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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

تستدعي املناقشات السياسية واألكاديمية، حول سورية وغيرها من البلدان التي مزقتها الحروب في 
عّرف 

ُ
الشرق األوسط، بشكل روتيني، مفهوم إعادة اإلعمار. في األدبيات املتعلقة بحل الصراعات والتنمية، ت

إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع بشكل منتظم، من حيث التحّول)1). وليس الهدف من إعادة اإلعمار في 
مرحلة ما بعد الصراع إعادة املجتمعات والدول التي مزقتها الحرب إلى ظروف ما قبل الحرب، بل االستفادة 
من املساحة التي ُيفترض أن يخلقها الصراع العنيف، لوضع املؤسسات واملعايير واملمارسات، التي تعالج 
أسباب العنف وتوفر األساس للحكم الفعال والسالم املستدام، في مكانها الصحيح، وهذا يشمل تحويل أطر 
الحوكمة االقتصادية، بحيث يمكن تهيئة ظروف »الوضع الطبيعي« االقتصادي، وهي ظروف تختلف عن 
تلك التي تعمل أثناء الصراع. في هذه الورقة، تنجح عملية إعادة اإلعمار من خالل »تحويل البلدان الخارجة 
من الصراع إلى دول عاملة، يمكنها تقديم الخدمات العامة األساسية ملواطنيها« )2). نحن نعلم أن عملية 
عّد السمات الرئيسة لالقتصاد تنبع من الحرب، بل من الظروف العادية 

ُ
إعادة اإلعمار تعمل عندما »ال ت

لالقتصاد« ))). 

ال أحد يتخيل أن هذه التحوالت سريعة أو سهلة. وهناك اعتراف واسع النطاق بين الدارسين واملمارسين 
بالتباين الهائل القائم بين البلدان الخارجة من الصراع، والتحديات الهائلة التي تواجهها عملية إعادة 
اإلعمار بعد انتهاء الصراع. وهناك قليل من السذاجة بين األخصائيين بخصوص الطرق العديدة التي 
يمكن أن تخطئ بها عملية إعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع. ومع ذلك، فإن االفتراض األسا�سي بأن إعادة 
اإلعمار الناجحة تتطلب تحويل أنظمة الحكم، واالقتصادات السياسية، واملعايير االجتماعية التي كانت 
قبل الحرب، يظّل أساسًيا بالنسبة إلى األفكار العاملية لكل من املمارسين والباحثين، وكذلك االفتراض بأن 
االقتصادات السياسية التي تنشأ أثناء الصراعات العنيفة غير طبيعية، وتعيق أداء االقتصادات “العادية” 

عّد أساسية لنجاح إعادة اإلعمار.
ُ
في مرحلة ما بعد الصراع التي ت

ما مدى فائدة هذه االفتراضات في تفسير السياسة واالقتصاد السيا�سي إلعادة اإلعمار في حالة مثل 
سورية التي يبدو أنها تدخل مراحل النهاية لحرب أهلية وحشية ومدمرة بشكل استثنائي؟ وأجادل بأنها ذات 
قيمة محدودة، ويمكنها أن تشوه السياسات والتحليل األكاديمي على حّد سواء. إن تعريف إعادة اإلعمار في 
مرحلة ما بعد الصراع من حيث التحول ال يخبرنا إال بقدر ضئيل نسبًيا عن الكيفية التي يفهمها نظام األسد، 
 عن ذلك، فإن املعايير أو املؤشرات لتقييم نجاح إعادة اإلعمار التي اقترحتها 

ً
وسوف يسعى لتحقيقها. فضال

 من الرؤية الثاقبة للفاعلية التي يعمل بها نظام األسد للنهوض بمفهومه 
ً

هذه الكتابات ال تقّدم إال قليال

)1)  - علــى ســبيل املثــال، حــددت دراســة أجريــت، فــي عــام 2002، لصالــح الجيــش األميركــي مــن ِقَبــل مركــز الدراســات اإلســتراتيجية والدوليــة ثــالث 
، وتعزيــز االســتدامة. مركــز الدراســات اإلســتراتيجية والدوليــة ورابطــة جيــش 

ً
مراحــل مــن التعافــي بعــد الصــراع باعتبارهــا اســتجابة أوليــة، وتحــوال

الواليــات املتحــدة، »إعــادة اإلعمــار بعــد الصــراع: إطــار املهــام« )2002(. 
https://bit.ly/3b8It3O

)2)  - ديشا جيرود، شرح إعادة اإلعمار بعد الصراع )مطبعة جامعة أكسفورد، 2015(، ص. 1.

)))  - غراهــام بــراون، وأرنيــم النجــر، وفرانســيس ســتيوارت، »تصنيــف بيئــات مــا بعــد الصــراع.« ورقــة عمــل CRPD العــدد 1، مركــز أبحــاث الســالم 
والتنميــة، جامعــة لوفيــن )أيلــول/ ســبتمبر 2011(، ص. 7.
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الخاص، املختلف تمام االختالف، عن كيفية إعادة بناء االقتصاد السيا�سي في سورية.

لتقييم تجربة القضية السورية ومسارها املحتمل، وربما حاالت أخرى مماثلة، من ضمنها ليبيا واليمن، 
يتطلب األمر فهًما مختلًفا ملاهية إعادة اإلعمار وكيفية شغلها. تتبلور الجهود الرامية إلى إعادة بناء البلد 
كجزء حاسم األهمية في إستراتيجية أوسع إلعادة اإلعمار االستبدادي. ولهذه اإلستراتيجية ثالثة أهداف 
مترابطة: استعادة قدرة النظام على انتزاع املوارد من اقتصاد مجّزأ بسبب العنف؛ إعادة تأكيد سلطته 
على الشبكات االقتصادية التي تشكل العناصر األساسية في االئتالف الحاكم للنظام؛ إعادة إرساء سيادة 
النظام على سورية كلها، كما كانت قبل عام 2011، وذلك بصورة جزئية من خالل إعادة بناء سوق وطنية 

مجزأة. 

إن هذا الفهم لعملية إعادة اإلعمار بعد الصراع، بكونها عملية إعادة بناء استبدادية، ال يتجاهل مدى 
إعادة تشكيل الصراع لالقتصاد السيا�سي السوري، أو أن إعادة اإلعمار سوف تحتاج إلى تكييف أساليب 
الحكم االقتصادي قبل الحرب، مع حقائق ما بعد الصراع. ومع ذلك، فإنه يبدأ من مالحظة أن كل ما يفعله 
النظام للنهوض بإعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع ال ُيقصد منه وضع نوع من »العقد االجتماعي الشامل« 
الذي أصبح ينظر إليه على أنه النتيجة املفضلة لعمليات إعادة اإلعمار )))، ولكن لتعزيز وإعادة تأكيد سلطته 
على النشاط االقتصادي، الرسمي وغير الرسمي على حد سواء، وتنشيط وتجديد االئتالفات واالتفاقات 

العدوانية التي اعتمد عليها النظام تاريخًيا.

وتستند املقاربة املقترحة هنا إلى دراستي املستمرة في االقتصاد السيا�سي للحروب األهلية في الشرق 
األوسط. وتبني على املؤلفات الناشئة عن اقتصاديات الصراع، وحكم املتمردين، وإعادة بناء ما بعد الصراع 
)التي غالًبا ما تكون بمثابة حقل فرعي للدراسات التنموية(، ولكنها تنطوي على تحديات. وقد اتجهت هذه 
الدراسات إلى تصور )بناء تصورات( االقتصادات السياسية في زمن الحرب، من حيث النيات والحوافز التي 
ل سلوك النخب في الدولة، سواء أثناء الصراع أم في فترة ما بعد الصراع )5). وتميل هذه الدراسات إلى 

ّ
تشك

تعريف الحرب األهلية على أنها عالمة على انهيار املؤسسات واملعايير واملمارسات االقتصادية قبل الحرب.

 من ذلك، تبرز مناقشتي الدرجة العالية من االستمرارية التي تتجلى في أطر الحكم االقتصادي من 
ً

بدال
فترات ما قبل الحرب إلى زمن الحرب في األنظمة االستبدادية الفاسدة العدوانية مثل النظام في سورية. 
 من التمزق أو االنهيار، هي 

ً
والواقع أنني أود أن أجادل بأن االستمرارية في أساليب اإلدارة االقتصادية، بدال

ا في سورية منذ عام 2011.
ً
السمة املميزة للنظام االقتصادي في زمن الحرب الذي أصبح راسخ

بعد تسليط الضوء على أهمية االستمرارية في املعايير واملمارسات االقتصادية التي تشكل االقتصاد 
السيا�سي في سورية، ال أقصد التقليل من مدى تأثر اقتصاد البالد بما يقرب من عقد من الصراع العنيف. ما 
م. لقد انهارت القطاعات الصناعية والتصنيعية والزراعية، وستستغرق 

ّ
ا وطنًيا قد تحط

ً
كان ذات يوم سوق

)))  - بروس جونز وجونز ومولي إلجين -كوســارت وجين إســبيرغ، »مســارات الخروج من الهشاشــة: حالة أجندة بحثية حول التســويات السياســية 
الشــاملة فــي الــدول الهشــة.« مركــز التعــاون الدولــي، جامعــة نيويــورك، نيويــورك، اململكــة املتحــدة )2012(، ص. )2. راجــع أيًضــا “بنــاء الدولــة فــي 
البلــدان الخارجــة مــن الصــراع”. UN DESA  إحاطــة سياســية إلدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة باألمــم املتحــدة ، العــدد 7 )أيلــول/ ســبتمبر 

.)2008

)5)  - ستيفن هايدمان، »الحرب األهلية والحوكمة االقتصادية وإعادة إعمار الدولة في الشرق األوسط العربي.« ديدالوس، املجلد 7)1، العدد 
1 )شتاء 2018(، ص. ص 48-63.
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إعادة بنائها أعواًما. تسببت الحرب أيًضا في حدوث إعادة خلط داخل نخبة رجال األعمال، وأعادت إلى 
حّد ما تشكيل البيئة االجتماعية لالندماج االقتصادي والتهميش. وبذلك، ال يعني استخدامي ملصطلح 
االستمرارية أن شيًئا لم يتغير. ومع ذلك، فإن ما كان مستقًرا هو القواعد واملمارسات األساسية التي تنظم 
السلوك االقتصادي. كان االقتصاد السيا�سي في سورية فاسًدا وعدوانًيا ومشخصًنا وما يزال كذلك. 
لقد كانت تلك القواعد واملمارسات راسخة في شبكات معامالت التبادل االقتصادي التي تعبر الخطوط 
السياسية والطائفية والجغرافية، وتعبر حدود الصراع والحدود الوطنية أيًضا، وما تزال كذلك. لقد تغيرت 
بنية هذه الشبكات، وتغيرت السلع والخدمات التي تتحرك من خاللها، وتغير تكوينها. ومع ذلك، فإن املبادئ 
األساسية التي يعمل على أساسها االقتصاد السوري لم تتغير. لم تتسبب الحرب، كما تفترض الكثير من 
أدبيات الحرب األهلية، في حدوث انفصال بين اقتصاد ما قبل الصراع املحدد بمصطلح »الوضع الطبيعي«، 

واقتصاد الصراع الذي ُيعّرف بأنه استثنائي في خصائصه )6). 

)6)  - شــكري ملشــروع العلــوم السياســية فــي الشــرق األوســط، وللمشــاركين فــي ورشــة عمــل رعتهــا مــع مؤسســة كارنيغــي للســالم الدولــي مركــز الشــرق 
األوســط فــي بيــروت فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2018 علــى التعليقــات واملراجعــات التــي تضمنــت الحاجــة إلــى تعريــف أوضــح لالســتمرارية.
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إرث الدولة واألنظمة االقتصادية في زمن الحرب وإعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع ))(

ُيفهم عادة أن الحروب األهلية تشير إلى انهيار سلطة الدولة على األرا�سي املتنازع عليها، وتؤدي إلى 
التشرذم السيا�سي واالقتصادي واستبدال مؤسسات الدولة من قبل املتمردين أو رجال حرب العصابات. 
حققت األبحاث الحديثة تقدًما كبيًرا في تحدي فكرة أن الحرب األهلية تنتج فو�سى سياسية واقتصادية 
وانهيار النظام. وأكد الباحثون الطرَق املعقدة التي تتفاعل بها سلطات الدولة ومن يتحداها من الفاعلين 
غير الحكوميين حتى في خضم الصراع )8). باإلضافة إلى ذلك، ُربط مدى بسط الدول لسلطتها عبر األرا�سي 
قبل الصراع بقدرة الجماعات املتمردة على بناء أنظمة حكم أثناء الصراع ))). وانُتِقدت وجهة نظر الدول 
باعتبارها جهات فاعلة محايدة في سياق الصراع العرقي بين الجهات الفاعلة غير الحكومية بشكل حاد ومقنع 
)10). تتعامل هذه األدبيات مع اقتصادات الصراع كعّينات منفصلة، ومناطق يتم فيها تعليق املمارسات 

االقتصادية »العادية«، وتترسخ فيها االقتصادات التي تتمحور حول العنف »ذات السمات الفريدة للحرب 
األهلية« )11). على عكس االقتصادات القائمة على الدولة التي تسترشد بالسياسات املصممة لتحفيز النمو 
االقتصادي وتحسين التنمية االجتماعية، ُينظر إلى اقتصادات الحرب األهلية على أنها مميزة من حيث مدى 

افتقارها إلى سيادة القانون واملساءلة والشفافية.

ا في الحوكمة 
ً
تتحدى تجربة سورية في الحرب األهلية النظريات التي ترى أن الصراع العنيف يسبب تمزق

ظهر األنظمة االقتصادية في زمن الحرب في سورية استمرارية كبيرة مع املمارسات االقتصادية 
ُ
االقتصادية. ت

 عبر املناطق التي يسيطر عليها النظام واملعارضة في البالد. من املؤكد 
ً

ظهر تشابًها مذهال
ُ
قبل الحرب. كما أنها ت

أن هناك اختالفات ملحوظة بين األنظمة االقتصادية في زمن الحرب التي ظهرت في املناطق الخاضعة 
لسيطرة نظام األسد، وتلك املوجودة في األرا�سي التي يسيطر عليها املتمردون، ومن ضمنها األرا�سي التي 
استعادها النظام اآلن من املعارضة. ولعل األهم من ذلك، أن نظام األسد يواصل االستفادة من مكانته 
كسلطة ذات سيادة معترف بها في سورية، مع كل الفرص واملزايا التي يمنحها ذلك االعتراف )12). ومع ذلك، في 

)7)  - هــذا القســم مقتبــس جزئًيــا مــن ورقــة قيــد اإلعــداد، »فــي ظــل الدولــة: صعــود األنظمــة االقتصاديــة والحوكمــة االقتصاديــة فــي زمــن الحــرب فــي 
ســورية”.

)8)  - كيمبرلي مارتن، أمراء الحرب: سماسرة أقوياء الذراع في الدول الضعيفة )إيثاكا، نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل، 2012(.

)))  - زاخاريــا مامبيلــي، الحــكام املتمــردون: الحوكمــة املتمــردة والحيــاة املدنيــة أثنــاء الحــرب )إيثــاكا، نيويــورك: مطبعــة جامعــة كورنيــل، 2011(. يــرى 
مامبيلي أنه في الحاالت التي تستثمر فيها الجهات الحكومية بشكل كبير في الحكم املحلي، من املرجح أن يقوم املتمردون بتخصيص البنية التحتية 

للحوكمة الســتخدامهم الخاص.

)10)  - الرس إريــك ســيدرمان، وكريســتيان ســكريد غليديتــش، وهالفــارد بوهــاوغ، التفــاوت، واملظالــم، والحــرب األهليــة )نيويــورك: مطبعــة جامعــة 
كامبريــدج، )201(.

)11)  - كاريــن بالنتيــن وجيــك شــيرمان، »مقدمــة«، فــي االقتصــاد السيا�ســي للصــراع املســلح: مــا وراء الجشــع واملظالــم، تحريــر. كاريــن بالنتيــن وجيــك 
شــيرمان )بولــدر، كولــورادو: ليــن راينــر للنشــر، )200(، ص. 2.

)12)  - نوقشت تأثيرات السيادة في استدامة الجهات الفاعلة الحكومية أثناء الحرب األهلية في نيلسون كاسفير، »الفو�سى املحلية، واملعضالت 
األمنيــة، والعدوانيــة العنيفــة: أســباب الفشــل”، عندمــا تفشــل الــدول: األســباب والنتائــج، تحريــر. روبــرت روتبــرغ )برينســتون، نيوجير�ســي: مطبعــة 

جامعــة برينســتون، )200(، ص. ص 53-76.
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كثير من النواحي املهمة، ضاعفت الحرب األهلية في سورية املنطق واملمارسات االقتصادية العدوانية وغير 
املشروعة والفاسدة التي كانت شائعة قبل عام 2011، ووسعتها. تسلط هذه التركات املوروثة املتدفقة من 
االقتصاد السيا�سي في سورية، في ظّل نظامي األسد )األب واالبن(، الضوء على املدى الذي تأثرت به األنظمة 

االقتصادية في زمن الحرب باملمارسات االقتصادية قبل الحرب، وتدعمها.

ظهر منطًقا 
ُ
يكمن الخلل املركزي في الحجج التي ترى األنظمة االقتصادية في زمن السلم والحرب على أنها ت

وممارسات مميزة بشكل حاّد، في توصيفها لظروف ما قبل الحرب بعبارات تشبه تلك الخاصة باالقتصادات 
الرأسمالية املتقدمة في الغرب، حيث يسري حكم القانون، وتعمل املؤسسات الرسمية للحوكمة االقتصادية 
ذات الصلة، وعناصر املساءلة موجودة. ومع ذلك، فإن هذه السمات أقل أهمية بكثير لفهم االقتصادات 
السياسية قبل الحرب في سورية، أو األنظمة االستبدادية القمعية األخرى، أو الدول الضعيفة والفاشلة 

التي لديها أعلى احتمالية لحدوث صراع عنيف ))1).

 من ذلك، يمكن تعريف سورية في فترة ما قبل الحرب بشكل أفضل بأنها اقتصاد رأسمالي سيا�سي 
ً

بدال
فاسد، متوحش وقائم على املحسوبيات، مع انخفاض املساءلة والشفافية، وضعف سيادة القانون ))1). 
حيث تفوقت املتطلبات السياسية لبقاء النظام على املخاوف املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية )15). 
وانخرطت نخب الدولة بشكل روتيني في ممارسات غير مشروعة إلثراء أنفسهم على حساب الدولة. وتم دمج 
الشبكات االقتصادية اإلجرامية بإحكام في العالقات التجارية بين الدولة والنظام، وعملت بوصفها سمات 
بارزة للعالقات التجارية بين النخب املدنية والجيش السوري الذي كان هو نفسه العًبا اقتصادًيا قوًيا )6)). 
فالسياسة االقتصادية، القائمة على عدم ثقة النظام وحزب البعث، طويلة األمد في القطاع الخاص، تهدف 

إلى جعل النشاط االقتصادي الخاص ممكًنا أمام سلطات الدولة، ويمكن السيطرة عليه، ورهًنا بتدخلها.

كان لهذه املمارسات االقتصادية آثار كبيرة على تنظيم األوامر االقتصادية، في زمن الحرب بعد عام 
2011. من عام 2011 فصاعًدا، سّهلت هذه املهارات واملعرفة اإلستراتيجيات السرية للتعبئة الشعبية 
لالحتجاجات املناهضة للنظام )17). لقد أثبتوا قابليتهم للتكيف بشكل كبير في تطوير شبكات تمويل املتمردين 
التي ربطت جماعات املعارضة املسلحة في سورية بحكومات وشعوب متعاطفة، في أجزاء أخرى من الشرق 
األوسط، وال سّيما دول مجلس التعاون الخليجي. عالوة على ذلك، أسهمت هذه السمات نفسها في ظهور 
أنظمة اقتصادية مجزأة ومحلّية، عبر املناطق التي تسيطر عليها املعارضة في سورية. بين عامي 2011 

))1)  - وليم رينو، سياسة زعماء الحرب والدول األفريقية )بولدر، كولورادو: مطبعة لين راينر، 8))1(.

))1)  - ميالني كاميت وإيزاك ديوان، »تراجع الدولة وصعود رأسمالية املحسوبية »، اقتصاديات الشرق األوسط في أوقات االنتقال )منشورات 
سبرنغر، 6)20(، ص. ص 63-98.

)15)  - ستيفن هايدمان، ترقية االستبداد في العالم العربي. مركز صبان لسياسات الشرق األوسط، ورقة تحليلية رقم. )1 )واشنطن العاصمة: 
معهــد بروكينغز(.

)6))  - بســام حــداد، شــبكات األعمــال )البزنــس( فــي ســورية: االقتصــاد السيا�ســي للمرونــة االســتبدادية )ســتانفورد، كاليفورنيــا: مطبعــة جامعــة 
ســتانفورد، 2012(؛ وكاروليــن دوناتــي، »اقتصاديــات ترقيــة االســتبداد فــي ســورية: اللبرلــة وإعــادة تكويــن الشــبكات االقتصاديــة«، فــي اســتبداديات 

الشــرق األوســط: الحوكمــة والتنافــس واملرونــة فــي ســورية وإيــران )ســتانفورد، كاليفورنيــا: مطبعــة جامعــة ســتانفورد، )201(، ص. ص 35-60.

)17)  - رينود ليندرز وســتيفن هايدمان، »الحشــد الشــعبي في ســورية: الفرصة والتهديد، والشــبكات االجتماعية للمؤسســين األوائل«، سياســات 
شــرق املتوســط، 17: 2 )تموز/ يوليو 2012(، ص. ص ))1 -)15.
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و2015، أدى انسحاب النظام من أجزاء كبيرة من البالد إلى ظهور أنظمة اقتصادية محض محلية، في 
ت الدولة السورية حاضرة في كثير من 

ّ
زمن الحرب، وتفتقر إلى األطر الرسمية للتنظيم أو الحوكمة )18). ظل

مناطق املعارضة، حيث استمرت في دفع بعض رواتب موظفي القطاع العام ))1). ومع ذلك، فقد كانت تلك 
املناطق غائبة تماًما كمصدر للتنظيم االقتصادي، والعدوانية، واإلكراه، والضرائب. عندما كان النظام 
يمارس في السابق تأثيًرا كبيًرا في كيفية تنظيم األسواق املحلية، كانت الجماعات املسلحة التي كانت تسيطر 
على مختلف »املناطق الحرة« عدوانية واستغاللية في الغالب، لكّنها لم تهتم كثيًرا بتنظيم األسواق املحلية، 
وبكيفية تنظيم األنشطة االقتصادية املحلية، وبتحديد من يستطيع دخول السوق لالنخراط في أنشطة 
اقتصادية محددة. أي في جميع جوانب الحوكمة االقتصادية التي كان نظام األسد يسيطر عليها بشكل أكثر 

إحكاًما.

 من االهتمام للحوكمة االقتصادية من دون 
ً

مع استثناءات قليلة، كّرست الجماعات املسلحة قليال
ضمان تلبية متطلباتها االقتصادية )20). في بعض الحاالت، فّضل قادة الكتائب االستعانة بمصادر خارجية 
للحوكمة االقتصادية من نظرائهم املدنيين في املجالس املحلية ومنظمات املجتمع املدني، لتجنب اإلبحار 
في األمور املشحونة واملعقدة بين السكان املدنيين، مثل توزيع املساعدة اإلنسانية، أو الفصل في النزاعات 
االقتصادية )21). وكانت النتيجة ظهوًرا سريًعا ألسواق غير منظمة تقريًبا، ومناطق حرة اقتصادية بشكل 
أسا�سي، وبخاصة في املناطق املتاخمة للحدود التركية. خلق غياب الدولة والنظام مساحة ألعداد كبيرة من 
الفاعلين االقتصاديين الجدد، ليخرجوا غير مقيدين برعاية النظام أو شبكات املحسوبية، وبذلك يكونون 
قادرين على تطوير أعمال تجارية صغيرة غير مرتبطة بالنظام. في مناطق املعارضة، كانت ظروف الحرب تميل 
إلى تعزيز املكانة املتميزة للنخب املحلية املرتبطة بالنظام، التي يمكنها االستفادة من شبكاتها إلدارة الوصول 

إلى السلع واألسواق خارج حدود سيطرة الجماعة املسلحة.

هذه السمات من األنظمة االقتصادية في زمن الحرب في املناطق التي تسيطر عليها املعارضة لها نظيرتها 
في مناطق سيطرة النظام. كانت عناصر التشرذم املماثلة، وغياب السلطة املركزية، وتوطيد الشبكات 
االقتصادية املستقلة بشكل متزايد، حاضرة في املناطق التي يسيطر عليها النظام اسمًيا، لكنها في الواقع 
تحكمها ميليشيات محلية يقودها أمراء حرب بحكم األمر الواقع. في هذه املناطق أيًضا، مع توقف النشاط 
التي حددت أسلوب  والعدوانية  القسرية  االقتصادية  واملمارسات  األعراف  كانت  الرسمي،  االقتصادي 
 تماًما لغرض استخراج املوارد من السكان. اتضح 

ً
النظام السابق لالنتفاضة في اإلدارة االقتصادية مناسبة

أن العدوانية واإلكراه والفساد أمور قابلة للتوسع والتسلق، وأنها مشتتة، ويمكن أن تعمل بشكل فعال من 
خالل شبكات عدوانية أكثر إحكاًما -مثل شبكات ما قبل الحرب التي تهيمن عليها الدوائر الداخلية لنظام 

)18)  - تســتند رؤيتــي حــول االقتصــادات السياســية للمناطــق التــي يســيطر عليهــا املتمــردون فــي شــمال ســورية إلــى مقابــالت أجريــت مــع تجــار ســوريين 
فــي غــازي عنتــاب بتركيــا فــي حزيــران/ يونيــو 2017.

))1)  - خضر خضور، »سيطرة نظام األسد على الدولة السورية«. مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، تموز/ يوليو 2015.

)20)  - كانت الدولة اإلسالمية استثناء مهًما لهذه القاعدة العامة. لقد سعت إلى فرض نهج يشبه الدولة في اإلدارة االقتصادية داخل »خالفتها«. 
عرضــت الجماعــات املســلحة األخــرى مجموعــة واســعة مــن األســاليب فــي اإلدارة االقتصاديــة، حيــث يعمــل بعضهــا مثــل »قطــاع الطــرق املتجوليــن« 
 عملــت فيهــا الجماعــات املســلحة مــع املدنييــن لبنــاء 

ً
الذيــن تعاملــوا مــع الســكان الذيــن يســيطرون عليهــم كأهــداف لالفتــراس، إلــى مناهــج أكثــر اعتــداال

أطــر حكــم لتنظيــم النشــاط االقتصــادي بطريقــة متســقة وشــفافة نســبًيا.

)21)  - مقابالت مع قادة الكتائب، غازي عنتاب، تركيا، أيار/ مايو )201.
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األسد- ومن خالل شبكات أكثر عدائية ومجزأة وغير مترابطة ومشتتة، تطورت في املناطق التي يسيطر عليها 
النظام مع بداية الحرب األهلية. والحظ أحد املحللين في عام 6)20، »أن بنية قوة النظام اليوم ال تختلف 
تماًما عن بنية ميليشيات املعارضة.... مع ضمور الدولة املركزية السورية الشمولية الفوري، اكتسبت 
األجزاء املكونة لها -سواء كانت طائفية أم ريعية أم متوحشة بسيطة- درجة مذهلة من االستقالل السيا�سي 

واالقتصادي عن دمشق” )22).

عالوة على ذلك، أدى تشابه املمارسات االقتصادية بين فصائل النظام واملعارضة أحياًنا إلى تسهيل 
التعاون والتنسيق في ما بينها، على الرغم من وضعهما كخصوم. ساعد الطابع غير الرسمي والسري واملتشابك 
القتصاد سورية قبل الحرب على تدفق االتصاالت، وسّهل الصفقات واملفاوضات بين الخصوم واملنافسين، 

ما خفف من اآلثار االقتصادية للحرب في بعض املناطق، على األقل مؤقًتا ))2). 

وبذلك، فإّن ما أنتجته الحرب األهلية، عبر املناطق التي يسيطر عليها النظام واملعارضة، هو اقتصادات 
سياسية متوازية، تتكون من أنظمة اقتصادية محلّية ومشتتة جًدا في زمن الحرب، لكنها متماسكة بشكل 
فضفاض، من خالل روابط شبكية بين الجهات الفاعلة الفردية، مع الروابط االقتصادية التي تمتد إلى 
طرق عشوائية عبر خطوط الصراع وحدود الدولة. ربما األهّم من ذلك أن تلك الروابط، في حين كانت منظمة 
حول األعراف واملمارسات االقتصادية العدوانية والقسرية التي كانت شائعة االستخدام في سورية قبل 
الحرب، فقد ازدهرت هذه األنظمة في زمن الحرب نتيجة الستقاللها عن النظام، واستغلت ظروف الصراع 
إلثراء نفسها على نطاق لم يكن ممكًنا في زمن السلم. أدى الصراع إلى توسيع نطاق األنشطة العدوانية 
وحجمها، كما أن فهم املوالين للنظام بأن الصراع يمثل فرصة قصيرة األجل لتراكم الثروة قد أسهم بال شك 

في تصعيد نشاط النهب في املناطق التي يسيطر عليها النظام، واملناطق التي تمت استعادتها.

)22)  - توبياس شنايدر، »انهيار النظام السوري أسوأ بكثير مما تعتقد«. الحرب على الصخور، 1) آب/ أغسطس 6)20.
https://bit.ly/3GgmgyZ

))2)  - مقابلة، قتيبة إدلبي، واشنطن العاصمة، )1 آب/ أغسطس 6)20.
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األوامر االقتصادية في زمن الحرب: اآلثار املترتبة على إعادة اإلعمار بعد الصراع

كانت التركات االقتصادية لنظام عدواني فاسد واضحة، في كيفية بناء األنظمة االقتصادية في زمن 
الحرب. في املقابل، فإن تنظيم األنظمة االقتصادية في زمن الحرب )االستمرارية التي أظهرتها في معايير 
وممارسات الفاعلين االقتصاديين في كل من املناطق التي يسيطر عليها النظام واملعارضة( قد ُيخفف من 

دور نظام األسد في إعادة بناء االستبداد بعد انتهاء الصراع ))2). 

ستبدأ عملية إعادة اإلعمار بعد الصراع من وجود هذه األنظمة االقتصادية في زمن الحرب املستقلة 
واملجزأة واملعتمدة على نفسها إلى حّد بعيد. ومع ذلك، ال ينبغي أن نبالغ في حجم هذا التحدي. من غير املرجح 
أن يقاوم املوالون إعادة تأكيد سلطة النظام من استخدامهم لهذه العملية لعقد صفقات وإبرام صفقات 
مع دمشق يمكنها الحفاظ على الثروة التي جمعوها أثناء الحرب، وتأكيد مكانتهم كوسطاء سلطة محليين 
يعملون نيابة عن النظام. توفر عملية إعادة اإلعمار، بالنسبة إليهم، فرصة واعدة لوضع الثروات املنهوبة في 
استخدامات جديدة، وغسلها وتقنينها من خالل املشاركة في مشاريع إعادة اإلعمار التي يوافق عليها النظام.

منذ أيلول / سبتمبر 2015، استعاد نظام األسد مساحات شاسعة من األرا�سي، من ضمن ذلك الغالبية 
العظمى مما أسماه الفرنسيون »سورية املفيدة La Syrie utile”، العمود الفقري الغربي للبالد الذي يشمل 
جميع املراكز الحضرية الرئيسة. مع اكتساب النظام لألرض، فقد عمل أيًضا على دفع عملية إعادة اإلعمار 
بعد الصراع، ليس لالقتصاد الذي مزقته الحرب فحسب، بل لسيادة النظام وسلطته على كل سورية 
ا وثيًقا: إعادة 

ً
قبل عام 2011. بالنسبة إلى النظام، فإن هذين العنصرين من إعادة اإلعمار مرتبطان ارتباط

 وقبل كل �سيء أداة إلعادة تأكيد سلطة النظام وسيادته، وإن املدى الذي تخدم 
ً

اإلعمار االقتصادي هي أوال
فيه إعادة اإلعمار االقتصادي هذه الغاية هو املعيار الرئيس الذي يوجه السياسة واالقتصاد السيا�سي 

إلعادة اإلعمار بعد الصراع.

تماشًيا مع هذا املعنى لعملية إعادة اإلعمار، باعتبارها محمية يحرسها النظام بحرص شديد، في أوائل 
كانون األول/ ديسمبر 2017، »اجتمعت الحكومة ملناقشة ما أسمته برنامج التنمية الوطنية لسورية ما 
بعد الحرب )NDP(”. ووفًقا ألحد التقارير، »في ظل برنامج التنمية الوطنية لسورية، يعمل حوالي 200 خبير 
محلي في 12 مجموعة عمل منفصلة، لتقديم رؤية ملستقبل سورية، سيتم تقديمها للمواطنين واملستثمرين 
واملجتمع الدولي، حتى يتمكنوا جميًعا من اإلسهام في إعادة إعمار سورية” )25). عالوة على ذلك، وبدعم 
رو�سي، نجح النظام في صّد املحاوالت الغربية لربط أموال إعادة اإلعمار، بإحراز تقّدم في عملية انتقال 
سيا�سي ذي مغزى. وقد تحركت حكومة النظام ملنع صناديق إعادة اإلعمار املاّرة بقنوات ال تخضع لسلطته، 
م العمليات داخل البالد، من قبل األمم 

ّ
من دخول املناطق الخاضعة لسيطرته، وفرضت قيوًدا واسعة تنظ

املتحدة واملنظمات غير الحكومية الدولية، مؤكدة أن نظام األسد هو املخّول الوحيد باإلشراف على برامج 

))2)  - حــول مقاربــة نظــام األســد إلعــادة اإلعمــار، انظــر ســتيفن هايدمــان، مــا بعــد الهشاشــة: ســورية وتحديــات إعــادة اإلعمــار فــي الــدول الشرســة 
)واشــنطن العاصمــة: معهــد بروكينغــز، حزيــران/ يونيــو 2018. 

https://brook.gs/3vGtffK

)25)  - تقرير سورية، »الحكومة السورية تعلن عن عمل على رؤية طويلة األمد ملا بعد الحرب.« )1 كانون األول/ ديسمبر 2017.
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إعادة اإلعمار، باعتباره السلطة السيادية لسورية.

لكن النظام ال ينتظر، مع ذلك، أن يكمل برنامج التنمية الوطنية لسورية عمله لالستفادة من إعادة 
اإلعمار، إلعادة تأكيد سلطته وسيادته. ولم يتعّهد بتقديم عقود إعادة اإلعمار إال للحكومات التي دعمته 
خالل الحرب األهلية: روسيا وإيران والصين، وهم املستفيدون الرئيسون من عقود النظام حتى اآلن. وقد 
أنشأ األطر التنظيمية والقانونية التي تمنح امتياًزا للفاعلين االقتصاديين البارزين املرتبطين بالنظام، ووّسع 
سلطة وكاالت القطاع العام لالستثمار في »الشراكات بين القطاعين العام والخاص«، وعزز سيطرة النظام 

على جميع األنشطة املتعلقة بإعادة اإلعمار )26). 

توفر هذه األطر القانونية والتنظيمية للنظام األدوات الالزمة ملكافأة املؤيدين ومعاقبة املعارضين -وال 
يكتفي فقط باملؤيدين النشطين للمعارضة فحسب، بل بقطاعات كبيرة من سكان سورية قبل عام 2011 
كانوا يقيمون في مناطق وقعت تحت سيطرة املعارضة- واالنخراط في الهندسة الديموغرافية إلنشاء ما 
وصفه بشار األسد بأنه »مجتمع أكثر صحة وتجانًسا« )27). واستغل النظام قوانين حقوق امللكية الحالية 
في دمشق وحماة  أحياء  )28)، فقد صادر  واسع  نطاق  واملساكن على  األرا�سي  لالستيالء على  والجديدة 
عرف باملناطق املوالية للمعارضة، وُدمرت إلى ّحد بعيد أثناء الحرب ))2). كما أنه يصادر ممتلكات 

ُ
كانت ت

عرض املمتلكات التي تمت مصادرتها على املقربين من النظام 
ُ
به في دعمهم للمعارضة. وت

َ
املهجرين الذين ُيشت

)وللمواطنين اإليرانيين على ما ُيزعم( من أجل مشاريع إعادة التطوير، التي ُيوَصف بعضها بأنها تنافس 
مشروع )سوليدير( سيئ السمعة في بيروت على نطاق واسع. يمول مصرف الدولة جهود إعادة اإلعمار 
الكبيرة، من ضمن ذلك على وجه الخصوص هدم وإعادة بناء حي بساتين الرازي في دمشق. وهي ليست 
مصممة ملكافأة املقربين وإعادة بناء البنية التحتية املتضررة فحسب، بل ملنع عودة املواطنين املهجرين 

)26)  - تشــمل هــذه القوانيــن واللوائــح، علــى وجــه الخصــوص، املرســوم الرئا�ســي رقــم 15 الصــادر فــي أيــار/ مايــو 2015، الــذي يســمح إلدارات الدولــة 
بإنشاء شركات استثمارية خاصة؛ والقانون رقم 5 الصادر في كانون الثاني/ يناير 6)20 بخصوص تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
وإنشــاء مجلــس الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص برئاســة رئيــس الــوزراء؛ واملرســوم الرئا�ســي رقــم 66 الصــادر فــي أيلــول/ ســبتمبر 2012، الــذي 
يســمح للدولــة بإعــادة تطويــر مناطــق املســاكن العشــوائية وغيــر املرخصــة. وقــد تــم اســتخدام هــذا األخيــر لهــدم حيّيــن فــي دمشــق معروفيــن بمعاقــل 
املعارضــة، وإتاحتهمــا للشــراء والتطويــر مــن قبــل املحســوبين علــى النظــام، ومنهــم رامــي مخلــوف وســامر فــوز وغيرهمــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، يســتخدم 
النظــام قوانيــن املصــادرة الحاليــة ملصــادرة ملكيــة ممتلــكات األفــراد املشــتبه فــي دعمهــم أو مشــاركتهم فــي االنتفاضــة، واســتغالل القوانيــن واللوائــح 
التجاريــة التــي تحكــم الــواردات والصــادرات لصالــح رجــال األعمــال املحســوبين علــى النظــام. تقريــر ســورية، »النظــام يســتولي علــى حصــة فــي تطويــر 

دمشــق املثيــر للجــدل«. 8 آب/ أغســطس 2017.

)27)  - في خطاب ألقاه في 20 آب/ أغسطس 2017، قال األسد: »صحيح أننا فقدنا أفضل ما لدينا من شباب وكذلك بنيتنا التحتية، ]التي ُبنيت[ 
بتكلفة كبيرة، ومن خالل الكدح الصعب لألجيال، لكننا في املقابل كسبنا مجتمًعا صحًيا، مجتمًعا أكثر تجانًسا -باملعنى الحرفي، وليس ككلمات 

منمقة أو كذب كالمي”.
https://bit.ly/2ZqwRqy

)28)  - تقرير سورية، »التخطيط الحكومي لتوسيع استخدام قانون نزع امللكية«. 10 كانون الثاني/ يناير 2017.

))2)  - بدأت عمليات الهدم واسعة النطاق في املراكز الحضرية الكبرى في وقت مبكر من عام 2012، حيث تم تحديد مناطق املعارضة ملثل هذه 
األنشــطة، فــي انتهــاك للقانــون الدولــي. انظــر هيومــن رايتــس ووتــش، »مدمــرة مــع مســتوى األرض: عمليــات الهــدم غيــر القانونــي لألحيــاء فــي ســورية فــي 

2012-)201«. 0) كانــون الثانــي/ ينايــر )201.
https://bit.ly/3bn5NLn
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الذين يعّد النظام والءهم مشتبًها به )0)). 

بعد  اإلعمار  إعادة  والتنظيمية على  القانونية  نظام األسد سيطرته  فيه  يعزز  الذي  الوقت  في  حتى 
الصراع، فإن األنظمة االقتصادية في سورية في زمن الحرب تفرض تحديات مستعصية على استخدامه 
إعادة اإلعمار إلعادة فرض سلطته وسيادته وتأكيدهما. ال تنبع العوائق من الحاجة إلى التراجع عن أنظمة 
الحكم االقتصادي البديلة التي بنتها قوى املعارضة. ونظًرا ألن جماعات املعارضة أعادت إنتاج األعراف 
واملمارسات االقتصادية الفاسدة والعدوانية للنظام في املناطق التي يسيطرون عليها، واستمرت في االعتماد 
على شبكات التبادل االقتصادي الشخصية، فإن قدرة النظام على إعادة فرض سلطته تواجه عقبات أقل 
مما لو كان عليه الحال بخالف ذلك. ومع ذلك، فإن التحول في زمن الحرب لالقتصاد السيا�سي السوري قد 

ألقى بحواجز كبيرة أمام سيطرة النظام على اقتصاد ما بعد الصراع الذي يكافح النظام من أجله.

وقد بدأت بالفعل أربع عوائق في الظهور، كل منها مرتبط بإعادة فرض سلطة النظام على مجموعات 
مختلفة من الفاعلين االقتصاديين. يتعلق األول بموازنة الطموحات واملصالح االقتصادية ملحسوبي النظام 
ا -النخب االقتصادية التي برزت إلى الصدارة من خالل األنشطة االقتصادية في زمن 

ً
نوا حديث

ّ
الذين ُمك

الحرب نيابة عن النظام- مقابل مصلحته في إقناع املحسوبين والفاعلين التجاريين الذين غادروا أثناء 
الحرب بالعودة إلى سورية، وإعادة رؤوس أموالهم إلى الوطن، واستعادة العمليات التجارية التي تعطلت 
بسبب الحرب )1)). بالفعل، هناك دليل على أن نخب األعمال الجديدة تقاوم وصول النظام إلى النخبة 

التجارية الراسخة/ القديمة التي غادرت سورية )2)). 

يرتبط العائق الثاني بالتحدي املتمثل في استعادة سيطرة النظام على القوات املوالية التي تمثل سلطة 
األمر الواقع في مناطق واسعة من سورية التي يسيطر عليها النظام اسمًيا. استغل أمراء الحرب املحليون 
وميليشياتهم الصراع لتعزيز سلطتهم االقتصادية في مناطق كثيرة من البالد، فقد استخدموا تكتيكات 
إجرامية عدوانية إلضفاء الشرعية على سيطرتهم على العقارات، والسيطرة على شبكات التهريب، وإدارة 
سوق العقارات البتزاز الشركات املحلية، ومراقبة االقتصادات املحلية لضمان استبعاد املنافسين، ومنع 

املهجرين من العودة، وتهميش السكان املحليين الذين يعتقدون بأنهم متعاطفون مع املعارضة.

ــي جنــوب غــرب دمشــق، كمــا يقــول  ــدأ ف ــذي ب ــي ال ــي يحجــب التحــول الديموغراف ــى طــول، »مشــروع التخطيــط العمران )0))  - ســورية عل
ــر 6)20. ــي/ يناي ــون الثان ــة”. 21 كان عضــو أحــد لجــان التنســيق املحلي

 https://bit.ly/3m68UgF
ي/ نوفمبر 2017. وتقرير سورية، التمويل من قبل بنك الدولة يؤكد أهمية مشروع املزة للنظام السوري«. 7 تشرين الثان

)1))  - عنــد مناقشــة القــرارات اإلســتراتيجية لنخــب األعمــال بالبقــاء فــي ســورية أثنــاء الحــرب أو املغــادرة، أشــار رجــل أعمــال ثــري مــن عائلــة بــارزة، 
انحــاز إلــى املعارضــة، إلــى أن “ليــس كل مــن غــادروا هــم ضــد النظــام، وال كل مــن بقــوا مــع النظــام”. مقابلــة، غــازي عنتــاب، حزيــران/ يونيــو 2017. 
راجع أيًضا سامر عبود، “التغيير االجتماعي، تشكيل الشبكة واقتصاديات الحرب السورية، سياسة الشرق األوسط، املجلد )2، العدد 1 )ربيع 

2017(، ص. ص 07)-92.

)2))  - تقرير سورية، “محسوبون على النظام يقاومون محاوالت الحكومة لجذب املستثمرين للعودة إلى سورية«. 27 شباط/ فبراير 2017.
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ال ينبغي املبالغة في قدرة أمراء الحرب على الحفاظ على استقالليتهم االقتصادية، فقد أظهر نظام األسد 
أنه قادر على السيطرة عليهم )))). ومع ذلك، فإن كل حالة يتحرك فيها النظام للقيام بذلك تتطلب حتًما 
التفاوض واملساومة، بخصوص الشروط التي سوف تتخلى القوى املوالية بموجبها عن استقاللها الذاتي، 
مع وجود إكراه للنظام في الخلفية، باعتباره ورقة املساومة النهائية. وإذا ما فهمنا نظام األسد بشكل عام، 
باعتباره نظاًما للحكم يعتمد على والء السماسرة وشرعيتهم من خالل شبكة واسعة من الصفقات الخاصة، 
فهناك قليل من العقبات البنيوية التي تحول دون قدرة النظام تدريجًيا على الجمع بين إطار وطني مترافق 

بشكل فضفاض من الحكم االقتصادي حيث يحتل فيه مركز الذروة. 

يبرز العائق الثالث في إعادة االندماج االقتصادي للمناطق التي كانت تسيطر عليها املعارضة سابًقا. 
وحيثما شهدت األسواق املحلية تدفًقا لفاعلين اقتصاديين جدد، وتوطدت أنماط اإلنتاج والتبادل غير 
املنظمين، اتبع النظام إستراتيجيات قسرية وعقابية، فقد أطلق العنان عملًيا للميليشيات املوالية لنهب 
املنازل واألعمال التجارية وتعنيف السكان، وقد مّيز في معاملة األرا�سي التي استردها من املعارضة في 
ثمر قليل من الجهود املرئية في إعادة 

ُ
حرز تقدم ضئيل، ويبدو أنه است

ُ
تخصيص أموال إعادة اإلعمار )))). أ

بناء الخدمات األساسية واملدارس، واملستشفيات، والطاقة، واملياه. في بعض املناطق، مثل شرق حلب، 
 كبيًرا إلعادة دمج مناطق املعارضة 

ً
أعيد النشاط االقتصادي ببطء. لكن النظام لم ُيظهر حتى اآلن ميال

السابقة في السوق الوطنية بعد الصراع، أو إلخضاع هذه املناطق للسلطة التنظيمية والقانونية للدولة. 
من املرجح أن يتكشف هذا على مدى األشهر واألعوام املقبلة مع استقرار النظام في سلطته. ومع ذلك، فإن 
تصميمه على فرض ضريبة على املناطق التي دعمت االنتفاضة يشير إلى أن هذه ستكون عملية بطيئة، 

وستكون على حساب السكان املتبقين، والالجئين واملهجرين من هذه املناطق.

أخيًرا، يواجه النظام التحّدي طويل األمد املتمثل في موازنة الطموحات االقتصادية لرعاته األجانب، 
مقابل مصلحته في فرض نفسه على أنه صاحب السيادة على كل سورية قبل عام 2011. أعرب مسؤولون 
في إيران وروسيا عن شعورهم بحق األولوية في منح عقود إعادة اإلعمار. تسعى كلتا الحكومتين إلى تحقيق 
مصالحهما االقتصادية في سورية، على افتراض اإلفالت من العقاب واالستقالل، إن لم نقل إنهما يسعيان 
المتالك السلطة املطلقة على نظام األسد. على سبيل املثال، استغلت إيران دعمها لألسد لتأمين سندات 
ملكية ملواطنيها للممتلكات التي استولى عليها النظام. شارك املرتزقة الذين قاتلوا في امليليشيات املدعومة من 

إيران في عمليات نهب، وأشكال أخرى من النشاط القسري والوح�سي، ونادًرا ما تتم معاقبتهم.

 من امليل ملواجهة رعاته أو قواتهم املحلية، فقد قبل التخفيف من 
ً

حتى اآلن، أظهر نظام األسد قليال
سيادته كثمن للبقاء، وفي بياناته الرسمية، أعرب عن امتنانه، إلى جانب استعداده ملكافأة داعميه األجانب. 
ر إلى امتياز الرعاة األجانب على أنه يقّوض 

َ
ومع ذلك، ثمة تساؤل بخصوص مدى استمرار ذلك. وبقدر ما ُينظ

مشروع النظام املتمثل في إعادة البناء االستبدادي بالظهور على أنه يقّوض الشرعية والسيادة، ويفرض 
تكاليف الفرصة ]تكاليف الفرصة تمثل الفوائد املحتملة التي يفقدها الفرد أو املستثمر أو الشركة، عند 
اختيار بديل على آخر[ على أقارب النظام، ويعمل ضد جهود النظام إلغراء النخب التجارية السورية املغتربة 

))))  - رينولــد لينــدرز وأنطونيــو غيوســتوزي، االســتعانة بمصــادر خارجيــة لعنــف الدولــة: قــوة الدفــاع الوطنــي، »الدولــة ومرونــة النظــام فــي الحــرب 
الســورية«، سياســات البحــر األبيــض املتوســط  ، )2: 1 )2018(، ص. ص 1-)2،

https://bit.ly/3CfeyCN

))))  - تقرير سورية، “األموال الحكومية تذهب إلى املجتمعات املوالية للنظام. 25 تموز/ يوليو 2017.
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بالعودة إلى البلد، ويعّده الغرب سبًبا ملواصلة سياسته املتمثلة في عدم توفير األموال إلعادة اإلعمار، فإن 
احتمال تزايد التوترات بين نظام األسد ورعاته األجانب عالية جًدا. 
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االستنتاج

تتعارض تجربة سورية بشكل صارخ مع وجهات النظر السائدة على نطاق واسع، حول إعادة اإلعمار في 
مرحلة ما بعد الصراع كعملية من شأنها تغيير الدولة واملجتمع واالقتصاد، ومعالجة املظالم التي أدت إلى 
الحرب، وإبرام عقد اجتماعي شامل، وإرساء الوضع االقتصادي الطبيعي في البالد مكان اقتصاديات مختلة 
وغير طبيعية قائمة على الصراع. في الحالة السورية، لم يؤد الصراع العنيف إلى انهيار االقتصاد السيا�سي 
 من ذلك، تسبب العنف في إعادة تشكيل ونشر املعايير واملمارسات 

ً
الذي كان سائًدا قبل الحرب. وبدال

االقتصادية قبل الحرب، بين جميع أطراف الصراع الوح�سي. أثرت تركات اإلدارة االقتصادية قبل الحرب 
بشكل كبير في كيفية تنظيم األنظمة االقتصادية في زمن الحرب. كانت االستمرارية، ال التمّزق، هي السمة 

املميزة لالقتصادات السياسية في سورية في زمن الحرب.

لقد قام نظام األسد بتفعيل إعادة بناء االقتصاد السوري، بعد الصراع كعملية إعادة إعمار استبدادية. 
فهو يستغل عمليات إعادة اإلعمار، وليس ذلك لألغراض التحويلية املفترضة في األدبيات، بل إلعادة فرض 
سلطته وتأكيد سيادته على كل سورية قبل عام 2011. ساعد االنتصار العسكري املحتمل للنظام، جنًبا إلى 
جنب مع الطرق العديدة التي أظهرت فيها األنظمة االقتصادية في زمن الحرب استمرارية االقتصاد السيا�سي 
لسورية قبل الحرب، في تمكين مقاربة النظام إلعادة اإلعمار بعد الصراع. ومع استمرار الصراع، واستمرار 
وجود مناطق واسعة من البالد خارج سيطرة النظام، ما يزال يبني النظام بنية مذهلة من القوانين واللوائح 
واملمارسات غير الرسمية، إلعادة فرض نفسه على تلك األجزاء من سورية التي يّدعي أنه يحكمها، بينما 
يواجه بالتأكيد عقبات وتحديات في متابعة مشروعه إلعادة اإلعمار االستبدادي، فقد وضع عناصر من بنية 
إعادة اإلعمار في مكانها املناسب، ومن املرّجح أن تخدمه بشكل جيد. مع مرور الوقت، يبدو أن مقاربة النظام 
ستؤدي إلى اقتصاد سيا�سي موحد ملا بعد الحرب، سيكون منظًما باملثل، إذا كان أكثر قمًعا وأكثر إقصائية، 
ا، في زمن الحرب، إلى االقتصاد الذي كان 

ً
ويتكون من ائتالفات سماسرة تضّم مستفيدين وأرباًبا أثروا حديث

يشرف عليه قبل اندالع االنتفاضة عام 2011.



ُ ّ
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