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 املدخل

"ماذا" و"متى" من أجل بناء سورية، ولكن  اسنوات من الحرب في سورية، ال شك أن هناك سالم   يبعد ثمان

ما هو واضح أن بناء السالم في . كل ذلك ما يزال غير واضح ؟تحقيق هذا املسعىو"كيف" يكون  ن""م   و

  ةسوري
 

 بناء السالمعملية ألن ما يسمى  ،الغربيينصانعي السياسية إلى  ا" بالنسبة عادي  لن يكون "عمال

بعد لفترة واالزدهار والنظم السياسية التشاركية  قانون تحقيق الإلى  وهي برامج شاملة تهدف- "الليبرالي"

سيواجهون "دولة إما  السياسة    يأن صانعذلك ب.  ليست لديها شعبية في الحصول على دعم  -هليةالحروب األ 

لدعم  هاؤسسات  مم وتصمّ  ،مهما كانفي السلطة حيث إن "النخبة الحاكمة تسعى للبقاء  ،"عنفّية / شرسة

الجهات الفاعلة اإلقليمية  توافق" وذلك بسبب، سيواجهون "السالم االستبدادي"أو  ؛ 1هذا الهدف"

تنفيذ أي شكل في  "شبه استحالة    عنيتالظروف  هذه  .  2واملحلية حول املمارسات االستبدادية غير الليبرالية"

تحقيق استقرار سلطوي إلى  في مشروع النظام الذي يهدف وقوعمن دون ال اإلعمار،من أشكال دعم إعادة 

جيوب أصدقاء النظام وأمراء إلى  ]إعادة اإلعمار[ تجنب وصول أموالاستحالة أو  وتغيير ديموغرافي،

ة انتقالية ويمكن مرحلمجرد هي ة الحالية حلر املهذه  بأن ،الغربيون بديه الساسة ي  الحرب". إن أي أمل 

 "مضلل   هو بناء دول واقتصاديات ليبرالية في املستقبل القريب،إلى  يعود ثمللمجتمع الدولي التعامل معها 

ا  . 3"جد 

و ما يبدعلى ، و املعتادعالج يستجيبون لل مرضاهملم يعد ف؟ فعلهن يماذا يجب على صناع السياسة الغربي

عليهم ض أخرى تعر   أطرافيبحثون عن  مرضاهم، أصبح وفوق ذلك. يفيدن العالج املوجود لم يعد أ

 املزمنة.  تمعالجة الحاال  هاولكن ال يمكن ،عالجات تبقيهم على قيد الحياة

وسع لبناء السياق األ  ضمن ،ةاالستبداد في سوريفي ظل  اإلعمارالتحدي املتمثل في إعادة  بحثهذا ال يضع

الديمقراطية للدول واملجتمعات "تتآكل  خصالحيث  ،"املوجة الثالثة من االستبداد" ةحلر مالسالم في 

ا تحت غطاء    إعمارلتركيز على إعادة  ا  أنعبارة عن دراسة استكشافية حول  هذا البحث  .  4"الشرعيةتدريجي 

 من جانب    يتوجه هذا البحثاختراع ممارسة بناء السالم.    إلعادة  قيوديساعد في تقييم الفرص والسسورية  

من خالل استكشاف كيف يبدو منظور بناء السالم  ،سورية إعمارالراغبين في إعادة أو  أولئك املهتمينإلى 

من خالل تحديهم في إعادة اختراع بناء  ،صانعي السالمإلى  خرآمن جانب ويتوجه ؛ اإلعماربشأن إعادة 

  أجزاء كثيرة من العالم. لم يتكرر فيحكم استبدادي  شرسي مواجهة أم فالسال 

، وهو ممكن في ظل فيها  اإلعمارإعادة    ءبدبالتزامن مع    ،ةفي سوري  حتملن بناء السالم مأ  لبحثيناقش هذا ا

السالم، يحتاج ، ملعرفة فرص بناء األمر كنيا في ظل "السالم االستبدادي". أي  أو  "عنفيةحكم "الدولة ال

 
1 Steven Heydemann, “Beyond Fragility: Syria and the Challenges of Reconstruction in Fierce States”, 
Washington DC, Brookings Institution, 2018, p.2. 
2 Samer Nasif Abboud, Syria (Second Edition), London, Polity, 2018, p. 216. 
3 Heydemann, Beyond Fragility, 2. 
4 Anna Lührmann. and Staffan I. Lindberg, “A Third Wave of Autocratization Is Here: What Is New About It?” 
Democratization, 2019 March, p.1. 
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بناء السالم على إلى    ،شامل"عمل  "برنامج  من    ،ر طريقة تفكيرهم حول بناء السالميتغيإلى    صانعو السياسة

ايحتاجو شكل )تطبيقات/ برمجيات(.  "الليبرالي"،  ناء السالمالبم املتعلق بو فهامل حديدإعادة تإلى  ون أيض 

ضعت السياسات التي و  كل مرت تلك الحقبة مع  ، واآلنالباردةة ما بعد الحرب حلر ممن  اكان جزء   ذي ال

 قدبناء السالم "الليبرالي"  تالتي صاحب تنفيذيةالتحديات الن أ كادر إإلى  من أجلها. كما أنهم يحتاجون 

ويت،
 
صف العشرية األولى من تاإلرهاب، على األقل منذ منسياسات االستقرار ومكافحة  فرض  من خالل    ط

 . ]في السياسة الدولية[ السياس ي السائد اإلطار"الحرب على اإلرهاب"  تالحالي، عندما أصبحالقرن 

في  ،بناء الثقةأساس على على أساس الحوار و  قائم كمفهوم ،بناء السالم تؤكد الورقة استمرار أهمية

ر عنفية. إذا تم سائل غيو دارته من خالل إأو  تحويلهأو  عمليات البحث عن توافق في اآلراء لحل الصراع

تطبيقه على  فلن تقتصر إمكانية ؛متعدد االستخداماتنظام تشغيل أو  فهم بناء السالم على أنه تطبيق

 في املجاالتتطبيقه  يمكن  س بلتنفيذها في سورية،    على كيفيةأو    ،اإلعماركيفية التفاوض على حزم إعادة  

ن فهم إالخروج من اقتصاد الحرب املحلية. في أو  ة،من في سوريطاع األ قصلة، مثل إصالح الذات األخرى 

اتدريجيةا بطريقة قدم   بناء السالم كبرنامج يعني املض يّ  ويتطور  ،، وحل املشكالت حيثما يكون ذلك ممكن 

 حاالت متكررة. تطبيقه على من خالل 

لبناء السالم. وفي  املتغيرم اقسام. يصف القسم األول املشهد العأ ةتتوزع هذه الورقة في تحليلها على أربع

يرسم الجزء الثالث االقتصاد و القسم الثاني، يعرض النقاش حول حقبة بناء السالم "الليبرالي" التي انتهت.  

في الجزء الرابع الواردة  النعكاسات  تلك اكخلفية ل ،بعد الصراع  اإلعمارفي سورية وإعادة  الحاكم  السياس ي  

، ن بناء السالم في عالم جديد متعدد األقطابألقسم افي هذا يقترح  حول إعادة اختراع بناء السالم. حيث

 راتهم للتعرفاتغيير نظإلى    صانعو السياسية. يحتاج  األساسياتإلى    العودةإلى   يحتاج  ،االستبدادمع وجود  

في بلدانهم والبدء به  التركيز على ما يمكنهم فعله  إلى    الهذا املسعى، وقد يحتاجون أيض    ألدوات واإلمكاناتاإلى  

 للمساعدة في بناء السالم في أماكن أخرى.  ،ومؤسساتهم

 

 املشهد العاملي لبناء السالمتغيير 

  الدولية بناء السالم ممارسةخالل العقود الثالثة املاضية، سيطرت على 
 
من االفتراضات التي  مجموعة

ن و ن الدوليو الفاعلو ركزت األمم املتحدة  بناء السالم الليبرالي.  نحو ما أطلق عليه  وضعت البلدان على طريق  

تنفيذها من خالل مجموعة   جبنهاء النزاع املسلح من خالل مفاوضات السالم، التي يإجهود على  الن  و خر اآل 

ة ي. وتسترشد هذه املساعدات الدول5لدولة وبناء السالممن عمليات حفظ السالم، وبرامج بناء امركبة 

 ،واالنتخابات ،الوظيفية مثل الدساتير كوناتي تتضمن مجموعة من املهو  ،بهدف إقامة سالم ليبرالي

 
5 Gowan, R. and S. J. Stedman, “The International Regime Treating Civil War, 1988-2017,” Daedalus 147:1, 
2018, p. 171-184. 
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قيات السالم شروط املسار نحو تحقيق هذه اوآليات املصالحة. حددت العديد من اتف  ،واملؤسسات

 خبيرةفاعلة الالجهات  ال  مجموعة منمع مرور الوقت، برزت  ونصت على الدعم الدولي املطلوب.    ،العناصر

 . 6مسار "السالم الليبرالي" حاجاتمختلف  نفذتالتي 

   ،جتمعات بعد الصراع املسلحمدول و ل  ،الليبراليالسالم  شروع  من  إال  إ
 

لم تعد تملك و   ،قد أصبح أكثر إهماال

ا و   هي رصيد 
 

 ثابتبناء السالم الليبرالي كجدول أعمال تدعم الواليات املتحدة كانت  .اتنفيذي   تعاني اختالال

في ليبرالي ال مشروع بناء السالمعلى نطاق واسع،  استخدمت،و  العاملية بعد الحرب الباردة، اتهالسياس

ن أال إمبراطوري بعد الحرب العاملية الثانية. توسيع نطاق انتشارها اإل من أجل بناء نظام دولي أجندتها في 

معظم الدول كما أن  .  7راليةبوعن دعم القيم اللي  ،عن العوملةفي السنوات الحالية،    ،تخلتالواليات املتحدة  

أن  لمن املحتمأو  ،وا إعادة النظرؤ ، بدواالتحاد األوروبي -والسويدمثل أملانيا، اململكة املتحدة - بيةو ور األ 

املرتبطة  ،املتزايدةو  صالح والتهديدات القريبةفي مواجهة امل ،بناء السالم هم فيأولية برامجفي  النظر يعيدوا

 . 8الهجرة غير الشرعيةأو  بالتطرف واإلرهاب

ة حلر بم شربوساق، ما ي مد األقطاب يجري على قدتوضح مثل هذه التطورات أن التحول نحو نظام متعد

 ،في مثل هذا النظام الجديد. 9على مناطق النفوذ صراعمن االضطرابات التي تحركها سياسات القوة وال

لها   أجنداتوضع  مساحة محدودة للمناورة في    ،بيةو ور لدى الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي والبلدات األ 

بعد سلسلة من التدخالت أفغانستان.  في    وأليبيا  أو في  اليمن،  أو في  كما يحصل في سورية،    ،ملا بعد الصراع

 كونها بناة سالم موثوق من حيث  ،صدقيتهاالعديد من البلدات الغربية  تالعسكرية الفاشلة، ربما فقد

 في نظر العديد من الجهات الفاعلة املحلية.  ،بها

الطبيعة املختلة لبناء السالم الليبرالي. إلى  شيرت من أدبيات أكاديميةة بنقد يهذه التيارات السياس ترافقت

في ظل ]لهذه البرامج[ على بناء السالم  طموحات هائلة  عن    ، على مدار عقد من الزمن،دبياتكشفت هذه األ 

وع نذلك الالتراجع ضد إلى  كاديميةدبيات األشارت األ أكما . 10والقدرة ونقص في املوارد ظروف مستحيلة،

العديد من البلدات واملجتمعات الفاعلة في كما تظهر  على التدخل الخارجي املباشر.    القائم  من بناء السالم

وترغب في تحدي األساليب  الزيادة في الثقة في النفس، ،ركا الالتينيةيمأسيا و آفريقيا أالشرق األوسط، وفي 

منظمات أو    منظمات دوليةأو    جنبيةأانحة  املجهات  ال  تكون عادة  -  لجهات الخارجية"ا"املفروضة من  بوية  األ 

توضح هذه تحاول السيطرة على ديناميات بناء السالم على األرض. التي  -(NGOغير حكومية دولية )

 
6 Ladley and Wennmann (forthcoming 2020), “Political Economy and Peace Agreements,” in M. Weller, M. 
Retter and A. Varga (eds), International Law and Peacemaking, Cambridge, Cambridge University Press. 
7 Gilford John Ikenberry, “The End of the Liberal International Order,” International Affairs 94:1, 2018, 7-23. 
8 Andrew Sherriff, Pauline Veron, Matthias Deneckere and Volker Hauck, Supporting Peacebuilding in Times of 
Change: A Synthesis of 4 Case Studies, 2018, Maastricht, European Centre for Development Policy 
Management. 
9 National Intelligence Council, Global Trends: The Paradox of Progress, Washington DC, National Intelligence 
Council, 2018. 
10 Edward Newman and Roland Paris, and Oliver P. Richmond (eds.), New Perspectives on Liberal 
Peacebuilding, New York, United Nations University, 2009; David Chandler, Peacebuidling: The Twenty Years’ 
Crisis, 1997-2017, Cham, Springer Nature/Palgrave Macmillan, 2017. 
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السرد وبرامج بناء السالم للمنظمات بين و  ،بين بناء السالم على املستوى الشعبيتباعد وجود  املالحظات

 . 11نالثنائييالعديد من املانحين بين و  ،الدولية

 

 نهاية بناء السالم الليبرالي  إدراك 

ا بعد  ن يالسياسة الغربي وصانعربما لم يقتنع  ن جرد أمل ،ختفاءن "بناء السالم الليبرالي" آخذ في اال أب تمام 

 ة التاريخية التي شكلته قد انتهت.حقبال

هذا الجدول  ألفية الجديدة. بداألإلى  التسعينيات بدايةمن  متدالليبرالي" ين "بناء السالم إيمكن القول  

 ،هليةعالج قياس ي للخروج من الحروب األ إلى    نهاية الحرب الباردة، عندما احتاجت الدول الغربيةمع  الزمني  

مع بداية "الحرب على اإلرهاب" التي  هىيات املتحدة. وقد انتال سياسات الهيمنة العاملية للو يتماش ى مع 

   ،الدولةمركزية  ستقرار املتمحورة حول  ال من واشددت على مبادئ األ 
 

ن أكما   من "بناء السالم الليبرالي".  بدال

ملواجهة األعداء املشتركين وخاصة في كل  ،جسر بناء نحو دول غير ليبرالية تأصبحالحرب على اإلرهاب 

 من أفغانستان والعراق وسورية. 

نتائج إلى  االفتراضات املتغيرة التي تقودإلى  عند النظر ،أكثرهذا التراجع عن "بناء السالم الليبرالي"  كشفي

تنتج فيها الدولة  ، حيثتغييرالبعد الحرب الباردة نظرية  جماع املهيمن على ماتضمن اإل ما بعد الصراع. 

   أصبح  ،املاض يعلى مدار العقد  و ة السياسية.  كواالزدهار واملشار   قانون واملجتمع الفاعل ال
 

 هذا النهج مكمال

وتركز على املشاركة السياسية   ،الدولة  حول االزدهار املتمركزين  و بنظرية تغيير بديلة تعطي األولوية للرخاء  

العديد من الحكومات الغربية واملنظمات الدولية حولت . 12ن وجدت(إفي مراحل الحقة من العملية )

النظام والسيطرة إلى  التأكيد على الحاجة ومن ثم"االستقرار"، أو  "املرونة"إلى  من "بناء السالم" ،روايتها

 منة وراء الصراع. على التغيير التحويلي في الدوافع الكا

، تقويض "بناء السالم الليبرالي"إلى  ،لتحقيق ذلك ضروريةال املساومة مع النخبو  ،أدت أولويات االستقرار

 :زمالئهكما وضحه تشينغ و 

التنمية و عزز بالضرورة االستقرار يالنخبة س مععقد صفقة ن القائل إ فتراضاال  تحدي  

السالم والنمو واالقتصادي والتنمية   تعزيز  حسابعلى    مقايضاتعن    سوف يكشف  ،االقتصادية

التي هي  ،ريعالن االستقرار يعتمد في الغالب على ترتيبات املشاركة في أ [نتائجهم تبين] العادلة.

 
11 See, for instance, Mark Bradbury and Sally Healy (eds.), Whose Peace is it Anyway: Connecting Somali and 
International Peacemaking, London, Conciliation Resources with Interpeace, 2018; M.B. Dayna Brown, Isabella 
Jean, and Mary B. Anderson, Time to Listen: Hearing People on the Receiving End of International Aid, 
Cambridge, CDA Collaborative Learning Projects, 2012. 
12 Haig Patapan and Yi Wang, “The Hidden Ruler: Wang Huning and the Making of Contemporary China,” 
Journal of Contemporary China, 27:109, p.47-60, 2018; Jane Perlez “Behind the Scenes, Communist Strategist 
Presses China’s Rise”, New York Times, 13 November 2017. 
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إشكالية للغاية من حيث توفير األسس ألهداف سياسية أخرى مثل النمو االقتصادي والحد من 

 . 13الفقر والحكم الرشيد.

 

توضح أن التطبيع التدريجي لسياسات االستقرار ومكافحة اإلرهاب من  إنهامن حيث  ،النتائج املهمةهذه 

مثل سياسات االتحاد - مةقد تقوض السياسات األجنبية القائمة على القيّ  ،جانب الحكومات الغربية

 كشف الحدود العملية للروايات حول ما بعد الصراع االنتعاش االقتصادي والسياسة الشاملة. تو   -األوروبي

 ىيخلق ما يدع  ،التغيير التحويلي في سياق عامليحساب على  ،ن االتجاه الذي يعطي األولوية لالستقرارإ

ا" في ا  هذا التوجه  أصبحو ،  تراجع الديمقراطية كضريبةأي    ،"االستبداد" . 14لعديد من البلدانيكتسب "زخم 

 :بالقول  ذلكى لإ وقد أشار كل من لوهرمان وليندبيرغ

عدد غير مسبوق من الديمقراطيات... تتكشف هذه  فيموجة ثالثة من االستبداد" تؤثر " هناك 

. تخجل النخب الحاكمة من التحركات املفاجئة برهنتهامن الصعب و درج، تاملوجة ببطء وت

اوالجذرية نحو   . 15االستبداد وتقليد املؤسسات الديمقراطية، بينما تتآكل وظائفها تدريجي 

 

مقارنة باملوجة األولى في ثالثينيات وأربعينيات   ،أن االستبداد املعاصر أبطأ وأضعف  ]الباحثان[  كذلك وجد

 أن نلتفت  علينا  أن  اات، ومع ذلك تؤكد أبحاثهميات والسبعينيالقرن العشرين، ومع املوجة الثانية في الستين

التي تسرع من هذه العلمية  ،الرئيسية اآلليةتتمثل حيث . 16"الباحثيننداء اإلنذار الصادر عن إلى 

استخدام حاالت الطوارئ التي توفر "فرصة للحكام املستبدين الذين يريدون أن يكونوا  ، في]االستبداد[

هذه القوانين هؤالء منح ت، حاملا يتم وضعهم في منصبهمفالديمقراطية الدستورية. ستار ثر سلطة تحت كأ

 . 17القادة القدرة على كتم املعارضة ومركزية السلطة"

ا ألن جزء  بناء السالم الليبرالي من طرف األمم املتحدة. خطوات ات من أهمية ستقلل هذه االتجاه  انظر 

الدول  وسيقل عددأقل ديمقراطية،  ون سيصبحأو  ون يصبح ]أعضاء األمم املتحدة[ أعضائهامن  اكبير  

الشاملة لتحقيق مجتمعات مساملة وشاملة. لقد أو    التشاركية  األعمالعلى استعداد لدعم جداول  التي هي  

 ئهعضاأالسالم، وعليهم أن يفهموا أن خياراتهم محدودة في منتدى قد ترغب غالبية    صانعي  ءبنا  مجالتغير  

تتم تحت غطاء القيم التي كانت  التدخالت    تلكمثل  تسمى االستقرار ومكافحة اإلرهاب.    ،في لعب لعبة أخرى 

الحرب الباردة وسياسات الرجل القوية وضغط أقل من أجل  ت سماتو"عاد ،اختفتقد  الليبرالية

 
13 Christine Cheng, Jonathan Goodhand and Pat Meehan, Securing and Sustaining Elite Bargains that Reduce 
Conflict: Synthesis Report, London: UK Stabilisation Unit, 2018. 
14 V-Dem Institute, Democracy for All: V-Dem Annual Democracy Report 2018, Gothenburg: University of 
Gothenburg, p.6, 2018. 
15 Lührmann and Lindberg. A Third Wave of Autocratization Is Here, p.1-2. 
16 Ibid. 
17 Anna Lührmann and Bryan Rooney, When Democracy has a Fever: States of Emergency as a Symptom and 
Acceleration of Autocratization, Working Paper Series 2019:85, University of Gothenburg Department of 
Political Science, p.2, 2019. 
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إلى  تأثرة بالصراع". أفضت هذه االتجاهاتاإلصالحات التي يمكن أن تزيد من شرعية وشمولية الدول امل

م "تقويض شرعية ]األمم املتحدة[ وعملها في مجال الوساطة واملجاالت اإلنسانية، وال سيما عمليات السال 

، دارةسبب تهميش برنامج السالم واإل  تفسير مثل هذه االتجاهات ربما تساعد في. 18"التابعة لألمم املتحدة

بسبب  ،الرواية السلميةحساب من أهداف التنمية املستدامة، على  16كما هو منصوص عليه في الهدف 

 األجندة األمنية واملراقبة التي تنفذها الدولة.

في األمم املتحدة، بالطبع، ليست سوى جزء من الصورة األكبر لكيفية تحول الدول  االتجاهاتهذه 

إلى  في بناء السالم الليبرالي االحروب، والتحالفات املرتبطة بينها من استراتيجياتهضد ، التي تكافح الغربية

بين  تتمحور  ،وقد استلزم هذا في البداية التكييف مع عقيدة حرب جديدةاالستقرار ومكافحة اإلرهاب. 

وتقلل من الطموح "في معالجة األسباب الجذرية للنزاع العنيف، مثل انعدام  ،األعداءبين و  مجتمع وطني

 انعدام املشاركة و انعدام الشرعية و 
 

أو  قتلفي الستخدام القوة ك على ال من ذاالندماج، والتركيز بدال

هي لألمم املتحدة  األوسعفي هذه العملية، قد تصبح أجندة السالم . 19هداف العدو"أعلى  ستيالءاال 

 كأداةأو  ،معينةالدول كغطاء للتدخالت بعض الضحية، حيث تم استخدامها بصورة انتهازية من قبل 

 لتقاسم األعباء. 

 هذه االتجاهات، يالحظ الباحث جون كارلسرود أن "بناء السالم الليبرالي قد يكون في طريقه  إدراكمن خالل  

ا، ولكن هذا ال يعني أنه ال يمكن 20ساحة الخردة للتاريخ"إلى  ناء السالم. قد تفلس ب. ربما يكون هذا صحيح 

جات في السوق التي تبني السالم. نه ال يوجد منتأعالمة تجارية بارزة في سوق بناء السالم، ولكن هذا ال يعني  

من هذا املنظور، لم يكن "بناء السالم الليبرالي" سوى جزء صغير من مجموعة واسعة من املمارسات التي 

عند النظر في العديد من  ةالحال خاص يه ههذمنع وتقليص النزاعات العنيفة وبناء السالم. إلى  تهدف

املبادرات املجتمعية التي تبني السالم على أساس يومي في العديد من األماكن دون االتصال بما يفعلونه 

 . 21لبناء السالم

على مدى  ،"بناء السالم الليبرالي" املعيار القياس يفإذا كان ل صناع السياسة "ماذا بعد"؟ أمع ذلك، قد يس

سوف تستكشف إمكانية إعادة ]في هذه الورقة[ ن األقسام التالية إا. فلم يعد خيار   ،ثالثة العقود املاضية

 تصور ممارسات بناء السالم باستخدام سورية كحالة اختبار. 

 

 
18 John Karlsrud, “From Liberal Peacebuilding to Stabilization and Counterterrorism,” International 
Peacekeeping 26:1, 2019, p. 1-21. 
19 Ibid., p.6. 
20 Ibid., p.1. 
21 Achim Wennmann, “Daring the Unconventional on the Pathways for Peace: On the ‘How’ of Sustaining 
Peace in the City,” in A.Wennmann and O. Jütersonke (eds) Urban Safety and Peacebuildling: New Perspectives 
on Sustaining Peace in the City, London, Routledge, 2019, p.178-194. 
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 ما بعد الصراع إعمار إعادة تشكيل سورية وإعادة 

 "سالم استبدادي": إلى  "أزمةمن " ةعلى مدار السنوات األربعة املاضية، تحولت سوري

اتفاق ثالثي إقليمي.  نشوء هناك كذلك يبدو التدريجي للعنف، التراجع لتحقيقصيغة يبدو أن هناك 

 قّيمموت ألولئك الذين ما زالوا يؤمنون ب  ناقوسالسوري، ويمثالن    لنظاملجيد    ن بمصيرئاكالهما ينب

 . 22الثورة

 

االندماج في النظام الجديد. إلى    وهما في طريقهما  ،يتم إعادة تشكيل املجال السياس ي واالقتصادي في سورية

من  ذي استفادللنظام، ال 23التشكيل هذه، هناك "املرونة االستبدادية" / الهيكليةوفي صميم عملية إعادة 

وبحسب هيدمان: "تسبب العنف في إعادة تشكيل ونشر . هئالبنية التحتية للدولة وشبكاتها لضمان بقا

على جميع جوانب النزاع الوحش ي. مارس إرث الحكومة ملا قبل   ،قتصادية قبل الحرباملعايير واملمارسات اال

االنقطاع،  الكانت االستمرارية، االقتصادية في زمن الحرب.  لقوانينا على كيفية تنظيم اا كبير  الحرب تأثير  

 . 24السمة املميزة للسياسات االقتصادية في سورية زمن الحرب"هي 

هو ]يقصد بمؤسسات الدولة[ االهتمام الفوري للنظام أو  األمني جالما بقي خارج املمع ذلك، يبدو أن 

املساحات  تصدع. لقد شكل ]إلى الناس[ تقديم الخدمات في محدودةقدرة وظيفية  يغطاء ذ عبارة عن

 ،اتصعود نخبة جديدة تعمل على املستوى الشعبي كحراس بوابإلى  السياسية واالقتصادية في سورية

يحافظ الفاعلون الخارجون على السكان املحليين. والسيطرة على مصادر الثروة املحلية إلى  للوصول 

ا ويظلون مشاركين في سورية سعي   ،نفوذهم ضمن هذا املزيج من املكونات على الصعيدين الوطني واملحلي

يد بين املؤسسات ، يبدو أن النظام السوري يؤسس لتوازن جدنفسه في الوقتوراء برامجهم الخاصة. 

 استمرار تراكم الثروة. و عن طريقة مقايضة الوالء ، املركزية ومختلف حراس البوابات واإلدارات املحلية

ما بعد  اإلعمارقتصاد وإعادة اال إنعاش من حيث ،بعض من هذه التعديالت تشكل "حقائق على األرض"

 ةعادإتأمين موطئ قدم في الفرص االقتصادية و إلى  ن الروس ي واإليراني يهدفانيالفاعل إن. يقال الصراع

دعم الذي قدمته خالل الحرب. قاء السترداد" لاال "نوع من   على أنها  ا، كما يتم تصويرهمسعاهمافي    اإلعمار

 ،الفرص األكثر ربحية، واستغالل ضعف النظامإلى    للوصول   ،"أول الواصلين"  أنهم  فهم يستفيدون من ميزة

بسبب العقوبات املفروضة على النظام.  ،ركية بشكل منهجييومحدودية مشاركة الكيانات األوروبية واألم

  تعديالتمثل هذه ال
 

ها توفير مظلة متساهلة "الستخدام الحوافز السوقية منعديدة،  أخذت أشكاال

 
22 Abboud, Syria, p.266. 
23 Bassam Haddad, Business Networks in Syria: The Political Economy of Authoritarian Resilience, Stanford: 
Stanford University Press, 2012. 
24 Steven Heydemann, “Reconstructing Authoritarianism: The Politics and Political Economy of Post-conflict 
Reconstruction in Syria”, in Project on Middle East Political Science (POMEPS) (ed.) The Politics of Post-Conflict 
Reconstruction, Washington DC, Carnegie Middle East Centre, 2018, p.14-2. 
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 كذلك. 25األراض ي من املتطرفين" بتأمينمن الخاصين املرتبطة بحقوق النفط والتعدين ملكافأة مقاولي األ 

، 2018نيسان/ أبريل  2في  ،الذي أقرته الحكومة السورية 10هناك كثير من النقاش حول القانون رقم 

ا. يسمح هذا املرسوم ب إنشاء مناطق إعادة التطوير في جميع بالقانون موجب والذي ستتم مناقشته الحق 

صادرة وإعادة تطوير في مستزود الحكومة بحرية التصرف "  ألنها  ،أنحاء سورية، لكن شرعيته مشكوك فيها

يصف هايدمان هذه التطورات بعبارة . 26التعويض"أو  دون مراعاة األصول القانونية ،ممتلكات السكان

بناء  إلعادةواضحة: "لقد عمل نظام األسد على إعادة بناء االقتصاد السوري ما بعد الصراع كعملية 

 . 27االستبداد"

يقدر البنك الدولي . اإلعمارمع الخطاب الدولي حول تكلفة الحرب وإعادة بالتزامن ترافقت هذه التطورات 

كما مليار دوالر.  300إلى  200بين تقدر  ،الحرب"ال" فترة مقارنة في ،الناتج املحلي اإلجمالين الخسارة في أ

دوالر، تم حساب ذلك مليار  41.1إلى  مليار دوالر 33.7بين  مرتتكلفة أضرار الحرب على ست مدن د  ر يقّد 

جاالت الزارعة والطاقة مبقطاعات البنية التحتية املتعلقة  بناء  على دمار سبع قطاعات في املدن، تشمل

سوري الركز املر تقرير صادر عن . قّد 28واإلسكان والنقل واملياه والصرف الصحي، والصحة والتعليم

 مليار دوالر، ويخلص التقرير 63إلى  وتصل، مما أشير إليه بكثير التكلفة أعلىن هذه أالسياسات  ألبحاثل

املوارد في    داستنفا  هذا التدمير  نتج عناملؤسسات.  رت البنى و دمّ و   ،ةاالقتصادي  تركيبةال  رتن الحرب دمّ أإلى  

هذه يؤكد حساب  . 29وغير املادية والرأسمال البشري والرأسمال االجتماعي واإلدارة االقتصادية"املادية 

 . 30بعد انتهاء الصراع" اإلعمار إلعادةموارد كبيرة إلى  كون هناك حاجةتالتكاليف أنه "س

وضع يتيح  فيإيران أو  وال روسيا ،بعد انتهاء الصراع، ال الحكومة السورية اإلعمارتكلفة إعادة إلى  بالنظر

الجهود التكلفة تلك  تتجاوز  حيث    ،د الصراعبعما    اإلعمار  إلعادةتوفير فرص ملموسة ورؤية مستدامة    مله

 أخذن تأهو  املرغوب فيهليها. الحل إفي املناطق التي يتمتعون فيها بحق الوصول التي يقومون بها املحلية 

 عبرت عنوقد  -وكما هو واضح    .  31"اإلعمارتمويل إعادة  البلدان الغربية واملنظمات املسؤولية األساسية في  

عندما في حال واحدة:  ،ةسوري إعماراستعداد للمساعدة في إعادة أنهم على "يبدو  -االتحاد األوروبي ذلك

على أساس قرار  ،يكون هناك انتقال سياس ي شامل وحقيقي، تتفاوض عليه األطراف السورية في النزاع

موقف االتحاد األوروبي على إلى  نظري  . 32بحزم" طبيقهيجري تأن وبيان جنيف، و  2254رقم  األمنمجلس 

بناء إلى  املطروحالدعم الغربي يفض ي عندما  ،نه ورقة مساومة في عملية السالم الدولية للحرب السوريةأ

 
25 Andrew E. Kramer, “Russia Deploys a Potent Weapon in Syria: The Profit Motive,” New York Times, 5 July 
2017. 
26 Human Rights Watch, Q&A: Syria's New Property Law, 29 March 2018. 
27 Heydemann, Reconstructing Authoritarianism, p. 20. 
28 World Bank, The Economic Effects of War and Peace. MENA Quarterly Economic Brief, Issue 6 (January), 
Washington DC, World Bank, 2016, p. 12, 22. 
29 Syrian Centre for Policy Research (2016), Syria: Confronting Fragmentation! 
30 World Bank, The Economic Effects of War and Peace, p. 12. 
31 Joost Hiltermann, Talking about Syrian Post-War Reconstruction, Op-Ed for the International Crises Group, 
12 February 2018. 
32 C.f. Ibid. 
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 م مثل ما كان ،الدولة وبناء القدرات املحلية
 

ساءلة في م عملياتإلى  يؤدي  حكمإلى  د الطريقي"تمه في أموال

هذا لكن . 33بعد سقوط األسد" من املفترض أن تتشكلالتي كان  واسعة الصالحيات،هيئة حكم انتقالي" 

يتمثل في زيادة سيطرة النظام السوري على األرض وتطوير السالم  ،ا على األرضا مختلف  واقع  يواجه النهج 

]الجهود العسكرية للنظام[   ت هذه الجهودوصل  ،2019. في الربع األول من عام  عنفيةاالستبدادي والدولة ال

 إدلبا في مدينة ، خصوص  ةالشمال الغربي لسوريإلى 
 

قوات التي تعارض الحكومة لل ، التي بقيت معقال

 السورية. 

ن إلى مناطق القتال النشط، من ناحية أخرى، فإو  الترقيع الحالي ملناطق "التهدئة" من ناحية،إلى  بالنظر

للحرب سياس ي رسمي  نحو حللضغط ل كبيرلديهم حافز ليس مراء الحرب املحليين أالسورية و الحكومة 

 يرجع ذلكصعوبة بمجرد انتهاء الحرب.  أكثرسوف يصبح  لطة ]سلطتهم[الحفاظ على الس إن وااللتزام به. 

إلى   ذلك(، وكذلكإلى   تقديم الخدمات الحيوية )مثل التعليم والوظائف والنقل ومافي    ضرورة الشفافيةإلى  

ات املؤسسية واملوارد البشرية ر القدو حتياجات ال بما في ذلك ا ،في تقديمهما تنفيذي التحدي الصعوبة 

من املمكن استخدامها كون ي نتنهي الحرب ل حين ،ما هو أكثر من ذلكثمة و امليزانية. املتعلقة بوارد املو 

 
 
شعب السوري لن اأ وتعني نهاية الحرب. التنفيذ علىفي عدم القيام بالعمل أو ذريعة لعدم القدرة  ذريعة

ن أ  حقيقةإلى    تنفيذ، وبالنظرالالعمل و   علىعلى أساس قدراتهم    ،مراء الحربعلى أسيحكم على الحكومة و 

فمن  ؛تقديم العديد من الخدمات والوظائف الحيوية فيكبيرة  مساحة]الحكومة وأمراء الحرب[ لديهم 

  .املتصاعدالسياس ي املحلي  التوترزيادة إلى ذلك ن يؤدي أاملحتمل 

سيناريو " ال  إطارفي السنوات املقبلة سوف تتم في  ةفي سوري اإلعمارن إعادة أإلى  تشير هذه االعتبارات

 حول عمليةعدة مرونة كافية في إدارة حقائق )على املدى املتوسط( يوفر هذا السيناريو حرب وال سالم". 

مام الحكومة الستعادة أكما أنه يفتح املجال  ،ها املحليةصاملصالحة التي لها منطقها واهتماماتها وخصائ

التحويالت  سيما املساحات االقتصادية والتدفقات املالية، والإلى  الوصول و السيطرة على األراض ي 

ا فرصة واملعونات واالستثمارات.   مع التمسك الرسمي بحالة الحرب، يفتح سيناريو "ال سالم وال حرب" أيض 

ملؤتمر اتحت مظلة إنسانية، بما في ذلك تلك الوعود في  اإلعمار إلعادةالدولية  اتاملساعدوصول لضمان 

ن إا باسم بروكسل الثالث. ، واملعروف أيض  2019في آذار/ مارس  ،واملنطقة ةالثالث لدعم مستقبل سوري

توسيع  يساعد في ]من جانب األطراف الدولية[ التالعب بمثل هذه التكتيكات في املساعدات اإلنسانية

 في الوقت نفسه ويتيحوتعزيز الكيانات ذات الصلة بالدولة،  اإلعمار إلعادةاملوارد الدولية املتاحة وصول 

للحكومات الغربية حفظ ماء الوجه  منحالحكومة السورية في السنوات املقبلة. كذلك يمع تطبيع الإعادة 

 أماما ا فرص  بينما تفتح تدريجي   ،مالقيّ  لىإستندة لسياسات الخارجية املعن اومواصلة روايتها  ،ادبلوماسي  

ن هذا أينكشف الطويل، قد املدى  علىنه أال إاملرتقب.  اإلعمارالخاصة لدخول سوق إعادة  القطاعات

 
33 Brown, F. Z. (2018), “Seeing Like a State-builder: Replication of Donor Reconstruction Dilemmas in Syria”, in 
Project on Middle East Political Science (POMEPS) (ed.) The Politics of Post-Conflict Reconstruction. 
Washington DC: Carnegie Middle East Centre, pp.8-13, at p. 8. 
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 اإلعمارالحرب وإعادة  أثناءن املساعدات اإلنسانية التي تستهدف بقاء الناس ة، أل التناقض هزيمة ذاتي

ا ال يقدم سوى القليل من ا سياسي  ستقوي نظام   ،دة بناء البالداعإإلى  والتي تهدف ،إنساني غطاءتحت 

  .ةوخطوط الصراع في سوري ةالصدع في سوريناحية رؤية دائمة ملعالجة العديد من خطوط 

، من اإلعمارفي املساعدات اإلنسانية وإعادة  ةمنهجي أكثرمن دون دمج منطق بناء السالم بشكل  وبذلك،

اع السياسة حالة "ال حرب وال سالم"، ويطبعون دولة سلطوية ويزرعون بذور صراع نّ ن يديم ص  أاملرجح 

 عنيف جديد من دون قصد. 

 

 في ثالث خطوات  ةفي سوري اإلعمار بناء السالم وإعادة 

في سورية املوضح أعاله، كيف يمكن تصور النقاط التي يمكن   اإلعمار  إلعادةفي مواجهة املشهد االستراتيجي  

 تقّد بعد الصراع؟  اإلعمارالدخول منها لبناء السالم خالل عملية إعادة 
 

 م الفقرات الالحقة تحليال

( تغيير النظارات، )البدء من 2، )األساسياتإلى  ( العودة1في ثالث خطوات: ) ،لهذا السؤال ااستكشافي  

 الفناء الخلفي لبيتك(. 

 

 األساسياتإلى    الخطوة األولى: العودة

 وتشمل هذه. عدة فهم أن بناء السالم يتضمن مبادئ رئيسةفي البناة السالم خبراء يتشارك العديد من 

النزاع  أطرافاالنخراط مع و منهما،  ، على سبيل املثال، إعطاء األولوية ملنع العنف والصراع والحّد املبادئ 

الصراع، والعمل من داخل النظام  منظومةداخل  عموديةمصالحهم الحزبية، وضمان الروابط ال على

ن بناء أ على االجهات الفاعلة الخارجية. يتفق خبراء بناة السالم أيض   ضمان مصالحو  ،فعلياالقتصادي ال

بيانات موثوقة،  ذلك وجودتضمن يربما  ،عدة ستراتيجيةالسالم يتطور من خالل التوفيق بين عناصر ا

تتعامل مع جل التغيير، والتدخالت املستهدفة التي  أتدريجي من  بشكل  التحالفات  توسيع  و تحليل تشاركي،  و 

 . 34أمينخطر الصراع والعنف، والدعم املؤسس ي املستمر من قبل وسيط أشد عوامل 

 ضمن هذا التسلسل، ي  
 
دخول مهمة لبناء السالم. إن فهم السياق املحلي  عد إنشاء بيانات موثوقة نقطة

ا في البيئات الغنية بالشائعات والفقيرة في يشكل تحدي   الشائعاتاملعلومات عن  رز وديناميات الصراع وف

إنشاء بيانات موثوقة وتوصيلها هو خبز إن املعلومات، ومع ذلك فهي تحديات تواجهها الجهات الفاعلة. 

 وزبدة بناة السالم. 

في سورية.  اإلعمار إلعادةبرنامج السالم الجديد إلى  تعد البيانات والتحليالت الجديرة بالثقة نقطة دخول 

إيجاد وبناء الثقة املحلية.  اإلعمارللمساهمة في عمليات إعادة  يكفي دقيقةبيانات  تأسيسن أذا يعني وه

 
34 Achim Wennmann and Brian Ganson, Responses to Conflict That Work, Paper No. 15. Geneva: Geneva 
Peacebuilding Platform, 2016. 
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من داخل   سواء التي تصدر  ،املتحيزةأو    ؤيدةظ على التحليالت املاالبيانات مهم بشكل خاص للحف  هذهمثل  

 من خارجها. أو  ةسوري

 .  35هذه النقطة  توضيحبإمكان نظام اإلسكان وإدارة األمالك  
 

رث لستة أجيال من السياسات إ، هناك  إجماال

في "املعلومات غير الرسمية الهائلة  تتضمنومتناقضة،  متداخلةوكلها  ،وإدارة األراض ي سكانحول اإل 

وخطر إساءة استخدام الحكومة في  ،10على القانون رقم  بينما ركزت معظم النقاشات. 36املدن"احي و ض

ا  50من " ضمن سلسةسوى "تعديل بسيط" ليس  10القانون رقم  إال أنتنفيذه،   وانينقالمن قانون 

 ]س   ة التيجديدال
ّ
إدارة اإلسكان واألراض ي في  حول  السياسة االقتصاديةفي  وغيرت 2011ت[ منذ عام ن

. تتمثل مهمة التحليل املستقل في تفكيك مثل هذه القضايا املعقدة وإيجاد تفاهمات عبر 37سورية"

ن يشمل هذا التحليل املجاالت الرئيسة ذات الصلة بأنظمة إدارة اإلسكان أاملجتمعات املنقسمة. ويمكن 

ام حيازة السوري وقوانين اإلرث، ونمو املدن السورية واألراض ي، على سبيل املثال، البحث املستقل عن نظ

التي تعرضت  حياءالفاعلة الحكومية في تنظيف األ  جهاتالحرب، والجهود الحالية من طرف ال وتأثير

ن أاملحلية. يمكن  اإلعمارلتغطية تكاليف إعادة  مصادر التمويل، والبحث عن ديثهاللقصف الشديد وتح

 . اإلعمارالقانوني واالقتصادي املتعلق بإعادة  لء قدرة مستقلة في التحلينشاإتنطوي هذه الجهود على 

بيانات جديرة بالثقة عن ممارسات إدارة اإلسكان   وإنشاءعد التحليل املستقل  من وجهة نظر بناء السالم، ي  

 : عديدة واألراض ي في سورية من األمور املهمة ألسباب

تضخيم ب التي تقومتراقب الجهود املبذولة من جميع األطراف  أنيمكن للبيانات والتحليالت  •

]عن طريق صرف االنتباه  بغرضسواء بغرض الدفاع عنه أو  ،10مثل القانون رقم  ،واضيعامل

، أو مثل مثل حقوق اإلسكان واألراض ي وممتلكات النساء  ملعقدة األكثر أهمية،عن القضايا اإثارته[  

 تحسين االختالل في نظم الحوكمة والعدالة. 

السوريين الذين فقدوا دلة حول املظالم الرئيسة لكثير من أنشاء إهم التحليل املستقل في ايس  •

ة نزلبمضمان مثل هذه األدلة هو بسبب الحرب. في ممتلكاتهم حقيتهم فقدوا أأو  ،ممتلكاتهم

التي يعانيها كثير من   ،الناتجة عن ذلك  اإلحباطاتفي معالجة    مساهمةو   ،حماية من نسيان الظلمال

التي يسيطر عليها  ة،سوريمثل البيئة ن ضمان مثل هذه التحاليل املستقلة في بيئة إالسوريين. 

وسيط وبرعاية  مستدام    مؤسساتييعني توفير مساحة سياسية لدعم    ،كبيربشكل    واألمنالتسيس  

 مين. أ

 ،ا تعزيز القيادة الجديدة على املستوى الدوليضمان دقة واستقاللية البيانات والتحاليل يعني أيض   •

هذه القيادة من األسواق املالية،  تأتي، قد اإلعمارما يتعلق بإعادة  فيوالتي تقف وراء هذه املبادئ. 

 
35 Omar Abdulaziz Hallaj, Beyond Law 10: Economic and Social Challenges of Housing and Land Management in 
Post Conflict-Syria, in Rim Turkmani, Marika Theros and Sami Hadaya (eds.) The Political Economy of 
Governance in Syria, London, London School of Economics, 2019, p. 12-18. 
36 Omar Abdulaziz Hallaj, Beyond Law 10: Economic and Social Challenges of Housing and Land Management in 
Post Conflict-Syria. Presentation. London, 3 December 2018. 
37 Ibid. 
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ن تصبح أوبهذه الطريقة يمكن مشروطة بمثل هذه البيانات.  اإلعمارما قد يجعل تأكيد إعادة 

مفاوضاتها إلى منها واحدة كل  حتاجمن إعادة البناء، التي قد ت اكيد  أ ابرامج بناء السالم جزء  

 تحالف استثماري.  إلنشاءالخاصة 

بشكل عام، تكمن القيمة االستراتيجية للبيانات والتحليالت املستقلة في تأكيد الضوابط والتوازنات وتوليد 

 أرضية مشتركة وبناء الثقة.

 

 الخطوة الثانية: استبدال العدسات

في كيفية حدوث التغيير تنظر كانت التي واملعتقدات وجهات النظر لعدسات يعني التشكيك في تغيير ا

ومساحات جديدة لبناء السالم.   ،اجدد    مع عدسات جديدة، قد يحدد صانعو السياسة ممثليناالجتماعي.  

 
 
حكومة رؤية تتمحور حول  لقد اعتاد العديد من صانعي السياسات في الحكومات واملنظمات الدولية نظرة

هذه العمليات مثل .  التي تدار من طرف قادة املجتمع  تغييرالعمليات  اعتادوا  و  ،املجتمعحكومة  أو    ،املدينة

الحلول املقدمة فيها هي محور التغيير؛  ن حيث "تكو "، عمليات انضباط منهجية للمشروع"إلى  حتاجت

 . 38"سليمةال تللممارساحل  أفضلنتاج إو طل يقود العملية؛ بو شامل؛ الصالح ضرورة اإل و 

 ،العنف  مع  ون تعاملي  كيف  سالنافي رؤية    ]من جانب الخبراء[  هذه العدساتمثل  فيد التزود بي، قد ال  إال أنه

أو في  السلطات الرسمية غياب يكون ذلك فيا ، وغالب  أحيائهمفي  اليومي إلقصاءا املون معكيف يتعو 

لديهم أن يكون و  تفاصيل الدقيقة،ال حول  أكثرن يكونوا على دراية أ ى خبراء بناء السالميجب عل. هاحضور 

التكييف طريقة )األماكن، ومن خالل    أصعبفي    كيف يمكن أن يحدث التغيير باطنستال   حالةلل  دقيقفهم  

متعددين يلعبون  عمالءمع و "عملية تجريب ومحاولة وخطأ؛  إنها ،*املشكالت( التكراري القائم على حل 

في . 39"حددنتاج شكل مختلط من الهجين الذي تم تركيبه من خالل سياق مإ وفيا قيادية مختلفة؛ أدوار  

ن العديد من إ، فقادرة على الحلول القيادة الوجود في وتفكر الجهات الفاعلة الدولية فيه وقت تناقش 

مشكلة تلو األخرى بأفضل   من خالل حّل   عجزلخروج من الدمار واللطريقها    تتلّمسالجهات الفاعلة املحلية  

 الطرق املمكنة. 

في سورية.   اإلعمارة  ت إعادفي وق  ،ضمن بناء السالمسيكون قد تساعد العدسات الجديدة في تحديد "من" 

 املختلفةفي العديد من املجاالت  ،متعددة األجزاء وعلى مستويات متناهية الصغر اإلعمارتتم إعادة سكما 

. كاملة كرزم اإلعمارعادة إأو  "اشخصي   ا"جهد  مثل التي تكون  ،اإلعمار إلعادة ةمحدود االتي تتضمن حزم  

 
38 Matts Andrews, Explaining Positive Deviance in Public Sector Reforms in Development. World Development 
74: 197-208, 2018, p.197. 

عملية خطوة بخطوة )وليس خطة جامدة( تسمح بالتعلم والتكيف الركز على المشاكل وليس على الحلول. تتبع ت وهي. نشوء ميسرةهي عملية *
 ]المترجم[ المرنين

39 Ibid. 
*]المترجم[ يمكن مراجعة المقالة لتعريف المصطلح: 

-restorative-of-story-a-interrupters-http://www.justiciarestaurativa.org/www.restorativejustice.org/RJOB/the
justice 

http://www.justiciarestaurativa.org/www.restorativejustice.org/RJOB/the-interrupters-a-story-of-restorative-justice
http://www.justiciarestaurativa.org/www.restorativejustice.org/RJOB/the-interrupters-a-story-of-restorative-justice
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التعايش  إدارةقادرين على هو تحديد األشخاص الاملفتاح ، اإلعمارمن خالل هذه العمليات في إعادة 

يط "الوس ذلك الفرد هوف، دوائر مناصريهمبين عادة أسماء مختلفة  األفرادوالخالفات. يطلق على هؤالء 

ي أقائد ر أو  ،*" )في دوائر الحد من العنف(قاطع"امل ووه )في عمليات الوساطة في مجال السالم(،املحلي" 

مهمة بين  من دوائر، وموثقون بطون رتنهم مأن ما يشترك به هؤالء الفاعلون هو إ(. األكاديمي)في الوسط 

أو   ،الرسميةلسلطات  انهم قادرون على بناء الثقة في العمليات والنتائج التي تكون فيها  أو   ،نصارهم املحليةأ

ء لهؤال للقيام بذلك. يمكن مخولينغير هم أو  ضعيفةالقدرات ال اتذ ،غيرها من أصحاب السلطات

الحوار بين و التفاهم  تعزيزوبالتالي يمكنهم  ،أنصارهميتحدثوا بلغات مختلفة في دوائر  أن الوسطاء

في البيئات  نالبحث والعمل مع مثل هؤالء الفاعليإن . 40جموعات املعاديةاملأو  املقسمة تاملجتمعا

 املشحونة سياسي  
 

ا ا ليس سهال في لعب  ]جهود الوسطاء[ جهودهميمكن أن يقوض الدعم الخارجي . دائم 

ااألدوار املهمة   وهذا هو السبب تعريضهم للخطر األمني.  أو    التأهيلإعادة  أو    الوساطةأو    في بناء الجسور   جد 

 غير الحزبي بطرق سرية. أو  املحايدأو  وراء أهمية املعرفة الفنية لتعزيز الدعم املستقل

. تؤكد هذه النظرة اإلعمار إلعادةالعدسات الجديدة قد تمكن من رؤية األولويات املكانية وضع ن أكما 

املحلية  اإلعمارالبصرية املكانية أهمية املساحات املوثوقة التي يمكن من خالالها تصور عمليات إعادة 

 ذي األحيان بين النهج التندرج هذه املساحات في كثير من . تومعالجة النزاعات واملشكال  بشأنهاوالتفاوض 

املوصوفة بمفاهيم "البيت )النماذج املعمارية  أو    تركز على البيئة الحضرية من خالل إعادة التكوين املكاني

هج التي تركز على التأثير    (املوثوقة  عالقاتباعتبارها بيئات مادية لل  ،"الفضاء اآلمن"أو    اآلمن" سلوك   فيوالن 

املوصوفة من قبل مفاهيم "الفضاء )من خالل التفاوض والحوار  ،الجهات الفاعلة داخل الفضاء

أو  فكرة "األكسجين السياس ي" التي تمكن العمل املنفصل عبر االنقسامات االجتماعيةأو  السياس ي"

-فإن إعطاء األولوية للمساحات التي تهم الحياة اليومية للناس  املنظور،من هذا  .(السياسيةأو  الدينية

ا ألنها فحسب ليس لتقديم الخدمات  مهم، أمر   -املدارسأو  األسواقأو  مثل املستشفيات ولكن أيض 

 مساحات سرية لنسج نسيج اجتماعي جديد بعد الحرب.

 

 البدء من الفناء الخلفي ملنزلكالخطوة الثالثة:  

بناء فضاء في  من أجلن يالسياسة الغربي يالفناء الخلفي للمنزل. على صانعإلى  الذهاب يالخطوة الثالثة ه

هذا يعني تحويل بشكل مباشر.  وا فيهاؤثر ين أوفي املنظمات التي يمكن  بلدانهمتركيز جهودهم في ، سورية

في املناطق أو  ةالجهود التي تجري داخل سوريدعم من خالل -العقلية من املساهمة في السالم "هناك" 

ا من "تمام   ةاملساهمة في سالم سوريإلى  -الحرب في عواصم البلدان ذات املصالح الكبرى فيأو  املجاورة لها

 من خالل الجهود املبذولة في بلد صانع السياسة.  ،هنا"

 
40 Paul Dziatkowiec, The Inside Story: The Impact of Insider Mediators on Modern Peacemaking, Geneva, 
Centre for Humanitarian Dialogue, 2017; Cure Violence, The Interrupter Model, 2013; Karen Umemoto, The 
Truce: Lessons from the L.A. Gang War, Ithaca, Cornell University Press, 2006. 
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( IIIMواملستقلة ) املحايدةمن خالل اآللية الدولية  ،وجهات النظر حول هذه النقطة ىحدإيمكن توضيح 

التحقيق مع األشخاص املسؤولين عن أخطر التي أنشأتها الجمعية العامة لألمم املتحدة للمساعدة في 

 رسيخفي "جمع وت  IIIMتتمثل والية    .2011  في  ومحاكمتهم  ةبموجب القانون الدولي املرتكب في سوري  ،الجرائم

وإعداد ، انتهاكات القانون اإلنساني الدولي وانتهاكات حقوق اإلنسان نعاملوجودة وحفظ وتحليل األدلة 

يتم القيام بكثير من العمل  . 41ع اإلجراءات الجنائية العادلة واملستقلة"امللفات من أجل تسهيل وتسري

واألدلة  الجرائم، املحاسبة علىلضمان  ،ةمن خالل مؤسسات العدالة خارج سوري ،امللفاتهذه إلعداد 

ذا صلة بتحدي   IIIMقد يكون    ال يتم نسيان الجرائم.لكيو   ،الالزمة موجودة لتكون مقبولة في محكمة مقبلة

 اإلعمارذات الصلة بحزم إعادة  HLPفيما يتعلق بالبيانات املتعلقة بقضايا  ةفي سوري اإلعمارإعادة 

مثال على كيفية تعبئة القدرات املؤسسية القوية في البلدان البعيدة عن منطقة  IIIMفي حين أن  املحددة.

فإن التحميل الكامل لبرامج بناء السالم في مثل هذه الجهود من   الرئيسية،الصراع لضمان قضايا املساءلة  

منذ  ةسوريفي الحرب في  حلفائهم املشاركينعلى جميع الجهات الفاعلة و  IIIMشأنه أن يضمن تطبيق والية 

 .2011عام 

قيادة غربية أقوى لتعزيز مساءلة وكاالت األمم املتحدة وبرامجها  وجود يه ،نقطة دخول أخرى هناك 

إال أنه  .ةفي سوري اإلعمارجهود إعادة أو  واملانحين الثنائيين والشركات التي تشارك في الجهود اإلنسانية

الدوليين كدفع عائد  النظام داعميواملوارد الطبيعية املمنوحة لنتيجة لألصول الصناعية والبنية التحتية 

إن العالقات  وّسع النظام قبضته على مجموعة فرعية أوسع من األنشطة االقتصادية. الحربي،لدعمهم 

ة التي طورتها الحكومة على مدار السنوات األخيرة مع الجهات الفاعلة الدولية واملحلية العاملة في يالعمل

 اهذا املكون االستخراجي من "الدولة الشرسة" يشكل خطر   تسمح لها بالقيام بمعظم األنشطة. أراضيها

املشاريع التجارية في  أو    ،اإلعمارإعادة  في  أو    ،على جميع الجهات الفاعلة املشاركة في املشاريع اإلنسانية  اكبير  

 كـهي الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى التي أو  الحال خاصة مع وكاالت األمم املتحدة يه يهذ .ةفي سوري

فإنهم يعززون  ،ياإلغاثالدعم من خالل تقديم  عليها. التي ربما يقوم النظام باالستيالء" بقرة الحلوب"ال

من  من السوريين. ويقوضون شرعية مساعدتهم اإلنسانية في عيون العديد ،ةالنخبة االستبدادية في سوري

م في األمم يمكن أن تتعارض املشاركة اإلنسانية التي تقودها األمم املتحدة مع نظام القيّ  املنظور،هذا 

 املتحدة.

يمكن  األول جل برنامج بناء السالم. أعندما نكيف الخطوة الثالثة من  ،ن في وجه هذا التحدي اهناك بعد

زيادة مساءلة الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة والصناديق للحكومات الغربية أن تضغط من أجل 

 اولكنها ليست مستحيلة تقني   ،هذه الجهود حساسة من الناحية الدبلوماسية والبرامج ذات الصلة.

استكشاف تطبيق سالسل الكتل لزيادة   املثال،على سبيل    املستقبل،من الطرق الواعدة للعمل في    .اوقانوني  

إن زيادة الشفافية في كيفية استخدام التمويل  مسار املساعدات الغربية في العمليات اإلنسانية.شفافية 

 
41 See https://iiim.un.org/mandate/, April 2019. 
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الحكومة إلى  بمجرد وجوده في النظام اإلنساني لألمم املتحدة سيكون وسيلة لحساب التدفقات التي تصل

 غير مباشر.أو  السورية بشكل مباشر

مع التركيز بشكل أكبر على مشاركة املعلومات حول  األعمال،يمكن تطبيق نهج مماثل على االستثمار في 

لقد  .ةاملخاطر القانونية والسمعة للشركات والبنوك املشاركة في مشاريع إعادة البناء االقتصادي في سوري

ن واألعمال التجارية في برنامج من خالل وحدة حقوق اإلنسا ،على سبيل املثال بالفعل،بدأت هذه الجهود 

إن اتجاه "التخلص من املخاطرة" في القطاع املالي قد جعل املستثمرين بالفعل   .42التطوير القانوني السوري

  بالحرب،أكثر حساسية للمخاطر في البلدان املتأثرة 
 
 العقوبات قائمة. إذا ظلتخاصة

يتمثل البعد  .ةقد ال يكفي مجرد مراقبة وضمان مساءلة الفاعلين في املجال اإلنساني في سوري ذلك،ومع 

في العمل على التناقضات التي تنطوي عليها إدارة حرب  ،من الخطوة الثالثة في برنامج بناء السالم ،الثاني

 ،اعدات اإلنسانية يتم التالعب بهاأن املسإلى    تشير الحالة الراهنة للمعرفة بين الخبراء  بنهج إنساني.  ةسوري

 "،إدامة وضع "ال حرب ال سالمإلى  هذايؤدي وس ،ةسوريتقوية وتطبيع الحكم االستبدادي في إلى  وستؤدي 

أسباب هيكلة املساعدة بعد الحرب  .3كما هو موضح في الجزء  العنيف،يزيد من خطر تجدد الصراع أو 

قد أوضح أنه على   األحمر،رئيس اللجنة الدولية للصليب    مورير،بيتر    بموجب إطار إنساني لها جذور أعمق.

جعل كل  إلى  يل[]م  واإلرادة السياسية لالنخراط في منع الصراع إلى  افتقار :مدى العقد املاض ي كان هناك

إن منظومة  كثير من األرواح ... ةنجا هذا ما أعاق وأربكو مسألة سياسية مسألة إنسانية بشكل مستمر ... 

ومنع النزاع واحترام  السالم،التفكير والعمل من أجل إلى  األمم املتحدة ]في جوهرها[ نظام سياس ي يحتاج

إلى  فقد انتقل نظام ]األمم املتحدة[ ،اآلن[ ]حتى تحقيقه كان من الصعب  األمر هذا وألن ،حقوق اإلنسان

 . 43حركه الدولة "تفي حين أنه نظام    ،بأنه محايد وغير متحيز ومستقل  والتظاهرتقديم املساعدة اإلنسانية 

فإن   نفوذها،توسيع مناطق  إلى    في سياق املشاهد السياسية لعالم متعدد األقطاب تهدف فيه بعض الدول 

ا من قصة أكبر للتالعب السياس ي لتعزيز مجموعة  ةالتالعب باملساعدات اإلنسانية لسوري قد يكون جزء 

هذا االتجاه يتطلب استجابة لبناء السالم  ضيقة من املصالح الفردية الدول واالئتالفات املرتبطة بها.

أو  حلهاأو  الحد من النزاعاتإلى  مساحة الجهود الحيادية والنزيهة واملستقلة التي تهدففيه تستعيد 

قد تكون نقطة االنطالق لصانعي  ،ةبسوريفيما يتعلق  إدارتها من خالل وسائل غير عنيفة. أو تحويلها

السياسة الغربيين هي إدراك أن التركيز على إطار عمل للمساعدة اإلنسانية إلدارة الحرب لن يؤدي 

"بناء السالم قد ال تكون فكرة  الروايات واملناهج األخرى ضرورية. .ةبناء السالم في سوريإلى  بالضرورة

 "،"سالم استبداديأو    "عنفيةكبرمجيات" الواردة في هذا الفصل بمثابة "رصاصة فضية" في مواجهة "دولة  

 .ةولكن ربما تكون واحدة من عدة طرق خارج مستنقع سوري

 

 
42 See https://www.hrbu.syrianldp.com, April 2019. 
43 Peter Maurer, War in Cities: What is at stake? Speech at the Graduate Institute of International and 
Development Studies, 4 April 2017. Video available at https://www.youtube.com/watch?v=SiddTxyQdB4, 
citation at 53:57 – 55:04. 
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 الخالصة

ا إلعادة التفكير في بناء السالم في ثالث خطوات بحثم هذا القّد    ،اقتراح 
 

لبناء السالم  قد توفر مدخال

بأن صناع البحث لقد جادل  .ة" و"السالم االستبدادي" في سوريعنفيةفي ظل "الدولة ال ،اإلعماروإعادة 

لكن  "،السالم الليبراليلقد انتهى عصر "بناء  تحديث برامجهم لبناء السالم.إلى  السياسة الغربيين بحاجة

   على ثالث خطوات.املطلوب  يحتوي التحديث    بناء السالم.  همهذا ال يعني أنه ال يمكن
 

يتعين على صانعي   ،أوال

أساسيات بناء السالم التي تؤكد اللبنات األساسية واملبادئ األساسية لبناء إلى  السياسة الغربيين العودة

يؤكد هذا التحديث أهمية البيانات والتحليالت املوثوقة التي   ،ةسوريفي    اإلعمارما يتعلق بإعادة    في  السالم.

 وال سّيماهذا التحليل مهم  املحلية. اإلعماردقيقة بما يكفي للمساهمة في عمليات إعادة  يجب أن تكون 

 الثانية،في الخطوة    وخارجها.  ةإلزالة الغموض عن التعقيد ومراقبة التحليل املتحيز املنبثق من داخل سوري

لتحديد الجهات ينظرون من خاللها،  ،الحصول على نظارات جديدةإلى  يحتاج صانعو السياسة الغربيون 

يركز  باستخدام برنامج بناء السالم بشكل أفضل. اإلعمارالفاعلة واملساحات التي يمكن أن تدفع إعادة 

ء الجسور التي يمكن أن تشكل ويعمل مع شركات بنا ،على الفواصلو هذا املنظور الجديد على الروابط 

ا من خالل مشاريع إعادة  ا جديد  ا اجتماعي  حد ما إلى  قد تمهد هذه الجهود الطريق املحلية. اإلعمارنسيج 

الخطوة الثالثة هي   لحياة الطبيعية" التي تسمح للناس باالستمرار في حياتهم اليومية على املستوى املحلي.ل"

استخدام نفوذهم على املنظمات أو  في بناء السالم من داخل بلدانهمأن يبدأ صناع السياسة الغربيون 

فقد يسهمون  املتحدة،من جانب الشركات والبنوك واألمم  ،من خالل اإلصرار على مساءلة أكبر الدولية.

ا  ذلك،ومع    ".الدولة العنفيةفي الحد من " السالم تعزيز نفوذهم لالعتراف بحدود بناء  إلى    فقد يحتاجون أيض 

 ".الدولة العنفيةفي إطار عمل إنساني في سياق "
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