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وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، ال  هــو مؤّسسة 

والفكر�ة املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيًضا بالقضايا العر�ية، والصراعات املتعلقة ��ا، 

. و�العالقات العر�ية اإلقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ ُيـــنـــفـــذ املــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة واملـــســـاواة وحــقــوق اإل�ـــســـان وقــيــم املــواطــنــة املــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� ألن يــ�ــون مــيــداًنــا 

ر ل��وار البّناء، وساحة لتال�� األف�ا

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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مقدمة

إلى حّل سيا�سي   يتطلع في ذكراها السوريون 
ً
ل اكتمال سنوات عشر على الحرب السورية مناسبة

ّ
يشك

 منها. وبسبب هول ما واجهه 
ً

يضع حًدا ملأساتهم التي لم يشهد عالم ما بعد الحرب العاملية الثانية أشّد هول
ملآسيهم  نهاية  لرؤية  يتطلعون  فهم  الحل،  هذا  كان  أًيا  حّل،  بأّي  يرّحب  منهم  كبيٌر  جزٌء  بات  السوريون، 
 بأن تبدأ بعد ذلك مرحلة »إعادة اإلعمار«، 

ً
الشخصية، ومآ�سي أسرهم التي امتدت عقًدا حتى اآلن، أمل

كي يستعيدوا شيًئا مما فاتهم، ويستعيدوا ما بقي من بيوتهم وممتلكاتهم وأعمالهم، وما بقي من أهاليهم، 
ول يشترطون أي شرط من أجل تحقيق ذلك، فهم مع أي حّل يحقق حلمهم املتواضع: »عودتهم إلى بيوتهم 

آمنين«.

بيوتهم؟ فبين أحلم  إلى  آمنة  الذي يحقق للسوريين عودة  إلى السؤال: ما الحل السيا�سي  وهذا يقودنا 
في  الواقع الصلبة برزٌخ واسع، حيث ل يوجد -حتى اآلن- سيناريو ناضج للحل السيا�سي  السوريين ووقائع 
سورية، وتتباين التوقعات بين سيناريوهات عدة، تراوح بين الجيد والرديء، وكلٌّ منها يبدو اليوم أنه يملك 
مؤشرات على أنه قد يكون الغالب؛ إذ تختلف السيناريوهات املحتملة التي سنتطرق إليها في هذه الورقة، 
ا جذرًيا، يراوح بين خلق مناخ سيا�سي 

ً
بنتائجها وآثارها على تعافي سورية ومجتمعها اختلف وعددها ثلثة، 

ر جهوًدا ومصادر داعمة للحل وإلعادة اإلعمار وتعافي سورية من مختلف الجوانب، 
ّ
داعم للحل السيا�سي يوف

وبين مناخ سلبي يحرم سورية من إمكانات إعادة إعمارها، وهذا يعني استمرار مأساتها ومعاناة شعبها.

سيواجه أّي حل سيا�سي في سورية الدمار الهائل غير املسبوق منذ الحرب العاملية الثانية، الذي حدث 
على مدار سنوات عشر، وشمل دماًرا مادًيا للمدن والبلدات واملرافق الخدمية والطرقات واألرا�سي وغيرها، 
تدخل  بسبب  الكبيرة،  السياسية  التعقيدات  إلى  إضافة  كبيًرا،  اقتصادًيا  ودماًرا  واسًعا،  اجتماعًيا  ودماًرا 
أطراف إقليمية ودولية في الصراع السوري، وتحول سورية إلى أداة للصراع غير املباشر بين قوى متناحرة. 
1963 حتى  امتد منذ  الذي  البعث األسد  املوروثة من مرحلة حكم  املركبة  إلى املشكلت  ويضاف كل هذا 
2010، وبنى نظاًما شمولًيا وفق النموذج السوفيتي في بداياته، ثم أخذ يتخبط بين بقايا النموذج السوفيتي 

م وفق مصالح القطط السمان الجدد من أبناء النخبة الضيقة الحاكمة.  والنفتاح الليبرالي الذي ُصّمِ

وبناء على ذلك؛ فإن أّي حّل قادم في سورية سيواجه هذه التحديات املتشابكة صعبة الحّل، وعلى الرغم 
من ذلك، فإن معيار جودة أي حّل هو قدرته على إيقاف املأساة، وخلق مناخ إلعمار سورية وإعادة بنائها بناًء 

 سياسًيا. 
ًّ

 من مختلف الجوانب، وإن أّي حّل ل يؤدي إلى ذلك ل يمكن اعتباره حل
ً

شامل
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ستناقش هذه الورقة املسائل اآلتية: 

تحديات الدمار الذي أحاق بسورية من مختلف الجوانب، والذي سيتحدى أي إعادة إعمار – 1
شاملة وأي حّل سيا�سي في سورية املستقبل.

شروط – 2 يحقق  الذي  السيناريو  وتحديد  سورية،  في  األوضاع  لتطور  املحتملة  السيناريوهات 
مواجهة تحديات إعادة بناء سورية.

شروط وممكنات تحقيق السيناريو املنشود.– 3
مخاطر عدم تحقيق الحل السيا�سي القائم على النتقال السيا�سي الذي يحقق شروط إعادة –  

إعمار سورية من كل الجوانب.
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افيا السورية:– 1 تحدي تمزق الجغر

ستواجه السلطة التي ستنشأ نتيجة أّي حّل سيا�سي في سورية التصّدَع الذي أصاب الجغرافيا السورية 
بعد تقسيم سورية إلى مناطق نفوذ عدة نشأت بسبب تدخل قوى إقليمية ودولية في سورية، وستتحدى إعادة 
توحيدها في دولة مركزية واحدة، فإذا نظرنا إلى خريطة سورية أدناه، شاهدنا أنها قد أضحت اليوم مقسمة إلى 

مناطق سيطرة ونفوذ عدة، تسيطر عليها قوى متصارعة متباينة بأهدافها، )انظر الخريطة رقم 1(:

منطقة سيطرة النظام، وتشكل ثلثي مساحة سورية، وتتنافس عليها كل من روسيا وإيران. أ- 
منطقة سيطرة ما ُيسّمى »قوات سوريا الديمقراطية«، وتشكل ربع مساحة سورية، وتسيطر ب- 

عليها في الواقع قوات حزب التحاد الديمقراطي PYD »وحدات حماية الشعب« YPJ الكردية، 
التابعة لحزب PKK الكردي التركي املصنف منظمة إرهابية، واملدعومة بقوات أميركية.

)درع ج-  التركية  بالقوات  املدعومة  السورية  املعارضة  فصائل  سيطرة  تحت  تقع  مناطق  ثلث 
الفرات وغصن الزيتون ونبع السلم( 

إدلب، ومعها أجزاء من محافظتي حماة وحلب، وتسيطر عليها قوات هيئة د-  منطقة محافظة 
القاعدة، وسعت من  تتبع  )النصرة(، وهي منظمة جهادية متشددة، وقد كانت  تحرير الشام 

قبل للبتعاد عن التنظيم الدولي.
هناك وجود لبقايا داعش في البادية السورية. 	- 

يرتبط بهذا التقاسم بحسب السيطرة على الجغرافيا السورية وجود عسكري كثيف، حيث يوجد على 
تتوزع  أجنبًيا،  عسكرًيا  وموقًعا  قاعدة    76 جسور،  مركز  نشرها  خريطة  بحسب  اآلن،  السورية  األرض 

كالتالي: )انظر الخريطة رقم 2(

131 قاعدة وموقًعا عسكرًيا إيرانًيا تنتشر في 11 محافظة. . 	
116 قاعدة وموقًعا عسكرًيا لحزب هللا تنتشر في 11 محافظة.. 		

 11 قاعدة وموقع عسكرًيا تركًيا تنتشر في 5 محافظات.. 			
83 قاعدة وموقًعا عسكرًيا روسًيا تنتشر في 12 محافظة. . 		
33 قاعدة وموقًعا عسكرًيا للتحالف الدولي تتوزع على ثلث محافظات.. 	

هذا الواقع املعّقد يجعل سورية بحاجة إلى حّل سيا�سي قادر على معالجة وإعادة وحدة سورية، ويحقق 
مغادرة القوات األجنبية عن أراضيها، وتفكيك جميع امليليشيات والفصائل املقاتلة، سواء كانت موالة أم 
معارضة، وحصر السلح بيد الدولة، وطرد جميع املسلحين األجانب، وأن تعود سورية دولة واحدة، وإعادة 
يعيد  بما  وتجاذباتها،  والسلطة  السياسة  تجاه  محايًدا  وطنًيا  دوًرا  ليؤديا  واألمن  الجيش  مؤسستي  هيكلة 
الستقرار وحفظ األمن لسورية. وقد يبدو مثل هذا الحّل حلًما ضمن التعقيدات الحالية، لكنه الحل الوحيد 

الذي يمكن أن يواجه كل تلك التعقيدات والتحديات. وسننظر في آثار السيناريوهات األخرى املحتملة.
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السورية  الجغرافيا  تقاسم   )1( رقم  الخريطة 
بين عدت جهات، املصدر موقع مركز جسور 

https://bit.ly/3f2fAb6

الخريطة رقم )2( النتشار العسكري األجنبي 
في سورية، املصدر مركز جسور للدراسات 

https://bit.ly/3vYY8Lv
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تحدي إعادة اإلعمار املادي– 2

1.2- سيواَجه أّي حل في سورية بحجم الدمار املادي الهائل غير املسبوق، وقد تم تدمير عدد كبير من 
 أو شبه كامل، وشمل الدمار املساكن واملدارس واملشافي 

ً
األحياء في العديد من املدن والبلدات تدميًرا كامل

كل  النظام  استخدام  عن  نشأ  الذي  الدمار  حجم  نتصور  أن  ويمكن  وغيرها.  والطرق  العامة  واملنشآت 
صنوف األسلحة لجيش بلغ قوامه )مطلع 2011( أكثر من 50  ألف عسكري ورجل أمن، وهو مجهز بكل 
أو  تظاهرات  شهدت  التي  املناطق  ضد  األسلحة  هذه  استعملت  وقد  الحديثة،  الجيوش  أسلحة  أصناف 
في  املباشرة  املواجهة  عن  اإليرانية  وامليليشيات  النظام  قوات  عجز  وبسبب  النظام،  سيطرة  عن  خرجت 
عمليات القتال األر�سي، لجؤوا إلى القصف املدفعي والقصف الجوي حتى إن القوات الروسية استخدمت 

القصف بصواريخ بعيدة املدى من غواصات في البحر.

كمثال على تدمير املدن، نذكر تقرير البنك الدولي الصادر عام 2017 ألضرار املساكن في عّينة من عشر 
مدن تناولتها بالدراسة، إذ أظهر التقرير أن 27 باملئة من املساكن تضررت نتيجة القصف، بين دمار كلي 
أو جزئي)1(. ويذكر التقرير أن نحو 316،649 وحدة سكنية في املدن العشر املدروسة قد تعرضت للدمار، 
وقد استحوذت حلب على الحصة األكبر بنسبة  6 % من املساكن الحضرية املتضررة، تليها حمص بنسبة 
16 %. وبالطبع، فإن الدمار هو أشمل من املدن العشر التي درسها التقرير، وبالتالي؛ أعداد البيوت املدمرة 
كلًيا أو جزئًيا أعلى من ذلك، خاصة أن القصف العنيف قد استمر بعد صدور تقرير البنك الدولي )2017(، 
وخاصة مع وجود الطيران الرو�سي بقدرته التدميرية الكبيرة، منذ أيلول/ سبتمبر 2015. وهذا ما يرفع أرقام 
البيوت املتضررة، كلًيا أو جزئًيا، إلى مليون مسكن، بحسب بعض التقديرات. وتفيد الشبكة السورية لحقوق 

اإلنسان أن النظام السوري ألقى في غضون تسع سنوات قرابة 82 ألف برميل متفجر )2(.

2.2- استهدفت قوات النظام وحلفائه في مناطق سيطرة املعارضة املنشآت الصحية على نحو خاص، 
تسويات  في  الدخول  على  الناس  وإلجبار  طبية،  خدمات  على  الحصول  من  واملصابين  الجرحى  لحرمان 
، في 

ً
مفروضة، أو الهجرة، وبحسب الشكل أدناه، فإن حجم الدمار الذي لحق باملنشآت الصحية كان هائل

سبع محافظات وثلث مدن رئيسية، حيث كان 11 في املئة من مستشفيات الحكومية مدّمرة تماًما، و50 في 
املئة مدمرة جزئًيا، بينما 9 في املئة من مستشفيات القطاع الخاص مدمرة بشكل كامل، مقابل دمار جزئي 

في 0  في املئة منها)3(.

)1(  The Toll of War” The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria: World Bank 2017 

)2(  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
https://bit.ly/2REU7g4

)3(  رام الحكيم، إعادة إعمار أم اقتصاد مافيات، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 2018.
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 .) ( املنشآت التعليمية للدمار بشكل جزئي، و10 % منها تعرض للدمار الكامل  53 % من  3.2- تعرضت 
واملدارس  املئة،  في   14،5 املهنية  واملعاهد  املئة،  في   33،3 التربية  مديريات  في  الكامل  الدمار  نسبة  وبلغت 
النصيب  وتلّقت حلب  املئة،  في   5،8 والجامعات  املئة،  في   6،8 البتدائية  واملدارس  املئة،  في   14،7 الثانوية 
التقديرات  21 منشأة تعليمية. وتشير  تليها درعا  9  منشأة،  التعليمية:  الكامل للمنشآت  األكبر من الدمار 
إلى أن 53 في املئة من املنشآت التعليمية، وكلها في املحافظات واملدن التي شملها املسح، قد تعرضت لدمار 
جزئي، بينما تعرض 10 في املئة منها لدمار كامل، وما تزال 57 في املئة من املنشآت التعليمية تعمل في سورية )5(. 

بسبب  أو  القصف  بسبب  للدمار،  الصراع  مناطق  في  الواقعة  الكهرباء  توليد  محطات  تعرضت   -4.2
النهب من قبل الفصائل التي سيطرت عليها، وقد أدى ذلك إلى انخفاض توليد الكهرباء إلى 16208 جيجاواط 
في عام 2015، مقابل  316  جيجاواط في عام 2010، أي بانخفاض قدره 62.5 %. وكان لهذا النخفاض 
أثر على مختلف القطاعات وجوانب الحياة، ومن ضمنها القطاع الطبي والتعليمي ومياه الشرب والسقاية 
وعمل املصانع ودوائر الخدمات وغيرها. وتدهور الوضع اآلن أكثر بسبب نقص الغاز ونقص مادة الفيول، 
2021، في جميع املناطق التي يسيطر عليها النظام، يقتصر على  حيث بات تقنين وصول الكهرباء، مطلع 

بضع ساعات تصل متفرقة خلل الـ  2 ساعة.

العامة قد  املادية على ما ذكرناه فقط، فهناك عدد كبير من منشآت اإلدارة  5.2- لم تقتصر األضرار 
ُدّمرت، وتم تدمير ونهب آلف املنشآت واملصانع الخاصة والعامة، وتّم تخريب مسافات كبيرة من الطرق 
ومن أقنية الري، وتم تجريف األرا�سي، وتدمير مليين األشجار املثمرة، وحرق مساحات كبيرة من الغابات، 
وتحطيم عدد كبير من السيارات واملعدات الهندسية، إضافة إلى تدمير وتخريب عدد كبير من حقوق النفط 

في سورية. 

) (  تقرير البنك الدولي، خسائر الحرب التبعات القتصادية والجتماعية للصراع في سورية، العام 2017.

)5(  رام الحكيم، إعادة إعمار أم اقتصاد مافيات، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 2018.
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مناطق ومباٍن أثرية كثيرة  6.2- إضافة إلى الدمار املادي الذي يمكن قياسه بالدولرات، فقد تعرضت 
في سورية للدمار نتيجة األعمال العسكرية املستمرة منذ عام 2011  )6(، ومنها مناطق التراث الثقافي، ومن 
 .)7( عام  آلف   7000 من  ألكثر  تاريخها  ويعود  العالمي،  للتراث  )يونسكو(  قائمة  على  ُمدرج  هو  ما  ضمنها 
رابة 18 منطقة من مناطق التراث الثقافي، وذلك 

ُ
وهذه الخسائر يصعب تقديرها بالدولرات. وبعد تحليل ق

باستخدام صور األقمار الصناعية، خلص التقرير إلى النتائج التالية )8(: تعّرض 290 موقًعا داخل املناطق 
املدروسة بشكل مباشر للضرر والدمار بسبب الصراع الدائر في سورية، منها  2 موقًعا ُدّمر بالكامل، و 10 

مواقع تعرضت ألضرار بالغة، و85 موقًعا تعرض ألضرار متوسطة، و77 موقًعا تعرض ألضرار خفيفة.

)6(  انظر امللحق رقم 1 الصادر عن UNITAR معهد التدريب التابع لألمم املتحدة، في آذار/ مارس 2019.

)7(  وذلــك بحســب التقريــر الصــادر عــن UNITAR معهــد التدريــب التابــع لألمــم املتحــدة، وذلــك فــي كانــون األول/ ديســمبر  201، حيــث وثــق هــذا 
التقريــر الدمــار الحاصــل ملناطــق التــراث الثقافــي فــي ســورية.

)8(  املصدر السابق.
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تحدي إعادة اإلعمار املجتمعي:– 3

ستكون مواجهة تحدي إعادة اإلعمار املجتمعي أكثر تعقيًدا وتركيًبا وصعوبة من الدمار املادي، فإعادة 
اإلعمار املادي ترتبط باملوارد املالية بالدرجة الرئيسية، وهو عامل محدد ومعروف، ويمكن معرفة مصادره، 
ويمكن قياسه والتحقق من توفره من عدمه، بينما ترتبط عوامل الدمار املجتمعي، إضافة إلى توفر التمويل، 

بكثير من العوامل األخرى التي يصعب تحديدها بدقة والقبض عليها، ويصعب التكهن أو التحكم فيها.

 ،2021  1 آذار/ مارس  1.3- الدمار البشري، بحسب تقرير املرصد السوري لحقوق اإلنسان، بتاريخ 
العمليات  أن  التقرير  ويذكر  الشكل رقم1(،  )انظر  ألف سوري   59  )9( السورية  الحرب  بلغ عدد ضحايا 
مواطن  مليون   2.1 من  أكثر  إصابة  عن  أسفرت  والتفجيرات،  القصف  وعمليات  املتواصلة،  العسكرية 
سوري بجراح مختلفة وبإعاقات دائمة. وتضيف تقديرات أخرى أن أكثر من نصف مليون سوري آخر قد 
توفوا خلل هذا العقد، بسبب سوء الخدمات الطبية، أو نقص التغذية، أو املياه غير النظيفة، أو ظروف 

العيش الصعبة.

)9(  https://bit.ly/3uzL5Qj
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تلوا في الحرب السورية خالل عقد من الصراع، بحسب »املرصد السوري لحقوق اإلنسان«
ُ
أعداد الذين ق
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لإلخفاء  تعرضوا  الذين  األشخاص  عدد  ارتفع  فقد  القسري،  اإلخفاء  أعله  املذكور  العدد  إلى  يضاف 
القسري كثيًرا جًدا. وتمكنت )منظمة العفو الدولية( من تحديد خصائص ثلث فئات من األشخاص الذين 
ُيستهدفون بعمليات اإلخفاء القسري منذ عام 2011، وهم على النحو اآلتي: املعارضون السلميون للنظام؛ 
األشخاص املشكوك في ولئهم له؛ أفراد عائلت األشخاص املطلوبين لديه )10(. ومارست )داعش( و)النصرة( 

وقوات PYD وبعض فصائل املعارضة املسلحة عمليات اإلخفاء القسري ضّد كل من يعارضها.

ف موت هذا العدد الكبير من القتلى وراءه كثيًرا من املشكلت ملئات آلف األسر التي فقدت األب أو 
ّ
وخل

رك األطفال األيتام، إضافة إلى الكم الكبير 
ُ
ركت األسر من دون معيل، أو ت

ُ
األم أو كليهما أو أحد أفرادها، وت

من املعاقين الذين تحتاج عملية تأهيلهم والعناية بهم وتأمين مصدر عيش لهم إلى مبالغ وجهود كبيرة؛ وعلى 
الحل السيا�سي الحقيقي أن يسّهل تأمين كل ذلك، وهذا عبء كبير على أي حل سيا�سي قادم.

2.3- سيواجه الحل السيا�سي إحدى أكثر املشكلت تعقيًدا، وهي ماليين الالجئين والنازحين، وقد م�سى 
بالخدمة  اإللزامي  اللتحاق  من  هرًبا  أو  العسكرية  العمليات  نتيجة  واللجوء  النزوح  بدء  على  عقد  قرابة 
فت الحرب أكثر من نصف سكان سورية، بين نازح 

ّ
العسكرية أو هرًبا من ظروف الحرب الضاغطة، وقد خل

داخلي ولجئ في دول أخرى، وهذه أكبر كارثة يمكن أن تصيب أي بلد، فبحسب موقع املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون اللجئين UNHCR )11(، فقد بلغ عدد اللجئين السوريين في دول الجوار نحو أكثر من 
5.588 مليين شخص، ُيضاف إليهم نحو  53 ألًفا في أملانيا، وفي هولندا  7 ألًفا، وفي النمسا 2  ألًفا، وفي 
الدنمارك 17 ألًفا، وفي اليونان 13 ألًفا، إضافة إلى أعداد في أميركا وأستراليا والسودان ودول أخرى عديدة.

)10( - بين السجن والقبر، حالت الختفاء القسري في سوريا، منظمة العفو الدولية، الطبعة األولى، لندن، 2015، ص25

)11(  https://bit.ly/3bcOTPR
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Total Persons of Concern JSON 

5,588,012

Last updated 10 Feb 2021

Total Persons of Concern by Country of Asylum JSON 

Location name Source Data date Population

Turkey Government of Turkey Feb 2021 10 65.4% 3,653,619

Lebanon UNHCR Dec 2020 31 15.5% 865,531

Jordan UNHCR Feb 2021   11.9% 663,507

Iraq UNHCR Jan 2021 31 4.4% 2 3,121

Egypt UNHCR Dec 2020 31 2.3% 130,577

 Other (North
(Africa

UNHCR Jan 2020 31 0.6% 31,657

 Source - UNHCR, Government of Turkey

بينما بلغ عدد من نزحوا داخل سورية نحو 6.6 مليون شخص، علًما أن أعداد النازحين داخلًيا قد زادت 
بعد هذا التاريخ، بسبب العمليات العسكرية التي شنها الطيران الرو�سي مع طيران النظام وقواته على مناطق 
إلى  باتجاه الشمال، لينضموا  120 بلدة وقرية  إلى نزوح سكان أكثر من  شمال حماة وجنوب إدلب، وأدت 

املقيمين في مخيمات مبعثرة.

على  املطلوب  يتوقف  ل  إذ  سيا�سي،  حل  أي  أمام  مركًبا  تحدًيا  للجئين  اآلمنة  العودة  برنامج  سيشكل 
عودتهم اآلمنة وسلمتهم من العتقال من قبل النظام، بل املطلوب توفير إقامة آمنة لهم في املحيط الذي 
التي ُيخ�سى منها الحتكاك املذهبي أو الديني أو الثني، وتوفير احتياجاتهم  نزحوا منه، وخاصة في املناطق 
املادية من تأهيل مساكنهم ومستلزمات عيشهم من خدمات ماء وكهرباء، باإلضافة إلى تأمين حد مقبول من 

مصادر العيش. 

3.3- سيواجه الحل السيا�سي مشكلة انعدام األمن الغذائي والصحي، وهي مشكلة كبيرة لن يكون حلها 
يسيًرا، وقد ذكر تقرير »سورية ثماني سنوات من الحرب« الصادر عن اإليسكوا ومركز دراسات سورية في 

https://data.unhcr.org/population/?widget_id=148383&sv_id=4&population_collection=24
https://data.unhcr.org/population/get/sublocation?widget_id=148384&sv_id=4&population_collection=24&forcesublocation=0&fromDate=1900-01-01
https://data.unhcr.org/en/situations/syria/location/113
https://data.unhcr.org/en/situations/syria/location/71
https://data.unhcr.org/en/situations/syria/location/36
https://data.unhcr.org/en/situations/syria/location/5
https://data.unhcr.org/en/situations/syria/location/1
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جامعة سانت أندروز في إسكتلندا أنه )12( في عام 2019، ارتفع عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية 
إلى 13.2 مليون شخص في جميع أنحاء البلد. وتزداد صعوبة وصول اإلمدادات الغذائية والطبية األممية، 
بسبب عرقلة النظام وروسيا للدخول السهل عبر الحدود التركية، وتفيد التقارير األممية أن قرابة 77 في 
املئة من السكان باتوا يعيشون تحت هذا الخط في عام 2019، وتظهر صورة مماثلة عند حساب عدد الفقراء 
استناًدا إلى خطوط الفقر الوطنية، وهذا يجعل سورية ثاني أفقر بلد في العالم، بعد اليمن. وارتفع معدل 
البطالة ليصل إلى 55 في املئة عام 2017، ووصلت البطالة بين الشباب إلى 75 في املئة عام 2015، وشملت 
النساء بدرجة أكبر من الرجال. أما في عام 2021، فقد أصبح خطر املجاعة يهدد معظم السوريين املقيمين 
في مناطق سيطرة النظام«، ويذكر التقرير أنه في عام 2019، تدهورت الحالة الصحية، حيث أصبح 15.5 
مليون سوري يفتقرون إلى مصادر املياه اآلمنة، ولم يحصل على املياه املنقولة باألنابيب سوى 13 في املئة 
من السكان في إدلب، و 16 في املئة من السكان في حلب، وبلغت نسبة آبار املياه الجوفية امللّوثة أكثر من 
95 في املئة من مجموع اآلبار التي جرى رصدها في حلب، والبالغ عددها 300 بئر، وقد عادت أمراض عديدة 
الصحة  تقديرات منظمة  الطفيلي وغيرها، وبحسب  واللشمانيا  واألنفلونزا  والحصبة  السل  مثل  للظهور، 
العاملية، يعاني واحد من كل 30 شخًصا في سورية حالة اضطراب حاد في الصحة العقلية، مثل الكتئاب 
 ،

ً
 من أشكال الضائقة النفسية األكثر اعتدال

ً
الشديد والذهان، ويعاني واحد من كل خمسة أشخاص شكل

مثل الكتئاب والقلق، ويحتاج أكثر من ثلثي األطفال إلى خدمات صحية لعلج اإلعاقات البدنية والعقلية، 
الواقع  ويواجهون  مدمرة،  منازلهم  وشاهدوا  كليهما،  أو  الوالدين  أحد  وفقدوا  شديًدا،  عنًفا  شهدوا  حيث 
50 في املئة من األطفال،  اليومي للحياة في ظروف مزرية. ويضيف تقرير اإلسكوا أن اليونيسف أفادت أن 
تقييٌم  كشف  وقد  الفراش،  في  التبول  أو  الكوابيس  منها  النوم،  في  مشكلت  يعانون  التقديرات،  بحسب 
سابق، شمل اللجئين السوريين الذين يعيشون في املناطق الحضرية في جنوب األردن ووسطه، عن ارتفاع 
مستويات الصدمة التي يعانيها الفتيان والفتيات دون سن الخامسة عشرة. وتتجلى أعراض هذه الصدمة 
بطرق مختلفة، منها التغيرات السلوكية، وامليول العنيفة، وأعراض النسحاب، واألفكار النتحارية، وردات 
الفعل القائمة على الخوف، وقد يكون ضياع جيل كامل أمًرا ل رجعة فيه، فالعديد منهم فقدوا سنوات 

طفولتهم التكوينية، وُحرموا من التعليم، وعانوا تجارَب مؤملة.

4.3- سيواجه الحل السيا�سي مشكلة تدهور التعليم، فبحسب تقرير اإلسكوا فإن »أكثر من 0  في املئة 
من البنى األساسية املدرسية مشلولة، حيث تضررت مدرسة من كل ثلث مدارس أو ُدّمرت أو اسُتخدمت 
كملجأ، وهناك نحو 2 مليون طفل غير ملتحقين باملدارس، إضافة إلى نحو 2.3 مليون طفل معرضين لخطر 
 عن تدهور كبير في جودة التعليم، وهناك أيًضا 0 1 ألف مدّرس لجؤوا بعيًدا، 

ً
التسرب من املدارس، فضل

ويقف حاجز قبول األسر بعمل أطفالهم أو تجنيدهم في امليليشيات حاجًزا أمام ذهابهم إلى املدارس«)13(.

واتسم  العالي  التعليم  انهار  حيث  بكثير.   
ً

حال بأفضل  النظام  سيطرة  مناطق  في  التعليم  حال  يكن  لم 
تصنيف  وتراجع  التدري�سي،  والكادر  املهمة  الكفاءات  وخسر  املعايير،  وانعدام  الجودة،  وتدني  بالفو�سى، 

الجامعات بشكل حاد، فيما غاب بشكل شبه كامل في املناطق الخارجة عن سيطرته.

)12(  ( مرجع سبق ذكره

)13(  التقريــر الصــادر عــن منظمــة األمــم املتحــدة لــدول غــرب آســيا »اإلســكوا« بالتعــاون مــع مركــز دراســات ســورية فــي جامعــة ســانت أنــدروز، 
بعنــوان »ســوريا بعــد ثمانــي ســنوات مــن الحــرب«.
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في  العلمية  الكفاءات  وذوي  األكاديميين  من  مرتفعة  نسب  خسارة  عن  الخارج  إلى  اللجوء  أسفر  لقد 
تلك  تبقى من  السوري ملعظم من  الداخل  في  الكفاءات، حدث  آخر من خسارة  نوًعا  لكن هناك  سورية، 
25-0  عاًما، وتنوعت أشكال هذه الخسارة في الفاقد التعليمي  الكفاءات، وباألخص بين الفئات العمرية 
والكفاءات الداخلية ما بين موت واعتقال وبطالة وانفصال مديد عن املهنة، وشكلت الخدمتان اإللزامية 
الحرب  دوامة  عن  بمعزل  الدراسية  املناهج  تكن  ولم  الخسارات.  لتلك  املسببة  العوامل  أهم  والحتياطية 
السورية، بل كانت إحدى املؤشرات األيديولوجية الدالة على هوية الصراع في سورية، بالنسبة إلى كل طرف 

من أطراف الصراع. 

ترميم  على  السوري  املجتمع  قدرة  يضعف  ألنه  كبيرة؛  خسارة  سورية  في  للتعليم  التخريب  هذا  يشكل 
السياسات  لبحوث  السوري  املركز  تقرير  يذكر  قادم.  سيا�سي  حل  أي  أمام  التحدي  هذا  ويقف  جراحه، 
حوالي  املدرسة،  خارج  هم  ممن  عاًما،  و17  أعوام   5 بين  عمرهم  يراوح  ممن  األطفال  عدد  »بلغ  قد  أنه 
في  نقًصا  سيعانون  األطفال  مليين  ألن  كارثية،  الحالية  الحصيلة  وتعتبر   .2019 عام  في  طفل  مليون   2.4
في  الدراسية  املناهج  اتساق  في  فقداًنا  النزاع  ف 

ّ
وخل للنزاع.  األخرى  اآلثار  إلى  باإلضافة  واملعرفة،  املهارات 

أنحاء سورية، بسبب إنشاء أنظمة تعليمية مختلفة في كل منطقة، بحسب القوى الحاكمة فيها، فقد أبرز 
6 مناهج دراسية مختلفة تستخدم في املدارس في سورية،  2018 وجود  تقرير الحتياجات اإلنسانية لعام 
ُر الخسارة املباشرة لسنوات التعليم األسا�سي بحوالي 1.47 مليون سنة في عام 2019. وبلغت الخسارة  قدَّ

ُ
وت

اإلجمالية في التعليم األسا�سي 25.5 مليون سنة دراسية حتى عام 2019 مقارنة بالسيناريو الستمراري. وفي 
الوقت نفسه، بلغت الخسارة اإلجمالية في سنوات التعليم لجميع املستويات التعليمية حوالي 46.0 مليون 

سنة بين عامي 2011 و2019، وتقّدر تكلفة هذه الخسارة بنحو 34.6 مليار دولر أميركي«) 1(.

أّدت  فقد  سورية،  بناء  إعادة  على  وآثارها  األسري  التفكك  مشكلة  سورية  في  الحّل  سيواجه   -5.3
السكن  مكان  تغيير  أو  القسري،  التهجير  أهمها  السورية،  األسرة  تصّدع  إلى  الحرب  خلل  عديدة  عوامل 
أو فقدانه، وفقدان أحد األفراد، وتشتت الشمل، وانقسام أفرادها سياسًيا، ولجوء بعضهم إلى الخارج، 
وفقدان املعيل/ة، والبطالة وانخفاض الدخل، وتدني مستوى املعيشية، واستفحال أزمة السكن، وانتشار 
العصابات اإلجرامية، واستفحال عمليات الخطف والقتل، وهذا ما أنتج حالة ضعف في التماسك األسري، 
وتمزق في النسيج الجتماعي، وأنتج العديد من املشكلت الجتماعية، مثل الطلق، وتعدد الزوجات، وزواج 
القاصرات، والتجار بالبشر، والتجار باألعضاء البشرية، والعنف ضد املرأة والطفل، وازدياد عدد األطفال 
ر 

ّ
األيتام، واألطفال غير املصحوبين بأسرهم، كذلك انتشار عمل األطفال، والتسرب املدر�سي، والزواج املبك

أحياًنا، وهذا بالتوازي مع ظاهرة العزوف عن الزواج، وارتفاع نسبة العزوبية عند الذكور واإلناث )15(.

وفق دراسة مركز بروكينغز، فقد ترأست النساء أكثر من 25 باملئة من جميع أسر اللجئين، مع احتمال 
وجود أعداد مماثلة للنازحين داخلًيا، وتتزايد هذه األرقام مع مرور الوقت. وتفيد )منظمة كير( أن األسر التي 

) 1(  سوريا العدالة لتجاوز النزاع – تقرير آثار النزاع السوري 2016 – 2019، املركز السوري لبحوث السياسات آذار/ مارس 2020 

)15( - شذى ظافر الجندي بعد 7 سنوات حرب.. األسرة السورية بين التفكك الجتماعي والنزوح واللجوء.
https://bit.ly/3y0zFXK
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ترأسها نساء في األردن هي اآلن 0  باملئة، وفي لبنان وصلت النسبة إلى 30 باملئة )16(.

أدت سنوات الحرب السورية إلى تغيرات اجتماعية ثقافية واضحة في ظاهرة الزواج، من الزواج املبكر 
للفتاة )زواج القاصرات(، وتأخر سن الزواج )العنوسة(، والزواج العرفي )غير املسجل قانونًيا( والزواج من 

أجانب... إلخ.

ول شك أن ظاهرة زواج القاصرات كانت موجودة في املجتمع السوري قبل الحرب، لكن الحرب أسهمت 
من   %  15 إلى   %  10 من  دمشق  في  القاصرات  زواج  معاملت  عدد  وصل  حيث  كبيرة،  بنسبة  ارتفاعها  في 

معاملت الزواج، وهي ضعف ما كانت عليه قبل الثورة والحرب )17(.

وبسبب انعدام األمن والنزوح والهجرة واللجوء، والتحاق معظم الشباب بالجيش أو ميليشيات الدفاع 
بسبب  الزواج  عن  كبير  بشكل  الشباب  عزف  الحرب؛  نتيجة  وفاتهم  أو  سورية،  خارج  هجرتهم  أو  الوطني 
حياتهم غير املستقرة، وقد وصل الرقم إلى نسبة كبيرة في بعض املناطق، حيث تشير إحصاءات حديثة إلى 
)18(. ومن مؤشرات تصّدع األسرة السورية، تصاعد ظاهرة   % 70 إلى  أن نسبة العنوسة في سورية وصلت 
تعدد الزوجات نتيجة تزايد أعداد اإلناث خلل السنوات الخمس األخيرة، بنسبة تجاوزت 65 %  )19(. فبعد 
الحرب السورية زادت نسبة الترمل من 2 في األلف إلى أرملة واحدة بين كل ست نساء، على األقل، يضاف 
املوت  بسبب  يعودوا،  أل  متوقعات  األسوأ،  فينتظرن  السورية،  الحرب  في  أزواجهن  ينخرط  اللواتي  إليهن 
املدن  في  أو  املخيمات  في  أسًرا  ترأسن  اللواتي  إلى  باإلضافة  األثر.  أو فقدان  البلد،  مغادرة  أو  املعارك،  في 

واألرياف، وعددهن ل يقل عن 30 ألف امرأة )20(. 

6.3- لعّل تحدي تطييف الصراع سيكون العقبة الكأداء التي تحتاج إلى معالجات مركبة كي يتم التغلب 
ومذهبًيا  دينًيا  طابًعا  واتخاذه  الصراع«،  »تطييف  سورية  في  املجتمعي  الدمار  جوانب  أخطر  فمن  عليها، 
بعت سياسة 

ُ
ومناطقًيا، وقد كان لتطييف الصراع جذوره السابقة لقيام النتفاضة السورية، قبل 2011، إذ ات

تطييف املجتمع وتخريب العلقة بين املكونات عبر اإلدارة األمنية لهذه العلقة. ومنذ انطلقة النتفاضة في 
لتغدو  األسلمة،  ونحو  السلح  حمل  نحو  السلمية  التظاهرات  دفع  في  مصلحته  النظام  وجد   ،2011 آذار 
الصورة من صورة نظام يطلق النار على متظاهرين سلميين، إلى صورة متمردين مسلحين إسلميين يحملون 
السلح بقصد تغيير نظام الحكم بالقوة، وقد بذل النظام في سبيل تحقيق ذلك جهوًدا كثيرة، منها إطلق 

سراح الجهاديين من سجونه، واستخدام العنف املفرط إلجبار املتظاهرين على حمل السلح. 

)16( - املصدر السابق.

)17(  - https://bit.ly/3xW6IMG

)18(  - الثنين 18/01/2016
https://bit.ly/3vTuyXt

)19(  - https://bit.ly/3exWRVL

)20(  - عمران يونس،
https://bit.ly/3xYrefv

األرامل في سوريا: ما لم تقله الحرب لكم!
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برزت الحالة املذهبية في سورية مع انطلق الثورة السورية 2011، وكانت بدايتها مع دخول إيران املبكر 
التطييف، وخاصة تشكيلها  2011، وشكل ذلك علمة فارقة على  آذار  النظام، حتى قبل  على خط دعم 
العراق وأفغانستان وباكستان، تحت مسميات »فاطميون، زينبيون، حيدريون«. ثم  لفصائل شيعية من 
جاءت خطابات حسن نصر هللا )األمين العام لحزب هللا اللبناني( من خلل تسويغ تدخله إلى جانب النظام 
السوري، بذريعة حماية األماكن املقدسة الشيعية )مقام السيدة زينب ورقية وغيرها في دمشق(، ومن ثم 
إلى جانب  منهم،  األكبر  القطاع  أو  الشيعة،  ا من جانب 

ً
إلى سورية اصطفاف كان دخول عناصر حزب هللا 

وبخاصة  الجنسيات،  متعددة  الشيعية  امليليشيات  من  عدد  حال  وكذلك  الستبدادي،  السوري  النظام 
العراقية واإليرانية.

هذا الخطاب املذهبي الشيعي لحزب هللا سّهل على التنظيمات السلفية اإلسلمية إظهار الخطاب املذهبي 
تهجير جديد  اتفاق  رعايتها  بعد  في سورية،  املذهبي  الديني  الدور  تكريس  إيران  باملقابل. وواصلت  )السني( 
ريف  في  السورية  )السنية(  البلدات  بعض  سكان  تهجير  مقابل  إدلب،  شمال  من  شيعيتين  بلدتين  إلفراغ 

دمشق )21(.

واآلن، وصل النقسام املجتمعي مداه األق�سى، وتراكمت الرغبة في النتقام، وهذا ما يهدد بحروب أهلية 
مفتوحة، ما لم يتم النجاح في احتواء هذا الغضب املتراكم. 

كبت 
ُ
ّردوا ونزحوا ولجؤوا هم من السّنة، وارت

ُ
في الواقع، إن معظم القتلى هم من السّنة، ومعظم من ش

مجازر كثيرة ضد السنة، وبذلك؛ نشأ شرخ كبير بين مكونات املجتمع السوري، سيكون من الصعب رأبه. 
وستكون عملية إعادة اللحمة للنسيج الجتماعي، بعودة الناس للعيش متجاورين متجاوزين ما جرى، من 

أصعب التحديات التي سيواجهها أي حل سيا�سي.

7.3- نمت في سورية خلل سنوات الحرب الجريمة املنظمة، وقد خلق النفلت األمني بعد اندلع الثورة، 
ا مواتًيا لزدهار الجرائم في سورية، وغابت معالم هويتها الجرمية 

ً
وانتشار السلح، وغياب املساءلة، مناخ

ضمن إطار العنف العام، وأعداد الضحايا املتنامي، وضحايا الجريمة املنظمة، وأسهم ضعف أداء قوى 
ا من الصطدام مع املجموعات املسلحة املوالية، في ارتفاع منسوب الجرائم 

ً
األمن الداخلي وتراجعه، خوف

في البلد.

أما مجالت الجريمة املنظمة في سورية، فتمثلت بـ )الخطف والتجار بالبشر واألعضاء البشرية، وخطف 
تجارة  من  والتحول  األموال،  وتبييض  العتقال،  وتجارة  النظام،  مناطق  خارج  بالبشر  والتجار  الفدية 
املخدرات إلى التعاطي والتصنيع والتجارة، والتهريب غير الشرعي للبضائع، والتزوير والغش للوثائق الرسمية 

والعقارية(.

)21( ( - اتفاق تهجير املدن األربع نيســان/ أبريل 2017، في 11 نيســان/ أبريل 2017، توصل مندوبون عن »هيئة تحرير الشــام« و«أحرار الشــام« 
مــن جهــة، وممثلــون عــن إيــران مــن جهــة أخــرى، إلــى اتفــاق يق�ســي بتفريــغ بلــدة مضايــا ومدينــة الزبدانــي فــي ريــف دمشــق مــن مقاتليهــا ومــن يرغــب 
بالخــروج مــن ســكانها، مقابــل تفريــغ بلدتــي كفريــا والفوعــة املواليتيــن للنظــام بريــف إدلــب الشــمالي، فــي مــا عــرف بـ«اتفــاق املــدن األربــع«، بعــد انضمــام 

مخيــم اليرمــوك فــي جنــوب دمشــق إلــى التفــاق. للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر:
https://bit.ly/33xa1Md
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حولت الحرب سورية من تصدير القمح والفواكه وامللبس واألدوية، إلى تصدير املخدرات بكل أنواعها 
أبواب  التي فتحت  األمنية  السوري وأجهزته  النظام  العالم كافة، وبرعاية مباشرة من قبل  أنحاء دول  إلى 
أصبحت  حيث  لبنان،  من  للحدود  العابرة  وامليليشيات  املحلية  للميليشيات  املجال  هذا  في  »الستثمار« 
البضاعة السورية من املخدرات تنافس وتضارب مثيلتها األفغانية التي كانت املسيطرة على السوق الخليجية 

والعراقية واإليرانية.

مكافحة  في  يساعد  ا 
ً

مناخ يخلق  وأن  الصعب،  التحدي  هذا  يواجه  أن  سورية  في  السيا�سي  الحل  على 
الجريمة املنظمة والقضاء عليها، ألن وجودها يعوق أي عملية إلعادة اإلعمار.

8.3- علوة على كل ما ذكرناه أعله، تحتاج عملية إعادة اإلعمار الشاملة إلى مناخ وطني سوري ملئم، 
يحقق نوًعا من املصالحة الوطنية بين السوريين، وهذا ل يتحقق من دون »عدالة انتقالية«، تنزع فتيل 
املحاسبة  أن تشمل  بالقتل، ويجب  األوامر  أعطوا  الذين  القادة  النتقام، وهي عملية محاسبة  في  الرغبة 
جميع املرتكبين الكبار من الطرفين، نظاًما ومعارضة، ول يمكن ألم الجراح من دون هذه العدالة النتقالية، 
طريقة  على  بالثأر  وأخذ  انتقامية«،  »عدالة  إلى  تتحول  وأل  واسعة،  غير  حدود  في  تبقى  أن  بشرط  ولكن 
القبائل قديًما، بل حتى القبائل والعشائر تتحلى بالحكمة لتصون األرواح، ويجب أل تتحول إلى ما يسمى 
»عدالة تصالحية«، أي »عفا هللا عما م�سى«، و »املسامح كريم«، فل يحاسب أحد، ويعّد تصميم البرنامج 

املناسب للعدالة النتقالية من أعقد التحديات وأخطرها في املسألة السورية. 
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في سنة 2021 األوضاع في سورية تزداد سوًءا:– 4

على الرغم من فظاعة ما جاء أعله عّما أصاب سورية والسوريين، فإن الوضع ما زال يزداد تدهوًرا، بسبب 
استعصاء الحل السيا�سي. فبعد صدور قانون قيصر في كانون األول/ ديسمبر 2019، وتفعليه في حزيران/ 
الوليات  قبل  من  سورية  على  املفروضة  السابقة  العقوبات  إلى  عقوباته  ضيفت 

ُ
أ حيث  2020؛  يونيو 

املتحدة، وبعد التزام معظم األطراف الدولية بهذه العقوبات، باتت أزمة النظام أكثر شدة، وأصبح أكثر 
عجًزا عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة مثل الخبر والكهرباء. وكان من أهم مؤشرات آثار القانون تدهور 
الليرة السورية، من نحو 1000 ليرة سورية مطلع سنة 2020 إلى نحو 3500 في نيسان/ أبريل 2021، ومع 
يؤدي  األمر  وهذا  النقود،  من  كبيرة  كميات  طباعة  إلى  يلجأ  بات  حقيقية  موارد  تأمين  عن  النظام  عجز 
السوريين،  في مستويات معيشة معظم  التدهور  إلى مزيد من  ثم  العملة، ومن  قيمة  تدهور  إلى مزيد من 
30 دولًرا لإلنفاق  و   15 بين  ليرة سورية، أي  ألف   100 و   50 بين  خاصة أن مستويات معظم األجور هي 
على أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص، وسطًيا، أي أقّل من دولر واحد للعائلة الواحدة في اليوم، بينما 
تكلفة  متوسط  أن  سورية  في  العمال  نقابات  اتحاد  عن  يصدر  الذي  العمالي  القتصادي  التقرير  كشف 
املحدود  الدخل  ألصحاب  الشرائية  القدرة  وأن  شهرًيا،  سورية  ليرة  ألف   600 إلى  يصل  لألسرة  املعيشة 
بين  الهائلة  الفجوة  90 %، وذلك بسبب  أكثر من  بنسبة  السوريين- تراجعت  العظمى من  الغالبية  -وهم 
املتحدة  األمم  منظمة  أرقام  وفق  الفقر  معدلت  متابعة  إلى  مباشرة  يقودنا  وهذا  واألسعار،  الدخول 
بالتعاون  ا 

ً
بحث أجرى  الذي   ،)22( السياسات  لبحوِث  السوري  املركز  دراسة  تشير  حيث  الدولي،  والبنك 

93 % من السوريين يعيشون في فقر، من بينهم حوالي  مع الجمعية األميركية في بيروت، إلى أن أكثر من 
60 % يعيشون في فقر مدقع، وهذه األرقام التقديرية املرعبة تحمل في تفاصيلها معدلت بطالة عالية 
زت غالبية هذه النسبة العالية في قطاع الصناعة والبناء والتشييد والزراعة، 

ّ
60 %، وترك جًدا تجاوزت 

هناك  أن  إلى  العالمي  الغذاء  برنامج  أشار  وقد  القطاعات.  هذه  تشغيل  مقومات  لغياب  نظًرا  وذلك 
شخَصين  كّل  من  واحًدا  شخًصا  وأن  جياع،  وهم  سرهم 

ُ
أ إلى  ليلة  كّل  يتوجهون  سوري  مليين   9 نحو 

 2،2 وصول  خطر  من  سبق-  ما  إلى  -إضافة  التقرير  ر 
ّ

حذ وقد  التالية،  وجبته  ستأتي  أين  من  يعرف  ل 
مليون سوري إلى حافة الجوع والفقر، ول سّيما أن سورية تصدرت قائمة الدول األكثر فقًرا في العالم، 
بنسبة بلغت حوالي 82،5 %، بحسب موقع”World By Map” )23(. وتشير أرقام تقديرية لبرنامج الغذاء 
بينما أعلى  سر في مدينة دمشق لديها مستويات استهلك غذائي غير كاف، 

ُ
 1 % من األ إلى أن  العالمي 

املناطق  بقية  وهكذا   ،%  3  وحمص  واللذقية   ،%  39 والرقة   ،%   1 حلب  في  الكفاية  عدم  معدلت 
الحرب  آثار  من  املفروضة  والتحديات  والفرص  بالقدرات  ا 

ً
مرتبط التباين  يكون  وبذلك  واملحافظات؛ 

وتبدد املوارد وندرة الفرص وسوء اإلدارة وفسادها ) 2(. 

)22( . تقرير املركز السوري لبحوث السياسات حزيران/ يونيو 2019

)23(  https://bit.ly/3tvUruV

)24(  https://bit.ly/3fagbHy

http://world.bymap.org/Poverty.html
http://world.bymap.org/Poverty.html
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كان إعلن »انتصار النظام وحلفائه عسكرًيا« إيذاًنا ببدء تفاقم األزمة القتصادية واملعيشية، على 
واسعة  أجزاء  على  السيطرة  وحلفائه  األسد  استعادة  عمليات  لت 

ّ
شك وقد  والشعبي.  الرسمي  املستويين 

يفوق  النظام،  على  كبيًرا  إضافًيا  مالًيا  عبًئا  املعارضة،  سيطرة  تحت  كانت  التي  السورية،  األرا�سي  من 
املنهكة. املالية  قدراته 

أن  سّيما  ول  الحكومة،  من   
ً

حلول ينتظر  يعد  ولم  اليأس،  من  عالية  درجة  السوري  املواطن  بلغ 
إلى  الوصول  في  كبيرة  بدرجة  وأسهمت  سوًءا،  إل  األمور  تزد  ولم  خاطئة  كانت  أصدرتها  التي  القرارات 
الوضع املعي�سي املتردي إلى هذا الحد، وهي ل تملك اإلرادة الحقيقية إليجاد حلول، وقد ثبت أن معيشة 
إلى إستراتيجيات وأساليب تكّيف خاصة بكل  املواطن ليست من أولوياتها، لذلك لجأت األسر السورية 

أسرة، بحسب طبيعتها وخصوصيتها، ومن هذه األساليب: 

العتماد على تحويلت خارجية من املهاجرين أو اللجئين، من أفراد األسرة أو العائلة املمتدة.  	

السعي لوجود أكثر من مصدر دخل في األسرة، مثل العمل اإلضافي لألب، وعمل الزوجة واألبناء  	
األطفال. حتى 

القتراض املزمن من شبكات اجتماعية، من املعارف واألقارب، حيث تشير أرقام األمم املتحدة  	
57 % من السكان يقترضون ليعيشوا.  إلى أن 

لباس  	 سّيما  ول  العائلة،  وأحياًنا  الواحدة،  األسرة  أفراد  بين  امللبس  واستخدام  تدوير  إعادة 
ألبسة مستعملة »بالة« بنسبة عالية.  املدارس والكتب املدرسية، وشراء 

اختصار مكونات وجبة الغداء، وتقليل املحتويات، واقتصارها على كل ما هو رخيص. 	

استبدال استهلك لحم الغنم بلحم الدجاج، ملرات محددة ومعدودة قد تصل إلى مرة في الشهر. 	

في طعامهم لصالح تغذية األطفال.  	 الكبار  تقشف 

الزراعة املنزلية وتربية دواجن، وهي أساليب تكّيف خاصة بالريف وأطراف املدن. 	

بدافع  	 مسلحة،  شبه  جماعات  أو  مقاتلة  بميليشيات  أولدهم  إلحاق  إلى  األسر  بعض  اضطرار 
الحاجة. 

رواج بعض األعمال واألنشطة الغريبة عن املجتمع وقيمه وتقاليده، التي أصبح لها رّواد بدافع  	
الحاجة.

املناسبات والزيارات والتواصل الجتماعي. 	 بما يخص  الحياة الجتماعية  تغيير نمط 

بسبب  	 إما  الرجل  غياب  نتيجة  ألسرتها،  الكامل  اإلنفاق  تؤمن  التي  املعيلة  املرأة  ظاهرة  بروز 
املوت، وإما بسبب العتقال، أو اللجوء.
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انتظار  في  أوقاتهم  السوريون يمضون ساعات طويلة من  بات  الحياة،  وبسبب نقص كل مستلزمات 
الحصول على ربطة الخبز أو جرة الغاز. 

في انتظار الحصول على جرة غاز في دمشق
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في انتظار الحصول على الخبز في مدينة دمشق )25)

املتحدة  الوليات  إذ ل ترغب  النظام وضد روسيا وإيران؛  العقوبات كسلح ضد  يستخدم األميركان 
إلى  العسكري  انتصارهم  تحول  أن  تريد  بل  منتصرتين،  السورية  الحرب  من  وإيران  روسيا  تخرج  أن  في 
تقبل  وأن  العقوبات،  ضغط  نتيجة  روسيا  ترضخ  أن  أميركا  وتنتظر  العقوبات،  استخدام  عبر  خسارة 
 225 الذي يقوم على انتقال سيا�سي، ولكن النظام ومن ورائه إيران وروسيا  بحل سيا�سي وفق القرار 
فبالنسبة  السوريين،  على  كارثية  النتائج  كانت  مهما  سياسًيا،   

ً
انتقال يتضمن  سيا�سي  حل  أي  يرفضون 

«. ومن هنا يظهر أن استخدام العقوبات، وعجز النظام وداعميه عن مواجهتها، وإن 
ً

لهم، »السلطة أول
يمكن  ول  السوريين،  على  جًدا  قاسية  حياتية  ا 

ً
ظروف يخلق  األسد،  نظام  شرعية  تآكل  إلى  تؤدي  كانت 

عّد تلك العقوبات أداة مقبولة، ما لم تترافق مع الضغط من أجل حل سيا�سي قريب، ألن نتائجها 
ُ
ت أن 

إلى أجل غير معروف. السلبية على الشعب السوري ستكون مؤكدة، بينما فوائدها مؤجلة 

)25(  https://bbc.in/3f1LT9Y
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تحدي إعادة اإلعمار السيا�سي:– 5

1958، فإقامة  سيواجه أي حل سيا�سي مشكلة آثار التصحر السيا�سي الذي عاشته سورية منذ عام 
نظام ديمقراطي قائم على تداول السلطة في مناخ من الحريات يحتاج إلى مستوى معين من الخبرة، ومستوى 
ل قيم املواطنة املتساوية، وحقوق 

ّ
الثقافة والتقاليد يكتسبها الشعب من خلل املمارسة، وتمث معين من 

اإلنسان، وفكرة قبول اآلخر، وخبرة بناء املؤسسات، وغيرها.

ستواجه سورية معضلة اختيار طبيعة النظام السيا�سي بين نظام برملاني ونظام رئا�سي أو نظام يجمع بين 
كليهما، متذكرين ما سّببه النظام الرئا�سي من مآٍس لسورية وشعبها، وهذا ما يدفع السوريين نحو النظام 
قوى  فيها  تتبلور  لم  بلد  في  وخاصة  الستقرار،  لعدم  عرضة  أكثر  يكون  البرملاني  النظام  أن  غير  البرملاني، 
سياسية بعد، ولم تترسخ تقاليد ديمقراطية بعد، وسيواجه معضلة اختيار النظام اإلداري املناسب بين 
مركزي ول مركزي، فالتوسع في اللمركزية يهدد وحدة البلد في وقت عانت فيه التشظي، وفي الوقت ذاته، 
العودة للمركزية القديمة أمٌر معيق، وله كثير من اآلثار السلبية، ثم إن مطالب األكراد قد انتقلت خلل 
التمييز ضدهم،  السوريين، وعدم  بقية  مع  بنيل معاملة متساوية  السابقة  املطالب  الصراع، من  سنوات 
وممارسة حقوقهم الثقافية، إلى التطلع نحو حكم ذاتي شبيه بشمال العراق »كردستان العراق«، كمرحلة 
في طريق النفصال عن سورية باتجاه حلم كردستان الكبرى، وهذا أمٌر يهدد بتمزيق وحدة سورية. ولذلك 
ا عامة تر�سي مختلف األطراف. وسيواجه الحل السيا�سي إعادة رسم 

ً
على الحل السيا�سي أن يجد خطوط

والسلطة  التنفيذية  والسلطة  النواب  ملجلس  الفاعل  والدور  التشريعية  السلطات  بين  العلقة  طبيعة 
الرقابي  الدور  إحياء  وإعادة  لسورية،  الحقيقة  النشطة  الحزبية  الحياة  وإعادة  فسدت،  التي  القضائية 
للنقابات ووسائل اإلعلم ودور املجتمع املدني، وضمان حيادية األمن والجيش تجاه الحياة السياسية، فمن 
غير املمكن أن يستمر النظام ذاته وتستمر األوضاع ذاتها التي كانت سائدة في سورية قبل 2011، ول مجال 
للتفصيل في ذلك، وبالوقت ذاته لن يكون من السهل بناء نظام سيا�سي تعددي ديمقراطي حديث، فثمة 
نزعات انفصالية قوية تحت مسمى »املطالبة بالفيدرالية«، وثمة قوى ترغب في إقامة نظام ديني أو شبه 
ديني بمرجعية إسلمية، وثمة تقاليد قوية للنفوذ العسكري، ولن يكون من السهل التخلي عنه، وثمة نمو 
للنزعات املذهبية واملناطقية التي توّد الدفع بلمركزية قوية قد تقّوض وحدة سورية، وبالتالي؛ على الحل 

السيا�سي القادم أن يواجه كل هذه التحديات.
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تحدي إعادة اإلعمار االقتصادي: – 6

كان القتصاد أول ضحايا الصراع في سورية، وخاصة عندما تحول إلى صراع مسلح، فقد توقف قطاع 
السياحة بالكامل، وتراجع اإلنتاج الصناعي والزراعي، وتقلص حجم السوق الداخلي، وتراجع قطاع النقل، 
م سيطرت فصائل املعارضة على حقول 

َ
وتراجع إنتاج النفط والغاز بعد انسحاب الشركات املشغلة، ومن ث

النفط والغاز، وتراجع إنتاجه من 380 ألف برميل في اليوم إلى أقل من 20 ألف برميل في اليوم، في مناطق 
 عن مناطق سيطرة PYD في الحسكة ودير الزور ويقدر إنتاجه اليومي بحسب موقع 

ً
سيطرة النظام، فضل

د منها للنظام  جسر، صحيفة يومية أليكترونية)26( بنحو 87 الف برميل يومًيا، و التي يحتكرها لصالحه وُيورَّ
بحدود 20 ألف برميل يومًيا، عبر الصهاريج. وبلغت الخسائر املادية مع كلفة فوات فرص النمو أكثر من 

00  مليار دولر.

2019، وقد تزايدت حدة  2011 حتى  تبدو مؤشرات املشهد القتصادي في تراجع مستمر، منذ عام 
الدولية،  القتصادية  العقوبات  أبرزها  من  عديدة،  إضافية  عوامل  بفعل   ،2020 عام  في  التراجع  ذلك 
اإلجمالي  الناتج  أن  املنشورة  األرقام  وتقّدر  السافر.  الحكومي  واملالي  اإلداري  والفساد  كورونا،  وجائحة 
21 مليار دولر إلى ما دون املليار الواحد،  66 %، وتراجع الحتياطي النقدي من  املحلي انخفض بنسبة 
وذلك  سنوًيا،  دولر   500 حوالي  إلى   ،2011 قبل  سنوًيا  دولر   3000 حوالي  من  الفرد  نصيب  وتراجع 
2020، وتراجعت الصادرات، وتزايد العجز التجاري، وانكمشت  بحسب تقديرات النصف األول من عام 
األسواق، وتوقف تدفق أي رساميل وأي تحويلت إلى سورية، عدا تحويلت السوريين في الخارج إلى أهلهم 
في الداخل، املقدرة بـ 1.5 مليار دولر سنوًيا )27(، بينما باملقابل ازداد هروب الرساميل واملدخرات إلى خارج 
سورية، وإن كان يصعب تقدير النسبة، وقد أسس املغتربون السوريون آلف الشركات واألعمال الصغيرة 
واملتوسطة في مصر، وأسسوا أكثر من 6000 شركة صغيرة ومتوسطة في تركيا، وخاصة في مدن جنوب تركيا 
في غازي عنتاب وأورفا وأنطاكيا وكليس إضافة إلى إسطنبول وغيرها )28(، خاصة أن مناطق تجمع الصناعات 
منطقة  أكبر  وهي  الصناعية  نجار  الشيخ  منطقة  ضمنها  ومن  القتصادية،  سورية  عاصمة  وهي  حلب،  في 
 

ً
صناعية في سورية، قد خضعت سنوات لسيطرة املعارضة، فتوقف العمل بها كلًيا، وُنهبت الشركات بدل

من إدارتها إدارة رشيدة.

تلوا في الحرب، ومن ُجندوا للقتال، فقد أدى لجوء مليين السوريين 
ُ
إضافة إلى األعداد الكبيرة ممن ق

إلى خارج سورية إلى نقص كبير في قوة العمل التي هي قوة اإلنتاج، وبحسب تقرير املركز السوري لبحوث 
عام  في  عامل  مليون   5.184 من  النزاع،  أثناء  في  حاًدا  انخفاًضا  العمالة  إجمالي  »سّجل  فقد  السياسات، 
2011، إلى 2.568 مليون عامل في عام 2016، وارتفع تدريجًيا إلى 3.058 مليون عامل في عام 2019. وارتفع 

)26( Jeser press: https://bit.ly/33xaGNH

)27(  https://bit.ly/2Q9PHxC

)28(  )مرجــع ســابق، التقريــر الصــادر عــن منظمــة األمــم املتحــدة لــدول غــرب آســيا »اإلســكوا« بالتعــاون مــع مركــز دراســات ســورية فــي جامعــة ســانت 
أنــدروز، بعنــوان »ســوريا بعــد ثمــان ســنوات مــن الحــرب«
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في   %  42.3 إلى  تدريجًيا  وانخفض   ،2016 عام  في   51.8  % إلى   2011 عام  في   %  14.9 من  البطالة  معدل 
الخسارة  العمل 3.7 مليون فرصة عمل، ورفعت  َد سوق 

َ
ق

َ
ف بالسيناريو الستمراري،  2019. ومقارنة  عام 

إلى 6.4   ،2010 عام  في  لكل مشتغل  القتصادية من 4.13 شخص  اإلعالة  نسبة  العمل  لفرص  الضخمة 
شخص في عام 2019« )29(.

في بدايات عام 2021، يتضح أكثر إفلس الدولة السورية، فقد استهلكت كامل الحتياطي العام، املقدر 
18 مليار دولر، في تمويل عملياتها العسكرية، ويظهر عجز املجتمع بعد أن استهلك القطاع  بـ   2010 عام 
من  األموال  تحويل  وأصبح  الخارج،  إلى  الرساميل  وهربت  الصراع،  سنوات  خلل  مدخراته  كامل  األسري 

الخارج إلى داخل سورية صعًبا جًدا. 

 غير مسبوق، سيكون على الحل السيا�سي املنشود أن يتصدى إلعادة 
ً

بعد أن نال القتصاد دماًرا شامل
البناء القتصادي، والقدرة على إعادة إطلق النشاط القتصادي الذي لحق به دمار عظيم في كل قطاعاته، 
وهو  مكّمل،  آخر  جانب  العملية  بهذه  ويرتبط  سورية.  مستقبل  صنع  في  أساسًيا  ركًنا  ُيعّد  اإلطلق  وهذا 
 للدخول، ويرسم أدوار 

ً
تصميم نظام اقتصادي يحقق القدرة اإلنتاجية املرتفعة، ويوفر توزيًعا أكثر عدل

أطراف العقد الجتماعي الثلثة بشكل سليم )املجتمع وقطاع األعمال والسلطة(، ويعالج البنية املشوهة 
للقتصاد السوري التي سادت قبل 2011، القتصاد الذي ُصّمم لخدمة مجموعات نافذة، وبقي محكوًما 
اإلدارة  نتيجة فشل  الكبيرة،  السوري  القتصاد  في هدر طاقات  تسببت  تعسفية،  وأمنية  إدارية  بسيطرة 

القتصادية والخدمية.

)29(  سوريا العدالة لتجاوز النزاع، تقرير آثار النزاع السوري 2016 – 2019، املركز السوري لبحوث السياسات آذار/ مارس 2020 .
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تحدي إعادة اإلعمار اإلداري: – 7

العامة الحديثة. وبالتالي؛ فإن إعادة  البيروقراطية، والتخلف عن أنماط اإلدارة  ثمة موروث ثقيل من 
البناء ل بد أن تشمل إعادة بناء اإلدارة العامة للقطاعين املدني والقتصادي الحكومي، وهي عملية واسعة 
تشمل إعادة بناء اإلدارات العامة في املناطق التي خرجت عن سيطرة النظام لعدد من السنوات، وبعضها ما 
زال خارج سيطرته، فغابت عنها اإلدارات الحكومية بخدماتها وأدوارها، وتشمل أيًضا إعادة صياغة واسعة 
لإلدارة العامة، »اإلصلح اإلداري« الذي اسُتحق قبل عام 2011 وبقي مرفوًضا من قبل النظام، فالنظام 
اإلداري القائم قديم، وقد صيغ عشوائًيا بعقلية أمنية على مدى أربعة عقود، فأعاق نشاط السوريين املادي 
والروحي، ولذلك تحتاج سورية إلى نظام إداري عصري إلدارة مؤسسات الدولة واملجتمع، ومؤسسات القطاع 
العام، يشمل البنية التشريعية والتنظيمية، وأنظمة العمل التنفيذية، وشؤون العاملين وسياسات رواتبهم، 
وغيرها كثير، والخلص من املركزية الشديدة املعيقة من دون أن يتسبب في فو�سى قاتلة. وسيلقي اإلصلح 
ا باتجاه اإلفلت من 

ً
معارضة، بسبب مصالح مادية ومعنوية قائمة على املركزية الشديدة، وسيلقي ضغوط

أي رقابة، وعلى إعادة البناء اإلداري أن تتغلب على كل هذه التحديات.
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تحدي إعادة اإلعمار التشريعي:– 8

 ل يمكن إعادة بناء سورية على نحو شامل، مع استمرار البنية التشريعية القانونية املشوهة، والجهاز 
القضائي الفاسد في معظمه، الذي يخضع لسلطة أجهزة األمن، ول بّد من عملية إصلح قانوني وتشريعي 
جديد ينظم حياة املجتمع السوري من كل الجوانب، بما ينسجم مع العصر ومع متطلبات إعادة اإلعمار 
بنية  يحقق  وبما  التنفيذية،  بالتعليمات  وانتهاًء  األساسية،  بالقوانين  ومروًرا  الدستور  من  بدًءا  الشاملة، 
تشريعية سليمة ومستقرة، ويضمن سيادة القانون، ونزاهة القضاء وكفاءته. ول بّد أن يضع أسًسا سليمة 
لبناء جهاز قضائي عصري كفؤ ونزيه، وهي مهمة ستواجه تحديات الجسم القضائي الحالي بأمراضه الكثيرة، 

وكفاءته املحدودة، والفساد املستشري به، وهو تحّد ليس من السهل التغلب عليه.
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 تحدي تمويل إعادة اإلعمار الشاملة: – 9

السلطة  وستواجه  الورق،  على  ستبقى  التمويل  على  بالقدرة  تقترن  ل  التي  اإلعمار  إعادة  خطط  كل 
القادمة تحدًيا مركًبا ومعّقًدا هو تأمين موارد كافية لتمويل إعادة اإلعمار، فحجم الدمار املادي واملجتمعي 
جعل تكاليف إعادة اإلعمار مرتفعة جًدا، ولن يتّم الحصول عليها أو الحصول على تمويل كاف يساعد في 
إعادة اإلعمار، من دون تضافر جهود دولية مكثفة تجتمع عليها مختلف األطراف، وهذا األمر ما يزال بعيًدا 
على ما يبدو؛ إذ يقدر التقرير الصادر عام 2020، عن منظمة األمم املتحدة لدول غرب آسيا »اإلسكوا«، 
ثماني سنوات من  بعد  بعنوان »سورية  أندروز، وهو  في جامعة سانت  بالتعاون مع مركز دراسات سورية 
2018 بحوالي 117.7 مليار دولر بأسعار  الحرب«)30(، الضرَر الذي لحق برأس املال املادي حتى نهاية عام 
عام 2020، وقد تراكمت األضرار الناجمة عن النزاع في سبعة من أكثر القطاعات تطلًبا لرأس املال، وهي 
اإلسكان والتعدين واألمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة. ومع إضافة األضرار الناجمة عن 
فوات الفرص املقدرة بـ 324.5 مليار دولر -وهذا ما سيجعل الكلفة أقرب إلى 442.2 مليار دولر- سنصل إلى 
تقدير واقعي للكلفة التي كبدها النزاع للقتصاد الكلي. وبالطبع، لم يتوقف حجم األضرار عند هذا الرقم، 
فقد استمر الصراع بعد التاريخ الذي اعتمده التقرير لتقدير األضرار، وهو 2018، ألكثر من عام، واستمر 
حتى ربيع 2020، وكان األكثر ضراوة من حيث القصف الذي نّفذه الطيران الحربي، سواء التابع للنظام أم 

التابع لروسيا.

يقّدر التقرير الصادر عن املركز السوري لبحوث السياسات الصادر في آذار/ مارس 2020 »الخسائر 
القتصادية للنزاع حتى نهاية عام 2019 بحوالي 530.1 مليار دولر أميركي، باملقارنة بالسيناريو الستمراري، 
الخسارة  هذه  وتتكون  الثابتة.  باألسعار   2010 لعام  اإلجمالي  املحلي  الناتج  أضعاف   9.7 يعادل  ما  وهو 
اإلجمالية من الخسارة في الناتج املحلي اإلجمالي التي تعادل 420.9 مليار دولر أميركي، والزيادة في اإلنفاق 
قدّر بحوالي 64.6 

ُ
التي لحقت بمخزون رأس املال، وت العسكري بحوالي 37.8 مليار دولر أميركي، واألضرار 

بـ 9.9 مليار دولر أميركي خلل  مليار دولر أميركي، وأخيًرا، اإلنتاج غير الرسمي للنفط والغاز، الذي يقدر 
الفترة الواقعة بين 2011 و2019« )31(.

إلى أن  2018، إضافة  للعام  التقديرات تعود  أكبر من ذلك، خاصة أن هذه  الدمار  تكاليف  نعتقد أن 
تكاليف إعادة البناء تفوق قيمة ما ُدّمر، وسيصعب كثيًرا تأمين مبالغ كبيرة كافية من أجل إعادة اإلعمار 
املادي، وإعادة اإلعمار الشامل، حتى لو اجتمعت إرادات الدول املانحة في الخليج وفي أوروبا وغيرها على 
مساعدة سورية وتقديم العون لها، أما إذا لم تجتمع تلك اإلرادات ملساعدة سورية، فإن عملية إعادة اإلعمار 
ستبقى حلًما بعيًدا، وهذا يعني استمرار املأساة السورية، واستمرار عدم الستقرار الذي ستتساقط آثاره 
على دول املنطقة. ومن هنا نستنتج أن الحل السيا�سي الذي ل توافق عليه وترغب فيه الدول واملؤسسات 

 سياسًيا.
ً

املانحة، ول تتخذ قراًرا إيجابًيا بتمويل إعادة إعمار سورية، ل ُيعّد حل

)30( https://bit.ly/3vRZTtI

)31(  سوريا العدالة لتجاوز النزاع، تقرير آثار النزاع السوري 2016 – 2019، املركز السوري لبحوث السياسات آذار/ مارس 2020. 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

29

أدوار الالعبين الدوليين في الحل السيا�سي:– 10

بعد قرابة عقد من الصراع املميت والدمار الشامل، دخل الوضع في سورية في مرحلة هدوء نسبي حذر، 
إذ توقف الصراع املسلح، ويبدو أن آفاق العودة للصراع املسلح ضعيفة، وإن كانت غير مستبعدة، وسورية 
اليوم مقسمة إلى خمس مناطق سيطرة، ولكن ثمة استعصاء في الحل، فمسار جنيف معطل بعد أن تم 
اجتزاؤه على نحو مشوه، واختصاره بمجرد لجنة تضع دستوًرا ل أحد يعرف ماذا سيفعل السوريون به، 
أي  يمتلك أحد  أن  السيا�سي من دون  الجمود  نوع من  الفشل. ويسود  إلى  اللجنة  انتهت  وبالرغم من ذلك 

برنامج أو خطة، والجميع ينتظر من دون أن يعلم ماذا ينتظر أو ماذا ينتظره. 

بحسب البروفيسور رايموند هنيبوش، فإن إعادة اإلعمار في سورية قد »أصبحت ساحة معركة جديدة 
في الصراع السوري، وهي معركة مستمرة بوسائل أخرى، يستخدمها النظام كوسيلة إلعادة ترسيخ سيطرته 
على البلد، وتستخدمها القوى اإلقليمية والدولية املتنافسة، لتشكيل توازن القوى الداخلي، وإقامة مناطق 

نفوذ في البلد« )32(.

النظام، ومن ورائه إيران وروسيا، ل يريد أي حل، بل إنه يسعى ألن يفرض الحل الذي يريده، وهو إجراء 
انتخابات لفترة رئاسية جديدة، وبقاء كل �سيء على حاله، وانتظار الزمن على طريقة نظام األسد املعهودة، 
كي يفرض على املجتمع الدولي إعادة العتبار له، وقد بدأ يحضر حملته النتخابية بنتائجها املعروفة. ويسعى 
النظام للترويج بأن سورية اآلن مستقرة في املناطق التي يسيطر عليها، ويمكن للجئين العودة إلى بيوتهم، في 
مسعى منه إلغراء أوروبا الواقعة تحت ضغوط وجود أعداد كبيرة نسبًيا من اللجئين السوريين على أراضيها، 
طمًعا منه في أن تعيد أوروبا بعض اللجئين السوريين إلى سورية، وطمًعا في أن تقوم بلدان أوروبية بالتنسيق 
معهم من أجل عودتهم، بما يشكل بداية لتطبيع العلقات معه، على الرغم من أن النظام ل يرّحب بعودة 
يتطلع إلعادة صياغة سورية وفق مصالحه  في تظاهرات ضد حكمه، وهو  اللجئين، ألن جلهم قد شارك 
التي ل تتوافق مع عودة معظم اللجئين، ويسعى لستعمال إعادة اإلعمار كسلح، بالرغم من انعدام قدرته 
سكن  مناطق  انتفضت ضده، وهي  التي  املناطق  قاطني  بمنع  ويقوم  إعمار،  إعادة  أي  تمويل  الحالية على 
عشوائي في ضواحي املدن الرئيسية ومناطق شهدت اشتباكات حربية وتدميًرا كبيًرا ولجأ قاطنوها إلى بلدان 
 ،2012 لعام   )66( القانون  مثل  القوانين،  من  عدًدا  ويصدر  وبيوتهم،  مناطقهم  إلى  العودة  من  مجاورة، 
املناطق،  تلك  وأرا�سي  ممتلكات  على  الستيلء  إلى  ورائها  من  يهدف  التي   ،2018 لعام   )10( رقم  والقانون 
ومنحها إلى رجال األعمال املوالين، لبناء أحياء سكنية راقية جديدة؛ بما يقوض عودة سكانها األصليين إليها، 
ويصرح األسد بأن مشاريع إعادة اإلعمار سُتمنح ملن ساندوا النظام، أي إليران وروسيا، أي هو يريد أن تقدم 
بينما يريد أن يمنح املشروعات لغيرهم،  الدولية األموال إلعادة اإلعمار،  دول الخليج وأوروبا واملؤسسات 

إليران وروسيا اللتين قامتا بأعمال حربية تسببت في جزء كبير من أعمال التهديم إلى جانب النظام.

يتسم موقف إيران بالثبات والحزم في دعم النظام السوري وبقاء بشار األسد شخصًيا على رأس السلطة 
إلى سورية  إيران- هي جزء من مشروعها اإلقليمي، وهي تنظر  من دون أي تغيير، فسورية -من وجهة نظر 

)32(  Raymond Hinnebusch; The Battle over Syria’s Reconstruction; Global Policy, February 2021; https://bit.ly/3xW861Q
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كجزء من الذراع اإليراني املمتد من إيران إلى العراق، عبر سورية، إلى لبنان وحزب هللا الذي بات مسيطًرا 
على سياسته الخارجية والداخلية. وقّدمت إيران كل دعم ممكن للنظام منذ اليوم األول، وقّدمت الدعم 
العسكري وجّندت امليليشيات من لبنان والعراق وأفغانستان وباكستان لتقاتل مع النظام، على الرغم من 
العقوبات والحصار األميركي املفروض عليها، وأمّدت إيران نظام األسد بالتمويل »بأكثر من 16 مليار دولر 
منذ عام 2012. وفتحت طهران خط ائتمان بقيمة )3,5( مليار دولر في عام 2013، ووسعته بمقدار مليار 
2015، وساعد ذلك في بقاء القتصاد السوري معّوًما؛ ومنحت النظام ) ,6( مليار دولر، و  دولر في عام 
)700( مليون دولر للميليشيات املوالية لها في سورية« )33(. وهي تعمل لتكريس وجودها في املجتمع السوري، 
وتقوم بالعديد من النشاطات التي تؤدي إلى تغيير في الهندسة السكانية، سواء بمنع لجئين من العودة إلى 
 القرى والبلدات السورية الحدودية املطلة على البقاع اللبناني مثل فليطا والزبداني، أو مدينة 

ً
قراهم )مثل

ببروز صراعات قادمة  يهدد  القيام بنشاطات تشييع للسكان، وهذا ما  أو  داريا امللصقة لدمشق وغيرها( 
مرشحة ألن تكون دموية.

ل تريد روسيا النجاح ملسعى جنيف بمعناه األصلي، إنما تريد أن تأخذ من جنيف قشرته أو القلنسوة، 
وأن يكون محتوى أي حل عبر سوت�سي وآستانا، أي حّل رو�سي بلبوس أممي. ولذا هي مع دفع النظام لتعطيل 
أي مسار أممي للحل. وهي ترى، حتى اآلن على األقل، أن ل بديل لبقاء األسد، وهي تعارض أي تفكير باستبداله 
ولو من داخل تركيبة النظام، وهي تنتظر أن تنسحب أميركا من شرق الفرات كي تبقى سورية صافية لها مع 

استمرار نظام األسد.

اإلدارة األميركية ضائعة، فبعد انحياز أوباما إلى وجهة نظر إيران، وتحول ترامب إلى التشدد مع إيران، 
ذات  شخصيات  تحوي  وإدارته  سورية،  في  الحل  وتجاه  إيران  تجاه  غامضة  زالت  ما  بسياسة  بايدن  يأتي 
اإلبادة  أعمال  من  الكبير  العدد  هذا  شعبه  بحق  ارتكب  رئيس  قبول  وعدم  التشدد  بين  تتأرجح  توجهات 
الجماعية، وبين التساهل إلى حد قبول بقائه تحت مسمى »تغيير سلوك النظام«، وهم يعلمون أن النظام 
لن يغير من سلوكه، فما زال حتى اليوم يعتقل املغردين على وسائل التواصل، ويقّدمهم إلى املحاكمة بتهمة 
»وهن عزيمة األمة«، وتصّرح أوساط اإلدارة األميركية بأن الوليات املتحدة باقية على موقفها، سواء بالوجود 
في شرق الفرات أم بفرض العقوبات على النظام ووضع فيتو على تطبيع العلقات معه، إلى أن تقتنع موسكو 
بقبول حل سيا�سي يقوم على انتقال سيا�سي. وترجح تحليلت أخرى أن الوضع الحالي ل ينتج أي ضغوط على 
واشنطن، بينما ينتج كثيًرا من الضغوط على موسكو، ول ترغب واشنطن في أن تجعل مهمة موسكو وطهران 
سهلة في سورية. هذا الجمود في املوقف األميركي يهدد بإطالة أمد الصراع في سورية لسنوات أخرى، ويمدد 

معها عذابات الشعب السوري لهذا العدد من السنوات.

تعزز  وهي  سورية(،  غرب  وشمال  )شمال  مناطق  ثلث  في  عسكرية  بقوات  األرض  على  موجودة  تركيا 
كم،   900 تقارب  التي  بحدودها  سورية  استقرار  في  قومية  مصلحة  ولها  ومدنًيا،  عسكرًيا  بقوة،  وجودها 
مصادر  في  ومشاركة  البلدين  بين  سكاني  تداخل  وهناك  عام،    00 مدى  على  تاريخًيا  املجتمعين  وتداخل 
املياه، وسورية هي طريق تركيا نحو الخليج، كما أن تركيا هي بوابة سورية نحو أوروبا، وهي ترى في مشروع 
PYD النفصالي خطًرا داهًما على أمنها القومي، ولها مصلحة في استعادة سيطرة الدولة السورية الجديدة 

)33(  Raymond Hinnebusch; The Battle over Syria’s Reconstruction; Global Policy, February 2021; https://bit.ly/3hfgWSw
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على كامل التراب السوري، وتضع ذلك في مقدمة اعتباراتها، وثمة توافق واختلف مع موسكو حول سورية، 
في  متعارضة  بل  مختلفة،  وأهدافهما  فمصالحهما  قلق،  تعاون  هو  السوري  امللف  في  بينهما  فالتعاون  لذا 
إعادة  من  كبيرة  حصة  واملقاولت  النقل  وشركات  والتجارية  الصناعية  وشركاتها  لتركيا  وسيكون  النهاية. 
اإلعمار. لتركيا مصلحة كبيرة في تحقيق انتقال سيا�سي إلى نظام سيا�سي جديد على أنقاض نظام األسد، 

 لسياستها تجاه سورية، بالرغم من كل ما بذلته وتحملته.
ً

فبقاء األسد يعني فشل
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سمات الحل السيا�سي الذي يحقق إعادة اإلعمار: – 11

من خلل تحليل الدمار الذي أحاق بسورية، مادًيا ومجتمعًيا واقتصادًيا وسياسًيا، بالرغم من التعقيدات 
التي أصبح الصراع يتسم بها بعد تدخل أطراف إقليمية ودولية عديدة فيه، وصعوبة وصولها إلى تفاهمات 
معقولة، والحتمالت املتباينة لتطورات األوضاع في سورية، يتبّين أن الحل السيا�سي الذي يعيد سورية دولة 
مستقرة داخلًيا وإقليمًيا، ول تشكل بؤرة تهديد لجيرانها وللمنطقة، يجب أن يتسم الحل بالسمات التالية 

التي سنستند إليها من أجل تقييم السيناريوهات املحتملة لتطور األوضاع في سورية:

أن يحافظ على وحدة سورية أرًضا وشعًبا، ويخلق املناخ الضروري إلعادة لحمة املجتمع أ- 
السوري الذي مزقته الحرب.

صناديق ب-  عبر  السلطة  تداول  على  يقوم  تعددي  ديمقراطي  نظام  إلى  سورية  ينقل  أن 
القتراع، في مناخ من الحريات العامة في التنظيم والتعبير واملواطنة املتساوية وحقوق 
دار سورية إدارة ل مركزية إدارية 

ُ
اإلنسان وحقوق األقليات السياسية والثنية، بحيث ت

موسعة، تتيح لكل املناطق إدارات محلية، وموارد مالية محلية ومركزية، وتمتلك حقوق 
التصرف في كثير من شؤونها املحلية. 

امليليشيات ج-  جميع  ك 
ّ

يفك وأن  سورية،  خارج  األجنبية  القوات  جميع  خروج  يحقق  أن 
والفصائل املسلحة املوالية واملعارضة، ويطرد املقاتلين األجانب خارج سورية، ويحصر 

السلح بيد الدولة، ويؤّمن فرص عمل ملن يلقون السلح لتشجيعهم على رميه.
برنامج د-  إلطلق  اإليجابي  املناخ  ويخلق  النهيار،  من  الدولة  مؤسسات  على  يحافظ  أن 

إلصلح اإلدارة العامة للقطاعين اإلداري والخدمي، والقطاع القتصادي الحكومي.
أن يعيد هيكلة الجيش واألمن، بحيث يصبحان مؤسسة وطنية مستقلة عن السياسة 	- 

كشرط  املنظمة  الجريمة  على  يق�سي  وأن  املجتمع،  وسلمة  الوطن  سلمة  تحفظ 
ا أفضل إلعادة اإلعمار.

ً
للستقرار، وأن ييّهئ مناخ

أن يحقق شروط تأمين تمويل يزيد عن مئة مليار دولر على األقل، خلل خمس إلى عشر و- 
سنوات. 

أقل من عقد من ز-  أو مهدم جزئًيا، خلل  كلًيا  بيت مدمر  إعمار مليون  إعادة  يؤمن  أن 
السنوات، ويعيد بناء وترميم وتجهيز املشافي واملنشآت الصحية املدمرة كلًيا أو جزئًيا، 

وأن يعيد بناء وترميم املدارس املدمرة كلًيا أو جزئًيا.
فيها ح-  يوجد  ل  والتي  القصف،  دّمرها  التي  العشوائي  السكن  مناطق  حالت  يعالج  أن 

توثيق وتحديد الحقوق لألطراف، وتشمل مئات آلف الحالت، وأن يصحح اإلجراءات 
التعسفية التي قام بها النظام للعب بالجغرافيا السكانية في سورية. 

أن يعيد إعمار البنية التحتية، من طرق وجسور وأقنية ري ومحطات توليد الكهرباء، وأن ط- 
يعيد إنشاء آلف املصانع التي ُدّمرت ونهبت، وأن يعيد تشغيل حقول النفط بتكاليفها 

املرتفعة التي تبلغ مليارات الدولرات. 
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أن يعيد قرابة مليوني طفل سوري متسرب من الدراسة، إلى مقاعد الدراسة.ي- 
3 % من السوريين، ممن أصبحوا ك-  أن يؤمن العلج والظروف املناسبة لرعاية أكثر من 

الشديد  القلق  يعانون  السوريين ممن  ربع  ونحو  العقلية،  صحتهم  في  يعانون اضطراًبا 
والكتئاب والذهان، وأن يؤمن العناية اللزمة لنحو ثلثي األطفال الذين شهدوا أعمال 

عنف ويحتاجون إلى عنايات من أنواع مختلفة.
أن يؤمن عودة آمنة لنحو 6 مليون نازح داخلي، ونحو 6 مليون لجئ في بلدان أخرى، إلى ل- 

بيوتهم في سورية.
اآلن نقص م-  يعانون  مليون مواطن سوري،   15.5 لـ  وآمنة  نظيفة  مياه  يؤمن مصادر  أن 

املياه النظيفة.
أن يؤّمن الغذاء واملساعدة اإلنسانية والرعاية لنحو 13 مليون سوري، هم بحاجة إلى ن- 

املساعدة اآلن، ريثما يستطيعون العودة لحياتهم الطبيعية.
السلعي س-  اإلنتاج  قطاعات  وينمي  الخاصة،  املبادرة  على  يشجع  استثمار  مناخ  يخلق  أن 

بداية، الزراعة والصناعة والبناء، لدورها الكبير في إعادة اإلعمار.
أن يؤّمن التمويل الكافي واملناخ املناسب إلعادة إطلق القتصاد السوري، ليخلق فرص ع- 

لتمويل  ذاتية  إيرادات  ويؤمن  اآلن،  العمل  عن  العاطلة  العمل  قوة  نصف  لنحو  عمل 
الذين  80 % من السوريين  إعادة العمار، وأن يحقق تحسين مستوى املعيشة لقرابة 

أصبحوا تحت خط الفقر.
سر التي فقدت معيلها، وملئات آلف املعّوقين.ف- 

ُ
أن يؤمن سبل العناية لعشرات آلف األ

ا يعيد مئات آلف الكوادر، من أطباء وصيادلة ومهندسين ومعلمين ومحامين ص- 
ً

أن يخلق مناخ
وقضاة ومهنيين، الذين لجؤوا إلى بلدان أخرى.

ا يعالج فيه وقوعات الزواج والطلق والولدات التي حصلت خلل السنوات ق- 
ً

أن يخلق مناخ
العشر األولى ولم توثق على نحو مناسب.

أن يعالج عمليات البيع والشراء التي حصلت خلل السنوات العشر املاضية ولم توثق على ر- 
نحو مناسب.

أن يعالج حالت الستيلء غير الشرعي على ممتلكات اآلخرين التي حصلت خلل سنوات ش- 
الصراع، سواء كان بقرارات تعسفية من النظام أم بعمليات تزوير طالت أملك اللجئين.

أن يكشف مصير عشرات آلف املختفين قسرًيا. ت- 
أن يحقق عدالة انتقالية مناسبة تسهم في إعادة لحمة املجتمع السوري، وتمكن السوريين ث- 

من العودة إلى بيوتهم التي هجروها، ومن القدرة على التصالح مع جيرانهم وأن يدحروا 
تطييف الصراع.

أن يعيد بناء سورية تشريعًيا وقانونًيا، وأن يعيد بناء جهاز القضاء املتسم بالكفاءة والنزاهة. خ- 

بالطبع، إن تحقيق هذا الحل املثالي الذي يحقق كل هذه الشروط مجتمعة أمر صعب، وقد يكون 
اقعي، ولكن يبقى هذا الحل املثالي معياًرا لجودة أو سوء أي حل سيا�سي   أمًرا غير و

ً
التمسك به كامال

قادم في سورية. 
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السيناريوهات املحتملة لتطور األوضاع في سورية وإعادة اإلعمار:– 12

من خلل تحليل عام مكثف، يمكن توقع ثلثة سيناريوهات محتملة في سورية:

1.12- »سيناريو الالحل«: 

مختلفة،  سيطرات  بين  سورية  توزع  من  الحالي  الوضع  واستمرار  سيا�سي،  حل  إلى  التوصل  عدم  وهو 
اآلن، بحسب خريطة  السورية  يوجد على األرض  PYD، حيث  في منطقة  وأميركية  إيرانية وروسية وتركية 
نشرها مركز جسور، 76  قاعدة وموقًعا عسكرًيا أجنبًيا، تتوزع كما في الشكل )1( أعله. وقد بدأ النظام 
بدعم رو�سي وإيراني بتنظيم انتخابات رئاسية في مناطق سيطرة النظام، إلعادة انتخاب بشار األسد لسبع 

 ورفًضا للعملية السياسية التي تديرها األمم املتحدة في جنيف.
ً

سنوات أخرى، وهذا يعني تجاهل

مع »سيناريو اللحل«، ستستمر األوضاع الحالية، وستشهد عملية إعادة اإلعمار بعض األعمال املتفرقة 
التي يقوم بها كل طرف في مناطق سيطرته. فاألميركان يدعمون جهود PYD في مناطق سيطرتهم شرق الفرات، 
PYD من وجود  بتنفيذ بعض املشروعات، ويستفيد  تقدم دعًما وتقوم  أميركية وأوروبية  وثمة مؤسسات 
موارد نفطية تحت تصرفه، بما يمكنه من فرض سيطرته وتسيير بعض الشؤون العامة بالحد األدنى، وفق 
طريقته وغاياته التي ترمي لتقسيم سورية في األمد البعيد أو القريب، ول مصلحة لـ PYD بتحقيق أي حل 
سيا�سي في سورية، وسيضطر إلى قبول ما ُيعرض عليه في حال خروج األميركان من سورية، وهذا ل يبدو في 

األفق اآلن.

في مناطق ريف إدلب وريف حلب، تقوم تركيا في مناطق سيطرتها الثلث، درع الفرات وغصن الزيتون 
ونبع السلم، ببعض أعمال البنية التحتية، وتعمل لبناء مؤسسات إدارية تقدم الخدمات للمواطنين بالحد 
األدنى، وتشرف مؤسسات تركية على هذه األعمال. أما في مناطق سيطرة »جبهة النصرة« في إدلب وريفها، 
ذكر، وتستمر النصرة في فرض نمط تنظيمها املجتمعي املتزمت الغريب عن املجتمع 

ُ
فل يوجد أي أعمال ت

السوري.

تبقى مناطق سيطرة النظام هي املناطق التي تشهد أسوأ األوضاع، وخاصة األوضاع املعيشية للسوريين 
في تلك املناطق، حيث تفتقد كل مقومات الحياة الكريمة، ويكفي أن نذكر أن الرواتب الشهرية باتت بين 15 

سًرا. 
ُ
و30 دولًرا في الشهر، ملعظم املشتغلين، عدا قلة منهم، ومعظمهم يعيل أ

هذا السيناريو الستمراري يعني استمرار األوضاع املأساوية للسوريين في مناطق سيطرة النظام بخاصة، 
أي  العسكري،  الدعم  على  دعمها  ز 

ّ
ترك إذ  اليسيرة،  بالحدود  إل  مادًيا  دعًما  وروسيا  إيران  قّدم 

ُ
ت ل  حيث 

حال  في  تفيدها  األمد  طويلة  احتكارية  فاسدة  عقود  على  الستحواذ  ويهمها  البناء،  على  وليس  الهدم  على 
أو املشاركة بتشغيل  إعادة إعمار وفق أي سيناريو آخر،  بدء أي عملية  أو  تحقق أي حل سيا�سي لحق، 
استثمارات راهنة سريعة املردود. وعلى ذلك؛ فإن الرهان على روسيا وإيران في موضوعات إعادة اإلعمار هو 

رهان خاسر، وإن انتخابات بشار األسد في صيف 2021، لن تغير شيًئا في هذا الواقع املأساوي.
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وغيرها،  والقتصادي  والسيا�سي  واملجتمعي  املادي  التهديد  مظاهر  كل  ستبقى  السيناريو؛  هذا  في 
وستتفاقم مع الوقت. 

2.12- سيناريو بقاء النظام: 

بفرض أن الوليات املتحدة مع إدارة بايدن الجديدة أدارت ظهرها للملف السوري، معتبرة أن سورية 
من حصة روسيا من جهة، وأن مصالح الوليات املتحدة في سورية محدودة ول تستحق كل هذا العراك، 
وأن بايدن قرر العودة إلى مفاوضات النووي مع إيران، وقرر الستجابة لشروط إيران في ملف التفاوض، 
PYD ملواجهة مصيره،  بأن يكون إليران وجود في سورية، ومن ثم قرر النسحاب من شرق الفرات، وترك 
مع فرض شرط على الروس بمنح حكم ذاتي ضمن املناطق التي يشكل بها األكراد أغلبية، وهي ثلث مناطق 
في شمال سورية، منفصلة غير متصلة ببعضها، ولكن ضمن الدولة السورية وعودة سيطرة النظام لشرق 
الفرات، سيؤيد الروس انسحاب األميركان، وهم يأملون ذلك، ويرون أن مسار اللجنة الدستورية هو املسار 
املناسب، ملا له من دللة شكلية بأنه تنفيذ لقرار مجلس األمن  225، بعد أن فسروه بطريقة أفرغته من 
نتائجها،  وفي  فيها  التحكم  يستطيعون  لنتخابات  تحضيًرا  دستور  صياغة  عملية  مجرد  وجعلته  محتواه، 
 

ً
فشل الدستورية  اللجنة  فشل  سُيَعّد  بينما  يديرها،  من  هو  النظام  ولكن  املتحدة  األمم  عليها  تشرف  إذ 

للدبلوماسية الروسية التي دفعت بهذا التفسير األحادي للقرار  225، وستكون نتائج النتخابات معروفة، 
وهي إعادة انتخاب األسد ولو كانت بإشراف األمم املتحدة، وقد تعمد روسيا واألسد إلى تشكيل حكومة فيها 
عدد من الوجوه املعارضة، مع جلب عدد من الشخصيات املعارضة لتسميتهم محافظين ومديرين لبعض 
املؤسسات العامة، وسيطلقون سراح من تبقى في سجون النظام، أو من قبضوا عليهم مؤخًرا كي يطلقوهم 
باملناسبة، وسيترافق هذا مع ضجة إعلمية كبيرة، ويقدمون ذلك على أنه »حل سيا�سي سوري سوري«، 
ثم يتقدمون نحو دول العالم، كي تعيد العتبار للنظام ورئيسه الجديد بشار األسد، ليساعدوه في إعادة 

اإلعمار. 

وعلى الرغم من تخلي اإلدارة األميركية عن سورية، وفق هذا السيناريو، فإنها ل تنوي مساعدة روسيا في 
سورية كي تحقق قصة نجاح في تدخلها في سورية، بل على العكس، تريدها أن تغرق أكثر هي وإيران في »الوحل 
بقي العقوبات على سورية، وستبقيها أوروبا وبعض بلدان أخرى كذلك، وسيستمرون 

ُ
السوري«، ولذلك ست

وفي  النظام،  مع  الدبلوماسية  العلقات  إعادة  على  فيتو  ووضع  اإلعمار،  إعادة  تمويل  على  فيتو  وضع  في 
الوقت نفسه يدعمون استمرار الوجود التركي شمال غرب سورية، مطالبين بتطبيق إعلن جنيف وقراري 
مجلس األمن 2118 و  225، وحدوث انتقال سيا�سي وقيام حكم وطني، من دون أن يضغطوا كفاية على 
روسيا، ألنهم يريدونها أن تبقى هي وإيران متورطتين في سورية من دون حل، فل تستطيعان النسحاب، ولن 

يسمحوا لهما بتحقيق قصة نجاح، كي يكون ذلك درًسا لهم ولكل من يستعين بهم. 

وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية واألوروبية الصغيرة وبعض دول أخرى سترى في ما حدث تبريًرا 
وعلقات  مادية  مساعدات  إلى  يتحول  لن  السيا�سي  التعاطف  فهذا  النظام،  مع  علقاتها  إلعادة  وشرعنة 

تجارية مع النظام، بسبب استمرار العقوبات األميركية واألوروبية.

مع هذا السيناريو، لن يختلف مصير إعادة اإلعمار الشاملة بكل جوانبها عن إعادة اإلعمار التي ذكرناها 
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في السيناريو األول. ولن يكون ثمة إعادة إعمار، ولن يكون ثمة عودة لجئين، ولن يعود الستقرار. وبالطبع، 
ا عبر هذا السيناريو أيًضا، ألن الكارثة السورية ستستمر إلى أجل غير 

ً
سيدفع الشعب السوري ثمًنا باهظ

مسمى، بعد أن تبّين عجز روسيا وإيران عن تقديم يد العون. 

3.12- سيناريو االنتقال السيا�سي إلى نظام ديمقراطي: 

يتحقق هذا السيناريو في حال حدوث توافق رو�سي أميركي تركي، وقبول إيران به )ولو مرغمة(، وذلك بأن 
تقتنع روسيا بأن النتقال السيا�سي وذهاب بشار األسد لن يطيح بمصالحها في سورية، ومن جهة أخرى أن 
تقتنع اإلدارة األميركية )الرئيس ومستشاروه( بأن ألميركا مصلحة في وضع حد لكارثة إنسانية طال أمدها، 
وأن عدم الستقرار في سورية يشكل مصدًرا لعدم الستقرار في املنطقة، ول يمكن فصل استقرار سورية 
عن استقرار املنطقة التي تقوم في معظمها أنظمة صديقة للوليات املتحدة، بدًءا من مصر ودول الخليج 
واألردن وتركيا، وأن الحل يقلّص من دور إيران في سورية ولبنان، وأن الستقرار لن يتحقق من دون انتقال 
سيا�سي وقيام سلطة جديدة مركزية قوية، وأن فريق بايدن الخاص بالشرق األوسط وسورية سيسهم في 

إقناع الرئيس األميركي بانتهاج سياسة فاعلة وأن يستدرك أخطاء سياسية أوباما. 

تقاسم  من  الحالي  الوضع  استمرار  إما  خيارين:  أمام  روسيا  أميركا  تضع  عندما  السيناريو  هذا  يتحقق 
ومنع  النظام،  مع  العلقات  تطبيع  ضد  والفيتو  الحصار  واستمرار  األرض،  على  قوى  خمس  بين  سورية 
ا أكبر على روسيا(؛ وإما القبول 

ً
إعادة شرعنته الدولية )وقد خلقت زيادة تدهور األوضاع الداخلية ضغوط

»بصفقة متوازنة للحل السيا�سي في سورية«، تقوم على انتقال سيا�سي في سورية إلى سلطة جديدة منتخبة 
عن  الفيتو  ورفع  سورية،  املفروض على  الحصار  رفع  مقابل  السابقة،  األسد   - البعث  سلطة  أنقاض  على 

إعادة اعتبارها دولًيا، ورفع الفيتو عن إعادة اإلعمار.

وفي الوقت ذاته، إن سورية جزء من شبكة علقات روسية أميركية عبر العالم، وهي ملفات يؤثر بعضها 
في بعض، لذا، ل يمكن ملوسكو أن تتجاهل إرادة اإلدارة األميركية والتحاد األوروبي التي ربطت رفع العقوبات 
ورفع الفيتو على تمويل إعادة اإلعمار بانتقال سيا�سي حقيقي في سورية. وإن إقناع روسيا بأن الحل القائم 
على النتقال السيا�سي املنظم من دون األسد ونظامه يضمُن استمرار مصالحها في سورية ول يهددها، بل 
يحقق لها مكاسب أكبر، سياسية ومادية، ويحّول تدخلها في سورية إلى قصة نجاح، بينما هي حتى اآلن قصة 
فشل، إذ ل يمكن شرعنة بقاء رئيس ونظام قتل أكثر من نصف مليون، وتسبب في موت نصف مليون آخر، 
وشرد 13 مليوًنا، ودمر مليون بيت، ودمر املجتمع، ودمر القتصاد، وخلق كارثة بشرية ل مثيل لها، وأوضاع 
سورية من �سيء ألسوأ، وروسيا شريكة النظام في كل هذا. ولكن كّل هذا لن يهّم روسيا، إن رأت أن النتقال 
السيا�سي يهدد مصالحها. بل إن روسيا لن تفتح عقلها ولن تقتنع بأي حل، من دون الضغط األميركي وعقد 
صفقة معها، ولو كان ذلك الحل ل يهدد مصالحها. واألمر األخير بالنسبة إلى روسيا أن تفصل بين دورها في 
الصراع في سورية ودورها في صراعات أخرى عبر العالم، وخاصة ضّم القرم واحتللها لشرق أوكرانيا وفرض 
العقوبات عليها، وأن تربط هذه املسائل كلها ببعضها، وحينئذ لن يتم الوصول إلى تفاهم معها، ولكن دفعها 
إلى عدم الربط يكون عبر وضعها أمام خيارين مع ضغط أميركي: األول خيار مزايا الحل، وضمان مصالحها 

ومكاسبها منه؛ واآلخر خيار استمرار الوضع الحالي واستمرار التدهور.
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تركيا طرف فاعل في أي حل في سورية، بحكم عوامل كثيرة معروفة، ول يمكن الحل في سورية من دونها، 
وعلى الرغم من الخلف بين تركيا وروسيا في امللف السوري، فإن روسيا مضطرة إلى مراعاة دور تركيا في 
امللف السوري، فهي لعب رئيس من جهة، ولروسيا مصالح اقتصادية هائلة ومصالح سياسية كبيرة، ولتركيا 

دور وتأثير في عدد من بلدان أواسط آسيا املجاورة لروسيا. 

، ألنه سيقطع الطريق على PYD ويمنعه من 
ً

ستدعم تركيا هذا السيناريو مدفوعة بمصالحها القومية أول
تشكيل كانتون كردي شبه مستقل على حدودها الجنوبية، وثانًيا مدفوعة بمصالحها املادية رغبة في حصة 
الخليج  ببلدان  برًيا  تركيا  يربط  الذي  الدولي   M5 للطريق وفتًحا  السورية،  اإلعمار  إعادة  كبيرة من كعكة 
لتأكيد  السياسية،  بمصالحها  مدفوعة  ا 

ً
وثالث الخليج،  بلدان  نحو  بًرا  تتدفق  أن  لبضائعها  ويتيح  العربي، 

أن موقفها إلى جانب انتفاضة السوريين كان موقًفا صحيًحا. لذلك ستبدي تركيا رغبة كبيرة في التعاون مع 
روسيا في مثل هذا السيناريو، وستدفع بفصائل املعارضة للتعاون مع موسكو في سبيل إنجاز هذا الحل. 

سيكون ملختلف فئات الشعب السوري، موالة ومعارضة، مصلحة كبيرة في هذا السيناريو، وستندفع 
للعمل إلنجاحه.

روسيا ذاتها لن تندفع باتجاه هذا الحل، على الرغم من الضغوط األميركية، إذا كان سيشكل أخطاًرا على 
مصالحها في سورية، وقبل أن تتأكد أن مصالحها مضمونة مع هذا السيناريو، ويمكن أن ينتج منافع كبيرة 
ل 

ّ
لها مادًيا وسياسًيا. ونتيجة لكل ذلك، قد تجد روسيا أن من مصلحتها التخلي عن األسد الذي بات يشك

عبًئا دولًيا وسورًيا عليها، مع ميل األسد الواضح إليران على حساب املصالح الروسية، وأن مصالحها مستمرة 
في سورية مع النظام الجديد، وأن هذا السيناريو يحّول وجودها في سورية إلى قصة نجاح، وإلى مثاٍل على 
للعبين  كبيرة  مصالح  في  مها 

ُّ
وتحك واستثماراتها  لشركاتها  كبيرة  مادية  مكاسب  ويحقق  بحلفائها،  علقاتها 

يطمحون إلى نيل حصة من كعكة إعادة اإلعمار بمبالغها الكبيرة، ويمكنها من استثمار التفاقات التي أبرمتها 
حول الفوسفات وميناء طرطوس وغاز املياه القتصادية السورية في البحر األبيض املتوسط، وهو يحقق 
وحدة سورية ويجعلها خالية من أي قواعد ونقاط عسكرية أجنبية، وستستطيع روسيا الحتفاظ بوجودها 

العسكري املجّمع في سورية.

إسرائيل تؤيد النتقال السيا�سي، ألنها ترى أن من مصلحتها قيام سلطة مركزية جديدة في سورية، وهي 
واثقة أنها ستكون سلطة منشغلة بمشكلتها الداخلية الهائلة، ولن يكون من أولوياتها الصراع مع إسرائيل، 

ا على سلم بارد مع إسرائيل، مع حرارة في الشعارات وفي اإلعلم.
ً
كما كان األسد يفعل محافظ

وُيتوقع أن ترحب جميع دول الجوار بهذا الحل، وخاصة الدول التي تحتضن أعداًدا كبيرة من السوريين، 
مثل لبنان واألردن وتركيا ومصر والعراق، ألنه يأذن بعودة طوعية ميسرة للجئين السوريين، وسترحب به 
دول الخليج العربي ودول أوروبا، وهي تتوافق بذلك مع السياسة األميركية، وسترحب به الجامعة العربية، 
وسترّحب به الصين أيًضا، إذ ستجد لها مصلحة في هذا الحل، لكونه سيسهم في تحقيق الستقرار، وستجد 
في هذا الحل مصلحة ملشروعها الكبير »الحزام والطريق«، سواء من حيث اإلسهام في إعادة اإلعمار أم من 

حيث الستثمار في دولة تطّل على شرق املتوسط.

تعمل إيران منذ اآلن على قطع الطريق على مثل هذا الحل، وعلى تخريب أي صفقة مماثلة، وتحّضر 
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املشهد بحيث ينهار كل �سيء فيما لو ذهب األسد، وذلك لدفع روسيا إلى التمسك باألسد، وتحّرض األسد 
على عدم تحقيق أي تقدم نحو أي حل سيا�سي، وقد راهنت على خسارة ترامب وفوز بايدن، متوقعة أنه 
سيتابع معها سياسة أوباما، أو أنه لن يكون بذات القسوة الترامبية معها، فيعود إلى التفاق النووي املبرم 
سنة 2015، ولو قدمت بعض التنازلت، وهو التفاق الذي يتيح لها استمرار التخصيب املقيد حتى 2030، 
األميركي  الرو�سي  التوافق  أمام  القبول،  إلى  إيران ستضطر  ولكن  التاريخ.  بعد هذا  املقيد  غير  والتخصيب 

التركي، ألن تكاليف عدم القبول ستكون باهظة في هذه الحالة.

هذا السيناريو الثالث هو السيناريو الذي يضع حًدا للكارثة السورية، ويعيد وحدة سورية ووحدة شعبها، 
بيد  السلح  ويحصر  املسلحة،  والفصائل  السورية  وامليليشيات  األجنبية  امليليشيات  وجود  من  ويحررها 
الدولة، ويبعد إيران ونظامها الديني الستبدادي وثقافة نظامها السيا�سي املغلقة، ويوقف عبثها بالنسيج 
مصير  عن  الكشف  وسيطلق  السابقة،  األعمال  ويعالج  باألملك  التلعب  وسيوقف  السوري،  الجتماعي 
عدة،  مصادر  من  التمويل  باب  ويفتح  النتقالية،  العدالة  لتطبيق  الطريق  ويفتح  واملفقودين،  املعتقلين 
املادية والسياسية لعودة  ويؤمن مساعدات مالية وعينية وبشرية إلعادة إعمار سورية، ويحقق الشروط 
وإعادة  املجتمعي،  اإلعمار  وإعادة  املادي،  اإلعمار  إعادة  أمام  اآلفاق  ويفتح  اآلمنة،  والنازحين  اللجئين 
وسيفتح  ديمقراطي،  مناخ  انطلق  في  السياسية  الحياة  وبناء  العامة،  الحريات  وعودة  السيا�سي،  اإلعمار 
ا لنمو الدخل وفرص العمل وتحسن مستوى املعيشة، 

ً
الباب أمام إطلق القتصاد السوري، ويفتح آفاق

ويحقق شروط إعادة إعمار نظام التعليم بجميع مراحله، ومنها التعليم الفني واملنهي، وسيفتح آفاق إعادة 
بناء قطاع الصحة، وسيفتح الطريق إلعادة اإلعمار اإلداري واإلعمار القانوني واإلعمار الثقافي، ويعيد إعمار 

دور سورية العربي اإلقليمي والدولي، ويفتح آفاق املستقبل، ويعيد إعمار سورية من كل الجوانب.
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 ماذا يعني بقاء النظام: – 13

هذا السيناريو )سيناريو النتقال السيا�سي إلى نظام ديمقراطي( الذي يبدو ُحلًما وردًيا، تجعله املعطيات 
الحالية بعيًدا عن التحقيق، وينظر البعض إلى أن بقاء النظام هو النتيجة الواقعية التي يمكن استخلصها 
األطراف  بعض  وتدعو  حّل،  إلى  التوصل  عن  الدولي  املجتمع  عجز  نتيجة  السائدة،  الظروف  مجمل  من 
األوروبية إلى القبول ببقاء األسد، على الرغم من كل الجرائم التي ارتكبها وما زال، بذريعة أن هذا هو الحل 
إلى  الوحيد املتاح، وتأتي تلك الدعوات تحت ذرائع إنسانية، وتعمل روسيا بنشاط من أجل إعادة سورية 
الجامعة العربية كخطوة أولى، ودفع أنظمة عربية للتطبيع مع النظام، ومن ثم دفع بلدان أوروبية لتحذو 

حذوها ضمن مسعى إلعادة تأهيل النظام.

اقع، إن بقاء النظام السوري -إضافة إلى أنه يشّجع كل الحكام القتلة على ارتكاب جرائم بحق  في الو
اإلنسانية- هو كمن يحافظ على بقاء السرطان في الجسم، بسبب عدم توفر تكاليف العملية، وهذا يعني 

اقب بقائه ستكون أكبر بكثير، وسنذكر هنا جملة من األسباب: أن عو

افتقاد أ-  أمني غير شرعي، بسبب  النظام السوري، قبل كل �سيء، نظام استبدادي عسكري 
الحريات العامة، وهو نظام لم يختره الشعب السوري، وهو يحكم سورية منذ عام 1963، 

والزمن قد تجاوزه.
حزب ب-  مؤتمرات  وتعود  ذاتها،  بعقليته  العمل  إلى  النظام  يعود  جرى،  ما  كل  من  الرغم  على 

البعث، وترديد الشعار البعثي في الصباح، والتحيات للرئيس األسد، واإلشادة بالقائد الخالد، 
بترشيحات املخابرات، وتعود  تتم  التي  النقابات، وتعود النتخابات املزورة  وتعود مؤتمرات 
والباذخة،  الوقحة  املسؤولين  واحتفالت  األسد،  بشار  لتحية  الشعب  مجلس  اجتماعات 

وبروز أثرياء حرب جدد وأمراء حرب جدد.
بقاء نظام األسد يعني أن سورية ستبقى منطقة نزاع، ومصدًرا لعدم الستقرار في املنطقة، ج- 

خاصة أن النظام قد أصبح في تبعية تامة إليران من جهة، وأداة بيد موسكو من جهة أخرى، 
ولم يعد نظام البعث األسد يملك من أمر سورية شيًئا.

ألن الشعب السوري قد قال كلمته بصوت عال: »ياهلل ارحل يا بشار«، في تظاهرات سلمية د- 
فيها  وشارك  أقصاها،  إلى  أقصاها  من  سورية،  مناطق  كل  وشملت  أشهر،  ستة  استمرت 
مليين السوريين، في مواجهة الرصاص، وبات من حق السوريين أن ينعموا بنظام سيا�سي 

ديمقراطي. 
لدول 	-  عسكرية  ونقطة  قاعدة    76 وفيها  عدة،  سيطرة  مناطق  بين  اليوم  مقسمة  سورية 

أجنبية عدة، وبقاء النظام يعني بقاء هذه القوى العسكرية، وبقاء سورية مقسمة.
النظام، و-  قوات  مع  جرى  الذي  العنيف  والصدام   ،2011 ربيع  في  السوري  الشعب  انفجار 

وحجم الدمار املادي والبشري واملجتمعي، يظهر أن ل حل ببقاء النظام، ألن املصالحة مع 
النظام غير ممكنة أبًدا. 

كانت ز-  وأًيا  السلطة،  في  ببقائه  إل  ب�سيء  يهتم  ل  ويحدث،  حدث  ما  كل  الرغم  على  النظام، 
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التكاليف السياسية، من تبعية وخضوع، وأًيا كان الدمار، فهو مستمر في سياساته القمعية، 
وهذا ما يعني أن عوامل الصراع ستبقى، وعوامل النفجار ستبقى. 

تكوين ح-  »إن  دمار:  من  سورية  في  جرى  ما  حصيلة  عن  تصريحاته  أحد  في  قال  األسد  بشار 
املجتمع السوري قد أصبح أفضل«. وهو يعني بذلك أنه ل يريد ملن تّم تهجيرهم أن يعودوا 

إلى سورية.
األسد تسبب بوقوع سورية في مديونية كبيرة من جهة، ومنح امتيازات كبيرة لروسيا وإيران، ط- 

تحرم خزينة الدولة من إيرادات كثيرة، وكان األسد قد أهدر احتياطيات الدولة على العمليات 
العسكرية، بينما استنزفت األسر السورية ما لديها من مدخرات، وتم تدمير القتصاد، أي 
إن سورية لم تعد تملك أي قدرات ذاتية على إعادة البناء، وباتت تحتاج إلى مساعدات كبيرة، 
واملساعدات ل تأتي من دون انتقال سيا�سي إلى نظام ديمقراطي، ول من دون طمأنة الجهات 

املستثمرة واملانحة إلى مصالحها.
سيطرة روسيا على مقدرات سورية القتصادية، منها عقود امتياز استغلل الغاز في املياه ي- 

القتصادية السورية في البحر األبيض املتوسط، ومنها تخصيص 25 % من عائدات حقول 
النفط املستعادة من )داعش( في منطقة دير الزور يخصصها ملرتزقة روس استأجرهم رجل 
طرد  في  ساهموا  أنهم  بحجة  بوتين«،  »طباخ  بـ  املعروف  بريخوزين  يقجيني  الرو�سي  األعمال 
)داعش( من املنطقة التي تقع بها حقول النفط، ومنح النظام امتياًزا لشركة )ستروي غار( 
2019، صدر  50 عاًما. وفي عام  العقد  البادية السورية ومدة  في  باستثمار حقول  الروسية 
 STG انجينيرينغ-  جي-   – تي  )إس-  وشركة  الصناعة  وزارة  بين  املوقع  العقد  تصديق  قانون 
لألسمدة  العامة  للشركة  التابعة  الثلثة  املعامل  واستثمار  لتطوير  الروسية،   )Logistic
بحمص )معمل السماد الفوسفاتي؛ معمل األمونيا يوريا؛ معمل السماد اآلزوتي(. وقد حّدد 
العقد مدة الستثمار بـ 0  سنة تجدد بر�سى الطرفين، مع منح شركة األسمدة حصة 35 % 
مقابل 65 % للشركة الروسية التي ستنفق 200 مليون دولر على تطوير هذه املعامل. وقد 
بدأت الشركة الروسية في اآلونة األخيرة بالتشغيل، لكن برزت خلل هذه العملية مشكلت 
تكرار  إلى  أدى  الغازية، وهذا  النبعاثات  نتيجة  في مدينة حمص  التلوث  زيادة  منها  عديدة، 
تعطيل املدارس بسبب اختناقات أصابت األطفال، وقد تعهد الجانب الرو�سي بتخفيفها أو 
إيقافها خلل فترة أقصاها  1 شهًرا. وتملك سورية 1.8 مليار طن احتياطي من الفوسفات، 
منتجع  غاز( إلقامة  )ستروي  تملكها  امتياز لشركة  وُمنح  العالم،  في  األكبر  الحتياطي  وهو 
على الساحل السوري قرب طرطوس وغيرها، إضافة إلى القاعدة البحرية في ميناء طرطوس.

ز ك- 
ّ

ترك فهي  لذا،  السورية،  القتصادية  املرافق  من  ُيذكر  �سيء  نيل  تستطع  فلم  إيران،  أما 
ط مشاريع التشّيع، وتقيم الحسينيات، 

ّ
جهودها في الحقل الديني والثقافة والتعليم، فتنش

تم   ،2018 عام  في  ل، 
ً
مث السورية،  الجامعات  مع  تعاون  اتفاقات  وتعقد  الجامعات  وتقيم 

التفاق مع وزارة التعليم على فتح فروع لجامعة آزاد اإلسلمية اإليرانية، في كل املدن السورية. 
وبالتالي؛ فبقاء إيران في سورية، وتدخلها في إعادة هندسة النسيج الجتماعي والثقافي، هو 

أمر سيؤدي إلى تفجير مستمر لألوضاع في سورية.
تجربة األمم املتحدة في تقديم املساعدات اإلنسانية للمحتاجين من السوريين داخل مناطق ل- 

بّين أن النظام يعطيها ملؤيديه ومليليشياته فقط، ويحرم املناطق التي ثارت 
ُ
سيطرة النظام ت
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ل  النظام  هذا  أن  يظهر  وهذا  ميليشياته،  ليدعم  يبيعها  حيث  منها،  جزًءا  ويحتكر  ضده، 
يمكن ائتمانه على مساعدات إعادة إعمار سورية، ملا عرف عن مؤسساته من فساد. يقول 
الفساد ورأسمالية  أن  الحرب من  بعد  ما  بلدان  في  اإلعمار  إعادة  تجارب  حذر 

ُ
»ت هنيبوش: 

ي 
ّ

املحسوبية والقوانين )املزورة( تؤدي إلى تفاقم املشكلت الجتماعية والقتصادية، وتغذ
املزيد من العنف؛ حيث تخاطر سورية بتكرار هذا التجاه« ) 3(. 

ستقوي م-  الحالي،  للنظام  سيا�سي  اعتبار  إعادة  أي  أو  اآلن،  للنظام  قدم 
ُ
ت مساعدات  أي 

الستبداد، وسيعود النظام للعب ذلك الدور الذي طاملا لعبه في الداخل وفي املنطقة.
النظام السوري له تاريخ من التحالف مع اإلرهاب واستخدام علقاته مع تنظيمات إرهابية ن- 

لبتزاز املجتمع الدولي، فقد احتضن منظمات القاعدة لفترة، واحتوى منظمات الجهاديين 
التي قاتلت األميركان في العراق، وكانت دمشق هي املعبر لجميع القادمين للقتال في العراق ضد 
)داعش(  حها، وحين سيطرة 

ّ
ومّولها وسل الكردية،  التركية   PKK األميركان، واحتوى منظمة 

ألنها  له،  منفعة  وجودها  في  رأى  ألنه  )داعش(،  يقاتل  لم  سورية،  في  واسعة  مناطق  على 
ستدفع املجتمع الدولي للمفاضلة بين )داعش( واألسد، وتظهر التقارير أن أًيا من النظام أو 
ميليشيات إيران أو القوات الروسية لم تقاتل )داعش( قبل هزيمتها على يد التحالف الدولي.

تظهر تجارب دول أخرى أنه ل يمكن إلعادة اإلعمار أن تبدأ قبل تحقيق حل سيا�سي ناجز، س- 
وبدء تطبيقه على األرض. 

، بينما ما يفعله النظام ليس أكثر ع- 
ً

يجب تصميم إعادة اإلعمار وفًقا لحتياجات املتضررين أول
من منح امتيازات لبعض رجال األعمال إلقامة مشروعات أبراج حديثة مصممة لألغنياء، 

ومن ضمنهم أغنياء الحرب األخيرة.
وهي ف-  حقوقهم،  من  العشوائي  السكن  مناطق  سكان  تحرم  كثيرة  تشريعات  النظام  أصدر 

املناطق التي ثارت ضده في دمشق وحمص وحلب وغيرها، ويبلغ سكان هذه املناطق بضعة 
املناطق، ومنحها ملطورين عقاريين ممن  تنظيم هذه  بينما أصدر تشريعات إلعادة  مليين، 
السكانية.  بالجغرافيا  اللعب  يتم  ذاته  الوقت  وفي  لهم،  كبيرة  منافع  لخلق  بالنظام  يلوذون 
موضوًعا  قادمة،  عديدة  لسنوات  ستكون،  املناطق  هذه  األسد  بها  يعالج  التي  الطريقة  إن 

لنزاعات ملكية وسكن وإقامة واسعة في مختلف مناطق سورية.
أصدر األسد املرسوم التشريعي رقم 66، ودخل حيز التنفيذ في أيلول/ سبتمبر 2012، وهذا ص- 

املرسوم غايته إعادة تصميم مناطق اإلسكان غير املرخص لها أو غير القانونية، واستبدالها 
بمشاريع عقارية بخدمات عالية الجودة حديثة.

في نيسان/ أبريل 2018، أصدر نظام األسد القانون رقم 10، وهو نسخة معدلة من املرسوم ق- 
التشريعي رقم 66 لعام 2012، وينّص على أن على مالكي العقارات أن يقّدموا إثباتات ملكيتهم 
للعقارات خلل عام، ليتم إشراكهم في مشروعات التطوير العقاري بمقدار حقوقهم، ومن 
إلى  امللكية  تعويض، وستؤول  أي  املحددة سُيحرم من  املدة  ملكيته خلل  إثبات  في  يفشل 
البلدية أو الدولة، ومعظم أصحاب األملك واملستأجرون في هذه املناطق العقارية هم من 

اللجئين، أي تتوجه التشريعات بقصدية ضد هؤلء بالتحديد، لحرمانهم من حقوقهم.

)34(  Raymond Hinnebusch : The Battle over Syria’s Reconstruction; Global Policy, February 2021; https://bit.ly/33xKxOO
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باشرت حكومة النظام بإجراءات إعادة هندسة عمرانية للمناطق التي خرجت ضد النظام، ر- 
وقد شملت العديد من املدن في سورية، مثل منطقة بساتين الرازي شرق أوتوستراد املزة في 
12000 وحدة سكنية، وستكون  أبراج تضم  دمشق، وإقامة مشروع »ماروتا سيتي«، وبناء 
في متناول الفئات الغنية فقط، ومنح المتياز لرجل أعمال من رجال األعمال الجدد، وهو 
سامر فوز الذي أصبح مليارديًرا فجأة، بينما لم يعلن النظام أي مشروع إلعادة اإلعمار. وفي 
منطقة الغوطة املحيطة بدمشق، يسعى النظام لتغيير الجغرافيا السكانية للغوطة، إذ أعلن 
محافظ دمشق خطة إعمار باسم )باسيليا سيتي( جنوب دمشق، على مساحة تبلغ 9 مليون 
000  وحدة عقارية، وتم إخلء من بقي من سكان هذه املنطقة بذريعة البدء  م2، يشمل 
باإلعمار، ومنح المتياز لعدد من رجال األعمال، وُحرم السكان من مساكنهم، مقابل وعود 
بتعويضهم، إضافة إلى مناطق برزة البلد والقابون وحي التضامن وأحياء جنوب دمشق، مثل 
اليرموك وفلسطين والحجر األسود والقدم ودارّيا وغيرها. شملت قرارات النظام أيًضا ثماني 
5  – 50 % من املساكن بين تدمير كلي  مناطق في حلب الشرقية، فقد قدر في حلب نحو 
أو جزئي، وفي حمص شملت قرارات النظام ضاحية )بابا عمر( ومنطقة جوبر والسلطانية 
والخالدية، ومعظم قاطني هذه املناطق ل يملكون سندات ملكية نظامية أو فقدوها خلل 

تهجيرهم القسري إلى مناطق شمال سورية أو إلى دول الجوار. 
مطلوب ش-  مليون  ونصف  بمليون  قائمة  ولديه  العائدين،  باعتقال  النظام  يقوم  اآلن،  حتى 

2012، املعروف  19 لعام  القانون رقم  ألجهزة األمن، بذريعة مكافحة اإلرهاب، وقد أصدر 
املعارضين  بالحجز على أملك عشرات آلف  النظام  بقانون »مكافحة اإلرهاب«، وقد قام 

الذي لم يرتكبوا أي جرم سوى أنهم قالوا )ل( لنظام البعث األسد.
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 زيادة فرص الحل السيا�سي القائم على انتقال سيا�سي وفق قرارات – 14
الشرعية الدولية:

من خلل ما تقدم، يظهر أن الوضع السوري مفتوح على أكثر من احتمال، وإلى اآلن تبدو الحتمالت 
األسوأ التي ل تخدم سورية وشعبها هي األكثر رجحاًنا. وبالرغم من أن الشرعية الدولية تشكل أساًسا يمنح 
العامل  الشرعية تشكل عامل قوة، فإن فاعلية هذا  املمتدة، ومن أن هذه  أزمتهم  بانفراج   

ً
أمل السوريين 

وتحوله إلى واقع تتوقف على عوامل أخرى، فعلقات البشر تقوم على القوة بعناصرها املتعددة، وأحدها 
الدائر في سورية ما تزال -حتى اآلن- حبًرا على  الشرعية. وقرارات الشرعية الدولية ذات العلقة بالصراع 
ورق، بالرغم من استمرار املقتلة السورية، ومن الجرائم البشعة، على مرأى ومسمع القوى الدولية الفاعلة 
الصراع، هو  في  املنخرطة  املتدخلة والقوى  ما ُيحسب حسابه، من قبل جميع األطراف  واملتدخلة، وآخر 

مصالح الشعب السوري ومصالح سورية كدولة. 

من هنا، تبرز أهمية أن يبادر السوريون بفاعلية أكبر، وهم حتى اليوم لم يفعلوا ذلك، وبقيت نخبهم، 
 بحسب أهوائها وميولها، مفضلة مصالحها األنانية 

ً
وهي صاحبة املبادرة في كل مجتمع وفي كل حين، منقسمة

الضيقة أو التبعية لقوى أخرى خارجية، أو بسبب تكاسل وضعف هّمة، أو غيرها من العوامل، وقد أسهم 
من  كبيرة  درجة  على  أصبحت  قد  سورية  أوضاع  أن  من  وبالرغم  الحالة.  هذه  إلى  سورية  وصول  في  ذلك 
التعقيد، بعد أن تدخلت قوى إقليمية ودولية بشكل مباشر وأصبح لها جيوش على األرض، وضعف تأثير أي 
مبادرة سورية؛ فإن هذا ل يعفي السوريين، وتحديًدا النخب التي تلعب الدور القيادي في تجميع السوريين 
الشعب  قوى  شرذمة  مكرسة  فاعل،  غير  أو  ضعيًفا  دوًرا  اآلن  حتى  النخب  هذه  لعبت  وقد  شرذمتهم،  أو 
إلى حد أن تم إقصاء السوريين  السوري، شرذمة على الجبهة العسكرية والجبهة السياسية والجتماعية، 
سورية  مصير  ويقررون  يجتمعون  اآلخرون  وأصبح  سورية،  ومصير  مصيرهم  بتقرير  علقة  له  ما  كل  عن 
ومصير شعبها ومستقبلهم، من دون حتى مجرد مشاركتهم الشكلية، وهذا يعني أن سورية أصبحت تحت ما 
ل من إدانة هؤلء اآلخرين عما فعلوه بسورية، ولكن يجب القول أيًضا 

ّ
هو أسوأ من انتداب عملًيا، ول نقل

بأن السوريين بقيادة نخبهم قد فشلوا في أن يكونوا فاعلين ومبادرين كي يفرضوا أنفسهم في كل املحافل، 
تقرير مصير سورية ومصيرهم من دون مشاركتهم  يمكن  القضية، ول  أنهم أصحاب  في  بحقهم  متسلحين 
في   بتجميع قوى الشعب السوري 

ً
إيجابًيا فعال السورية دوًرا  النخب  تلعب  الوقت كي  الفاعلة، وقد حان 

مبادرة كبرى ذات تأثير تكّفر عن تقصيرها السابق.

تقف النخب السورية أمام استحقاق تاريخي، من أجل زيادة فاعلية السوريين لزيادة فرص الحل السيا�سي 
بأيديهم،  قضيتهم  إلمساك  التحرك  السورية  النخب  على  يفرض  وهذا  السيا�سي،  النتقال  على  القائم 
واملبادرة إلطلق حراك سيا�سي فاعل على مستويين، مستوى الشعب السوري أينما وجد، ومستوى األطراف 
اإلقليمية والدولية الفاعلة في امللف السوري، فزيادة فاعلية السوريين هي الطريق الوحيد املتاح اليوم، من 
أجل وضع قضيتهم أمام أعين املجتمع الدولي. وهذا ل يكون بدون عمل جمعي منظم عنقودًيا بشكل جيد 

إلطلق مبادرة ذات جسم كبير يوجد بكثافة حيث يوجد السوريون.
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يتوفر في الواقع اليوم عدد كبير من األحزاب الصغيرة، وعدد كبير من مجموعات حوار، عبر )الزووم( أو 
)الواتساب(، وهي بمجموعها تضم أعداًدا كبيرة من النخب تنشط بدأب وعلى نحو منظم، وتناقش قضايا 
مهمة وتطرح أفكاًرا كثيرة، ولكنها تبقى حوارات ثقافية محصورة في نطاقها الضيق، ول تبادر إلى الفعل، كما 
قامت محاولت عدة وُعقدت بضعة لقاءات إلطلق مبادرات، ولكنها انتهت جميعها إلى مجرد تجمع صغير 

أو حتى الفشل. 

»مبادرة تصنع الفرق« تكون من خلل تجميع ممثلين عن هذه املجموعات  لـ  نقطة النطلق املمكنة 
املنخرطة  التنظيمات  كل  يصهر  واحد  تنظيم  ذات  واحدة  مبادرة  في  للتوحد  املتفرقة،  الصغيرة  واألحزاب 
 ملجموعات بصيغة »جبهة أو تحالف«، ألن فاعلية صيغة 

ً
في املبادرة، بحيث يصبح النتماء فردًيا ل تمثيل

مبادرة  إلى  نحتاج  ا 
ً
إذ بالفشل.  تنتهي  التي  الداخلية  والتكتلت  للتجاذبات  عرضة  وهي  هزيلة،  التحالف 

القائم  السيا�سي  بالحل  املتعلقة  الرئيسة  القضايا  يخص  ما  في  واحد،  ورأي  واحد  ووجه  واحد  اسم  ذات 
على النتقال السيا�سي، وأن تفتح لنضمام أكبر عدد من السوريين من املشارب كافة، وأن تنظم عنقودًيا، 
وتعمل بنشاط في مختلف مناطق وجود السوريين، داخل سورية وخارجها، وفي الدول الفاعلة املنخرطة في 
الصراع في سورية، وبخاصة الوليات املتحدة، وتعمل على نحو منظم وتخص�سي، وتملك فرق عمل نوعية 
متخصصة دبلوماسية وقانونية وسياسية وإعلمية وتنظيمية، ويكون لها برنامج عمل على مستويين: مستوى 
الشعب السوري ومستوى الدول اإلقليمية والدولية الفاعلة، بحيث توصل القضية السورية إلى املجتمعات 
األوروبية واألميركية وإلى الرأي العام األوروبي واألميركي، وإلى األحزاب والقوى السياسية والبرملانيين ووزارات 

الخارجية وإلى أوساط املثقفين والفنانين واألكاديميين في تلك املجتمعات.

األمر اآلخر الذي يرفع من تأثير هذه املبادرة وهذا الحراك هو التسلح بحل سيا�سي شامل متكامل، وفق 
السيناريو الثالث، يقوم على انتقال سيا�سي، وفق قراري مجلس األمن  225 و2118 وبيان جنيف 2012، 
بصيغة حل يجمع بين طموحات الشعب السوري ومصالح الدول الفاعلة في امللف السوري، وهي معادلة 
بالتأكيد ولكنها ممكنة. حل يضمن استقرار سورية، ويحافظ على مؤسسات الدولة مع إصلحها،  صعبة 
واقتصادًيا  ومجتمعًيا  مادًيا  سورية،  إعمار  إلعادة  الطريق  وفتح  هيكلته  إعادة  مع  الجيش  على  ويحافظ 

وثقافًيا.

امللف  في  والدوليين  اإلقليميين  الفاعلين  لسياسات  معمق  تحليل  إلى  الحل  هذا  مثل  صياغة  تحتاج 
التي  القضية السورية وفهم اآلليات  التي تقوم عليها سياساتهم حيال  السوري، وفهم مصالحهم واألسس 
يتم بها صياغة تلك السياسة. وبحكم الواقع الحالي للوضع في سورية، فإن حل النتقال السيا�سي يمكن أن 
يبنى على إمكانية التوصل إلى توافق أميركي تركي رو�سي يضمن مصالح روسيا ويحقق حياد إيران وإسرائيل. 

ويكون  األسئلة  جميع  على  يجيب  للخطوات،  ملموًسا  عملًيا  تصوًرا  الحل  هذا  مثل  صياغة  وتستدعي 
النتقالية،  املرحلة  في  ودوره  الجيش  النتقالية،  املرحلة  في  الحكومة  النتقالية،  )املرحلة  زمنًيا  مبرمًجا 
السيا�سي،  النظام  طبيعة  داعش،  بقايا  السوريين،  من  السلح  وحاملو  امليليشيات  األجنبية،  امليليشيات 
آثار  معالجة  املجتمعي،  اإلعمار  إعادة  املادي،  اإلعمار  إعادة  واملهجرين،  اللجئين  النتخابات،  الدستور، 

الحرب، وغير ذلك من األمور الرئيسة(.
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مبادرة السوريين:– 15

يجتمعون  اآلخرون  بتقرير مصيرهم ومصير سورية، وأصبح  له علقة  ما  كّل  السوريين عن  إقصاء  تم 
أن  يعني  الشكلية، وهذا  ويقررون مصير سورية ومصير شعبها ومستقبله، من دون حتى مجرد مشاركتهم 
سورية أصبحت تحت ما هو أسوأ من انتداب عملًيا، ول أريد أن أقلل من إدانة هؤلء اآلخرين عما فعلوه 
بسورية، ولكن يجب القول أيًضا إن السوريين فشلوا في أن يكونوا فاعلين ومبادرين وفي أن يفرضوا أنفسهم 
في كل املحافل متسلحين بحقهم في أنهم أصحاب القضية ول يمكن تقرير مصير السوريين من دون مشاركتهم 

الفاعلة. 

 بإيقاف املأساة، في صعود إدارة أميركية جديدة، وفي القيام بمبادرة 
ً

تجد بعض مجموعات السوريين أمل
منظمة تقوم بها شبكة ضغط مكونة من مجموعات من النخب السورية الفاعلة في البلدان ذات التأثير في 
امللف السوري، وعلى رأسها واشنطن، ثم موسكو وأنقرة، إضافة إلى باريس وبرلين ولندن والدوحة والرياض، 
 مدروًسا لحل سيا�سي، وفق السيناريو الثالث، يقوم 

ً
م وتقّدم تصوًرا متكامل

ّ
وأن تقوم الشبكة بعمل منظ

على انتقال سيا�سي وفق قراري مجلس األمن  225 و 2118 وبيان جنيف 2012، وبالطبع، تحتاج صياغة 
 من الوليات املتحدة وروسيا وتركيا، 

ًّ
هذا الحل إلى دراسة وتحليل وفهم سياسات هذه الدول، وخاصة كل

عبر  املجموعات  تسعى  أن  وإلى  التصور،  بهذا  وإقناعها  مواقفها  في  التأثير  وكيفية  في سورية  الصراع  تجاه 
والسياسيين  والبرملانات  الكونغرس  أعضاء  في  والتأثير  التواصل  عبر  والضغط  للتحشيد  املعروفة  السبل 
واإلعلميين ومراكز الدراسات املؤثرة في صنع القرار وغيرها، للترويج ملوضوع الحل السيا�سي املصوغ جيًدا، 
بحيث يدفع ذلك اإلدارة األميركية للضغط على روسيا للقبول بهذا الحل، وعلى الرغم من أن إقناع اإلدارة 
األميركية أمٌر صعب، فإنه ممكن، وهي محاولة تستحق كل الجهود، ألنها الطريق الوحيد اآلن، وثمة عوامل 

مساعدة على النجاح، على الرغم من وجود عوامل أخرى معرقلة.
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فهرس املراجع

: مراجع باللغة العربية
ً

أوال

• السوري 	 املركز   ،2019 – 2016 السوري  النزاع  آثار  تقرير   - النزاع  لتجاوز  العدالة  سورية 
لبحوث السياسات آذار/ مارس 2020. 

• في سورية، 	 للصراع  التبعات القتصادية والجتماعية  الحرب  الدولي، خسائر  البنك  تقرير 
عام 2017.

• مارس 	 آذار/  في  املتحدة،  لألمم  التابع  التدريب  معهد   UNITAR عن  الصادر   1 رقم  امللحق 
.2019

• التقرير الصادر عن UNITAR معهد التدريب التابع لألمم املتحدة، في كانون األول/ ديسمبر 	
 201، حيث وثق هذا التقرير الدمار الحاصل ملناطق التراث الثقافي في سورية.

• التقرير الصادر عن UNITAR معهد التدريب التابع لألمم املتحدة، في كانون األول/ ديسمبر 	
.201 

• مركز 	 مع  بالتعاون  »اإلسكوا«  آسيا  غرب  لدول  املتحدة  األمم  منظمة  عن  الصادر  التقرير 
دراسات سورية في جامعة سانت أندروز بعنوان »سورية بعد ثمان سنوات من الحرب«.

• رام الحكيم، إعادة إعمار أم اقتصاد مافيات، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 2018.	
• الطبعة 	 الدولية،  العفو  منظمة  سورية،  في  القسري  الختفاء  حالت  والقبر،  السجن  بين 

األولى، لندن، 2015.
• شذى ظافر الجندي، بعد 7 سنوات حرب.. األسرة السورية بين التفكك الجتماعي والنزوح 	

واللجوء. شبكة جيرون اإلعلمية
• حنين النقري، أسباب العنوسة في سورية، عنب بلدي.	
• تقرير منظمة الصحة العاملية	
• الشبكة السورية لحقوق اإلنسان	
• أبرز ما وضعت روسيا عليه في سورية، مركز حرمون للدراسات املعاصرة	
• موقع جسر، جريدة اليكترونية مستقلة	
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ثانًيا: مراجع باللغة اإلنكليزية:

	• The Toll of War” The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria: 
World Bank 2017

	•  UNHCR, Government of Turkey 

	• https://bit.ly/3xZwfEM

	• Raymond Hinnebusch; The Battle over Syria’s Reconstruction; Global Policy, 
February 2021; https://bit.ly/33v80QO.
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