلق اإنه  ا.هو الطبيعة املغلقة ملنطقه  تما تشترك فيه كل هذه اليوتوبياإن  

أم ال، وكيف سيتم   اكان يمكن تحقيق رؤيته  هل  ،تساءل، على سبيل املثالتال  ي  فه  ا.واستنتاجاته  اافتراضاته

ينبغي  لذلكألسباب مختلفة، و و ، ةمطلوب اهي أنه افرضيته .تحقيقها في مكان آخر هل يمكنتحقيقها، أو 

تحذرنا من مخاطر عدم االلتزام   ،واألهم من ذلك أنها تأتي جميعها بتحذيرات مباشرة وغير مباشرة  ا.متابعته

 .اع، إلى تعزيز النظام وحلفائهصر املناخ املفض ي إلى ال ، من إعادة تهيئةابوصفاته

 

 إعادة اإلعمار كفرصة
كان التحدي  .هارواج تكتسبة سوريإعمار ، بدأت فكرة "االستعداد" إلعادة 2012فبراير شباط/ منذ 

تهدف الرسالة إلى أن تكون دعوة للمجتمع الدولي ليكون  .الوحيد هو كيفية جعل هذه الفكرة أكثر جاذبية

ا ملساعدة سوري رالحرب. في الواقع، ت مع انتهاء ةمستعد   ،ستوياتعن فرصة متعددة املصراحة الرسالة  عب 

  .على ش يء للجميعفي داخلها تحتوي 
 

يين املعارضين للنظام للتعبير عن أنفسهم فرصة للسور  إنها أوال

آب/ في  .في وضع أفضل لتقديم مثل هذه الخبرة من نظرائهم الدوليينوالذين هم  ،بوصفهم خبراء موثوقين

دعم ل؛ (اليوم التاليمركز )وهو ، أنشأت مجموعة من املثقفين السوريين مركز أبحاث، 2012أغسطس 

"إطار مفصل للمبادئ واألهداف إلى توفير  (اليوم التالي)مركز هدف ة. يالتحول الديمقراطي في سوري

إصالح قطاع   العدالة االنتقالية؛والتوصيات ... ملواجهة التحديات في ستة مجاالت رئيسية: سيادة القانون؛  

االجتماعي واالقتصادي بعد انتهاء عمار وإعادة اإل  ؛تصميم النظام االنتخابي ؛دستوري  مشروعاألمن؛ 
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ا للمعارضة املنظمة، ". [من الكاتب]التأكيد الصراع  مع مرور الوقت، تصبح أبعاد الفرصة أكثر وضوح 

الحكومة لن تواجه  ":  ذاتهثقة ب، بدأ املصطلح بالتعبير عن املزيد من ال2012نوفمبر  تشرين الثاني/  وبحلول  

بي، وكذلك آثاره الجانبية على املقبلة أو االنتقالية في دمشق فقط التدمير املادي واالجتماعي للمجهود الحر 

ا املوروثات العميقة لديكتاتورية دامت ستواجه  هااالستقرار اإلقليمي، ولكن ا 40أيض  ستشمل مهامها  .عام 

املتاحة هنا تكمن في أن تثبت  "الفرصة"إن  .املحلية امللحة ... إعادة هيكلة البنية التحتية وجهاز الدولة"

أن األسطورة هي في ال شك  ة.تستحق أن تصبح قيادة جديدة لسوريأنها و  ،املعارضة أنها تتمتع بالصدقية

مرة أخرى،  .إعادة بناء أي ش يء يشبه ما يتطلعون إليه فكرة أن أعضاء املعارضة لديهم أي خبرة في بناء أو

  الوهم"ضع ي
 

  .عن الواقع بحالة انفصال من الرسالة املعلنة والرسالة الفعلية املزدوج" كال

لإلشارة إلى نهاية الصراع وللبدء في  ،ومع ذلك، فإن إعادة اإلعمار هي في املقام األول فرصة للنظام السوري 

غير ، تظل الفرصة غير جذابة بشكل كاف، و تقدير مدى أهمية ذلك وقيمتهمن دون  و   .إعادة تأهيله الدولي

 (أونروا)هناك أنواع أخرى، مثل الدراسة االستقصائية التي أجرتها    .مالية  قيمة  هي  ةاملطلوبالقيمة    مسلحة.

ا للتعافي،  30أن االقتصاد السوري سيستغرق حوالي قدرت  إذ ،2013في منتصف عام  وهذه الدراسة عام 

، علمنا أن فريق األمم 2013يونيو حزيران/ في  .في جميع املجاالت جاهلها الفاعلون وسيت ،ليست مفيدة

االقتصادية املتحدة املكون من ستة أعضاء برئاسة عبد هللا الدردري، نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون  

  .مليار دوالر 60: ةول ملا ستكلفه إعادة بناء سوريالتقدير األ ، قد توصل إلى ةفي سوري
 

، يتم تكرار الرقم أوال

إلعادة االقتصاد إلى ما كان عليه  ،على األقل  ،مليار دوالر 80"... ستحتاج البالد إلى امنهجي   تهثم يتم زياد

ضرورية إلعادة وهي    ،مليار دوالر  100:    ر الرقم بـة ُيقد  ؤقتالسورية املفي الحكومة  وزير  "  قبل االنتفاضة ..."؛  

مهمة هائلة، حيث تراوح تقديرات تكاليف  تضررةامل ادية"؛ "ستكون إعادة بناء البنية التحتية املراإلعما

بشار األسد  رترك الرقم النهائي ليحدده الرئيس نفسه: "قد  يُ مليار دوالر"؛ و  200إلى  100إعادة اإلعمار بين 

 .بعد الصراع" ةمليار دوالر إلعادة بناء سوري 400ما يصل إلى لزم أنه قد يست  2018أيار/ مايو  10في 

ا إن املصادر  .تكاليف إعادة البناء وتقديرتصور مدى الضرر وتقديره، ، هذه األرقام هي محاوالت لظاهري 

، إلخ( هي هيئات فنية عامة، حسنة ةاملسؤولة عن حسابها املبدئي )مثل اإلسكوا، األجندة الوطنية لسوري

النقطة هنا ليست إثارة  ة.مثل سوريملتهب عندما يتعلق األمر بموضوع  ،النية وموضوعية بقدر اإلمكان

اكسالح ه األرقام هذاستخدام الشكوك حول سبب حساب هذه األرقام، بل حول كيفية  لتحقيق  ،الحق 

ا ا معاناةوبما أن أولئك الذين    .أهداف مختلفة جد  ملمارسة االقتصادية لحسابهم سيؤكدون، ا  تحملوا فعلي 

ا عن الكيفية التي س ستخدمفإن هذه األرقام ال تخبرنا شيئ 
ُ
ميمكن  التي  ، أو  ت ستخد 

ُ
لتمويل إعادة بناء   ،أن ت

 .قيمة ما تم تدميرهدرون في أحسن األحوال يق .أي ش يء

إذا كان لديك فقط املوارد  ،املغالطة املنطقية لفكرة إعادة اإلعمار هي أنه يمكنك في الواقع إعادة البناء

ا لبعض االقتصاديين وملحوظ  هذا االفتراض بشكل كبير    ُدحضلقد    .الالزمة في أفغانستان والعراق، ووفق 



 
 10 

ما بعد في مرحلة    ،لم تكن جهود إعادة التعمير في أوروبا مارشال.حتى أثناء تنفيذ خطة    طبقعلى األقل، لم يُ 

، كانت تعتمد بشكل من نصفهاركية، وفي أكثر يكامل على املساعدات األمبالتعتمد  ،الحرب العاملية الثانية

  .أساس ي على املوارد املحلية

كان هناك ش يء ما على األرض،  عندما ،بالفعل األساسية في عمليات إعادة اإلعمار حدثت قصص نجاح

ا على مجهود ذاتي، ومن ثم االستفادة من رغبة قوية ومحاولة فعلية إلعادة البناء اعتماد    عندما كانت هناك

يات املتحدة أنفقت الوال  .تلك املساهمة تمام العمل من دون ا إلمساهمة مالية، وكان ذلك الجهد مستعد  

مما أنفقته  أقل   وهومليار دوالر(؛  100مليار دوالر إلعادة بناء أوروبا )ما يعادل اآلن حوالي  13حوالي 

في الواقع، استنزف الفساد الغالبية العظمى من  .الواليات املتحدة حتى اآلن على إعادة إعمار أفغانستان

في الواقع، لن يكون من الصعب إظهار  .مار العراقعلى إعادة إع ذلك إلى حد بعيدهذه املوارد، وينطبق 

لكن النقطة هنا هي أن   .زاد احتمال إساءة استخدامه  ؛املخصص إلعادة اإلعمار  رقمكيف أنه كلما ارتفع ال

ا فهمكل هذا يُ   .ةمختلف املعسكرات السياسية التي تقاتل على سوري من قبلستخدم عن قصد يُ و  ،جيد 

 400يحتاج إلى    ابلد  أن  ، كانت الدعوة أكثر جاذبية )أي  الثمنيبدو أن الفرضية األساسية هي أنه كلما ارتفع  

في الواقع، كانت بعض  .مليار دوالر( 100 حتاج إلىأكثر جاذبية من بلد يهو  ،مليار دوالر إلعادة اإلعمار

ا  العناوين   بوابة استثمارية: "يعتزم أحد مصرفيي لوس أنجلوس ورئيس بنك االستثمار في الشرق   بمنزلةتقريب 

عن تشكيل صندوق استثماري  2013في نيسان/ أبريل اإلعالن  ،الجنرال املتقاعد ويسلي كالرك :األوسط

 كثيروندها ، بل فرصة يعفحسب فرصة استثمارية عالنا اإل هذلم يكن ". ةللمساعدة في إعادة بناء سوري

، قال األسد إن ةالحديث عن إعادة بناء املناطق التي مزقتها الحرب في سوريعند " ألنه ؛"غير جديرة"

. في حين أن الشركات ةالشركات من مختلف البلدان قد عرضت بالفعل خدماتها في إعادة بناء سوري

املستعدين للمشاركة، فإن الحكومة السورية ستبذل قصارى جهدها ملنح الفرنسية والسويسرية من بين 

املشاركة في مثل هذه الفرصة املربحة هو دعم   ثمنبعد كل ش يء، فإن    ،الشركات الروسية أفضل العقود..."

واألنشطة التي تشكك في الخطابات لتعليق كل  ادستعدهناك اكون يأن النظام السوري، أو، على األقل، 

 .شرعيته

 

 إعادة اإلعمار كعقاب
ا  الستبعاد أو تضمين أو إضفاء الشرعية  ،كسالح عمارإعادة اإل  استخدامبعبارات أكثر عملية، يمكن أيض 

ا .(4) أو الشيطنة  ة وتعريفهاوشرع في سن قوانين إلعادة صياغة سوري ،لقد فهم النظام السوري هذا جيد 

ا  وفق  ،بعد الحرب  اا واقتصادي  غرافي  و ديم على الرغم   ".ما وصفه األسد بأنه "مجتمع أكثر صحة وأكثر تجانس 

 
4 - See for example, Wintermute, Bobby A.; Ulbrich, David J.: Race and Gen-der in Modern Western Warfare. 
Berlin: De Gruyter Oldenbourg 2019, p. 338. 
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سفل تجاه العالقات االجتماعية األ على إلى األ من الصادرة من اإلشارة إلى ذلك أعاله، فإن هذه األساليب 

خذ على   .للغايةنتج عنها حقيقية  تاملعاناة والحرمان من امللكية التي يمكن أن  حالة  تفشل باستمرار، إال أن  

ا إلى وسط دمشق، وتنتمي إداري  من    يغربالجنوب  في الكيلومترات    8سبيل املثال بلدة داريا التي تقع على بعد  

عيد، سقطت املدينة أمام قوات النظام، و 2016أغسطس آب/ محافظة ريف دمشق. في 
ُ
توطين السكان  أ

دث لسكان داريا األصليين البالغ عددهم ح ذاضح ماولم يت .(600رجلة )ح(، و 7700الباقين في إدلب )

ة طويلة، غادر اآلالف البلدة إلى مدب 2016أغسطس آب/ من املحتمل أنه قبل  .نسمة )على األقل( 78000

ا ة، أو غادروا سوريةمن سوري ى خر منطقة أأي  ما يهمنا هو أن داريا اليوم خالية إلى حد كبير من  .تمام 

الحديث عن برنامج إعادة اإلعمار في داريا سيكون لتطبيع التشوه  سكانها األصليين، وبالتالي، فإن

 2017ومع ذلك، في أوائل عام  .الديموغرافي
ُ
 ، ش

 
مكتب رئيس  تحت رعايةلجنة إلعادة إعمار داريا  تكل

فرين، في الشمال الغربي، إلى درعا، في ع، تمتد من ةينطبق الكثير من هذا على مدن أخرى في سوري .الوزراء

 .ب الشرقيالجنو 

إعادة اإلعمار التي تقوم على التشوهات الديموغرافية تشبه إعادة اإلعمار التي تقوم على التشوهات إن  

سكانها األصليين، فإن  تهجيرستهدف األشخاص الذين انتقلوا إلى منطقة ما بعد ت ىفي حين أن األول املادية.

  هناك، اي  ن دار مبعيد  غيراألخيرة تعيد تعريف املنطقة بالكامل. جنوب غرب دمشق، 
ُ
عرف باسم منطقة ت

ا آلالف األشخاص الذين كانوا فقراء للغاية، 2011قبل عام كانت املنطقة  (،بساتين الرازي ) ال و  ،موطن 

اء أكواخهم ومنازلهم املتداعية في الحقول املوجودة خلف منازل عادية، ولذلك قاموا ببن اإلقامة فييمكنهم 

 اليوم،  .منازل طريق املزة السريع
ُ
يهدف إلى استبدال هذه املنازل الذي طلق برنامج "إعادة اإلعمار" أ

ا )موالت(. بناطحات سحاب ومراكز تسوق  ا تمام  إذا كان املواطنون األصليون في  ،سيكون األمر مختلف 

واقع مادي إنتاج الحال،  يعيد البرنامج، كما هيُ  .ن من هذا البرنامجين الفعليياملستفيد بساتين الرازي هم

، في الغالبية العظمى من الحاالت  ويتجاهل اآلفاق املستقبلية للعائدين الذين، كما أكدت الدراسات  ،جديد

 .تعرضت هذه املنازل ألضرار جزئية( وإنيعودون إلى منازلهم )س

وحددت (،  2018)  10( إلى القانون رقم  2012)  66عدة، من القانون رقم  مراسيم    صدرت،  هنفس الوقت  وفي  

 
 
ا سيجد فيه السكان األصليون ملنطقة ما صعوبة واستعادة منازلهم  ،في العودة إلى مدنهم وقراهم وضع 

 مهجر  ص  الجئ أو شخأي  على    إن فكرة أن    يهم.وأرض
 

 على ملكية املنزل الذي أن يقدم بطريقة أو بأخرى دليال

مستندات قانونية غير من دون على األرجح  ُبنيمن املحتمل أن يكون قد تعرض للتلف أو التدمير، والذي 

ا ألن الالجئين السوريين وامل إلى حد كبير. للعودةرفض قوي ( تقدير )على أقل ما هي إالمقيدة،   هجريننظر 

تزيد من يواجهون بالفعل العديد من العقبات األخرى التي تجعل عودتهم صعبة، فإن هذه املراسيم 

 .، وتضفي الشرعية على عدم قدرتهم على العودةأكثرصعوبة ال
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 الغرب، والواليات املتحدة على وجه الخصوص، إع جعل، فعلى الجانب اآلخر من الطي
 
 البناء  ادة

 
 وسيلة

 حيث  ب.  اعقلل
ُ
تشرين   15، وفي  2016يوليو  تموز/  في    ،ألول مرة  ةحماية املدنيين في سوريقيصر لطلق قانون  أ

 .(HR 5732) ةحماية املدنيين في سوريقيصر ل، أقر مجلس النواب باإلجماع قانون 2016نوفمبر الثاني/ 

 17(، في  115)  HR 1677نسخة أخرى،  مجلس النواب    السابقة، أقر  جلسات  في ال  رتوقف مشروع القرابعد  

، 2018سبتمبر أيلول/  26في  ،لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخدرست القرار  .2017مايو أيار/ 

 2018أكتوبر تشرين األول/  3وفي 
ُ
ثشر نص ، ن اير ين / كانون الثاني 19في و .مشروع القانون من  ُمحدَّ

ا،  2019ركا في الشرق األوسط لعام ياملجلس، مرة أخرى، باعتباره "قانون تعزيز أمن أم ره، مر  2019 ". أخير 

هداف األ مع  ةتتوافق لغة القانون الذي يتعلق بسوري .، أقره مجلس الشيوخ2019فبراير  شباط/  5في 

 :ئيةواإلقصاعقابية ال

ئيس أن الشخص األجنبي يشارك إذا قرر الر  ،يطالب الرئيس بفرض عقوبات على األفراد األجانب •

 (:312عن قصد في أي من األنشطة التالية )الباب الثالث، العنوان الفرعي أ، املادة 

امن  • ا كبير  ا أو تقني  ا أو مادي  ا مالي  أو يشارك عن قصد في صفقة كبيرة مع  ،يوفر عن عمد دعم 

 الحكومة السورية؛

ا أو خدمات أو تكنو يأو  قصدبيع عن من ي • سهل دعم كبير يُ أي لوجيا أو معلومات أو وفر سلع 

من الغاز الطبيعي أو البترول أو املنتجات  ،صيانة أو توسيع اإلنتاج املحلي للحكومة السورية

 البترولية؛

أو هندسية مهمة لحكومة  إنشائيةعن قصد، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات من يوفر  •

 ة.سوري

بشأن ما ال ينبغي أن يحدث، لكنه ال يهتم بما  ،األوسط واضح للغايةقانون تعزيز أمن أميركا في الشرق 

والغموض بشأن ما ينبغي أن يكون سمة مشتركة  ،كان الوضوح حول ما يجب أال يحدث .ينبغي أن يحدث

تفاعل الواليات املتحدة مع استخدام األسلحة   يةكيفب، وهو يذكرنا  ةركية في سورييللسياسة الخارجية األم

ركيون بقوة، يية، كما أعلن املسؤولون األمو كيمياالسلحة  األ يجب أال يستخدم النظام السوري    .يةو الكيميا

  هناك لكن
 

  النظام ستخدامال  تجاهال
 

، ال نفسه في الوقت .(املتفجرة ميلابر الأخرى من القتل )مثل  أشكاال

القضية   ؟هجرينمعاناة الالجئين وامل، ولكن كيف سيتم تخفيف  ةينبغي أن تدعم البلدان إعادة إعمار سوري

دوال هي ذات صلة بقانون  ،ركيةيليست مصلحة أمنية أم  .قلق عليهاالو  ركيةيالسياسات األم تعزيزل ُحد 
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 خاتمة
، سيكون أحد الجوانب املهمة في هذا التاريخ هو الطريقة في النهايةكتب تاريخ االنتفاضة السورية عندما يُ 

التي ؤامرة املبقد يبدأ مثل هذا التاريخ  كسالح.بعض األفكار مختلف الجهات الفاعلة  استخدمت فيهاالتي 

برع في تحليل أجنبي  خططرت املتظاهرين على أنهم عمالء ملأو نظرية املؤامرة التي صو  النظام دث عنها حيت

ل الغاية ل ،ة الصفروانتقل إلى استخدام املعارضة لساع ،أو الجهاد الجنس ي  النكاح جهادح اامتدو  يهو 

األسد يجب "عن النظام )من )اللفظية( للنظام، وسيشمل كيف استخدم الغرب نزع الشرعية  ةالجوهري

نزع الشرعية   يبأو أسال  إلى "يجب أن يرحل األسد"( مما خلق في هذه العملية الوهم بأن تقنيات  ،أن يتنحى"

ا .بقاء النظام فيهذه قادرة على التأثير  فكرة إعادة اإلعمار تحمل إن ، ر اخآمن غير املرجح أن يكون و ، أخير 

 هو مميزلعل ما    .حيث ستحدث والدة سورية الجديدة  ،الوهمي املتمثل في مرحلة ما بعد الحرب  عدمعها الو 

كانت  .ستمراريتهال مقابل كحول شرعية النظام،  استخدمت فيهعملية إعادة اإلعمار هو املدى الذي في 

على بقاء النظام نفسه لتسلح أدوات الحرب الفعلية بشكل كبير، عندما كان عملية ااألمثلة السابقة ل

  .لنظامالدولي لل تأهيالمن ناحية أخرى، إلى معركة حول إعادة تنتمي عملية إعادة اإلعمار،  .املحك

ركا في الشرق األوسط في الضربة التي وجهها ملحاولة النظام الستعادة يتكمن أهمية قانون تعزيز أمن أم

هذا القانون ألول مرة في منتصف عام أنه بدأ التفكير في كما ذكر أعاله،  .شرعيته من خالل إعادة اإلعمار

هحتى  2019فبراير شباط/ ، واستغرق األمر حتى 2016 ثالثة أشهر فقط )من  خاللمجلس الشيوخ.  أقر 

تفقد التغطية والزخم اللذين كانت  ةإعادة إعمار سوريعملية ، بدأت 2019 ايوم / فبراير إلى أيار / شباط

خالل مرحلة  ،كسالحاألفكار استخدام إن نجاح النظام السوري في  .2019حتى أوائل عام  ماتتمتع به

ا من الجوانب الغريبة من خطاب قد يفس   ،االنتفاضة السورية ضد ،الحرب األخير،  بشار األسدر بعض 

  .في الشرق األوسطاألميركي الذي ألقاه بعد أيام فقط من إقرار قانون تعزيز األمن 
 

على تأكيد  من الفبدال

ا تزال في مة لسابقة، أعلن األسد بالفعل أن سوريلحرب، كما فعل في الخطب اااالنتقال ملا بعد النصر و 

 عليه من األسهل أناألسد حروب مميزة. ربما يشعر نظام  ةحالة حرب، وفي الواقع كانت تخوض اآلن أربع

 من استخدام  ،كسالحالحرب ستخدم يأن 
 

 كسالح. السالمبدال
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