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مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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: ملخص تنفيذي 
ً

أول

 نفوٍذ دولية وإقليمية، تتقاسمها الدول األربع املسيطرة على 
ُ
منذ سنوات عدة، تحكم سورية خريطة

األرض السورية، سواء أكانت تلك السيطرة مباشرة أم بواسطة ميليشياتها أو مجموعاتها املسلحة، وهي 
الواليات املتحدة وروسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى الجزء األكبر الذي تسيطر عليه قوات النظام، بالتداخل 

مع ميليشيات حليفيه الرو�سي واإليراني.  

في هذه األثناء، ما يزال التعاون الرو�سي - التركي الحذُر صامًدا، حيث تستقوي الدولتان، كلٌّ منهما 
باألخرى، في مواجهة النفوذ األميركي. وفي الوقت الذي تستفيد فيه تركيا من الخالفات األميركية – الروسية، 
لتحقيق مزيد من املكاسب في الشمال السوري، تبقى إيران الطرف األضعف في أي حل نهائي، بالرغم من 
التسهيالت العديدة التي يقدمها لها النظام، لعلمه بأنها الدولة األكثر إصراًرا على الحفاظ عليه بكل أركانه. 

املستجد األهم هذا العام، حول الشأن السوري، هو تطبيق قانون قيصر، وظهور مفاعيله في تفاقم 
الصعوبات املعيشية في الداخل، ومقتل قاسم سليماني قائد »لواء القدس« التابع للحرس الثوري اإليراني، 

وإعالن وزير الخارجية الرو�سي سيرغي الفروف انتهاء املعارك في إدلب، بعد عقد اتفاقات مع تركيا. 

في كل األحوال، لن تكون ثمة عملية بناء شاملة، من دون انتقال سيا�سي حقيقي متوافق عليه، دولًيا 
وإقليمًيا وسورًيا، كسيناريو مرغوب فيه، انتقال ُينهي حكم األسد ويستبدله بنظام ديمقراطي تعددي، 
ويخرج عن طريق األمم املتحدة، بالفصل السابع على األرجح؛ فيكون ملزًما لكل الدول املنخرطة في الصراع 
السوري لضمان تطبيقه. لكن ثمة سيناريو غير مرغوب فيه، يمكن أن تؤسس عليه عملية بناء جزئية وغير 
جري تغييرات شكلية عليه، تتمثل في 

ُ
شاملة، وهو يتضمن عملية انتقال سياسية تحافظ على النظام، وت

مشاركة املعارضة في الحكم، ويتوافق ذلك مع الحلول املطروحة من قبل روسيا وأطراف مؤتمر أستانة، 
األمر الذي ال يتوافق مع إعادة البناء والتمهيد لعودة الالجئين على نطاق واسع، وسيكون غالًبا في الضد من 

رغبة الواليات املتحدة األميركية.

يتوقف نجاح الحّل السيا�سي املالئم على الدعم الذي ستقّدمه األطراف اإلقليمية واملجتمع الدولي، 
 بالدول الفاعلة الرئيسة، بينما تساعد قناعة السوريين، بالحّل والعمل على إنجازه، في طّي صفحة 

ً
ممثال

املا�سي األليمة، واالتفاق على اإلجراءات التي تعزز قدرة الحل املأمول على الحياة، ومنها بناء املؤسسات 
السياسية وإعادة هيكلة الجيش والقوى األمنية، ومعرفة مصير املعتقلين واملفقودين، وتنظيم القضاء، 
وسّن القوانين االنتخابية، وتطبيق العدالة االنتقالية، وترسيخ الحريات العامة، وتعزيز دور اإلعالم، وغيرها. 

وال يفي الحل غير املرغوب فيه بكل هذه االستحقاقات.    

تحدد مفردات الحل السيا�سي املالئم املتفق عليه، في نهاية املرحلة االنتقالية، طبيعة عملية إعادة البناء 
التي ستكون سورية بأمس الحاجة إليها، حيث إنها تحتاج إلى توجيه وحشد كل الطاقات واإلمكانات في هذا 
املسعى الوطني الكبير. ومن أهم هذه املفردات، اكتمال بناء مؤسسات نظام الحكم، واختيار نوعه: نظام 
برملاني أو رئا�سي أو ما بين بين. يتلو ذلك انطالق مشاريع البناء الشاملة، وتوفير مستلزماتها البشرية واملادية، 
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ومن ضمن ذلك توفير مصادر التمويل. ويحتاج ذلك إلى دور أسا�سي تقوم به أجهزة الدولة اإلدارية واألمنية 
الوطنية، من حيث تنسيُق األعمال ووضع الخطط ومكافحة الفساد وتنفيذ برامج الرعاية االجتماعية 
واملوازنة بين الخطط املركزية واإلدارة املحلية الضرورية، لتحقيق مصالح السكان وتخفيف أعبائهم. وال 
يقدم الحل السيا�سي غير املالئم مثل هذه الحلول الهادفة إلى تغيير طبيعة الحكم في سورية وانطالق عملية 

البناء في نهاية املطاف. 

وتعّد مسألة عودة الالجئين املقيمين في دول الجوار من أولويات مرحلة االنتقال السياسية للحّل السيا�سي 
املالئم/ املرغوب فيه، بخاصة القاطنين في مخيمات اللجوء، ويتوقع عودة نسبة من الالجئين في الدول 

األوروبية، منهم بعض الكوادر املهاجرة التي اغتنت بالخبرات. 

وُيعّد اتباع سياسة تعليمية جديدة من أهّم الخطوات اإلستراتيجية في عملية إعادة البناء، بحيث تشمل 
التشجيَع على التفكير والبحث العلميين، بعيًدا عن طريقة التلقين، وأن تتضمن مناهج التعليم ما يساعد 
في أنسنة العالقات االجتماعية وقبول الرأي املختلف. ويستدعي األمر إيالء شؤون املرأة أهمية خاصة، 
وتمكينها وحمايتها حقوقًيا بالدرجة األولى، من خالل تشريعات منصفة ومساواة مع الرجل على الصعد 
كافة، ملا لذلك من أهمية خاصة لنهضة سورية من جديد. وستكون مثل هذه اإلجراءات شكلية في الحل 

السيا�سي غير املالئم/ غير املرغوب فيه.

على الصعيد الداخلي، تساعد التشريعات القانونية املالئمة وبناء منظومة أمنية وطنية فعالة، في حماية 
أنشطة وفعاليات عملية إعادة البناء التي تتلو سيناريو الحل السيا�سي املالئم، بينما من األفضل أن تقوم 
السياسة الخارجية على قاعدة الحياد والتعامل مع الدول األخرى على أساس املصالح، بهدف االستفادة من 
الخبرات واملساعدات. يتعلق ذلك أيًضا بتنظيم الوجود األجنبي في سورية وقوننته وتحديد مدته، ليخضع 
لالحتياجات األمنية الوطنية ويسهم في حماية عملية إعادة البناء. ولن يكون من السهولة بمكان اتباع 
سياسة حياد وطنية مستقلة وفاعلة، في حال تطبيق سيناريو للحل السيا�سي يعتمد على توافق أطراف 

مؤتمر أستانة.      

وسيكون التأثير الدولي مهًما في عملية إعادة البناء التالية للحّل السيا�سي املرغوب فيه، وفي مقدمته 
التأثير األميركي، وبالرغم من أن مساهمة الواليات املتحدة قد تكون محدودة في عملية إعادة بناء سورية، 
فإن الدور السيا�سي األميركي سيبقى مهًما على صعيد املنطقة التي ُيعاد تشكيلها سياسًيا على نحو ثابت، 
ولو بوتيرة بطيئة وبخطواٍت متعثرة. ومن املرجح أن يستمر التأثير الرو�سي في مرحلة إعادة البناء، إذ سيكون 
الحفاظ على املكاسب اإلستراتيجية واالقتصادية الهدف األهم لروسيا، وهذا ما ال يمكن أن يحدث من 
 في 

ً
دون موافقة وضمانة الشريك األميركي. وسيكون تأثير االتحاد األوروبي ودول الخليج واألمم املتحدة فاعال

التمويل وتقديم الخبرات وتنسيق الجهود. 

وعلى الصعيد اإلقليمي، ثمة مسألة ال يمكن التنبؤ بجوابها: هل ستستمر السياسة التركية الحالية في 
املستقبل، وهي تقوم على التدخل في أكثر من ملف إقليمي، أم أنها ستعود إلى سياسة التعاون االقتصادي، 
وفًقا لتوجهات حزب »العدالة والتنمية«، في بداية القرن الحالي، أي سياسة »صفر مشاكل« مع دول الجوار، 

على أن هذه العودة مستبعدة في املنظور السيا�سي الحالي. 
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وسيتوقف التأثير اإليراني في سورية املستقبل على دور هذا البلد في الحل السيا�سي؛ هل ستعمل على 
عرقلته أو أنها ستتعاون إلنجازه من أجل الحفاظ على مصالحها ومكتسباتها واالستثمار في إعادة البناء، 
ومدى ما ستذهب إليه سياسة الواليات املتحدة في عهد الرئيس املنتخب، جو بايدن، في التفاهم مع إيران 
وربما العودة إلى االتفاق النووي معها. وُيعتقد بأن الدور العربي سيكون إيجابًيا في مرحلة إعادة البناء، سواء 

من حيث التمويل الخليجي أو الدور املصري في توفير األمن لسورية، في املرحلة االنتقالية.  
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ثانًيا: مقدمة

يستمر الركود الحاصل في مسار الحل السيا�سي للمسألة السورية، من جراء تشابك مصالح الدول 
املتدخلة، وعجزها عن التوصل إلى صيغة توافقية تمهد لخروج سورية من مأساة باتت األزمة/ الكارثة األكثر 
تعقيًدا على مستوى العالم في الوقت الحالي. ينعكس تعقيد الحالة السورية وإزمانها على تعّقد سيناريوهات 
الحل السيا�سي، كمحصلة متحولة للمصالح والعالقات اإلقليمية والدولية، مع استمرار غياب الفاعل 
الوطني السوري، وعلى إعادة البناء املرتبطة بالحل السيا�سي املالئم، الذي يتوقف عليه تأمين الدعم، 

متعدد الجوانب، للنهوض بمشاريع عملية إعادة البناء هذه، باهظة الكلفة وبالغة الصعوبة.

يهدد الصراع في سورية، في حال عدم استيعابه، باالنتقال إلى مرحلة تصعب السيطرة عليها، وقد 
ينعكس ذلك سلًبا على التحالفات والعالقات البينية للدول املتدخلة في الشأن السوري. يفترض أن يدفع 
ذلك هذه الدول، بخاصة الواليات املتحدة واالتحاد الرو�سي، إلى العمل على تفعيل مجريات الحل املتعثر، 
وأساسه القرار األممي 2254 لعام 2015، وقد استقرت مساحات النفوذ الخاصة بهذه الدول، وبوسع 
ممثليها الجلوس على طاولة املفاوضات، كمرحلة أولى يتمكن السوريون بعدها من إعادة تنظيم أنفسهم 

للعب الدور املنوط بهم في ما يتعلق بمستقبل بلدهم. 

تنطلق هذه الدراسة من فكرة العالقة الجدلية، بين حّل سيا�سي قابل للحياة وبين املباشرة في عملية 
بناء شاملة ومستدامة، فتقوم على تتبع وتحليل مختلف املواقف الدولية واإلقليمية لألطراف املنخرطة في 
الشأن السوري، وانعكاس تنافسها وتوافقها على سيناريو الحل السيا�سي املرتقب، ومن ثم أثر هذا الحل على 
إعادة عمليات البناء الشاملة التي ستتلوه، والظروف التي ستحيط بها وعوامل نجاحها والعوائق التي قد 
 عن استشراف طبيعة املواقف الدولية واإلقليمية في مرحلة إعادة البناء وأثرها في تسريع 

ً
تعترضها، فضال

أو إعاقة هذه العملية. وبغياب سيناريو الحل هذا، ثمة سيناريو آخر غير مرغوب فيه، ويتمثل بإجراء نوع 
 عن 

ً
من املحاصصة وإعادة إنتاج النظام الحالي مع ما سيختزنه ذلك من انفجارات وأزمات جديدة، فضال

استحالة إعادة البناء املرتبطة بالتغيير السيا�سي الديمقراطي الشامل.
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ا: تحليل مواقف الالعبين الدوليين واإلقليميين ومصالحهم وسياساتهم
ً
ثالث

كانت التدخالت اإلقليمية في املسألة السورية قد عززت اللغة الطائفية والقومية واملمارسات املرتبطة 
بها، وفرضت على السوريين مستًوى من التمييز املذهبي والعرقي، لم يبلغوه في تاريخهم، وبالتأكيد ال مصلحة 
 للصراع السني - الشيعي، أو العربي - الكردي، وللمظاهر االجتماعية 

ً
لهم به، فلم تكن سورية يوًما ساحة

ذات الصلة التي وضعت السوريين في ظروف لم يختاروها، ودفعوا ثمنها من دمائهم وأرزاقهم. 

منذ خريف 2015، استعاد النظام، بمساعدة حلفائه، معظم املناطق التي خسرها بعد تحول الثورة 
إلى صراع عسكري مكشوف ومدعوم إقليمًيا، في النصف الثاني من العام 2012، وتوقفت املعارك على 
حدود منطقة خفض التصعيد الرابعة، محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة والالذقية، التي 
أصبحت خاضعة لالتفاق الرو�سي - التركي املبرم في 17 أيلول/ سبتمبر 2018، واالتفاقات التي تلته. وبالرغم 
من تعذر تطبيق هذا االتفاقات، فقد وضعت أساس التنسيق الرو�سي - التركي لتحديد مصير هذه املنطقة. 

وفي منطقة شرق الفرات، حيث يتداخل نفوذ الدول األربع الرئيسة املتدخلة في سورية، يحدث بعض 
التوتر من وقٍت إلى آخر، من دون أن يف�سي ذلك إلى حدوث تغييرات مهمة على األرض، ويبدو أن الصراع 
في هذه املنطقة سيكون على أشده، قبل االتفاق على الحل السيا�سي النهائي، وقد يشكل عقبة على طريق 
هذا الحل. يحتاج األمر إلى أخذ مصالح تركيا بالحفاظ على أمنها القومي، بعين االعتبار، ومن تلك املصالح 
ضمان عدم قيام كيان كردي مستقل على حدودها الجنوبية. وال بد من مالقاة األكراد السوريين في منتصف 
الطريق، والقبول بحكم ذاتي أو إدارة ال مركزية موسعة، وقطع الطريق أمام النزعات القومية الشوفينية من 

قبل العرب والكرد على حد سواء.

من جهة ثانية، تشهد هذه املنطقة مناوشات بين دوريات روسية وأميركية بين وقٍت وآخر، بخاصة بعد 
تسيير دوريات روسية - تركية على الطريق M4 الذي يعبر الجزيرة ويصل حلب بالحدود العراقية )1). أما 
وجود امليليشيات املدعومة من إيران في جيب دير الزور والطريق منها إلى البوكمال، ومحاولة تمددها في 
ا من الواليات املتحدة وروسيا وإسرائيل، كحال مواقع تمركز القوات اإليرانية   وصدًّ

ً
املنطقة، فتالقي معارضة

وميليشياتها في مناطق أخرى من سورية. 

وبالرغم من بعض التوتر الذي يسود املنطقة الجنوبية وحدوث بعض االغتياالت املتبادلة، من وقٍت 
إلى آخر، والتسخين الذي حصل في اآلونة األخيرة على حدود محافظتي درعا والسويداء، بين عناصر من 
»الفيلق الخامس« املدعوم من روسيا، ومسلحين في محيط بلدة القريا، فمن غير املرجح أن يتحول ذلك إلى 
مواجهات عنيفة ومستمرة، وهي رسائل سياسية أكثر من كونها معارك عسكرية بين األطراف املدعومة من 

)1)   التقرير الستراتيجي السوري، العدد 78، 25 حزيران/ يونيو 2020، ص 3-2.
www.strategy-watch.com 

http://www.strategy-watch.com
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روسيا وتلك املدعومة من إيران والنظام )2). وال تزال قاعدة »التنف«، قرب مثلث الحدود العراقية - األردنية 
– السورية، تحت سيطرة الواليات املتحدة وبريطانيا، مع وجود بعض فصائل املعارضة في محيطها.

خالصة القول أن التعاون الرو�سي - التركي الحذر ما زال صامًدا، في الوقت الذي تستقوي فيه كل منهما 
باألخرى في مواجهة النفوذ األميركي، وإن كانت حاجة روسيا إلى تركيا أكبر في هذه املواجهة، في حين تستفيد 
تركيا من الخالفات األميركية – الروسية، لتحقيق مزيد من املكاسب في الشمال السوري. وفي ضوء تزايد 
مؤشرات افتراق املوقف الرو�سي عن موقف النظام)3)، تبقى إيران الطرف املرشح ألكبر الخسارات في أي حل 
نهائي، بالرغم من التسهيالت العديدة التي يقّدمها لها النظام، لعلمه بأنها الدولة األكثر إصراًرا على الحفاظ 

عليه. 

مستجدات املواقف اإلقليمية والدولية

الوليات املتحدة: لعّل املستجد األبرز في املوقف األميركي من النظام السوري كان في بدء تطبيق العقوبات 
املتأتية من قانون »قيصر«، في السابع عشر من حزيران/ يونيو 2020. وقد استبق املبعوث األميركي إلى 
سورية، جيمس جيفري، تطبيق هذا القانون، 7 حزيران/ يونيو 2020، بالقول إن بالده »قّدمت لألسد 
طريًقا للخروج من األزمة، وسيقبل العرض، إن كان مهتًما بشعبه«)4). وأوضح املبعوث أن بالده تريد أن ترى 
»عملية سياسية قد ال تقود إلى تغيير النظام، إنما املطلوب تغيير سلوكه«.)5) تبقى جميع األطراف املنخرطة 
في الصراع السوري بانتظار تبلور السياسة األميركية الجديدة حول سورية، في عهد الرئيس الجديد، جو 
بايدن، ففي أول إشارة من وزير خارجيته الجديد، أنطوني بلنكن، تحدث الوزير إلى وكالة بلومبرغ عن الفشل 

في سورية، وعن استحالة تفاوض إدارة الرئيس جو بايدن مع األسد)6).  

روسيا: تدرك روسيا أن العقوبات األميركية الحالية ال تشمل النظام فقط، وقد يدفعها ذلك إلى تطبيق 
مزيد من الضغوط على النظام، ليقبل بتقديم تنازالت ما زال يستقوي بحليفته املوثوقة إيران ملقاومتها. 
ويبدو أن روسيا قد دخلت في مأزق يصعب الخروج منه من دون التعاون مع الواليات املتحدة على تفكيك 

(2( https://2u.pw/lTYoE

(3( https://2u.pw/powyb

)4)   لطاملــا كــرر املســؤولون األميركيــون معزوفــة »تغييــر الســلوك« هــذه، ســواء بالنســبة للنظــام الســوري أو غيــره مــن األنظمــة الدكتاتوريــة، مــع 
أن الجميــع يعــرف أن أنظمــة كهــذه لــن تغيــر ســلوكها مــن تلقــاء ذاتهــا، ولــو كان ذلــك مــع ضغــوط تســتهدفها، ذلــك بــأن تغييــر الســلوك يعنــي، ببســاطة، 
أن النظــام ســيفكك نفســه، وهــذا لــن يحصــل إال بثــورة مــن الداخــل )انهيــار نظــام تشاوشســكو فــي رومانيــا عــام 1989( أو بتطبيــق قــوة قاهــرة مــن 
الخــارج )القضــاء علــى نظــام صــدام حســين فــي العــراق مــن قبــل الواليــات املتحــدة فــي عــام 2003(، وغالًبــا مــا تتضافــر العوامــل الداخليــة والخارجيــة 
للقضاء على النظام الدكتاتوري )انهيار االتحاد السوفييتي عام 1991 والقضاء على نظام القذافي عام 2011(. ومن املعروف أن النظام السوري 
قــد اســتفاد مــن مزايــا موقــع ســورية، لكونهــا جــارة إلســرائيل، فأّمــن حدودهــا وكســب رضاهــا ورضــا الغــرب الديمقراطــي مــن ورائهــا، منــذ اتفاقيــة 
فــك االشــتباك فــي الجــوالن، الحــادي والثالثــون مــن شــهر أيــار/ مايــو عــام 1974، فــي الوقــت الــذي نســج فيــه النظــام عالقــات وطيــدة مــع األنظمــة 
االستبدادية في املنظومة االشتراكية السابقة، وأسهم ذلك في بقائه حتى اآلن، على الرغم من حدوث العديد من التغيرات الدراماتيكية منذ انهيار 
املعسكر االشتراكي عام 1989، وما حدث في قرابة السنوات العشر األخيرة بعد الثورة، حيث تلقى فيها النظام دعًما مباشًرا وحيوًيا من حليفتيه، 

إيــران وروســيا، فــي حيــن عملــت الــدول الغربيــة علــى ضمــان أن ال يتحقــق نصــر حاســم ألي مــن الطرفيــن املتحاربيــن.

(5( https://2u.pw/rA9xG

(6(  https://2u.pw/arhSD
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النظام، بالتوازي مع استمرار الضغوط الثالثية: األميركية - اإلسرائيلية - الروسية، على إيران.

ولوحظ وجود �سيء من التريث الرو�سي، في األشهر األخيرة، بخصوص إجراء تغييرات داخلية في بنية 
ص من النفوذ اإليراني، وترافق ذلك بنقد غير مسبوق لنظام السوري، في 

ّ
النظام تصب في مصالحها، مع تقل

وسائل إعالم روسية تحدثت عن فساده وفشل رئيسه في التصدي لهذا الفساد، وبأنه أسوأ من اإلرهاب)7). 
وبدا الفشل الرو�سي أيًضا في مواجهة نفوذ »الفرقة الرابعة« املدعومة من إيران، ومنه الفشل في إجبارها 
 طائلة)8). وكانت روسيا 

ً
على إزالة عشرات الحواجز التي تنتشر في مختلف األرا�سي السورية، وتدّر عليها أمواال

قد أجبرت الفرقة الرابعة وامليليشيات اإليرانية على االنسحاب من جبهات إدلب وريف حلب الغربي، ولم 
تقدم لها التغطية الجوية في بداية املعارك األخيرة )أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020(، وذلك ملصلحة 

قوات النمر )الفرقة 25(، ثم عادت وسمحت لها باالنتشار، رّبما للحاجة املاسة إليها)9). 

من جهة ثانية، استمرت روسيا في التنسيق مع تركيا في إدلب، في ظروف لم تعد تسمح بنشوب معارك 
كبيرة، أعلنت الواليات املتحدة بوضوح أنها ستدعم تركيا فيها. وكان وزير الخارجية الرو�سي، سيرغي الفروف، 
قد أعلن بوضوح انتهاء املعارك في إدلب، في 22 أيلول/ سبتمبر )10)2020. وفي كل األحوال، ال تبدو روسيا 

مستعجلة للحل، إنما تحاول اللعب في الوقت الضائع حتى تتضح سياسة الرئيس األميركي الجديد. 

إيران: تلقت إيران ضربة قاصمة في بداية هذا العام )3 كانون الثاني/ يناير 2020( باغتيال الواليات 
املتحدة لقائد »فيلق القدس«، اليد الضاربة إليران في الخارج، قاسم سليماني، لكن هذا الحدث لم يجعلها 
ا مع النظام لتعزيز الدفاعات الجوية 

ً
تتراجع في سورية، واستمرت في محاولة تعزيز نفوذها، وأبرمت اتفاق

السورية، من ضمن اتفاق عسكري شامل، في 8 تموز/ يوليو )11)2020، في رسالة واضحة إلى روسيا، مع أن 
ا مهًما -على ما يبدو- من حيث الهجمات الجوية اإلسرائيلية على النقاط اإليرانية 

ً
هذا االتفاق لن ُيحدث فرق

في سورية. 

تركيا: انشغلت تركيا في اآلونة األخيرة في أكثر من ملف إقليمي تتواجه فيه مع روسيا، وبالرغم من ذلك، 
فهي تحرص على استمرار التنسيق معها، يجمعهما عدم اليقين بالشريك األميركي وتقلبات مواقفه. ومن 
الصعب التكهن بموقف تركيا من الحل السيا�سي في سورية، وكيف ستجد فيه مصلحتها بين العبين أكثر 
قوة على الساحة السورية: الواليات املتحدة وروسيا، وال سيما إن توحدت جهودهما على إنتاج هذا الحل 

والوقوف في وجه الطرفين اإلقليميين األكثر تأثيًرا على الوضع السوري: تركيا وإيران.  

من جهة ثانية، أف�سى هجوم النظام وحلفائه الواسع على منطقة خفض التصعيد الرابعة، أواخر العام 
2019 وأوائل العام 2020، إلى استعادة طريق دمشق - حلب )M5(، ومن ثّم توقفت املعارك بعد تدخل 
تركيا بقوة ورسم خط نار جديد، أعقبه اتفاق رو�سي - تركي آخر، 5 آذار/ مارس 2020، أسفر عن وقف 

(7( https://2u.pw/lSlsl

(8( https://2u.pw/hfHJw

(9( https://2u.pw/d7VCD

(10(  https://www.enabbaladi.net/archives/417959

(11(  https://www.noonpost.com/content/37613

https://www.enabbaladi.net/archives/417959
https://www.noonpost.com/content/37613
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املعارك والتزام الدولتين باإلشراف على طريق حلب - الالذقية )M4(، وتم اعتراض هذه الدوريات أكثر من 
مرة من قبل املتطرفين)12). 

شف النقاب، األربعاء 2 أيلول/ سبتمبر 2020، عن إجراء مشاورات روسية - تركية حول 
ُ
إلى ذلك، ك

سورية، على مستوى وزيري خارجيتي البلدين، أعلن بعدها الطرفان أن »ال بديل عن العملية السياسية 
التي يقودها وينفذها السوريون بدعم من األمم املتحدة، على النحو املنصوص عنه في القرار 2254«)13)، في 
الوقت الذي ظهرت فيه أنباء عن إجراء تدريبات بين قوات البلَدين، ملواجهة الجماعات املتطرفة الرافضة 

وقف إطالق النار. 

من هنا، يمكن القول إن املنطقة الواقعة تحت النفوذ التركي في محافظة إدلب أصبحت خاضعة بصورة 
شبه نهائية للتفاهمات الروسية – التركية، وربما تنتظر الحل السيا�سي النهائي للتخلص من التنظيمات 
، وأهّمها جبهة تحرير الشام )النصرة سابًقا(، كتمهيٍد للحل املرتقب. الالفت أن انخراط 

ً
املصنفة إرهابية

الدولتين، كطرفين متعارضين ومتعاونين في آن مًعا، في الصراع السوري وفي الصراع املستجد في ليبيا وفي 
إنهاء الصراع األرمني - األذري، لم يمنعهما من إعادة ترتيب امللفات املشتركة، وتفادي الصراع املباشر بينهما، 

وهذا ما قد يخدم مسار الحّل السوري في نهاية املطاف.

عربًيا: لم تتغير املواقف العربية بخصوص سورية، باستثناء موقف اإلمارات العربية املتحدة، التي 
أعادت افتتاح سفارتها في دمشق، 27 كانون األول/ ديسمبر 2018، وكذلك سلطنة عمان، وهذا ما جعل 
املبعوث األميركي السابق إلى سورية، جيمس جيفري، يهدد بتطبيق العقوبات على هذه الدولة)14). من جهة 
أخرى، ما يزال املصريون يتحدثون عن العالقات التاريخية مع سورية، وأن سورية من مرتكزات األمن 

القومي املصري)15). 

(12(  https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51730835

(13( https://2u.pw/6BA3w

(14(  https://m.arabi21.com/Story/1279513

(15( https://2u.pw/AFWIT

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51730835
https://m.arabi21.com/Story/1279513


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

11

رابًعا: سيناريوهات الحل السيا�سي واألدوار الدولية واإلقليمية

ا، لكنه غير بعيد، ففي ضوء 
ً
ال يبدو أن الجلوس على طاولة املفاوضات إلنتاج حل سيا�سي بات وشيك

املكاسب السياسية والعسكرية التي حققتها الدول الرئيسة املتدخلة في الشأن السوري، على اختالف 
أهميتها وحجمها، بات من الصعب إجراء تعديالت مهمة على خريطة النفوذ الحالية، ويشكل هذا األمر 
أرضية مناسبة للتوافق على سيناريو للحل السيا�سي. يعدُّ مثل هذا الحل مهًما للسوريين، بمقدار ما يحقق 

التغيير املرجو والضروري من أجل انطالق عملية إعادة بناء شاملة في سورية املستقبل. 

وكما أن الحل السيا�سي املنشود ُيعدُّ مثل متحول ريا�سي يتبع تطورات املواقف والتوازنات الدولية 
واإلقليمية، فإن عملية إعادة البناء التالية هي متحول يتبع العوامل ذاتها، فتتحدد، بالتالي، كعملية شاملة 
أو جزئية، تبًعا لتوافر املوارد املالية والبشرية واإلرادة الدولية إلنجازها، مع التأكيد أن سيناريو االنتقال 
السيا�سي املتوافق عليه، خارجًيا، ال يكتمل من دون دور وإرادة سوريين فاعلين سيتوقف عليهما الكثير، 

ومنه حجم ونوعية املشاركة الدولية في مشاريع إعادة البناء.

مقابل مثل هذا الحل املالئم النطالق عملية البناء، ثمة حلٌّ غير مرغوب فيه، يقوم على استمرار جهود 
روسيا وحليفتيها في مؤتمرات أستانة: تركيا وإيران، بالتوازي مع تراخي الدور األميركي في سورية، ذلك من 
أجل فرض نوع من املحاصصة بين النظام واملعارضة »الرسمية«)16)، من دون إحداث تغيير جذري في النظام 

السيا�سي القائم، ومنه صعوبة، إن لم تكن استحالة، القيام بخطوات مهمة في مجال إعادة البناء.

في التنافس/ الصراع السيا�سي املستمر في سورية وعليها، يمكن تمييز الدور الدولي األكثر تأثيًرا للواليات 
الرئيسين،  الدوليين  الطرفين  يتناقض موقفا  الدور اإلسرائيلي.  الرو�سي، ومعهما  الدور  يتلوه  املتحدة، 
الرو�سي واألميركي، في مواقف كثيرة تتعلق باملسألة السورية، ويتفقان، بصورة أو بأخرى، على تحجيم 
الدورين اإلقليميين الرئيسين، التركي واإليراني، وفي هذا مصلحة سورية في نهاية املطاف. وال تستوي مواقف 
الدول وقوة نفوذها أيًضا، فالدور األميركي يبقى مفتاحًيا في ما يتعلق بنجاح أي حل سيا�سي، وإن لم تشارك 
فيه الواليات املتحدة بفاعلية، في حين تكمن قوة الدور التركي في نفوذه الواسع في معظم أوساط املعارضة. 
في املقابل، تكمن قوة الدورين اإليراني والرو�سي في نفوذهما الكبير على النظام وتنافسهما على االستحواذ 

على مواطئ قدم في املناطق الخاضعة لسيطرته. 

 
ً
 عن الدور العربي، املتمثل خاصة

ً
تتصدر األدوار اإلقليمية أدوار كل من إسرائيل وتركيا وإيران، فضال

في دوري مصر والسعودية، وهو دور مهم، على ضعفه، باعتباره مطلوًبا، دولًيا، إلحداث بعض التوازن مع 
األدوار اإلقليمية األخرى، التركي واإليراني على وجه الخصوص. يحضر الدور السيا�سي اإلسرائيلي بصورة ال 
مباشرة، كمصلحة قومية مدعومة باملوقفين األميركي والرو�سي، في حين يعمل الجهد العسكري اإلسرائيلي 

)16)   في هذا الصدد، أنشأ االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة أخيًرا املفوضية العليا لالنتخابات، وفهم البعض ذلك على أنه اختراق رو�سي 
يهــدف إلــى مالقــاة النظــام، للمشــاركة فــي االنتخابــات الرئاســية الســورية منتصــف العــام القــادم. ومــع أن االئتــالف تراجــع عــن هــذه الخطــوة تحــت 

ضغــط االنتقــادات، فــإن هــذا ال يقلــل مــن دالالتهــا، بــل يثبتهــا.
https://2u.pw/yEZRp
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على الحد من التموضع اإليراني في سورية، بدعم أميركي - رو�سي، مباشر أو غير مباشر. 

يبقى الدور األميركي مفتاَح الحل، والواليات املتحدة هي الدولة الوحيدة التي تستطيع تعطيل أي حل ال 
يناسبها وفرض الحل الذي يحقق مصالحها، من خالل منح الفاعلين اآلخرين في سورية األدوار التي تتناسب 
ا مهمة على األرض، فهي 

ً
مع مصالحهم وأحجامهم. وتأتي أهمية هذا الدور من امتالك الواليات املتحدة أوراق

ة سورية الغذائية ومصدر ثرواتها الباطنية الرئيسة، 
ّ
تسيطر على القسم األكبر من الجزيرة، التي تعدُّ سل

النفط والغاز. وهي تتحكم في ملف التمويل الضروري لعملية إعادة البناء وما يرتبط بها من عودة املهجرين، 
وإمكانية الضغط على األطراف األخرى عن طريق فرض العقوبات، وأهمها العقوبات املتدرجة واملطبقة 

حالًيا على النظام وحلفائه، بناء على قانون قيصر. 

ا 
ً
في لوحة املواقف واملصالح اإلقليمية والدولية املتناقضة هذه، يكمن تعقيد املسألة السورية، مضاف

إليه تعقيد العوامل الداخلية، ما يجعل التوافق الدولي على حل سيا�سي أمًرا في غاية الصعوبة، لكنه ممكن 
في نهاية املطاف، وهو األساس الذي ستنطلق منه كل املعالجات والحلول األخرى، ومنها دور السوريين في 

التصدي ملشكالتهم وإدارة شؤونهم وبناء دولتهم. 

تتفاوت درجة التغيير السيا�سي تبًعا ملدى التعاون الدولي على تهيئة ُسبل تحقيقه، ومنها إجبار النظام 
على اإلذعان ملطلب السوريين في التغيير، كمخرج وحيد للواقع املأساوي الذي كان املتسبَب األول به. ولن 
 داخلًيا 

ً
يكون الحل السيا�سي مالئًما من أجل إعادة بناء سورية، ما لم يتحقق فيه تغيير حقيقي يلقى قبوال

وخارجًيا، ويفتح املجال لتدفق االستثمارات وانتشال الحياة السورية من الركود والبؤس نحو آفاق التطور 
املفتوحة، عندئذ، يمكن بالفعل الحديث عن إعادة البناء والخوض في تفاصيلها، وتتبع أثر مختلف العوامل 

دًما أو تعوقها. 
ُ
التي تدفع بها ق

وفي ضوء التجاذبات األخيرة بين النظام والروس، ثمة تحديات جدية تتعلق بقدرة الروس على إجبار 
النظام على االبتعاد عن حليفه اإليراني، النظام الذي لن يكون أي حل في صالحه وصالح إيران، في ضوء 
ما يحصل حالًيا، وهذا مستبعٌد في الوقت الحاضر. ويبدو أن ما تسّرب كسبب لزيارة وزير الخارجية 
)الفروف( ونائب رئيس الوزراء )بوريسوف( إلى دمشق في 7 أيلول/ سبتمبر 2020، أي تقديم بعض اإلغراءات 
االقتصادية)17)، لتخفيف حدة العقوبات األميركية، مقابل انخراط النظام في أعمال اللجنة الدستورية 
واتخاذ موقف من الوجود اإليراني، يبدو أنها لم تأت بالنتيجة املرجوة. وكان من املفترض أن تكون اللجنة 
الدستورية بداية الحل املنشود، منذ أن أعلن املبعوث األممي إلى سورية، غير بيدرسون، متابعة أعمال 
هذه اللجنة في 24 آب/ أغسطس املا�سي)18)، كأحد البنود املتفق عليها في القرار 2254، باإلضافة إلى الحكم 
االنتقالي واالنتخابات ومحاربة اإلرهاب. لكن أعمال اللجنة تتعرقل في كل مرة، من قبل النظام وحلفائه، من 

خالل ظهور مزيد من املماطلة والتسويف. 

على صعيد آخر، لم يحصل توافق بين الروس والنظام حول االتفاق بين »مجلس سوريا الديمقراطية« 

(17(  https://www.bbc.com/arabic/inthepress-54089543.amp

(18(  https://news.un.org/ar/story/2020/07/1058781

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-54089543.amp
https://news.un.org/ar/story/2020/07/1058781
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)مسد( وحزب اإلرادة الشعبية برئاسة قدري جميل املدعوم من موسكو)19)، ومن الواضح أن موسكو كانت 
وراء هذه الخطوة، وكأنها، بصورة ما، ترّد على الخطوات الدبلوماسية األميركية في دعم املفاوضات الكردية 
- الكردية، التي لم تحقق نتائج ملموسة هي أيًضا، وتشكيل »جبهة السالم والحرية«)20)، في 29 تموز/ يوليو 
2020. ومع أن ممثلي »جبهة السالم والحرية« سارعوا إلى لقاء ممثلي الواليات املتحدة في الجزيرة، يبدو أن 
هذه الجبهة تحاول الظهور كطرف مستقل يعيد الوئام إلى العالقة بين أبناء الجزيرة، ويطمح إلى إعادة رسم 
اللوحة السياسية فيها، على حساب نفوذ حزب العمال الكردستاني داخل اإلدارة الذاتية )مسد( أو من 

خالل التعاون معها برعاية أميركية.

في كل األحوال، من املتوقع أن يطوي مسار الحل السيا�سي املالئم، إن حصل، مسار أستانة، ويشكل، 
 إلى مقررات مؤتمر جنيف، وبخاصة إلى القرارات الدولية ذات الصلة، وأهمها القرار 

ً
بصورة ما، عودة

2254، ويتم إخراجه، في حال الوصول إلى اتفاق نهائي، بقرار دولي جديد يحّدد الخطوط العريضة التي 
ستسير عليها سورية في املستقبل، وتحدد واجبات الدول املتدخلة وغيرها في املساعدة على تطبيق االتفاق 
الذي سيضمن مصالح القوى املؤثرة، ويضمن، في اآلن ذاته، إعادة تفعيل الحياة السياسية السورية، 

ويمّهد السبيل للشروع بعملية إعادة بناء سورية على نطاٍق واسع. 

في سيناريو الحل هذا، ثمة مستويات عدة تتعلق بدرجة التطبيق، وسينعكس ذلك بدوره على مدى 
شمولية عملية إعادة البناء ودرجة املشاركة الدولية فيها واإلرادة السورية في تعميقها، وبخاصة ما يتعلق 
بحجم التمويل واملساعدات التي يمكن أن يتم تقديمها، في ظروف دولية لم تعد مالئمة كثيًرا، نظًرا إلمكانية 

حدوث ركود اقتصادي ناجم عن تداعيات أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم. 

وفي هذا الحل، تنضوي مسارات عدة تتباين ودرجة التطبيق وعمق التغيير السيا�سي، لكن األخطر هو أن 
يستمر الواقع الحالي سنواٍت أخرى، تحصل فيها تجارب سياسية غير مجدية، إذ يهدد ذلك بتقسيم سورية 
على نحٍو نهائي؛ كأن تتفق أطراف تحالف أستانة على تثبيت الوقائع الحالية على األرض، في ضوء انشغال 
الواليات املتحدة في قضايا أخرى أو حتى انسحابها النهائي من شمال شرق سورية؛ فيحدث ما يشبه عملية 
»بلقنة« لسورية، بتحولها إلى ثالثة أقاليم؛ شرق الفرات، إدلب وبعض مناطق شمال سورية، وبقية سورية 
التي يسيطر عليها النظام حالًيا. وإن أكثر ما يمكن أن يصل إليه استمرار الواقع الحالي سياسًيا هو تقاسم غير 
متوازن للسلطة السياسية، واستمرار البنية األمنية الفاسدة للنظام ونهب خيرات سورية من قبل مافيات 

داخلية وخارجية.  

تجدر اإلشارة إلى أن الحل املالئم في سورية لن ينفصل عن التحوالت اإلقليمية، وفي القلب منها إعادة 
االعتبار للسياسة الوطنية في كل من العراق، األمر الذي يتوقف على انحسار النفوذ اإليراني، وإعادة دمج 
امليليشيات التابعة إليران في البنية األمنية والعسكرية والسياسية في هذين البلدين. يف�سي ذلك إلى ترابط 
الحلول في منطقة شرق البحر األبيض املتوسط، وربما يمّهد لنشوء تكتل سيا�سي – اقتصادي، يضم هذه 
البلدان الثالثة إضافة إلى األردن، على حساب النفوذين التركي واإليراني، مع عالقات مميزة مع مصر وغيرها 

من بلدان الجوار، في إطار إعادة بناء املنطقة ككل، لكن ذلك يتجاوز حدود هذه الدراسة. 

(19(  https://hawarnews.com/ar/mobile/?page=haber&ID=38702

(20( https://2u.pw/ErwYn

https://hawarnews.com/ar/mobile/?page=haber&ID=38702
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وكان مركز حرمون للدراسات املعاصرة قد وضع، منذ أشهر، سيناريوهات محتملة لتطور األوضاع في 
سورية)21)، ومنذ ذلك الوقت، لم تحصل تطورات ذات شأن، باستثناء زيادة أهمية الدور األميركي، وصعوبة 
تحقيق أي حل رو�سي إال بضوء أخضر أميركي واضح، وإن مسألة االنسحاب األميركي من سورية وترك الساحة 
لالعبين اآلخرين غير واردة على األرجح. وفي كل األحوال، ال بّد من انتظار تبلور السياسة التي سيتبعها الرئيس 

جو بايدن وفريقه تجاه سورية. 

الخالصة: ما زال الحل السيا�سي املالئم ينتظر سيناريو، تتفق عليه الدول الرئيسة املتدخلة في الشأن 
 عن موافقة معظم السوريين، وليس هناك 

ً
السوري وتتناغم مواقفها وأدوارها إلى هذه الدرجة أو تلك، فضال

موعٌد محدد لحدوث ذلك. والبديل عن ذلك هو مزيد من استنقاع الوضع السوري واللعب فيه، من خالل 
اتفاقات جزئية وغير مجدية، تتصدر فيها روسيا املشهد، وتهدف إلى تعديل الواقع الحالي من دون إحداث 
تغيير جوهري فيه، األمر الذي ال يتوافق مع إعادة البناء املطلوبة والتمهيد لعودة الالجئين على نطاق واسع. 

ومن املرجح أن يخرج الحّل السيا�سي املالئم، في حال حصوله، من أروقة املنظمة األممية، فيكون ملزًما 
ؤسس عليه عملية 

ُ
للدول املنخرطة في الصراع السوري لضمان تطبيقه، وهو السيناريو الذي يمكن أن ت

إعادة البناء. ولهذا السيناريو مستويات عدة تتعلق بدرجة التغيير السيا�سي الذي سينجم عنه، وانعكاس 
ذلك على شمولية واتساع عملية إعادة البناء. 

 

)21)   سيناريوهات تطور األوضاع في سورية، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 28 كانون األول/ ديسمبر 2019.
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خامًسا: عوامل نجاح أو تعثر الحل السيا�سي في املرحلة النتقالية

يتوقف نجاح الحل السيا�سي املالئم على عوامل خارجية وأخرى داخلية، في املرحلة االنتقالية. تشمل 
العوامل الخارجية كلَّ ما وَمن يدعم عملية التوافق الدولية واإلقليمية، ويخفف من التجاذبات التي 
تنعكس سلًبا على مجريات الحل. بينما تتعلق العوامل الداخلية بمدى قناعة السوريين بالحل والعمل 
على إنجازه من أجل طّي صفحة املا�سي األليمة، واالتفاق على اإلجراءات التي تعزز من قدرة هذا الحل على 
الحياة، ومنها بناء املؤسسات السياسية، وإعادة هيكلة الجيش والقوى األمنية، ومعرفة مصير املعتقلين 
واملفقودين، وتنظيم القضاء، وسّن القوانين االنتخابية، وتطبيق العدالة االنتقالية، وترسيخ الحريات 

العامة، وتعزيز دور اإلعالم وغيرها. 

مدى التوافق الدولي واإلقليمي على دعم عملية النتقال السيا�سي. 	

يتعلق نجاح الحل السيا�سي املالئم بتوافر درجة كافية من الدعم الدولي والعربي واإلقليمي، في املرحلة 
االنتقالية، ريثما تنهض مؤسسات الدولة السورية الجديدة وتتقونن عالقاتها الدولية، وهو أمٌر مهٌم أيًضا 
 بقوات 

ُ
لعملية إعادة البناء التالية. قد يكون هذه الدعم سياسًيا أو اقتصادًيا أو أمنًيا، ومن ذلك االستعانة

محايدة لضبط األمن، في مرحلة ستشهد مزيًدا من الصراعات الداخلية بين العصابات وامليليشيات التي 
نمت على بقايا أجهزة الدولة أو خارجها.

الخطر األكبر سيكون من الصراعات اإلقليمية التي قد تكون سورية إحدى ساحاتها، ورّبما أحد تجمعاتها 
االقتصادية والسياسية، إن تعذرت صيغة الحياد املناسبة لسورية. ليس من مصلحة سورية الخارجة 
من أتون الحرب والفاقة والدمار الدخوُل في األحالف، وُيفضل أن تستفيد الحكومة السورية االنتقالية في 
هذه املرحلة من كل الفرص املحلية واإلقليمية والدولية، بعيًدا من االنحياز إلى هذه الجهة أو تلك، ضماًنا 

لتحقيق أفضل النتائج في عملية البناء الشاملة.

مع ذلك، يتوقع أن يكون التنافس الدولي واإلقليمي على أشده، للحصول على حصص في عملية إعادة 
البناء، وستصّر الدول املنخرطة في الصراع السوري على أن تتناسب هذه الحصص وثقل نفوذها السيا�سي، 
كروسيا وتركيا، بينما ستكون مشاركة دول الخليج بمقدار دورها املتأتي عن إسهامها في دعم املرحلة 
االنتقالية وتمويل عملية إعادة البناء بعدها، عالوة على الدور الذي ستتطلع باقي الدول وشركاتها في مجاالٍت 
اقتصادية شتى. يقت�سي ذلك من السوريين التحلي بمزيد من الحكمة الستغالل التنافس الدولي واإلقليمي 

واستثماره في مصلحة الشعب السوري. 

وبخالف التعاون الدولي على إنتاج الحّل املرغوب فيه، ستبقى تتنازع سورية املصالح والتجارب، ولن 
يكون أي حل آخر سوى هدن مؤقتة، إلعادة ترتيب مصالح الدول على حساب مستقبل الشعب السوري في 

بناء دولته الديمقراطية على أنقاض االستبداد.
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طبيعة املؤسسات السياسية. 	

من املتفق عليه أن العملية السياسية، التي جرى الحديث عنها في مؤتمرات جنيف 2، تتألف من أربع 
خطوات، هي االنتقال السيا�سي، والدستور، واالنتخابات، ومكافحة اإلرهاب. وُعّدلت هذه الصيغة في القرار 
بدلت، بصيغة االنتقال السيا�سي، صيغة إنشاء حكومة ذات مصداقية وغير 

ُ
2254 لعام 2015، حيث است

طائفية )في الواقع العملي، قد يكون بديلها هيئة حكم انتقالي أو برملان انتقالي أو هيئة منبثقة عن مؤتمر 
وطني أو مجلس عسكري(. 

في هذه الصدد، قد تكون الحكومة االنتقالية )ذات املصداقية وغير الطائفية حسب القرار 2254( 
هي األنسب، مقارنة بمجلس عسكري واسع الصالحية، وما قد يتبع ذلك من صعوبة العودة إلى الحياة 
الدستورية وتشبث العسكر بالحكم، فيما ُيناط باملجلس العسكري، الخاضع لسيطرة الحكومة االنتقالية، 
مهمة إعادة هيكلة الجيش وقوى األمن الداخلي، من ضمن جدول زمني واضح إلدارة املرحلة االنتقالية ككل، 
ريثما يتم بناء املؤسسات السياسية الدائمة، الشرعية والتمثيلية، ضماًنا لتجنب حدوث أزمات دورية في 

املستقبل. 

درجة تحقيق العدالة النتقالية ودورها في تخفيف الحتقان الجتماعي. 	

من الصعب إحصاء الجرائم املرتكبة بحق السوريين، طوال ما يقارب عشر سنوات من عمر املقتلة 
السورية، وهي جرائم دشنها النظام وحقق فيها الريادة، ومارستها جميع املجموعات املتقاتلة إلى هذه لدرجة 
ت طائراتها املدن والبلدات، ووثقت كل 

ّ
أو تلك. وقد أسهمت الدول املتدخلة في موت السوريين أيًضا، ودك

ذلك املنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة. 

ريد للحل السيا�سي أن يكون مالئًما ومجدًيا ومناسًبا النطالق 
ُ
ال بّد من تحقيق العدالة االنتقالية، إن أ

عملية إعادة بناء شاملة، لكن الكيفية التي ستتم بها محاكمة هؤالء، واملستوى الذي تصل إليه األحكام 
وتحديد درجة املسؤولية، هي من األمور التي يجب أن تخضع للنقاش، بحيث تخدم عملية االنتقال السيا�سي 
سهم في تخفيف االحتقان االجتماعي ونزع فتيل االنتقام، وتحصل على ثقة ذوي الضحايا 

ُ
جهضها، وت

ُ
وال ت

وتنصفهم بالحد الذي يجعلهم يشاركون في إعادة بناء النظام الجديد. 

بناء النظام القضائي. 	

كان القضاء قد فقد استقالليته في سورية، منذ انقالب الثامن من آذار عام 1963 على وجه خاص، 
وبدأ تغول السلطة التنفيذية بأجهزتها األمنية على مؤسسات الدولة واألفراد، باسم الشرعية الثورية، منذ 
عام 1963، وتم إنشاء محاكم امليدان العسكرية بموجب القانون رقم 109 لعام 1968. وفي عام 2012، تم 

إنشاء محكمة اإلرهاب لتحل مكان محكمة أمن الدولة. 

إن عودة السلطة القضائية ملمارسة دورها الطبيعي واملستقل، أسوة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، 
يعّد من أهم أركان الدولة السورية القادمة واملؤسسة على الحل السيا�سي املالئم، كما ُيعد مقدمة ضرورية 
النطالق عملية إعادة البناء وتحقيق األمان الفردي واملجتمعي. ويجب أن تستعيد املحكمة الدستورية 

العليا دورها املستقل والحاسم في أن تكون األحكام مطابقة لروح الدستور. 
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سّن القوانين النتخابية واملتعلقة بالحريات وتشكيل الجمعيات واألحزاب . 	

تتمثل أهداف االنتخابات في الدول الديمقراطية في اختيار ممثلي الشعب ورئيس البالد والحكومات 
وإضفاء الشرعية على النظام السيا�سي، وهي من أسس اعتماد الحّل السيا�سي املالئم النطالق عملية البناء 
ككل. ولتكون االنتخابات ذات جدوى، يجب أن يسبقها توافر مزيد من الحريات العامة واإلعالمية، ليتمكن 
الناخبون من اإلدالء بأصواتهم بملء إرادتهم. وُيعّد النظام االنتخابي ناجًحا وكفًؤا بمقدار ما يغتني بتوصيف 
مراحل العملية االنتخابية وتفاصيلها، بدًءا من تحديد موعد االنتخابات حتى إعالن النتائج النهائية من قبل 

لجنة قضائية مستقلة.

من بين التشريعات املوضوعة، يعّد قانون تشكيل األحزاب ذا أهمية خاصة، نظًرا ألن األحزاب هي امليدان 
الرئيس للنشاط السيا�سي االحترافي وتأهيل الكوادر إلدارة مؤسسات الدولة. يخضع قانون األحزاب، وغيرها 
من تنظيمات املجتمع املدني، للضوابط الدستورية، ولكن ذلك ال يجب أن يقّيد عملها، ويجب أن ُيترك لها 

غني الحياة السياسية باستمرار. 
ُ
هامش مقبول من الحرية، كي تنمو وتتطور وت

دور اإلعالم ومساحات الحرية. 	

الديمقراطية  تأثرت الحركات املدافعة عن حقوق اإلنسان في سورية »بصراع األيديولوجيات، غير 
بطبيعتها، ولم يتم إبراز قوة تأثير املجتمع املدني ودوره في مراقبة السلطات السياسية والدفاع عن الحريات. 
وفي املرحلة االنتقالية التي تتلو الحل السيا�سي املالئم، كما في مرحلة إعادة البناء بعدها، توفر الحريات، 

ومنها الحريات اإلعالمية، املناَخ املالئم لتشكيل رأي عام مؤثر حول مختلف القضايا الوطنية األساسية.

لن يبدأ عمل اإلعالم من الصفر، وقد اكتسب كثيًرا من الخبرات منذ 2011، مع كل ما يمكن أن ُيقال 
عن األخطاء واالرتجال والالمهنية التي شابت مسيرة املؤسسات اإلعالمية املعارضة أو املستقلة، في الوقت 
الذي بدأ الناس بالتحول إلى الحصول على الخبر بحد ذاته، بعيًدا عن التوظيف السيا�سي، في مناخ التضاد 

اإلعالمي السائد على نطاق واسع، والذي غالًبا ما يواجه الكذبة بكذبة)22).  

إعادة هيكلة الجيش والقوى األمنية. 	

على الرغم من تشابه بنية النظامين العراقي والسوري، فإن تكرار تجربة العراق غير وارد بالنسبة إلى 
سورية، نظًرا الختالف السياقات من جهة، ولتدارك األخطاء التي حصلت في العراق من جهة أخرى، واملرجح 
هو دمج مسلحي املعارضة في الجيش واألجهزة األمنية، بالتوازي مع عملية إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى 
إنشاء جيش محترف وجهاز أمن وطني موحد، مع تحويل الفائض البشري إلى قطاعات اقتصادية لالستفادة 
منها في بعض مجاالت إعادة البناء. تحتاج هذه العملية، في ضوء ترهل وفساد وتخلف األجهزة الحالية، إلى 
االستفادة من خبرات الدول املتقدمة وجهودها، وفي مقدمتها بلدان االتحاد األوروبي. كل ذلك مشروط وتاٍل 

لعملية انتقال سياسية مالئمة تضع سورية في طريق انبعاثها من جديد.

)22)   للمزيد من املعلومات عن اإلعالم الرسمي واإلعالم البديل يمكن االطالع على املقال التالي: 
https://2u.pw/e0rYj
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مصير املعتقلين واملفقودين. 	

تعّد قضية املعتقلين واملفقودين واملختطفين من أكثر القضايا إيالًما في الحرب السورية. ومع أن جميع 
األطراف املتحاربة ارتكبت فظائع تم توثيق معظمها، فإن الصور التي سّربها أحد عناصر النظام )قيصر( 
تشير إلى أق�سى درجات الوحشية. وقد قدرت األمم املتحدة أعداد املعتقلين واملختطفين واملفقودين في 
سورية بمئة ألف شخص، وحّملت الحكومة السورية املسؤولية عن معظم الحاالت، إضافة إلى األشخاص 

الذين اختفوا في السجون السورية، ولم ُيعرف أي �سيء عنهم.

في أثناء هذه السنين التي قاربت العشر، تعرض الباحثون عن ذويهم ملختلف صنوف االبتزاز، وغالًبا 
مها 

ّ
طلق سراحهم وشهادات الوفاة التي تسل

ُ
ما باءت محاوالتهم بالفشل، وزادت آالمهم آالًما. وباستثناء امل

ذوو املعتقلين من دوائر النفوس، بقي مصير اآلالف غامًضا، وانعكس ذلك على الحالة املدنية واالجتماعية 
واإلنسانية لكثير من زوجات املعتقلين وأبنائهم وأهلهم، وتحّول كثيرون إلى مجرد أرقام، سواء أكانوا أحياء 
أم أمواًتا. قضية املعتقلين واملفقودين هي قضية إنسانية قبل كل �سيء، ومعالجتها هي من األولويات، بعد 

االتفاق على الحل السيا�سي دولًيا وإقليمًيا وسورًيا، وقبل امل�سي في عملية إعادة البناء.       

مشكلة امليليشيات والفصائل املتطرفة. 	

لطاملا كان التعامل مع الفصائل املتطرفة موضع خالف بين روسيا وتركيا، مع أن االتفاقات بين البلدين، 
في السنتين األخيرتين، قضت بضرورة التخلص منها، وأوكل هذا الدور إلى تركيا باألساس، وآخرها اتفاق 5 
آذار/ مارس )23)2020. ويبدو أن حل مشكلة الفصائل املتطرفة سيرّحل إلى الحل السيا�سي النهائي، بالتوازي 

مع رحيل امليليشيات املدعومة من إيران.

(23(  https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51730835

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51730835
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سادًسا: تأثير سيناريوهات الحل السيا�سي في أوجه عملية إعادة البناء

 عملية إعادة البناء 
َ
تحدد مفردات الحل السيا�سي املالئم املتفق عليها في نهاية املرحلة االنتقالية طبيعة

التي ستكون سورية بأمس الحاجة إليها، وتحتاج إلى توجيه وحشد كل الطاقات واإلمكانات في هذا املسعى 
الوطني الكبير. من أهم هذه املفردات اكتمال بناء مؤسسات نظام الحكم واختيار نوعه، هل هو نظام برملاني 
أو رئا�سي أو ما بين بين، ثم انطالق عجلة االقتصاد وتوفير املوارد البشرية واملادية. يحتاج ذلك إلى دور ريادي 
للدولة وأجهزتها اإلدارية واألمنية الجديدة من أجل مكافحة الفساد ووضع الخطط وتوفير البيئة املالئمة 
لالستثمار وعودة الالجئين وتمكين املرأة ووضع سياسة تعليمية جديدة وسياسة خارجية تقوم على الحياد. 

وبخالف ذلك، يستمر الوضع السوري الحالي في الترسخ كحالة انقسام، وتتفاوت درجة التنمية، إن 
حصلت، بين منطقة وأخرى من املناطق الثالث التي تحكمها سلطات وأنظمة حكم مختلفة. ولن تنجح 

الحلول الجزئية، وسط استمرار الخالفات الدولية واإلقليمية حول سورية. 

بناء نظام الحكم السيا�سي املالئم

كان من املتوقع أن تكون فعاليات اللجنة الدستورية، بعد استئناف انعقاد اجتماعاتها في شهر آب/ 
أغسطس املا�سي، فاتحة للعملية السياسية املنبثقة عن القرار األممي 2254، لو لم يتعثر مسارها، ويصر 
النظام على عرقلتها من جديد. ففي تصريح أدلى به رأس النظام في مقابلة مع قناة زفيزدا الروسية، 4 تشرين 
األول/ أكتوبر 2020، أعلن أنه »يرفض مناقشة القضايا الجوهرية املرتبطة بسورية في اجتماعات اللجنة 
الدستورية«، وهاجم وفد املعارضة ألن »تركيا تتحكم فيه وتهيمن على مواقفه)24)«. وكان وزير الخارجية 
الرو�سي، سيرغي الفروف، قد صّرح في 9 أيلول/ سبتمبر 2020 بأن »من املستحيل تحديد جدول زمني للجنة 
الدستورية«)25)، ما ي�سي بعدم الجدية في التعامل مع هذه اللجنة من قبل النظام وحليفه الرو�سي. وليس 
ذلك مستغرًبا من النظام، لكن الروس ربما يحاولون تمرير الوقت بانتظار مستجدات قد تأتي بها االنتخابات 
األميركية القادمة، وإن كل ما يقومون به يندرج في إطار حل سيا�سي جزئي وغير مالئم، ويلبي مصالح روسيا 

وحليفتيها إيران وتركيا.

من جهة ثانية، وفي حال تحقق التوافق على الحل السيا�سي املأمول، عن طريق اللجنة الدستورية أو 
 إلى تنفيذ كل ما ورد في القرار 2254، فإن طبيعة نظام الحكم، الذي سيتم االتفاق عليه في 

ً
غيرها، وصوال

املرحلة االنتقالية، تعّد ذات أهمية خاصة، ويتوقف عليه، بدرجة أو بأخرى، انطالق عملية إعادة البناء. 
فما هو نظام الحكم املالئم لسورية القادمة في هذه الحالة؟ هل هو النظام الرئا�سي أو البرملاني أو املختلط؟

ينطوي النظام الرئا�سي على خطر االستبداد، حين تتمركز معظم السلطات في يد الرئيس، ما يجعل دور 

(24( https://2u.pw/aUs91

(25( https://2u.pw/D2ghX
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البرملان ثانوًيا أو شكلًيا، ويتلخص باملصادقة على املراسيم والقوانين الرئاسية أو ردها في بعض األحيان، ففي 
ذلك خطر على ديمقراطية وليدة وهشة بعد عقود من االستبداد. لذا، يعّد النظام الرئا�سي مالئًما للحكم 
الشمولي، كالحالة التي عاشتها سورية االستبداد وما تزال، حيث لم يرّد البرملان )مجلس الشعب( أي مرسوم 
رئا�سي، فيما يعني هذا النظام في بلدان الديمقراطيات املستقرة إعطاء أهمية لدور الرئيس باملقارنة مع أدوار 

مؤسسات الحكم األخرى، من دون إلغاء دورها الدستوري. 

، ولكنه قد ال يناسب وضًعا لدولة خارجة من تحت 
ً

في املقابل، يتصف النظام البرملاني بأنه أكثر تمثيال
الرماد لتتمتع برفاهية الديمقراطية، مثل سورية، وما قد يشوب ممارستها من فو�سى في بادئ األمر، لكن 
العملية التمثيلية البرملانية ال تلبث أن تنتظم عادة بعد عدة دورات انتخابية. وللحيلولة دون خطر الفو�سى 
من جهة واالستبداد من جهة أخرى، قد يكون النظام املختلط، البرملاني – الرئا�سي، هو األنسب في مثل 
هذه الظروف)26). ومع ذلك، فأن لكل بلد صيغة الحكم التي قد ال تتطابق تماًما مع هذا التصنيف املبّسط، 

وتتعلق بطبيعة تطوره السيا�سي واالجتماعي والظروف واملؤثرات املحيطة به.

كما يرتبط نظام الحكم بطبيعة القوى املنخرطة في الحكم السوري املقبل، وهل ستقتسم القوى 
املنبثقة عن طرفي الصراع)27) اإلدارات واملفاصل السياسية للدولة، أم ستكون ثمة حكومة تكنوقراط من 
أجل إدارة عملية إعادة البناء، وهو ما يتالءم مع الحالة التي ستكون عليها سورية، وهي حالة تحتاج إلى إيالء 
هذه العملية األهمية القصوى. مع العلم بأن القرار األممي 2254 يشير فقط إلى تشكيل »حكومة غير طائفية 

وذات مصداقية«.

في الحالة األولى، تقاسم السلطة، ال بّد أن ينعكس التنافس السيا�سي سلًبا على عمل إدارات الدولة، 
ويسود التحزب والتعطيل على حساب املصلحة العامة، فيقلل ذلك من ثقة الخارج بالسلطات الحاكمة 
وقدرتها على تأمين االستقرار، ما قد يؤثر ذلك على التمويل والدعم، ويعود بالضرر البالغ على عملية إعادة 
البناء ككل. وفي الحالة الثانية، حكومة التكنوقراط، ربما يحدث العكس، ولكن ال بد في هذه الحالة من أن 
يتأمن القرار السيا�سي الواضح من قبل مؤسسات الحكم األخرى، كالبرملان ومؤسسة الرئاسة، أو من كليهما، 

لضمان ثبات الديمقراطية الوليدة والنهوض بعملية إعادة البناء.

في كل األحوال، ستحضر في املرحلة االنتقالية قوى سياسية من النظام السابق واملعارضة واملجتمع 
املدني، لكن ذلك يختلف عن فكرة تقاسم السلطة. كما سيختلف األمر بعد حدوث أول انتخابات برملانية، 

حين تدخل قوى سياسية ناشئة ومختلفة التوجهات السياسية إلى ميدان العمل السيا�سي والديمقراطي. 

إن مدى التعاون واالنسجام بين القوى السياسية املختلفة سيحدد درجة استقرار النظام السيا�سي 
الجديد وقدرته على التصدي لكم كبير من املشكالت، وعلى رأسها عملية إعادة البناء. في هذه األثناء، من 
املفترض أن تتراجع التوجهات األيديولوجية في رؤى األحزاب لصالح البرامج الخدمية امللموسة، والتي ستكون 

)26)  نادر جبلي، نظام الحكم املناسب لسورية املقبلة، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 22 آذار/ مارس 2020.
https://2u.pw/Ke6j1

)27)   كان مــن نتائــج الثــورة الســورية أن تشــكل كيــان ســوري جديــد تمثــل باملجلــس الوطنــي الســوري وتحديثــه األخيــر: الهيئــة العليــا للتفــاوض، فــي 
مقابــل ســلطة النظــام. وبالنظــر إلــى محدوديــة تمثيــل الســوريين فــي هاتيــن الجهتيــن فــي الوقــت الحالــي، ســيكون اســتمرارهما فــي املســتقبل، مــن خــالل 

.
ً

تقاســم الســلطة، مــن أفــدح األخطــار التــي تحيــق بعمليــة االنتقــال السيا�ســي، وســيحولها إلــى عمليــة غيــر مجديــة مســتقبال
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سورية بأمس الحاجة إليها. هذا ال يعني أال تتشكل أحزاب على أساس انتماءات محددة، شرط قبولها مبدأ 
ل وتطور 

ُّ
العمل الديمقراطي وبما ال يخالف نصوص الدستور املّتفق عليه. ومن املفترض أن يمهد ذلك لتشك

انتماء وطني سوري جديد يالئم عملية إعادة البناء ويدفع بها قدًما.    

إطالق عجلة القتصاد: توافر التمويل والبيئة اآلمنة لالستثمار

يرتبط الدعم الدولي لعملية إعادة البناء املادي، من خالل الدعوة إلى عقد مؤتمرات التمويل، بتحقق 
الحل السيا�سي املالئم وشفافية عملية االنتقال السياسية واالستقرار الذي سيتلوها، وبقدرة األطراف 
ثانية، يعّد التمويل أحد وسائل الضغط الخارجية  املحلية على نيل الثقة، داخلًيا وخارجًيا. من جهة 
لتحقيق اإلصالحات السياسية واإلدارية املطلوبة من أجل امل�سي في عملية البناء)28)، على أال يتعارض ذلك 
مع التوجهات والخطط الوطنية، ويسهم في تأمين درجة أعلى من التنافسية الضرورية لتسريع التطور 
وتحقيق الجدوى االقتصادية. في هذا اإلطار، يؤدي االستقرار األمني والتشريعات القانونية املالئمة دوًرا 

مهًما لتسهيل عمل الفعاليات االقتصادية وإتاحة الفرص املساعدة على جذب االستثمارات. 

تختلف مصادر التمويل وتتعدد، فإضافة إلى عمليات التمويل البنكية امليسرة، يتوقع تقديم التبرعات 
 عن االستثمارات 

ً
من دول الخليج، واملساعدات والخبرات من دول االتحاد األوروبي واألمم املتحدة، فضال

 ضرورية من أجل تدوير عجلة االقتصاد السوري من جديد. تبقى 
ً
الخاصة. وتعّد هذه الفعاليات مجتمعة

الديون املستحقة التي اقترضها النظام من مصادر داخلية أو من حلفائه، من املشكالت املعيقة للتنمية، 
وقد وصلت إلى »أكثر من 60 مليار دوالر دين خارجي ونحو 4 ترليونات ليرة دين داخلي«)29). ورّبما من املمكن 
شطب الديون الخارجية لروسيا وإيران، كلًيا أو جزئًيا، في مقابل منح حليفي النظام السابقين استثمارات 
محددة في عملية إعادة البناء، مثلما يمكن مطالبتهما أيًضا بدفع التعويضات الناجمة عن تسببهما في مقتل 

آالف الضحايا وإحداث مزيد من الدمار)30).

وفي حال لم يتحقق الحل السيا�سي املرجو، وتحقق نوع من التسويات غير املرغوبة وغير املجدية، 
كاملحاصصة السياسية بين النظام واملعارضة، برعاية روسيا وتركيا وإيران، فإن التعاون الدولي واإلجراءات 
املذكورة أعاله واملرتبطة به لن تتحقق، ويصبح الحديث عن إعادة البناء الشاملة أمًرا غير واقعًيا، نظًرا 

لصعوبة تحقيق درجة كافية من التعاون الدولي من أجل توفير املوارد الالزمة.

  

)28)   تضلــع بعمليــة التمويــل واشــتراطاتها مؤسســتان دوليتــان همــا البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي. وبينمــا يعمــل صنــدوق النقــد الدولــي علــى 
تقديم املشورة واملساعدة الفنية لبناء االقتصادات القوية وديمومتها، يعمل البنك الدولي على تعزيز التنمية االقتصادية طويلة األمد والحد من 

الفقر والتشــجيع على القيام بإصالح قطاعات محددة، وتتعاون املؤسســتان وتنســق جهودهما مًعا. 
https//:www.imf.org/external/np/exr/facts/ara/imfwba.htm

(29(  https://2u.pw/mwh0M

)30)   تنطبق املطالبة بدفع التعويضات أيًضا على دول التحالف الدولي ضد )داعش( في شمال شرق سورية.

https://www.imf.org/external/np/exr/facts/ara/imfwba.htm
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دور الدولة السورية الجديدة ونظامها اإلداري

كان قد ساد انطباع لدى كثير من السوريين بأن الدولة هي ذاتها سلطة القمع، نظًرا لهيمنة السلطة 
املستبدة على إدارات الدولة ومؤسساتها وتغلغل األجهزة األمنية في مفاصلها، وذلك من أجل ضمان مواالة 
العاملين فيها واختيارهم على هذا األساس. أحدث خلط املفاهيم هذا، كانعكاس لواقع الحال، شعوًرا 
عدائًيا تجاه الدولة، واعتبارها دولة السلطة وليست دولة الشعب. وأباح ذلك عملية نهب مؤسسات الدولة 
وتخريب منشآتها، ووصل األمر إلى حدود ال سابق لها في سنوات الحرب، فاكتمل خرابها، ولم يبَق منها غير 

أطالل متهالكة.

وأًيا كانت طبيعة عملية االنتقال السيا�سي املالئمة، إن تم التوافق الدولي واإلقليمي واملحلي على الحل، 
فالدولة القادمة هي دولة ديمقراطية بنكهة سورية، وعليها أن تحتكر استعمال السالح، كما تفعل مختلف 
 عن جباية الضرائب وإعادة توزيعها على املؤسسات الخدمية وتوفير الحماية واألمن، ووضع 

ً
الدول، فضال

الخطط االقتصادية العامة والتشجيع على االستثمار في املجاالت التقنية الحديثة وتوفير الخدمات العامة 
 عن بناء العالقات والشراكات 

ً
ودعم البحث العلمي واالستعداد ملواجهة األزمات االقتصادية، هذا فضال

وغيرها، وبما ينعكس إيجابًيا على املصالح الوطنية)31). 

وتزداد أهمية دور الدولة في سورية الخارجة من جحيم االستبداد والحرب، ومن ذلك ضرورة اإلشراف 
على بعض القطاعات الحيوية، كالصحة والتعليم واملؤسسات االقتصادية ذات الصلة املباشرة بحياة 
الناس، شرط أن تكون وسائل مكافحة الفساد ناجعة، ويتم الحد من اإلجراءات البيروقراطية املعيقة 
 عن إسهام الدولة في توزيع الدخل وحماية الفئات االجتماعية 

ً
لتنمية وتطوير املوارد وتأهيل الكوادر، فضال

الضعيفة، كذوي االحتياجات الخاصة واألطفال والنساء وكبار السن.

من جهة أخرى، تتضمن عملية إعادة البناء املرجوة إعادة بناء مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية 
املادية والبشرية، لتعمل املؤسسات واإلرادات بأحدث  أيًضا، ومن ضمنها إجراء هيكلة شاملة للموارد 
املستويات التقنية، وتتحقق فيها الجدوى االقتصادية. ويحتاج ذلك إلى مرونة في وضع القوانين وتعديلها 
 إلى حالة أقرب إلى التوازن اإلداري بين املركز 

ً
باستمرار، لتتناسب مع تطور احتياجات السكان، وصوال

واألطراف، األمر الذي يستدعي مزيًدا من الوقت والجهود التنظيمية والتشريعية الخالقة. ويتضمن ذلك 
أيًضا العمل على حّل الخالفات التي ستنشب على أرض الواقع، حول ضرورة الخطط املركزية من جهة، 
واالحتياجات املحلية للسكان املحليين في مناطق الحكم الذاتي أو الالمركزية املوسعة من جهة أخرى، بعيًدا 

عن الطريقة البيروقراطية األوامرية التي سادت في السابق. 

األمر املهّم هو اعتبار الكفاءة املعيار األساس الختيار الكوادر العاملة في مؤسسات الدولة، وقد رأينا كيف 
دّمرت طريقة اختيار العاملين، على أساس الوالء، ال الكفاءة، في مرحلة االستبداد، الطاقات البشرية وحيدتها 
وهجرتها، وكيف تم إجهاض مشاريع التنمية وتحطيم القيم وإهدار املوارد. وهذا يعني اتخاذ الكفاءة معياًرا 

)31)    بتصرف عن موقع
https://2u.pw/dZrVd
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وحيًدا واستبعاد كل ما له عالقة بثقافة الواسطة واملحاباة، وما يرتبط بهما من مظالم وأحقاد.

 بحل سيا�سي مالئم، تتحقق فيه عملية انتقال ديمقراطية 
ٌ
وغني عن القول أن تحقق ما سبق مشروط

شاملة، وليس أي حّل آخر يمكن أن تتفق عليه أطراف مؤتمر أستانة ويخدم مصالحها بالدرجة األولى.

عودة الالجئين ودرجة مشاركتهم في عملية إعادة البناء

تفيد املعطيات األخيرة الصادرة عن املفوضية السامية لشؤون الالجئين إلى وجود أكثر من ستة ماليين 
ونصف الجئ سوري في مختلف البلدان، يمثلون %8.25 من الجئي العالم )6.6 مليون(، ومعظمهم يقطن 
في دول الجوار )أكثر من خمسة ماليين ونصف()32). وباستثناء الالجئين في أوروبا وأميركا، يعيش األغلب 
األعم من الالجئين تحت خط الفقر، ويكافحون من أجل الحياة الحرة الكريمة، في ظروف بالغة الصعوبة، 
مستفيدين من الدعم الذي تقدمه الجهات املانحة عن طريق مؤسسات منظمة األمم املتحدة ذات الصلة، 

وذلك كمنح مباشرة أو عن طريق تقديم املساعدات للدول التي تستضيفهم. 

ومع أن عودة الالجئين من دول الجوار واملخيمات قد تبدأ فور وضع اللبنات األولى للحل السيا�سي، وتحديًدا 
عند الدخول في املرحلة االنتقالية التالية لحّل سيا�سي شامل ومالئم، فإن العودة الكثيفة لالجئين من هذه 
، في نهاية هذه املرحلة، حين يثبت أن التغيرات السياسية الحاصلة غير معكوسة، 

ٌ
األماكن وغيرها متوقعة

وماضية إلى بناء سورية الجديدة بثبات، وأهّمها »إصالح النظام األمني، وتغيير النظام السيا�سي«)33). وكذلك 
عودة الالجئين مشروطة بإصالح البنية التحتية وإعادة تأهيلها وبناء املنازل واملنشآت املهدمة أو ترميمها، 
عد العامل األهم لعودة الالجئين، 

ُ
وهذا يحتاج إلى سنوات عدة. وتجدر اإلشارة إلى أن الظروف األمنية ت

ولعملية إعادة البناء ككل.

، وبخاصة 
ً
بخالف الالجئين في دول الجوار، يتوقع أن تكون عودة الالجئين من الدول الغربية محدودة

أولئك الذين سيحصلون على جنسية هذه البلدان، وتقتصر على الكبار منهم، على نحٍو خاص، وذلك 
 باألجيال الجديدة. وقد أشار موقع التلفاز األملاني الناطق بالعربية 

ً
لصعوبة اندماجهم في هذه البلدان مقارنة

إلى أن »199 شخًصا على مستوى أملانيا قّدموا طلبات لتلقي دعم مالي من الحكومة األملانية، لتنفيذ عودتهم 
إلى سورية في عام 2017، و466 شخًصا خالل 2018«)34). لكن العودة املمكنة تتوقف على توافر الظروف 

املالئمة، وأهمها، على التوالي، الحل السيا�سي، واالستقرار األمني، وإعادة البناء.

من جهة ثانية، تتضمن أعداد املهاجرين إلى أوروبا كثيًرا من الكوادر العلمية واملهنية، وعودة هؤالء أو 
بعضهم تشكل قيمة مضافة مهمة لعملية إعادة البناء، وذلك بسبب الخبرات الجديدة التي اكتسبوها في 
أثناء إقامتهم في بلدان متقدمة، وأضافوها إلى خبراتهم القديمة. وال تقتصر تلك الخبرات على الجانب املنهي، 
حيث إن الحياة في بلدان اللجوء تضيف كثيًرا من املعارف واملمارسات الحضارية التي ستكون سورية بأمّس 

)32)   املفوضية السامية لألمم املتحدة الخاصة بشؤون الالجئين UNHCR بتاريخ 30 كانون الثاني/ يناير 2020.

(33( https://2u.pw/4DTLs

(34( https://2u.pw/pDGOA
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الحاجة إليها.

ولن يف�سي أي حل سيا�سي جزئي، ال يتضمن تغييًرا في بنية النظام ومنظومته »األمنية«، إلى عودة 
الالجئين، إال على نطاق ضيق ومحدود، إذ إن أجهزة النظام املخابراتية هي أّس املشكلة، وقمعها للسوريين 

من أهم أسباب هجرتهم قبل عام 2011 وبعده. 

إعادة بناء السياسة التعليمية

 ال يمكن تصّور إعادة بناء سورية، بعد االتفاق على حل سيا�سي مالئم، من دون نظام تعليمي متطور 
ينهض بالعملية التعليمية، ويهجر أدلجة التعليم في عهد االستبداد، مسترشًدا بأحدث املناهج والتقنيات، 
ومستلهًما التجارب الدولية الناجحة بهذا الصدد. عكس النظام التعليمي أيًضا ثقافة املجتمع التقليدية، 
التي تقوم على التحفيظ والتلقين، حتى إن ذلك انسحب على طريقة تعليم العلوم الطبيعية والرياضية، وحّد 
من القدرة على التحليل واالستنتاج، كطرائق تفكير ال بد منها لالنسجام مع آليات البحث العلمي وفهم آلية 
تطور العلوم. ال تتناسب طريقة التلقين مع أي عملية بناء حقيقية ومستدامة، بينما يتيح التعليم الحديث 
مشاركة الطالب في العملية التعليمية والحصول على احتياجاته منها، في عملية تفاعلية يتشاركها مع زمالئه 
م الذاتي، وسّهل الحصول على املعلومات، وخفف 

ُّ
ر اإلنترنت فرصة رائعة للتعل

ّ
ومدرسه. في هذا السياق، وف

م. 
ُّ
العبء على املدّرس، ليتحول إلى مجرد مرشد لعملية التعل

ثمة كثير من التجارب التعليمية الناجحة التي تصلح لالسترشاد بها في سبيل بناء سياسة تعليمية وطنية. 
على سبيل املثال، يهدف التعليم في اليابان إلى تنمية الروح الجماعية واملهارات القيادية والشعور باملسؤولية 
واملحافظة على املرافق واألثاث، ومشاركة التالميذ في تنظيف املدارس وإدارتها، عالوة على العناية باملنشآت 
العامة في العطل، وغيرها من األنشطة االجتماعية)35). وقد حققت بعض دول العالم قفزات نوعية باتباع 
سياسات وبرامج تعليم ناجحة، كالحال في كوريا الجنوبية)36) وماليزيا وسنغافورا وغيرها، ويمكن االستفادة 

من جوانب محددة منها، لتعزيز السياسة التعليمية وتطويرها.

ومع ذلك، فإن األمر املهم هو وجود إرادة جدية في تحديث العملية التعليمية، ففي الوقت الحاضر، تتبوأ 
قطر املرتبة األولى عربًيا، والتاسعة عاملًيا في مستوى التعليم، في حين تتبوأ اإلمارات العربية املتحدة املرتبة 
الثانية عربًيا، والثالثة عشرة على مستوى العالم)37). وكانت بعض الدول العربية قد وصلت إلى درجات عالية 
في مستوى التعليم، كما في لبنان ستينيات وسبعينيات القرن املا�سي، والعراق في سبعينيات وثمانينيات 

(35(  https://www.sdl.edu.sa/SDLPorta/ar/post.aspx?p=8278

)36)   حققــت كوريــا الجنوبيــة نهضــة صناعيــة كبيــرة فــي عقــود عــدة، باتبــاع أنظمــة تعليــم متقدمــة وتأهيــل املعلميــن وربــط العمليــة التعليميــة 
باألخالق وحّب الوطن، وتم نقل التقنية األميركية واليابانية والبدء من حيث انتهى اآلخرون، وتحقق ذلك بتحديث التعليم املنهي وتشجيع االبتكار 

ــن مــن تطويــر التقنيــات املســتوردة وتحســينها. 
ّ
وإنشــاء مراكــز األبحــاث ورفــع ميزانيــة البحــث العلمــي، مــا مك

https://2u.pw/xFQAs

(37( https://2u.pw/ydAWU

https://www.sdl.edu.sa/SDLPorta/ar/post.aspx?p=8278
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القرن نفسه)38). 

في كل األحوال، يفترض أن تقوم السياسات التعليمية في سورية املستقبل على االحتياجات العملية 
لعملية إعادة البناء البشرية واملادية، ويشمل ذلك التركيَز على التعليم املنهي والعمل على تطوير البحث العلمي 
وتخصيص ميزانية كافية لهما، أسوة بالدول املتقدمة، ولو على حساب نواحي البناء األخرى، لتستجيب 
األبحاث لحاجات املجتمع وتسهم في تقّدمه، وليصبح اإلنتاج العلمي رائًدا وموجًها ألنشطة القطاعات 

االقتصادية)39). 

وكذلك يف�سي التركيز على البعد األخالقي والقيمي إلى بناء أجيال قادرة على الحفاظ على اإلنجازات 
الحضارية وصيانتها، وهنا يأتي دور قيم الحرية وحقوق اإلنسان، لتعمل على بناء وعي جديد يحّل محّل 
مظاهر التبعية والتلقين التي هيمنت، وما زالت تهيمن، في ثقافتنا التقليدية وثقافة عهد االستبداد. وتعّد 
عملية التعليم الحديثة حجَر أساس من أجل بناء أجيال متناغمة مع قيم العصر، بعيًدا عن أدلجة التعليم، 
ولن تتحقق هذه العملية إال ضمن عملية إعادة بناء شاملة لإلنسان السوري، وسيكون أي حل سيا�سي 

جزئي عاجًزا عن اإليفاء بمتطلباتها.  

تمكين املرأة 

يعمل املجتمع الذكوري التقليدي على توجيه طاقات النساء لخدمة ديمومته، فاملرأة تكون أكثر أهمية 
عندما تنتج ذكوَره الذين يشكلون منبع قوته ويؤّمنون دوام سيطرته، ومن ضمن ذلك خوض الحروب 
والتسبب في املآ�سي، ويقع على كاهل املرأة التعامل معها وتحّمل آثارها بشكل خاص، إذ تحاول إنقاذ ما يمكن 

إنقاذه من ضحاياها، وترميم الدمار االجتماعي الناجم عنها، بحكم دورها األسا�سي في هذا املجال. 

انعكست الحرب السورية سلًبا على حياة املرأة، وأضافت إلى أعبائها املزيد، وحملتها فوق طاقاتها في 
أحياٍن كثيرة. تقول إحدى النساء العامالت في توصيف واقع املرأة: »تفتقر املرأة إلى األمان االجتماعي، وتر�سى 
بواقع ال يلبي طموحاتها، وتقع عليها أعباء كثيرة، داخل املنزل وخارجه، لدرجة أنها تكاد تن�سى كونها أنثى«)40). 

وإذا كان هذا هو واقع املرأة السورية العاملة على العموم، فإن الحرب قد فاقمت من معاناتها، ودفعت 
 عن تعرضها لصنوف االستغالل. لكن الحرب، 

ً
مزيًدا من النساء إلى العمل في ظروف صعبة وخطرة، فضال

من جهة ثانية، فتحت أمام املرأة، بحكم الضرورة الواقعية، املجاَل لتسهم في مختلف األعمال التي كانت 
املرأة قد حققت فيها الكثير أيًضا قبل الحرب، من دون أن تتمتع باملساواة القانونية مع الرجل، في كثير من 

الحقوق.

)38)   تقارير منظمة يونسكو.

)39)   تربعت الصين على عرش اإلنتاج العلمي منذ عام 2018، وجاءت الواليات املتحدة في املرتبة الثانية، ثم الهند فأملانيا.
https://2u.pw/p8QAg

)40)   جواب امرأة عاملة رًدا على سؤال وجهه الباحث إليها: كيف تصفين حالتك بشكل عام؟ 
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وال تنتظر املرأة كثيًرا من التغيير الذي يلوح في األفق، فاملعوقات ما تزال كثيرة والتمثيل محدود والدور 
تابع، وتحتاج املرأة إلى إثبات نفسها في أجواء تنافسية يتفوق فيها الرجل، بحكم التمييز االجتماعي القائم 
على منحه مزيًدا من الفرص. مع ذلك، تساعد عوامل عدة في رفع سوية مشاركة املرأة في أنشطة املجتمع 
املدني، ومنها سوية التحصيل العلمي والبيئات الحضرية ودرجة االنفتاح السيا�سي ومستوى الحريات العامة 
والشخصية. كما تواجه املرأة معوقات كثيرة، منها العادات والتقاليد االجتماعية، وإن حصلت املرأة على 

حقوق متساوية مع الرجل. 

ومن األهمية بمكان القضاُء على األمّية بين النساء، والقيام بحمالت التوعية وتشكيل املنظمات النسوية 
لتأخذ دورها في الترويج للمساواة الحقوقية، وتحسين مناهج التعليم، والعمل على زيادة نسبة النساء 
املؤهالت في مراكز صنع القرار، داخل مؤسسات الدولة وإداراتها)41). وال تتحقق مثل هذه املكاسب، على 
مستوى سورية ككل، من دون حل سيا�سي شامل ينصف املرأة على مستوى الحقوق، وإال فسيتفاوت وضع 

املرأة من مكان إلى آخر، وتستمر املظالم بغياب قوانين مدنية عصرية.   

السياستان الداخلية والخارجية

قامت السياسة الخارجية لنظام االستبداد على مصلحة السلطة في االستمرار بحكم سورية بأي ثمن، 
ولو كان القياَم بأدوار وظيفية تتعارض واملصلحة السورية، عالوة على اختالق املشكالت وابتزاز الدول، من 
خالل استخدام اإلرهاب لتضخيم أهمية الدور الوظيفي للنظام الذي صار بقاؤه حاجة أمنية ُيحسب لها 
ت مستمرة مع بعض دول الغرب، في الوقت الذي انقطعت فيه 

ّ
حساب)42)، حتى إن عالقاته األمنية ظل

العالقات الدبلوماسية)43). 

تتسم إعادة بناء السياسة الخارجية الجديدة لسورية بأهمية خاصة، وترتبط برسوخ الحّل السيا�سي 
واستقرار النظام الجديد واكتمال بناء مؤسساته. عندئٍذ، يمكن إنتاج السياسة الخارجية كامتداد للسياسة 
الداخلية القائمة على األمن واملصلحة الوطنيين، ولتكون منسجمة مع عملية إعادة البناء وقطف ثمارها 
بأسرع ما يمكن. ولتحقيق هذا الهدف، من املفترض أن تقوم السياسة الخارجية على الحياد، وتقف على 
مسافة واحدة من األحالف والتحالفات الدولية واإلقليمية، من أجل االستفادة من مجاالت التعاون مع 
الدول ذات التوجهات السياسية واأليديولوجية املختلفة، بعيًدا عن القيام بأي أدوار وظيفية، كما كان 

سائًدا في عهد االستبداد. 

بالطبع، ليس ثمة حياد مطلق، ومن األنسب أن تحصل التحالفات، إن اقتضت املصلحة الوطنية ذلك، 

(41( https://2u.pw/Erof3

)42)   مــن أهــم األدوار الوظيفيــة التــي قــام بهــا النظــام الســوري، تدخلــه العســكري فــي لبنــان عــام 1976، ضمــن شــروط حددهــا األميركيــون 
واإلسرائيليون. لكن ذلك ال ينفي وجود مصلحة وطنية سورية في وقف الحرب األهلية اللبنانية واحتمال امتدادها إلى سورية، وهذه من الحاالت 

التــي تقاطعــت فيهــا مصلحــة النظــام مــع املصلحــة الوطنيــة، وإن لــم يــِع ذلــك.

(43(  http://www.center-Icrc.com/index.php?s=21&cat=3&id=3351

http://www.center-Icrc.com/index.php?s=21&cat=3&id=3351


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

27

مع دول الديمقراطيات الغربية األكثر استقراًرا، وعلى رأسها الواليات املتحدة األميركية، ولو على قاعدة 
»مكرٌه أخاك ال بطل«! تساعد مثل هذه التحالفات في تجنيب سورية مزيًدا من األزمات الناجمة عن أهمية 
ى جيوسيا�سي ثابت، مع أنه يمكن االلتفاف حوله في عالم التقنيات املتطورة 

ً
موقعها اإلستراتيجي، كمعط

الحالي، ما يستلزم إصدار التشريعات لتعزيز أهمية هذا املوقع والدور املرتبط به لسورية، وجعله جاذًبا 
لالستثمارات املختلفة، كطريق ملرور خطوط النقل والطاقة، وما تدّره من أموال ستكون سورية القادمة في 

أمّس الحاجة لها.

 في القضايا ذات املصلحة 
ً
لم العالمي، ومتعاونة  على الّسِ

ً
وال بّد أن تكون دولة سورية الجديدة حريصة

الدولية املشتركة، مثل حماية البيئة ومكافحة اإلرهاب وجميع أشكال التطرف التي تنال مختلف دول العالم. 
ا من هذه التوجهات السياسية الخارجية، يمكن وضع معايير لحل املسائل الوطنية العالقة، كقضية 

ً
انطالق

احتالل »إسرائيل« للجوالن، والعمل على عودته إلى سورية األم في إطار الشرعية الدولية، واجتراح الحلول 
العملية لتحقيق ذلك في ضوء معطيات الواقع املتغيرة باستمرار.

مثل هذه السياسة الخارجية ممكنة في سورية املستقبل، حتى ولو تكّونت على أساس من استمرار بعض 
التباين في أنماط الحكم الالمركزية في مناطق سورية املختلفة، ذلك أن السياسة الخارجية والدفاع ستبقى 

من مهام الحكومة املركزية حصًرا.  

الستقرار السيا�سي واألمني كضرورة لعملية إعادة بناء مستدامة 

تتوقف درجة االستقرار في نموذج الدولة السورية الناشئة على طبيعة ومدى وعمق عملية االنتقال 
السيا�سي، ويوفر استتباب األمن الشروط املناسبة النطالق عملية إعادة البناء بثبات، لكن ذلك يتوقف 

على العديد من اإلجراءات، ومنها:

·  الفو�سى 	
ً
مغادرة املجموعات اإلرهابية التي دخلت سورية بذريعة مقاتلة النظام، مستغلة

التي حدثت في املناطق الخارجة عن سيطرته، من أجل فرض أجنداتها البعيدة كّل البعد 
عن مصلحة الشعب السوري، في الحرية والكرامة والتخلص من االستبداد والعيش بسالم. 
وباعتبار أن ال مرجعية لهؤالء املتطرفين، باستثناء التالعب بهم من قبل املخابرات الدولية 
واإلقليمية، فقد يوجب األمر خوض معارك عنيفة للتخلص منهم، وربما بتعاون كل الدول 

ذات النفوذ في سورية، وبدرجات متباينة. 
· مغادرة امليليشيات الطائفية املدعومة من إيران، وقد تكون هذه مهمة أسهل، نظًرا لوجود 	

مرجعية مركزية واضحة، وعلى ذلك؛ فإن العمل مع إيران أو الضغط عليها بكّل السبل 
يمكن أن يحقق هذا الهدف، وهذا يتوقف على الجهة/ الجهات التي ستضطلع بهذا الدور؛ 

روسيا أو الواليات املتحدة أو إسرائيل، وغالًبا بالتعاون في ما بينها؟ 
· االستعانة بقوات من دول محايدة في الفترة االنتقالية، إن اقتضت الضرورة، وبقرار أممي، 	

على أن يتم ضبط وجودها ودورها، وإخضاع مهامها للمراجعات الدورية. 
· فرز املسلحين في املجموعات املسلحة السورية ذات الوالءات املتعددة، حتى املرتزقة، 	
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وإعادة توزيع من يصلح منهم على وحدات الجيش وقوات الشرطة، ومحاكمة املتهمين منهم 
بجرائم حرب، وتأمين عمل مالئم لغير املؤهلين في مختلف قطاعات إعادة البناء املادية، 
واألهّم هو إلغاء الظروف التي كانت وراء حملهم للسالح، وتشجيعهم ليعيشوا حياتهم 

الطبيعة.   
· إعادة هيكلة الجيش واألجهزة األمنية وتحويلها إلى قوات محترفة، على قاعدة االنتماء والوالء 	

لسورية الجديدة، وتحديد مسؤولياتها، أسوة بما هو متبع في األنظمة الديمقراطية، ومن 
ضمن ذلك، عدُم التدخل في الشأن السيا�سي واالنتخابي. 

تنظيم الوجود األجنبي في سورية 

توجد في سورية، حتى اآلن، قوات أو ميليشيات مدعومة من أربعة بلدان، هي الواليات املتحدة وروسيا 
وتركيا وإيران، وإن توافق هذه الدول أو معظمها، على الحّل السيا�سي لن يعقبه انسحاب هذه القوات فوًرا، 
فثمة مرحلة انتقالية، من املفترض أن يتم فيها تحييد الوجود اإلقليمي )اإليراني – التركي( املباشر، كخطوة 
أولى مرتبطة بالحد األدنى من الشروط السياسية لقيام دولة سورية الجديدة. بينما من املرجح أن تحافظ 
الدولتان األخريان، الواليات املتحدة واالتحاد الرو�سي، على وضعهما العسكري على هيئة قواعد عسكرية، 
وبخاصة روسيا، وبالتوافق مع الواليات املتحدة في هذه الحالة. وقد تشهد الفترة االنتقالية وجوًدا عسكرًيا 
لدول عربية محايدة أو شبه محايدة، من أجل حفظ األمن، بقرار أممي، كالسعودية ومصر، ريثما يتم االنتهاء 

من هيكلة الجيش والقوى األمنية للقيام بمهامها الوطنية.

ر انسحاب القوات األجنبية 
ُّ
األمر املهم هو تنظيم الوجود األجنبي، ووضعه في اإلطار القانوني، وفي حال تعذ

أو كان استمرارها ضرورًيا، كقواعد عسكرية، ال بّد أن يخضع وجودها لالحتياجات األمنية، على نحو ال 
يتعارض مع سيادة الدولة السورية الجديدة، ولكي تسير عملية إعادة البناء بهدوء قدر اإلمكان. وأسوة بما هو 
معمول به في حلف الناتو، فإن »تكاليف التمركز والتدخالت يدفعها البلد املرسل للقوات«)44)، كما بالنسبة 
للقواعد األميركية املنتشرة في دول الناتو وبلدان أخرى. من جهة ثانية، قد تتم إعادة النظر باتفاقات النظام 

مع روسيا وإيران في فترة الحرب، كونها اتفاقات مجحفة ُعقدت في ظروف غير طبيعية مّرت بها سورية. 

(44( https://2u.pw/1DNXS
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سابًعا: التأثير الدولي واإلقليمي املتوقع على عملية إعادة البناء

يبدو الوضع الدولي الحالي، وكأنه على أعتاب مرحلة جديدة، إذ لم يعد لألمم املتحدة ذاك الدور التقليدي 
الذي عمل على الحد من تفاقم األزمات في أثناء فترة الحرب الباردة، من خالل الحفاظ على توازن القوة بين 
املنظومتين العامليتين، الرأسمالية واالشتراكية. ومنذ انهيار منظومة الدول االشتراكية عام 1989، اختل 
هذا التوازن ونشأت ديمقراطيات جديدة، ولكن الصين، كنظام شمولي، خرقت هذه القاعدة واستمرت في 
تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة، من خالل سياسة اإلصالح لدينغ سياو بينغ، منذ عام )45)1978، ووصلت 

اآلن إلى املرتبة االقتصادية العاملية الثانية، بعد الواليات املتحدة األميركية. 

أحدث فقدان التوازن الدولي كثيًرا من االرتباك في التعامل مع الصراعات اإلقليمية، ولم يحصل أي 
تجديد في نظام عمل املنظمة الدولية، كاستجابة للظروف املستجدة. ووضع ظهوُر فيروس كوفيد – 19 
)كورونا(، كجائحة عاملية منذ حوالي السنة، العالَم أمام تحديات غير مسبوقة، وما زال تأثير هذه األزمة على 
العالقات الدولية غير واضح: أسيعزز التعاون الدولي في معالجة األزمات أم العكس؟ لكن املؤكد أن الكلفة 
املادية الهائلة لهذه األزمة ستنعكس سلًبا على الجهود الدولية، في إعادة بناء سورية وغيرها من البلدان التي 

تشهد كوارث مماثلة. 

ومثلما تحتاج سورية الجديدة إلى عالقات جوار سلمية يسودها التعاون واملصالح املشتركة واملتوازنة، 
فقد تكون هذه العالقات مصدًرا للمتاعب التي قد تتسبب بها دولة أو حدث ما، ويوجب ذلك ضمانات دولية 
لحماية سورية الخارجة من مأساة متعددة األوجه، مع أن الضمانة األهّم هي السياسة الخارجية الحكيمة 
للدولة الوليدة، وتتلخص باتباع سياسة سلمية ومحايدة، كسبيل يؤمن إنجاز عملية إعادة البناء بأفضل 

وأقصر الطرق املمكنة. 

فما طبيعة املواقف الدولية واإلقليمية التي ستؤثر في إعادة بناء سورية، بعد إنجاز الحل السيا�سي 
املنشود؟  

التأثير الدولي 

الوليات املتحدة: سيحدد دور الواليات املتحدة عمَق التغيرات السياسية في الحّل السيا�سي السوري، 
وكذلك في مرحلة إعادة البناء التي ستتلوه. لكن السؤال يبقى مفتوًحا هل ستتدخل الواليات املتحدة بقوة، 
من أجل إعادة بناء سورية وتوفير مصادر التمويل الالزمة، أم سيتوجه اهتمامها إلى مناطق أخرى في العالم 
هي أكثر أهمية ملصالحها القومية؟ وفي الحالة الثانية، ما هي الدول التي ستحل مكانها في التحكم في الواقع 

السيا�سي واالقتصادي السوري؟ 

(45(  https://www.ida2at.com/how-deng-xiaoping-led-china-economy-lead-world/

https://www.ida2at.com/how-deng-xiaoping-led-china-economy-lead-world/
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في كل األحوال، يبقى دور الواليات املتحدة الضامن أهّم ما يمكن أن يناله السوريون، للحفاظ على 
استقاللهم والحد من التأثير السلبي للقوى الدولية واإلقليمية األخرى. وهنا يمكن أن نتذكر الدور األميركي 
الحمائي املهم في اليابان وأملانيا الخارجتين من حرب مدمرة، وما حققه هذان البلدان من تقدم في ظل 
الوجود األميركي. ومن غير املنطقي الحديث عن املطامع األميركية في سورية؛ حيث إن الثروات السورية 

ضئيلة، بالقياس إلى ما يثير طمع الدولة األغنى في العالم. 

على العموم، قد يكون إسهام الواليات املتحدة محدوًدا في عملية إعادة بناء سورية، لكن الدور السيا�سي 
بوتيرة بطيئة  ثابت، ولو  ُيعاد تشكيلها سياسًيا على نحو  التي  األميركي سيبقى مهًما لسورية وللمنطقة 

وبخطواٍت متعثرة.

روسيا التحادية: استخدمت روسيا نظام األسد لالستئثار بأهم املنشآت واملرافق االقتصادية السورية، 
وبات الحل السيا�سي يعنيها بمقدار ما يضمن لها الحفاظ على امتيازاتها االقتصادية وقواعدها العسكرية. 
وكون الحل السيا�سي يستند أساًسا إلى توافق الدول ذات النفوذ في سورية، فإن ضمان مصالح هذه الدول، 
ومنها املصالح الروسية، سيكون أساسًيا أيًضا، وبنسٍب مختلفة، في ضوء قدرة الحكومات السورية القادمة 

على تغيير االتفاقات املجحفة والحصول على التعويضات املناسبة.

التحاد األوروبي: يمكن وضع إسهامات االتحاد األوروبي في إعادة بناء سورية، في مجالي التمويل وتقديم 
الخبرات بصورة خاصة، سواء في مجال إعادة البناء املادية أو في مختلف مجاالت التنمية االجتماعية 
والتدريب وتأهيل الكوادر. إضافة إلى أن أوروبا هي املجال الحيوي والحضاري األقرب إلى سورية التي 
ستستفيد من جميع أوجه التعاون مع دول االتحاد، وبخاصة تلك التي أصبحت تحتوي على جالية سورية 

كبيرة نسبًيا، كأملانيا، والتي يمكن أن تشكل جسًرا للتعاون والتنسيق بين بلد اللجوء والبلد األم.   

األمم املتحدة: تقوم األمم املتحدة، منذ بداية الحدث السوري، بتنسيق الجهود الدولية والعمل على 
إيصال تبرعات املانحين إلى مستحقيها، ويبدو أن هذا الدور سيستمر في مرحلة إعادة البناء، لكن بدرجة 
أقل، وفي مجاالت محددة، كالصحة والتعليم وإقامة ورش التدريب والتأهيل، وهو دور متكامل ومتداخل 

مع جهود الدول الفاعلة في االتحاد األوروبي)46).

العالم. ثمة دوٌر قد تؤديه الشركات الصينية ذات الباع الطويل في املقاوالت واإلنشاءات  دول  باقي 
وستكون تجارب البلدان التي مّرت بظروف مماثلة،  الهندسية، وهو دور مطلوب في إعادة البناء املادية. 
تجارب مهمة ألخذ العبر واالستفادة من نجاحاتها التنموية )رواندا( أو في مجال العالقة بين االثنيات القومية 
والدينية )يوغسالفيا السابقة( أو إعادة اإلعمار بعد الحرب )اليابان وأملانيا( أو العدالة االنتقالية )جنوب 

أفريقيا( ومحاكمة مجرمي الحرب )أملانيا(.  

(46( https://2u.pw/pDGOA
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التأثير اإلقليمي

سيكون من الذكاء والصواب السياسيين العمُل على تحويل األدوار اإلقليمية في زمن الحرب، وجلها كان 
هداًما، إلى أدوار يمكن أن تسهم في نهضة سورية االقتصادية واالجتماعية، في مرحلة إعادة البناء التي 
ستتلو الحل السيا�سي، وهذا يتعلق بمعظم أدوار دول املنطقة، التي فاقمت معاناة السوريين وخذلتهم لهذه 

الدرجة أو تلك. 

 أكبر للحصول على حصة مهمة في مختلف مجاالت 
ً
تركيا: يمنح الوجود التركي في الشمال السوري فرصة

التنمية والبناء، وبخاصة في ترميم وتهيئة البنية التحتية وبناء املساكن إليواء كثير من الالجئين القاطنين 
في تركيا حالًيا، ويناهز عددهم ثالثة ماليين. من ناحية ثانية، ستبقى عالقة هؤالء السوريين بتركيا قوية، 
على األقل باملستوى االقتصادي، وقد اكتسبوا في تركيا كثيًرا من الخبرات، مثلما حملوا إليها خبراتهم املهنية 
املهمة عند لجوئهم. وستستمر أنشطة هؤالء االقتصادية في تركيا، إن لم تحصل تطورات غير مالئمة، كأن 

رتكب ضد السوريين من وقت إلى آخر)47). 
ُ
تتطور بعض املمارسات العنصرية التي ت

يعود أس املشكلة إلى معاملة الالجئين في تركيا كضيوٍف، ال كالجئين يتمتعون بالحقوق التي تنص عليها 
قوانين اللجوء األممية، وما نجم عن ذلك من مظالم رسمية وغير رسمية)48). يقع وضع الالجئين السوريين 
في تركيا في حالة وسط، بين وضع أقرانهم في أوروبا وأقرانهم اآلخرين في لبنان واألردن، فبينما ستكون نسبة 
العودة من لبنان واألردن أكبر منها من تركيا، ستكون النسبة األقل من العائدين من بلدان أوروبا بطبيعة 
الحال. وستسهم عودة معظم الالجئين من تركيا في ضخ مزيد من الخبرات والطاقات في عملية إعادة البناء. 

إيران: من املرجح أن يكون الدور اإليراني سلبًيا في بناء سورية القادمة، ويتوقف هذا الدور على مدى 
ه عسكرًيا. لكن إيران كانت قد 

ّ
تعاونها في إنجاز الحل السيا�سي أو إجبارها على االنسحاب من املشهد، أقل

حصلت على كثير من االمتيازات وعقدت اتفاقات اقتصادية مهمة مع النظام، قبل سنوات الحرب وخاللها، 
آخرها اتفاق تعزيز الدفاعات الجوية السورية في 8 تموز/ يوليو )49)2020، وقد يكون الحفاظ على هذه 
املكتسبات هو الثمن الذي يجعلها تتخلى عن وضع الع�سي في دوالب الحل السيا�سي. من جهة ثانية، تبقى 

 على سورية املستقبل. 
ً

مشكلة الديون املستحقة إليران عبًئا ثقيال

ويرتبط الدور اإليراني في سورية بأدوارها األخرى في دول الجوار أيًضا، بخاصة العراق ولبنان، وإن 
انحسار النفوذ اإليراني عن أي من هذه الدول الثالث يعني انحساره عن البلدين اآلخرين. ويتوقف ذلك على 
ضغوط خارجية يمكن التحكم فيها، بحيث ال تتمكن إيران من إشعال حروب إضافية بواسطة ميليشياتها، 

أو حصول تغيير داخلي في إيران، تتعزز فرص نجاحه بسبب انكفاء إيران إلى داخل حدودها.  

السعودية: كباقي دول الخليج، توترت العالقات بينها وبين النظام السوري منذ عام 2011؛ بسبب إصرار 

(47(  https://2u.pw/rjRMF

(48( https://2u.pw/e12cX

(49(  https://www.noonpost.com/content/37613

https://www.noonpost.com/content/37613
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النظام على الحل األمني في مواجهة املتظاهرين. لم تكن العالقات قبل ذلك، في عهد األسد االبن، على ما 
يرام أيًضا، نظًرا لعالقة النظام القوية مع إيران. مع ذلك، كان السعوديون مترددين، كسياسة رسمية، في 
مواقفهم حيال املسألة السورية، ولم يحسموا أمرهم من النظام نهائًيا، على امتداد سنوات الثورة والحرب، 
فمن جهة لم يكونوا يريدون للتظاهرات أن تتسع فتصعب السيطرة عليها، ومن جهة ثانية، لم يرغبوا في 
دعم املجموعات اإلسالمية على نحو واسع، واكتفوا بدعم »جيش اإلسالم«، وربما كبحه أيًضا، من ضمن 
2015، عملت السعودية على دعم املعارضة  سياسة االحتواء األميركية للصراع في سورية. ومنذ عام 
السياسية الرسمية، من خالل إعادة هيكلتها بصيغة »الهيئة العليا للتفاوض«، وذلك على خلفية االتفاق 

األميركي – الرو�سي، بتاريخ 17 آذار/ مارس )50)2017.

يتوقع أن يكون للسعودية دوٌر مسّهل للحل السيا�سي وداعم ملرحلة إعادة البناء بعده، وأال يكون موقفها 
متعارًضا مع املوقف الدولي، لكنه سيكون على املستوى اإلقليمي في مواجهة التحالف التركي – القطري، 
في املدى املنظور، ما ُيحدث بعض التوازن ويصّب في املصلحة السورية. لكن خطوات التقارب األخيرة بين 
السعودية وقطر، واستطراًدا مع تركيا، بجهود مصالحة أميركية وكويتية، قد تنعكس إيجابًيا على الحالة 
السورية)51). ومن املرجح أن تكون السعودية، ومعظم دول الخليج، من املمولين الرئيسين إلعادة بناء سورية 

بعد االنتقال السيا�سي.

مصر: تغّيرت السياسة املصرية جذرًيا تجاه سورية، بعد االنقالب العسكري الذي قاده الرئيس الحالي، 
عبد الفتاح السي�سي، عام 2013 ضد حكم الرئيس اإلخواني املنتخب محمد مر�سي، مستنًدا إلى غضب 
شعبي متزايد من ممارسات اإلخوان. من املرجح أن تدعم مصر الحل السيا�سي املتوافق عليه دولًيا، وتقود 
مع السعودية التحالف العربي، الذي قد يكون مالئًما إلعادة بناء سورية، هذا إن لم تتغير طبيعة التحالفات 

 .
ً

في املنطقة املتحولة أحداثها فصوال

 لإلمارات حالًيا، خارج الدورين السعودي واملصري، وكانت قد 
ًّ

اإلمارات العربية املتحدة: ال دور مستقال
احتفظت بعالقات من تحت الطاولة مع النظام أو عناصر منه. مع ذلك، يمكن أن تسهم اإلمارات بفاعلية 
في تمويل ودعم عملية إعادة بناء سورية. تقود اإلمارات اآلن نادي التطبيع مع إسرائيل)52)، ومن املتوقع أن 
يتمدد التطبيع إلى بلدان عربية أخرى، بخاصة السعودية، وسيترك ذلك أثًرا كبيًرا على طبيعة التحالفات 
في املنطقة، ويفتح املجال لكثير من التغيرات السياسية واالقتصادية في السنوات املقبلة. يختلف التطبيع 
ا، ومفتوح على 

ً
الحالي عن التطبيع الذي حصل مع مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد، فهو أعمق وأوسع نطاق

كثير من االحتماالت. 

قطر: ستتوقف طبيعة الدور القطري في سورية املستقبل على طبيعة الحل السيا�سي املمكن في سورية، 
وعلى استمرار عالقاتها الحالية مع تركيا بخاصة، وعلى مبادرات حّل الخالفات الخليجية التي تبرز اآلن. 

(50(  https://www.bbc.com/arabic/in-depth-42056216

(51(  https://www.bbc.com/arabic/trending-5520154

(52(  https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54156494

https://www.bbc.com/arabic/in-depth-42056216
https://www.bbc.com/arabic/trending-5520154
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54156494
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ا: خاتمة
ً
ثامن

يوًما بعد يوم، تثبت تطورات املسألة السورية مدى التعقيد الذي يكتنفها، وصعوبة وضع تصور 
لسيناريو متسق من أجل حلها، وكل ما يمكن فعله في الوقت الحالي هو الدفع باتجاه بناء سيناريو مفترض، 
يشكل األساس إلعادة بناء سورية املنكوبة على أسس جديدة كلًيا، دولة ديمقراطية عصرية، بخالف ما 
كانت عليه في عهد االستبداد. ثمة سيناريو آخر غير مالئم يقوم على حلول جزئية تتفق عليها الدول املنخرطة 

في الصراع السوري، ومنه تثبيت مناطق النفوذ الحالية، وإعادة توحيد سورية على أساس فدراليات.

توجد العديد من العقبات التي يجب حلها أو تحييدها أو التعامل معها بحكمة، بهدف الوصول إلى الغاية 
ر 

ّ
املنشودة؛ سورية املمكنة والقابلة للحياة واملزدهرة بحدود ما قبل 2011. وهذا لن يحصل من دون توف

، ولكنه 
ً

بنى على أسس جديدة تجّب ما قبلها، إرادة تعيد األمل إلى ما يبدو مستحيال
ُ
إرادة سورية واضحة ت

رها. فقد تعرضت دول وشعوب كثيرة للحروب والكوارث في التاريخ املعاصر، لكنها خرجت 
ّ
ممكن عند توف

من تحت الرماد وأضحت في مقدمة البلدان املتطورة )اليابان وأملانيا(، ودول لم تكن تحتوي على املوارد 
الطبيعية، وعوضت عنها بتبني اقتصاديات املعرفة والتقنيات الحديثة )رواندا(.

في هذا الصدد، يمكن وضع بعض االستنتاجات التي قد تساعد في تسريع الوصول إلى الحل السيا�سي 
املالئم، وليكون هذا الحل محطة لالنطالق في سبيل إعادة بناء سورية، ومنها:

على الصعيد الداخلي؛ تعزيز الوطنية السورية واإليمان بسورية جديدة تقطع الصلة بما�سي االستبداد، 
وتعيد ما انقطع بسببه، وتتجاوزه إلى مستوى األخذ بحقوق اإلنسان والدفاع عنها. يحتاج ذلك إلى لّم شمل 
السوريين املؤمنين بهذه الفكرة وتجسيدها في فعاليات سياسية جديدة قد تتفرع عنها أحزاب في املرحلة 
االنتقالية، وتمثل حاضنة يمكن أن تتشكل فيها كوادر وشخصيات كاريزمية يتفاعل معها السوريون، بعيًدا 

عن إعادة تدوير التجارب الفاشلة والشخصيات املرتبطة بها. 

على الصعيد اإلقليمي؛ العمل على تحويل األدوار اإلقليمية غير املالئمة في زمن الحرب، لكونها فاقمت 
معاناة السوريين وخذلتهم، بهذه الدرجة أو تلك، إلى أدوار يمكن أن تسهم في نهضة سورية االقتصادية 
واالجتماعية في مرحلة إعادة البناء. والتعامل مع دول املنطقة بمقدار ما تبديه من رغبة في مساعدة السوريين 
في النهوض والتعافي، والعمل على إرساء عالقات تقوم على املصلحة والفائدة املتبادلتين. في هذا الصدد، 
يمكن توقع تشكيل تحالف جديد، يضّم دول شرق البحر األبيض املتوسط التي هيمنت عليها إيران، العراق 
وسورية ولبنان، ويمكن أن تنضم إليه األردن، ليستطيع الثبات، سياسًيا واقتصادًيا، بين فكي الكماشة 

التركية - اإليرانية، ويشكل طوق أمان لسورية.  

على الصعيد الدولي؛ تبّني سياسة الحياد بصورة عامة، وال يجب أن يتعارض ذلك مع بناء عالقة تحالف 
مع الدول الديمقراطية الغربية، كحاجة قد تكون حيوية لسورية الجديدة، نظًرا لحدة الصراعات اإلقليمية 
وانعكاسها على سورية، إذ توفر الحماية الدولية التركيز على املسائل الداخلية، وأهمها مسألة إعادة البناء. 
حول دون حصول 

َ
وسيكون للروابط واملصالح االقتصادية دور كبير في استقرار سورية القادمة، بحيث ت
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هزات سياسية كبيرة، بخاصة مع دول الجوار القوية، وما قد ينجم عن ذلك من اضطرابات داخلية. 

وعلى الرغم من الوضع الكارثي الذي تعيشه سورية حالًيا، فال �سيء يمنع من إعادة بنائها من جديد، ال 
الكوادر وال املوارد، بشرط وضع أساس متين لدولة ديمقراطية ال مركزية حديثة؛ الدستور املدّعم بمبادئ 
فوق دستورية، أو بصيغة ما تجعل من الصعب، على أي قوة سياسية، االنقالب عليه، والنفاذ من ثغراته، 

ونظام الحكم املالئم ودولة املواطنة والقانون والحريات العامة والخاصة.



٢٤
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